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 والتقدير لشكرا

علمي كله هللا وآخرا ً لدراسة والتحصيل العلمي، فأوال ً أوالً الشكر كله هللا تعاىل الذي منّ علي بنعمة ا
   .  -وحده ولنصرة الدين احلق واتباع السنة، سنة احلبييب املصطفى 

أقدم كل شكري وامتناين جلامعة املدينة العاملية، اليت قامت بدورها معي كطالب يف اجلامعة   
على أكمل وجه، وكل الشكر لإلداريني وطاقم العمل الكامل باجلامعة، وشكري ألساتذيت الكرام 

انوا معي خالل فرتة دراسيت، والذين قدموا لنا جهودهم املباركة املوفقة، حىت ننهل من العلم الذين ك
 السيد نجم/األستاذ الدكتورواملعرفة ونكون قادة الدين اإلسالمي احلنيف، وشكر خاص لفضيلة 

الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة وكان خري مثال للعامل صاحب اخللق الرفيع واملعرفة اجلمة، ومل 
يقصر معي أبداً يف جهوده بل على العكس قدم يل النصيحة على أكمل وجه، ، وأشكره أيضاً على 

ٍة مجيلٍة وسهلٍة، دروسه العلمية اليت كنت أحضرها معه فكان يقدم لنا حنن الطلبة املادة العلمية بطريق
  .ووفيٍة للعلم وأهله، أشكره وأشكر باقي من كانوا معي يف دراسيت

خالدنبوي، /لدكتوراألستاذاوأقدم شكري ألعضاء هيئة التدريس بقسم التفسري وأخص منهم
الصايف صالح / واألستاذ الدكتور هادي حسني،/األستاذ الدكتورعبدالغين قمر، و /ستاذ الدكتورواأل

ودهم احلثيثة يف نشر التفسري وعلوم القرآن وخدمة  على جهمتويل بستان ألستاذ الدكتور االصايف، و 
  . كتاب اهللا عزوجل حفظهم اهللا مجيعاً 

وأقدم شكري أيضاً  للمكتبات اليت ساعدتين بانتقاء كتيب اليت أخذت منها مصادراً  لرساليت  
يرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، ،اليت هي بني أيديكم اآلن، وفقنا اهللا مجيعاً ملا حيبه و 

  .العاملني ربوآخردعوانا أن احلمد هللا 
   



 ي 
 

  إلهداءا
  

  :أهدي رساليت بكل تواضع
  .إىل من هلم الفضل بعد اهللا تعاىل يف وجودي وتربييت وتعليمي -

ـذا الـدعاء من مثار غراسهما داعياً  إىل والدي الكرميني أهديهما مثرةً  - £ ¤ ¥ (:اهللا تعـاىل 

° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦()١(.  
األفاضل إىل كل من أعانين يف دراسيت هذه بصورة مباشرة أو غري مباشرة ومن هؤالء  -

سعدحممد آل حامد /القحطاين وأخيه الفاضل الدكتورحامد حممدآل حامد /فضيلة الشيخ الدكتور
  .عطية الزهراين حفظهم اهللا مجيعا/وأخي العزيز ،القحطاين
  .ماهر حفظه اهللا وبارك يف عمره يف طاعة اهللا ووفقه لكل خري/ ألخي األكربأهديها  -
رفيقة دريب اليت كانت معي يف  ..أهديها إىل زوجيت الكرمية الغالية أم عمر وفقها اهللا -

  .جناحايت
  .زوجيت اليت لوالها بعد اهللا ملا وصلت إىل ما فيه من دراسايت

  .زوجيت اليت هي اآلن كل عائليت
  .يها إىل إخواين أصحاب القلوب الطيبةأهد -
  .جامعة املدينة العاملية وإىل كل العاملني فيها ،أهديها إىل جامعيت املباركة -
وأخص منهم فضيلة  ،أهديها إىل كل من أعانين بعد اهللا عزوجل يف إعداد هذه الرسالة -

ك يف عمره يف طاعة اهللا وبار  ،ومتعه بالصحة والعافية ،حفظه اهللا السيد نجم/ األستاذ الدكتور
  .عزوجل ووفقه لكل خري

  .أهديها إىل أصدقائي الذين ال أنساهم ابداً  مهما طال يب الزمان -
  .بعد اهللا عزوجل يف إعداد هذه الرسالة أهديها إىل كل من كان له يد وفضل عليَّ  -

  .إىل كل  من علمين وأرشدين إىل اخلري
  .أهديكم مجيعاً  هذا اجلهد املتواضع -

   
                                                        

 .) ٢٤(سورة اإلسراء من اآلية ) ١(
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  لملخصا
  

 من حيث مفهومها موضوع القيادة اليت بينها الشارع احلكيم يف القرآن الكرمي،البحث  يتناول
ا ومبادئها، وما هي مقومات القائد الناجح، ومن القائد امعرفة املعىن احلقيقي هلو  ، وما هي صفا

وتناول  به يف معامالته وأخالقه، وشخصيته العامة، ىيف القيادة، والذي يقتد الذي يعترب املثل األعلى
وتربيته ألعظم قادة خلفوه من  ،، وعبقريته يف القيادة--البحث منوذجا فريدا للقيادة أال وهو النيب

وكيفية إعداد قادة األمة والذين منهم اإلمام  ،بعده، وتناول البحث أيضا الصفات العملية للقادة
  .سلبيات القيادة وطرق عالجهال تطرق البحثو  والعامل والداعية واملريب

األمة اإلسالمية ملثل هذه الدراسات لتأثري القيادة على  تعترب هذه الدراسة مهمة نظرًا حلاجة
ا تمعات املختلفة جبميع مكونا تمع أو العالقات بني ا   .ضة األمة سواء على مستوى الفرد أو ا

  .وهو ما يناسب هذا البحث )اإلستنباطي اإلستقرائيالوصفي (اتبعت يف حبثي املنهج و 
فاملقدمة كانت عن أمهية البحث وأسباب ثالثة أبواب، و  مقدمة على واشتمل البحث 

ا يف القرآن، وأمهيتها، والصفات العامة :الباب األولاختياره،  مث  هلا  وفيه تعريف القيادة، ومرادفا
ا، واملباديء، والشروط العامة،  وفيه الصفات العملية : الباب الثاينمث  وأمثلة من القرآن،ومقوما

ومنها العلم، والعقيدة، واإلميان، والقوة واألمانة، والصدق والفهم، والعدل واحلكمة، وقبول : للقيادة
، وفيه --والتوكل واخلشية واملراقبة، والتواضع والزهد والكرم، مث منوذج للقيادة وهو النيب  النصيحة

، مث  --الصفات القيادية عنده أثر القرآن يف شخصيته، وعبقريته يف القيادة، وقيادته للمعارك، مث 
وفيه إعداد القيادات،  : الباب الثالثمث  ،من قيادات الصحابة املريب للقادة، مث مناذج  --النيب 

  .وطرق عالجهاومنها إعداد اإلمام والعامل والداعية واملريب، مث سلبيات القيادة 
ا إىل عدة نتائج منها، توصل البحثوقد  لإلجتماعات البشرية، لتيسري  أمهية القيادة وضرور

ا والنظر إليها  مصاحلها، وضبط أمورها، أن للقيادة مقومات ومباديء وشروط وصفات ينبغي مرعا
أن اختيار القادة  هو منوذج للقائد العبقري الذي حيتذى به يف فن القيادة،  --وتطبيقها، أن النيب 

، أن واألمانة وعهد خلفائه قام على أسس موضوعية ترجع إىل عنصري القوة --يف عهد النيب 
اللقيادة صفات     .عملية ينبغي للقائد أن يتحلى 
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ABSTRACT 

the research problem focuses on identifying the true meaning of leadership; its characteristics 

and principles. What are the aspects of a successful leader? Who should be the role model in 

leadership, to be followed with regard to manners, morals and public persona? and Study 

Approach: the deductive and inductive approach is appropriate for the subject of research and 

fulfills the aim of the study، Contents of the Study: the study is divided into three chapters. 

Chapter One provides the definition of leadership, its synonyms in the Quran, its importance, 

general qualities and aspects, general conditions, as well as examples of leadership from the 

Quran، Chapter Two includes practical qualities of leadership, such as knowledge, creed, 

faith, strength, integrity, honesty, understanding, justice, wisdom, accepting advice, 

confidence in God, fear of God, watchfulness, modesty, abstinence, and generosity, It 

introduces the Prophet (Peace be upon Him) as an example of leadership, the influence of the 

Quran on his character, his ingenuity in leadership, his leadership in battles, his leadership 

qualities, his role (Peace be upon Him) as educator of leaders, and examples of leader s from 

the companions of the Prophet, Chapter Three tackles the preparation of leaders; the 

preparation of imams, scholars, preachers and educators. It also discusses the hortcomings of 

leadership and the methods of treating them, The study concluded with the following results: 

Leadership is important for people, It facilitates and adjusts their affairs. It is based on certain 

qualities, principles and conditions that should be closely observed and applied. The Prophet 

(Peace be upon Him) is a model of the gifted leader and a model in the art of leadership. The 

choice of leadership at the time of the Prophet (Peace be upon Him) was based on objective 

principles attributed to strength and integrity.  
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  لمقدمةا
  :خلفية الدراسة وأهميتها/ التمهيد

احلمد هللا رافع منازل املتمسكني بالذكر املبني، وهادي املؤمنني املتقني، الذين يتلونه آناء الليل 
يغري صفاءه   حبفظه؛ فلم -سبحانه–وأطراف النهار، ويتدبرون آياته للعمل واملوعظة واإلدّكار، تكفل 

كدر التحريف، ومل حتم حوله أخطاء التصحيف، فنحن نقرؤه اليوم كما نزل به الروح األمني على 
   .-قلب سيدنا 

رمحة للعاملني،  -تعاىل–والصالة والسالم األمتان األدومان األكمالن على من أرسله اهللا 
  .وسراجا منريا للمخبتني، وعلى آله الطهر امليامني، وصحابته أمجعني

  :أما بعد
رسوله باهلدى ودين احلق، وأنزل عليه القرآن مصدقا ملا بني يديه  - وجل عز–فقد أرسل  اهللا 

ا مثاين تقشعر منه جلو  د الذين خيشون من الكتاب، ليّدبّروا آياته وليتذكر أولو األلباب، كتابا متشا
ر أهل الفصاحة من قحطان  م، فهو املعجزة اخلالدة الذي فاق كل بيان، وأخرس كل لسان، وأ ر
وعدنان، بل حتّدى اجلن واإلنس أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكان املعجزة الدائمة، والربهان 

  .الصادق، على ما أتى به رسوله من حقائق
إن من أهم القضايا املعاصرة للباحثني يف جمال تفسري القرآن وعلومه الواسعة، هو دراسة 

ا، لكي تعود إىل جمدها السابق من القوة  املوضوعات اليت هلا تأثري وارتباط بنهضة هذه األمة وعز
. / 0 1 2 3 ( :- تعاىل–واملكانة اليت جعلتها خري أمة أخرجت للناس، يقول 

: 9 8 7 6 5 4  D C B A @ ? > = < ;

G F E()لكي تقود األمم األخرى حنو خريي الدنيا واآلخرة وإىل سعادة الدارين، )١ ،
وصحابته --ولن يتأتى ذلك إال بعودة هذه األمة إىل ما كان عليه سلفها السابق، من عهد 

األوىل املفضلة، وإن الذي حتتاجه هذه األمة يف هذا الزمن  ، أي القرون-رضوان اهللا عليهم-  الكرام
القيادة في ضوء لتعود لرشدها هو القيادة احلكيمة، ومن هذا املنطلق أردت أن يكون حبثي عن 

  .نموذجاً --محمد  –القرآن الكريم 
   

                                                        

  ) ١١٠: (سورة آل عمران  آية )١(
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ا، ورفضت  "  لقد وافق اإلنسان على محل أمانة عظيمة هي قيادة الكون حني كّلفه اهللا 
ائداً مكلفاً السماوات واألرض واجلبال حتملها، إن هذه املهمة الثقيلة تدعوه ليتفكر كثرياً يف كونه ق

، ومن مث يقوم بدوره يف القيادي يف عمارة األرض -تعاىلسبحانه و –من قبل رب العاملني
)١("وإصالحها

.  
 ، الذي أمرنا باإلقتداء به، --حني يف هذه الدنيا هو النيب حممدوإن من أعظم القادة الناج

تمعات البشرية، وال تنتظم من غري قيادة حكيمة، تسعى يف مصاحل تابعيها جلباً للخري  فال تصلح ا
  .واملكارم، ودفعاً للشر والرذائل؛ من غري استئثار أو ظلم أو إمهال

وة حسنة، ودين اإلسالم دين القدوة، وأصحاب اِهلمم العالية هم الذين يسعون ليكونوا قد
وأعظم قدوة يف اإلسالم هم األنبياء عليهم الصالة والسالم  وعلى رأسهم نبيُّنا حممد صلى اهللا عليه 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: وسلم ولذلك جَعله اهللا لنا ُأسوة وقدوة، بل وأمرنا بذلك، فقال

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É   ()٢(.  
   لة على َفْضل االقتداء بالنيبيف اآلية دال": يف تفسري هذه اآلية رمحه اهللا بن عاشورايقول  

- -، ٣(" وأنه األسوة احلسنة ال َحمالة(.  
  :أسباب اختيار هذا الموضوع

حاجة املسلمني للتعرف على أسس القيادة من خالل القرآن الكرمي، الذي هو دستور احلياة  :أوال
  .لكل مسلم على وجه األرض

تمعات اإلسالمية،  املشكالت السياسية واالقتصادية :ثانيا واالجتماعية والتجارية اليت ظهرت يف ا
  .مما يعين بالضرورة وجود مشكلة حقيقية يف التعامل مع مفهوم القيادة

اإلعداد لفهم أعمق لآليات واألساليب القرآنية، من خالل دراسة أهم األسس القيادية يف  :ثالثا
ا املختلفة على ضوء القرآن الكرمي   .مستويا

                                                        

استعرض /http://www.alyaum.com/article، موقع اليوم،لماذا علينا أن نكون قادة: بعنوان) مقالة( ،طارق السويدان) ١(
  ٣/١١/٢٠٠٣:بتاريخ

  ) ٢١(سورة األحزاب آية ) ٢(
  هـ ١٩٨٤: سنة النشر، تونس –الدار التونسية للنشر   ،)٢١/٣٠٣(، ١، طالتحرير والتنوير بن عاشور،ا) ٣(
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أن الكثري من املسلمني فد اعتمدوا على كتب من تأليف الغرب، تؤسس ملعىن القيادة، وتبحث  :ارابع
ا، دون وجود مرجع مؤصل ومبين على الفكر القرآين ميكن االستعانة به يف دراسة أسس  تطبيقا

  .القيادة احلكيمة
  .م من يقتدي بهعودة املسلمني إىل اإلقتداء بنبيهم صلى اهللا عليه وسلم ألنه أعظ :خامسا
خدمة كتاب اهللا العظيم من خالل دراسة موضوعات تسهم يف جعل القرآن أقرب لكل  :سادسا

  .تفاصيل وشؤون احلياة اإلنسانية
ومما سبق من األسباب يتضح أمهية ومكانة القيادة يف صناعة التأثري والتغيري البشري يف كل 

املوضوع على ضوء القرآن الكرمي، فأمهية هذه  مستوياته، ويتبني جلًيا مدى أمهية دراسة مثل هذا
ا تعتمد على القرآن الكرمي مصدرا رئيسا ألساليب وتطبيقات القيادة، وكذلك  الدراسة تكمن يف أ

 وهو أهم النماذج اليت --املوضوع الذي تتناوله هذه الدراسة كنموذج للقيادة الناجحة وهو النيب 
ا، واليت يتجلى أثرها يف ن فس وقلب كل مسلم على اإلطالق، فاهللا عز وجل هو الذي أمرنا يقتدي 

  .-فىنبياء، وأعظمهم قيادة هو املصطباإلقتداء باأل
  :إشكالية البحث
املصائب اليت حلت باملسلمني يف تارخيهم الغابر وواقعهم املعاصر إمنا حلت بسبب  إن أخطر

 ولذلك فإن مشكلة البحث تتبلور اليت تسري وفق املنهج الرباين احلكيم فقد القيادة احلكيمة الواعية
 ومبادئها، هذه القيادة صفات، و يف ضوء القرآن الكرمي معرفة املعىن احلقيقي للقيادةكيفية يف  

ا يف ضوء القرآن الكرمي،   القائد الذي يعترب املثل األعلى يف القيادة، والذي  معرفةو وشروطها ومقوما
، وكيفية إعداد قادة األمة العظماء، ومعرفة سلبيات به يف معامالته وأخالقه، وشخصيته العامة ىيقتد

الشرعية للقيادة يف ضوء القرآن الكرمي، خاصة  القيادة و طرق عالجها وكذلك التعرف على املعاين
ن هنا تربز ضرورة وأن املتبادر إىل الذهن عند ذكر كلمة القيادة هو املعىن الغريب البعيد عن الشرع وم

  .مناقشة ودراسة هذا املوضوع يف ضوء القرآن الكرمي 
  :أسئلة البحث

  :منهاطرحت أسئلة لإلجابة عليها و ، دراسة هذا املوضوعمن خالل ف
  ضوء القرآن الكرمي؟ يفما املقصود بالقيادة . أوال
  ؟القرآن الكرمي ضوء يفالناجحة ما مواصفات القيادة . ثانيا
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ا القائد حىت يكون قائداً ناجحاً؟ما . ثالثا    املقومات اليت جيب أن يتحلى 
  ؟والذي يعترب منوذجا حيتذى به من املثل األعلى للقائد الناجح. رابعا

  أعظم قائد قاد البشرية؟--ملاذا كان النيب .  خامسا
ا .سادسا   ؟وكيفية إعدادهم من هم قادة األمة وما الصفات اليت جيب أن يتحلو 
  ما سلبيات القيادة وما طرق عالجها ؟ .سابعا
ا يف  من خالل األسئلة  يتضح أمهية القيادة واحلاجة إىل البحث والكتابة والتنقيب عن مكنونا

نعرف صفات القائد الناجح، وإبراز توجيهات القرآن الكرمي هلذا  اليت من خالهلا القرآنية اآليات
  . القائد

ذه الدراسة كل من قرأهاوأسأل اهللا العون والتوفيق ، وأن  إنه ويل ذلك  واطلع عليها، ينفع 
  .والقادر عليه

  :أهداف البحث
  :تتجلى أهداف البحث يف أمور من أمهها

ا من مقومات  التعرف على معىن القيادة احلقيقي-أوال يف ضوء القرآن الكرمي وكل ما يتعلق 
  . ومباديء وشروط 

ا احلقيقي زرع معىن القيادة-ثانيا   .يف هذا اجليل املبارك، كي تعود هلذه األمة مكانتها وعز
، وأن نقتدي به يف كل جوانب احلياة، --أن جنعل مثلنا األعلى يف القيادة هو النيب -ثالثا

عن حياض هذا  نأواإلقتصادية، لنخرج قادة ناجحني يدافعو  سواء الدينية أو اإلجتماعية أوالسياسية
الصورة اليت كان عليها  اجلور،و  والظلم سالم احلقيقية البعيدة عن الوهنالدين، ويظهروا صورة اإل

  .مجيعا -رضوان اهللا عليهم-وصحابته الكرام --اإلسالم يف القرون األوىل املفضلة يف زمن النيب 
  .القيادة عن الكرمي النماذج واألمثلة التطبيقية اليت طرحها القرآن بعض بيان-رابعا

 .يف القيادة--معرفة عبقرية النيب -خامسا
ا ومعرفة األمة اتاديقإعداد - سادسا   .وكيفية إعدادهم الصفات اليت جيب أن يتحلو 
  .دراسة سلبيات القيادة و طرق عالجها  -سابعا

  :ويتفرع عن هذا الهدف، األهداف الفرعية التالية
  .حتقيق القيادة احلقيقية اليت يتطلع إليها كل مسلم -
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  .املقومات للقائد الناجح حصر أهم -
  .بيان النماذج واألمثلة التطبيقية اليت طرحها القرآن على القيادة -
   .--بيان حقيقة القيادة يف شخص النيب  -
 .حتديد طرق اإلستفادة من  اآليات القرآنية اليت تطهر القيادة الناجحة -

يف ادة ليست شرفا ومكانة فقط، ولكنها تكليلقيتضح من هذه األهداف أن ا
ومسئولية، وليست تسلطا وقهرا لآلخرين، بل هي حكمة وعدل، وخلق حسن، وقدوة صاحلة، 

ومن األسباب املهمة اليت أسعى هلا هي البحث عن األسباب اليت أدت إىل ضياع القيادة 
مبفهومها الصحيح  يف هذا الزمن، وخاصة يف هذه األمة احملمدية، وحىت نتمكن من زرع معىن 

ا، وأن جنعل مثلنا األعلى القيادة احلقيق ية يف هذا اجليل املبارك، كي تعود هلذه األمة مكانتها وعز
، وأن نقتدي به يف كل جوانب  احلياة، سواء الدينية أو اإلجتماعية --يف القيادة هو النيب 

أوالسياسية أواإلقتصادية، لنخرج قادة ناجحني يدافعو عن حياض هذا الدين، ويظهروا صورة 
الصورة اليت كان عليها اإلسالم يف القرون  اجلور،و  والظلم اإلسالم احلقيقية البعيدة عن الوهن

 .مجيعا -رضوان اهللا عليهم- وصحابته الكرام --األوىل املفضلة يف زمن النيب 
  ):اإلطار النظري للبحث(أدبيات البحث 

 فيه صرفت علم أجلَّ  فإن، يدور هذا البحث حول دراسة القيادة يف ضوء القرآن الكرمي
 تنزيل خلفه، من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي اهللا كالم  هو إذ املنزل، الكتاب علم اهلمم،

 فيه أنفقت فلو والتبيان، احلسنة واملوعظة والبيان، والرمحة والشفاء، اهلدى فيه ،محيد حكيم من
 هنا ومن يذكر، شيئاً  معينه من بتأنض ما كلها  اجلهود بذلت ولو غوره، كل  أدركت ما األعمار

 معينه من والنهل كنوزه،  واستدرار ودراسته، وبيانه بتفسريه، العناية على األمة علماء كلمة  اجتمعت
م وألجل النمري، العذب  مشاريعهم واختلفت علومه، عرض يف طرائقهم تنوعت دراسته، على انكبا

  .كله  ذلك من فسريالت لعلم املعلى القدح وكان مكنوناته، إيضاح يف
 القرآن ضوء على وتطبيقيا نظريا القيادة موضوع دراسة إىل يسعى البحث هذا فإن ولذلك 

 املختلفة اجلوانب يف ذكرنا كما  النجاح عليه يبىن الذي األساس هي القيادة كون  أن على بناء ،الكرمي
  .اجتماعية أو أوسياسية اقتصادية أو دينية سواء

  :القيادة وعرضها على القرآن ودراستها من حيث وذلك بعرض أهم مقومات
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  .وجود ما حيث عليها صراحة يف القرآن الكرمي - ١
وجود أمثلة ومناذج تطبيقية عليها يف آيات القرآن واالكتفاء بنموذج واحد متمثال يف  - ٢

   .-النيب 
ا املساعدة يف ) مباشرة أو غري مباشرة(وجود توجيهات قرآنية     -٣          فهم معىن من شأ

  .القيادة احلقيقي وتصحيحه وتوجيهه بالشكل املطلوب
  :الدراسات السابقة

  .إن موضوع القيادة وعالقته بالقرآن الكرمي هو موضوع جديد يف طرحه من جهة البحث
  :ومن أهم الكتب واألحباث والدراسات السابقة، اليت تناولت القيادة يف ضوء القرآن الكرمي

في القرآن الكريم وفق  القيادية والتربوية من خالل قصة طالوتالدروس (كتاب - ١
حسني بن علي : مقدمة جلامعة املدينة العاملية من الباحث ة، وهو رسالة دكتورا)ستنباطيالمنهج اإل

عمر الزومي، وقد اشتمل البحث على مراحل خمتلفة لبين إسرائيل يف عهد طالوت، فذكر مرحلة ما 
 وجود طالوت، وتكلم عن كيفية اإلستفادة من هذه األحداث اليت مرت قبل طالوت، مث حاهلم يف

بأمة بين إسرائيل يف عهد طالوت من النواحي القيادية والرتبوية على ضوء النص القرآين، وما هي 
ا طالوت،  الدروس والعرب يف قصة طالوت من الناحية الرتبوية، وما هي املهارات  القيادية اليت متيز 

  .، و ما هي أسس اختيار القادة، وفنون التنظيم وجودة اإلدارة-عليهم السالم- ويل وداود، ومش
  :الفروق بين الدراستين

ا ومقوماته ومبادئها،   أما دراسيت فتتناول القيادة من جهة مشولية أوسع، من حيث صفا
يادة والريادة وأمثلة عليها تطبيقية، وكذلك تطبيق صفات ومبادئ هذه القيادة على من هم أساس الق

يف هذه األمة، أمثال احلكام والعلماء والدعاة واملربني الذين منهم اآلباء واملعلمني، وغريهم ممن هلم 
ضة هذه األمة املباركة، وكذلك فإن دراسيت تتناول منوذجا آخر من مناذج  دور ومسئولية يف رقي و

ال وهو القائد احلكيم الذي قاد أعظم القيادة احلكيمة، أال وهو أعظم قائد وطأت أقدامه احلصى، أ
-ألمم األخرى، أال وهو النيب حممدأمة أخرجت للناس، الذي جعلها حبكمته وخلقه وعدله تقود ا

  .والدراسة السابقة تناولت عصر طالوت يف بين إسرائيل ، -
جبامعة  للباحث) خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة(حبث بعنوان  - ٢

وهو حبث منفرد حمكم مقبول للنشر يف جملة كلية ن رمضان الزيا: الدكتور األقصى بغزة بفلسطني
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وقد اشتمل البحث على مدخل لدراسة  م٢٠٠٧جامعة األزهر مبصر عام –أصول الدين بالقاهرة 
ا، عتها بيوطاإلسالمية وفق الثوابت الشرعية  مفهوم مصطلح القيادة مث بيان مفهوم القيادة ومستويا

  .وقد تناول البحث مخسني صفة ينبغي توفرها يف القيادة اإلسالمية
  :الفروق بين الدراستين

كما ذكرت يف الفروق السابقة، أن دراسيت حوت منوذجا من أعلى النماذج يف القيادة، أال 
 ، وكذلك هذه الدراسة توسع فيها الباحث يف استخالص مخسني صفًة قياديًة، مما --وهو النيب 

  .حيعلها غري منضبطًة يف الواقع
 ) أساسيات في القيادة واإلدارة النموذج اإلسالمي في القيادة واإلدارة(كتاب بعنوان   -٣     

وهو أستاذ جبامعة الريموك باألردن وهو حبث منشور لدار  هايل عبد املوىل طشطوشالدكتور تأليف 
وهو كتاب جيد يف موضوعه باإلضافة إىل أنه اختذ منوذجاً للقيادة  م باألردن،٢٠٠٩الكندي عام 

 .  أخذ مناذج من اخللفاء الراشدينوكذلك  --مشابه وهو النيب 
  :الفروق بين الدراستين

ا دراسة عامة يف ذات  ،دراً رئيساً يف دراستهأن املؤلف مل يعتمد القرآن الكرمي مص وكذلك فإ
 ه كمرجع أساسي يفاملوضوع خبالف ما قامت عليه دراسيت من اإلعتماد على القرآن الكرمي وتفسري 

  .الدراسة
وهورسالة ماجستري مقدمة من الباحث  )القيادة في ضوء األيات القرآنية(حبث بعنوان    - ٤

م وهو دراسة موضوعية وقد تناولت الدرسة أمهية ٢٠١٢حممود أمحد األسطل جلامعة غزة عام 
القيادة وبيان أوجه القيادة يف جماالت متعددة منها الرتبوية واإلجتماعية والدعوية وتكلم عن 

الصورة احلقيقية للقيادة واشتمل البحث  القائد الراشد ومكانته اهلامة يف بناء األمة وكذلك أبرز
  .يف القيادة وهي دراسة جيدة يف ذات املوضوع على مناذج كثرية من القرآن
  :الفروق بين الدراستين

   .للقيادة يف دراسيت--هي نفس الفروق السابقة من اختاذ منوذج النيب 
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  :منهج البحث وأسباب اختياره
ا منوذج هلذا املوضوع، وهو النيب    فإن هذا البحث يعترب مبثابة دراسٍة موضوعيٍة استنباطية، و

و بعض كتب التفسري والسرية  -عزوجل–، ومتت هذه الدراسة اعتماداً على كتاب اهللا - -حممد 
  . وكتب السنة الصحيحة

ملالئمته للبحث وهو يفي ) اإلستنباطياملنهج الوصفي اإلستقرائي (وأما املنهج املستخدم فهو 
بغرض الدراسة فهو وصفي بالنسبة لوصف القيادة وصفا واضحا واستقرائي استقصائي بالنسبة ملعرفة 

  .اآليات حمل الدراسة واستنباطي بالنسبة للمعاين املستخرجة منها
  :و قد مت اختيار هذا املنهج لعدة أسباب أساسية منها

  .جناح عملية حصر اآليات القرآنية اليت تتعلق مبوضوع البحثيضمن هذا املنهج •أوال
  .يوفر هذا املنهج بياناً شامالً ومتكامالً للنماذج اليت هي حمل الدراسة•ثانيا
  .يعطي هذا املنهج رؤية جيدة تسهم يف تنظيمه وترتيبه بالشكل املناسب•ثالثا

  :وسأتبع اخلطوات التالية يف هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل
  .كتابة مقدمة عن البحث وأسباب اختيار البحث. ١
  .مجع املصادر الالزمة للرجوع إليها وأخذ ما أحتاجه للبحث. ٢
ا لفظ القيادة مباشرا أو غريمباشر وإحصاء العدد الذي . ٣ مجع اآليات القرآنية اليت جاء 

  .ذكر بالقرآن هلذه اللفظة
ن قد توصلت إليها بالبحث، وأهم التوصيات كتابة خامتة للبحث تشمل النتائج اليت أكو . ٤

  .بعد اإلنتهاء من البحث
  .واملصادر واملراجع واملوضوعاتات القرآنية، واألحاديث النبوية كتابة فهارس لآلي. ٥

  :و قد مت اختيار هذا املنهج لعدة أسباب أساسية
  .البحثيضمن هذا املنهج جناح عملية حصر اآليات القرآنية اليت تتعلق مبوضوع •
  .يوفر هذا املنهج بياناً شامًال ومتكامالً للمهارات اليت هي حمل الدراسة•
  .يعطي هذا املنهج رؤية منطقية تسلسلية متتابعة تسهم يف تنظيمه وترتيبه بالشكل املناسب•
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  :حدود البحث
حدودُ البحث هو كتاب اهللا عز وجل وكتب التفسري وكتب السنة الصحيحة حيث مت 

  :آليات املتعلقة مبوضوع القيادة وحوي البحث أيضاً استقصاء ا
ا بشكل مباشر أو غري مباشر: أوال    .دراسة اآليات اليت تناولت القيادة أو إحدى مقوما

  دراسة اآليات اليت متثل مناذج تطبيقية ومتثيلية إلحدى القيادات األساسية: ثانيا
ومتثيل املواصفات واملقومات اليت هي حمل اإلعتماد على القرآن الكرمي كمصدر لتأصيل : ثالثا

  .الدراسة
  :مصطلحات البحث

نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها و : الَقْودُ " قال ابن منظور ) ْقود(و أصلها : القيادة -
  .)١("السوق من خلف قها من خلفها، فالقْود من أمام و يسو 

األخرين، لتوجيههم إىل هدف معني، الفن الذي تستطيع بواستطه التأثري على " :واصطالحاً 
م املخلص ا على ثقتهم واحرتامهم، وطاعتهم وتعاو  .)٢("بطريقة حتصل 

هو استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة يف  احلاضر : المنهج الوصفي  -
 .)٣(بقصد تشخيصها وكشف جوانبها وحتديد العالقات بني عناصرها أو بينها وبني ظواهر أخرى

اصطالحا استخراج املعاين من النصوص ( :قال اجلرجاين يف التعريفات: المنهج اإلستنباطي -
 .)٤()بفرط الذهن وقوة القرحية

اإلستخراج واسنبط الفقيه إذا استخرج الفقه من الباطن  :اإلستنباط: (وقال ابن منظور
  . )٥()وفهمه  باجتهاده

                                                        

 . ه١٤١٤، دار صادر بريوت )٢١٦(، ص١٢، ج١، باب الدال، فصل القاف، طلسان العربابن منظور، ) ١(
  .٢٨ج، ص .، د١ط، فن القيادة في اإلسالمأمحد بصبوص، ) ٢(

 .)٩٧(ج، ص .، د١، طالبحث العلمي مقدمة في منهجرحيم العزاوي،  )٣(
 .م  ١٩٨٣-ه١٤٠٣، دار الكتب العلمية ، بريروت، )٣٨(،ص ١، ج١ط، التعريفاتاجلرجاين،  )٤(
 .ه١٤١٤، دار صادر بريوت )٤١٠(، ص٧ج، ١، طالسني، فصل الطاء، باب السان العربابن منظور، ) ٥(
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هو احلكم على كلي بوجوده يف : اإلستقراء: (التعريفاتقال اجلرجاين يف : المنهج اإلستقرائي -
  .)١()أكثر من جزئياته

تعديل مقصود مضبوط للظروف احملددة حلادثة من احلوادث وتفسري التغريات اليت : وقيل هو
  .)٢(تطرأ عليها نتيجة ذلك وهو ما يعرف باملنهج التجرييب اإلستداليل

َا تـَُقوُم َعَناِصُرَها وَعَواِمُلَها : "لمقوماتا  -  .)٣(: "املقومات"اَألَساِسيَُّة الَِّيت ِ
           .واملراد مبقومات القيادة األمور اليت هي العماد لنجاح القائد ليقوم بالقيادة على أساسها

  . )٤("قاعدة ومعيار علمّي تُبىن عليه قيم األعمال "  :مباديء  -
املوضوعات القرآنّية على غري الّصورة الّتقليديّة يف هو اإلعتناء بدراسة  :التفسير الموضوعي -

اإلميان والكفر والّنفاق يف القرآن، األخالق يف : الّتفسري، وإّمنا بالّنظر إىل األبواب، كدراسة
القرآن، الّربا يف القرآن، وهكذا، وهذا أسلوب عصرّي، مل يكن شائعا يف تصانيف الّسابقني على 

ّمنا كانوا يراعون تتّبع املصطلح القرآين من حيث اجلملة، وهو مع حداثته، سبيل اإلفراد بالّتأليف، إ
  .فإنّه ال مانع منه وال حرج فيه، بشرط التزام املنهج املعترب يف الّتفسري

  :األدوات
  .احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية -
   .املكتبة الرقمية الشاملة-
  .مكتبةجامعة املدينة العاملية -
 .والدراسات املتعلقة مبوضوع البحثالكتب  -

   

                                                        

 .)١٨(، ص، ١، ج١ط، التعريفاتاجلرجاين، ) )١(
 .)١٠٩(ج، ص .، د١، طمقدمة في منهج البحث العلميلعزاوي، رحيم ا )٢(
 ت.دwww.almaany.com،ص.ج، د.، د١طموقع معجم املعاين اجلامع، ) ٣(
 ت.دwww.almaany.com ،ص.ج، د.، د١طاجلامع،  موقع معجم املعاين )٤(
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  القيادة ومقوماتها في ضوء القرآن الكريم: الباب األول
  الكريم القيادة في القرآن: الفصل األول

  تعريف القيادة : المبحث األول
  تعريف القيادة لغة واصطالحا: المطلب األول

  :تعريف القيادة في اللغة -: أوال
  .و هو قائد، و مجعه قادة و قّواد. قاد يقودمصدر من : القيادة يف اللغة- ١

نقيض السوق، يقود الدابة من أمامها و يسوقها من : الَقْودُ " قال ابن منظور ) ْقود(و أصلها 
  .)١("خلفها، فالقْود من أمام و السوق من خلف

  :تعريف القيادة في اإلصطالح  -: ثانيا
 العلوم يف اإلصطالحات كباقي عليها متفق غري متعددة تعريفات اإلصطالح يف وللقيادة

  .اإلجتماعية
و اليبعد تعريف القيـادة يف اإلصطالح عن معناها يف اللغة، فقد جاء يف معجم العلوم "

ا صفة تدل على هيئة نسبية بني شخص يقوم بعمل مجاعي، ": اإلجتماعية تعريف القيادة بأ
مشرتكًة، فيكون أحد الطرفني قائداً واآلخر  وأشخاص يتبعون عمله، ويسريون على مثاله لتحقيق غايةً 

  .)٢(" مقوداً 
موعة من األفراد حنو أهداف حمددة(وميكن أن يقال يف تعريفها إنـها    ) .عملية توجيهية 

م للوصول إىل  و أن القائد بوجه عام هو كل من يقوم بتوجيه مجاعة من الناس و السري 
  .أهداف حمددة

القيادة على قدرات شخصية، أو التزام أديب، أو سلطًة ممنوحة  سواء كان معتمداً يف هذهو 
  ".له

: " والقائد عند العرب األقدمني هو"والسري حنو غاية مرسومة  األخذ بالزمام: "وهي أيضاً 
   )٣(". املرشد، الدليل، اهلادي

                                                        

 ) .٢١٦(، ص١٢، ج١، باب الدال، فصل القاف، طلسان العربابن منظور، ) ١(
 . ٤٧٢ج، ص.، د١ط، معجم العلوم االجتماعيةزكي بدوي، ) ٢(
  .٤٠ص  ج،.د، ١ط، ، القيادة واألزمة الحضاريةمجيل كاظم أملناف، ) ٣(
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  )١(."حتريك الناس حنو اهلدفعلى  القدرةهي ": وقيل أيضا

إىل هدف الفن الذي تستطيع بواستطه التأثري على األخرين، لتوجيههم : "يضاأوعرفت 
م املخلص ا على ثقتهم واحرتامهم، وطاعتهم وتعاو   .)٢("معني، بطريقة حتصل 

  :التعريف المختار
ا وأوضحها هو التعريف األخري وهو أن  عند النظر يف التعاريف السابقة يتبني لنا أن أقر

الفن الذي تستطيع بواستطه التأثري على األخرين، لتوجيههم إىل هدف معني، بطريقة (القيادة هي 
م املخلص ا على ثقتهم واحرتامهم، وطاعتهم وتعاو  .)حتصل 

   .منوذج حيتذى ومثال رائع لكل من أراد أن يتدرب على القيادة املثلى--وإن سرية النيب
  سالممعنى القيادة في اإل: المطلب الثاني

داية الناس وإرشادهم وتويل  حيمل معىن القيادة يف الفكر اإلسالمي بعضاً من املعاين املتعلقة 
  :أمورهم، ومن معانيها ما يلي

  :اإلمامة: أوالً 
، "من يأمت الناس به من رئيس أو غريه، ومنه إمام الصالة : "، وتعين) اإلمام(ويؤخذ منها 

  .)٣("رياسة املسلمني": تعين) واإلمامه. (اخلليفة: ضاويعين أي
  )٤(. ){ ~ � ¡ (: - السالم هعلي- خماطباً إبراهيم : قال تعاىل

  :اإلمارة: ثانياً 
أي الرؤساء : األمــر أي كلفه شيئاً، وأولوا: فالناً ) أمر(منصب األمري، ومنها : "وتعين يف اللغة

  نها أمراء، وأمري املؤمنني، وم أي من يتوىل اإلمارة،: )األمري(، ومنها والعلماء ومن يتوىل قيادة الناس
   

                                                        

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-53-:املوقع االلكرتوين، تعريف القيادةطارق السويدان، ) ١(

151531.htm ٥/٦/٢٠١١استعرضبتاريخ  

  .٢٨ج، ص .، د١ط، فن القيادة في اإلسالمأمحد بصبوص، ) ٢(

  . ٢٥ص ج،.د ،١ط المعجم الوجيز،إبراهيم مدكور، ) ٣(
  . ١٢٤سورة ألبقرة، من اآلية ) ٤(
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  )١(. "حد رجال اإلدارةأوهو ) املأمور(واشتق منه  سلمني،قب خليفة امللوهو 
: -تعاىل–ن الكرمي يف أكثر من موضع، حيث قال آوقد وردت عبارة أولوا األمر يف القر 

) Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

å ä ã â á à ß   ()٢(.  
 من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن يطع األمري فقد (: --قالو 

  .)٣()أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاين
 يأمر أصحابة إذا خرجوا يف سفر وكان عددهم يزيد عن الثالثة أن يؤمروا --وكان النيب 

    .)٤()أحدهمفليؤمروا إذا خرج ثالثًة يف سفر (: --أحدهم عليهم، حيث يقول 
  :الوالية: ثالثاً 

ومنها الويل وهو كل من ويل أمراً أو قام به، وكذلك الوايل أي "السلطان "وتعين يف اللغة 
م   .الذي يتوىل أمر البالد والعباد ويرعى شؤو

عن عبد والوايل هو القائد واملتصرف بشؤون الناس والقائم على رعايتهم وإرشادهم، ويف ذلك 
كلكم راع ومسئول عن رعيته، (: يقول--مسع رسول اهللا : اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أنه

راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل يف أهله راع وهو مسئول عن رعيته، واملرأة يف بيت  فاإلمام 
: ، قال )زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته

مسئول  والرجل يف مال أبيه راع وهو (: قال-- ه، وأحسب--فسمعت هؤالء من رسول اهللا 
  .)٥( )رعيته وكلكم مسئول عن عن رعيته، فكلكم راع 

                                                        

  . ٢٤ص  ج،.د ،١ط، المعجم الوجيزإبراهيم مدكور، ) ١(
  . ٥٩سورة النساء من اآلية ) ٢(
من حديث أيب ) ٢٩٥٧(يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به برقم : كتاب اجلهاد والسري، باب: صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(

 . ه ١٤٢٢حممد زهري، دار طوق النجاة، : ،حتقيق)٤/٥٠(، ١هريرة، ، ط
من حديث أيب ) ٢/٢٤٠(، ١ط يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم،باب : يف كتاب اجلهاد: سننهأخرجه أبو داود يف ) ٤(

 . م ٢٠٠٩-ه١٤٣٠حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الرسالة، : ،، جتقيقسعيد، و أيب هريرة وقال األلباين حسن صحيح
يُوِن َواَحلْجِر : صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٥( باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل، : َوالتـَّْفِليسِ ِكَتاب ِيف اِالْسِتْقرَاِض َوَأَداِء الدُّ

 ) . ٢٤٠٩(برقم ، )٣/١٢٠(، ١من حديث عبد اهللا بن عمر ، ط
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ر املسلمني و كل من يتوىل شيئاً من أم: مما سبق يتبني أن القيادة يف اإلسالم تعين يف مجلتها
، العامة، فاإلمام قائد، واألمري  ا، والعبد الذي يرعى مال سيده قائد ٌ قائد، واملرأة يف بيتها قائدة ألسر

إىل . . . واملوظف العام قائد يف إدارته ومكتبة، ورب األسرة قائد ألسرته، وقائد اجليش والشرطة قائد،
   .آخره

ا بأمانة وإخالص، ويرعاها  يفالقيادة ه حق املسؤولية اليت توجب على من حيملها أن يقوم 
موع ذه ا ا إىل األهداف اليت تطمح الوصول إليها ةرعايتها، وصوالً    .اليت يتوىل شأ
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  كلمة القيادة ومرادفاتها في القرآن الكريم: المبحث الثاني
  ذكر كلمة قيادة في القرآن الكريم: المطلب األول

مل تذكر بلفظها أو وجدت لفظة القيادة ت القرآن الكرمي وتأملتها جيدا ً عندما حبثت يف آيا
ا يف القرآن مباشرة ولكن ذكرت بطرق غري مباشرة   .مشتقا

 مل يستخدم مشتقاته على مستوى كما الكرمي مصطلح القيادة بلفظه،فلم يستخدم القرآن 
¾ ¿ À (: فقد استخدمت مرتني فقط) ق د و(، أما مشتقات جذر )ق و د(جذر الكلمة 

 Ä Ã Â Á0 1 2 ! " # $ % & ' ) ( ( ،)١()ـ /  . - , + *

6 5 4  3   ()٢( .  
ا ، )٣()   { ~ � ¡(: وأما على مستوى املعىن مثل كلمة اإلمامة ومشتقا

ا، مثل قوله تعاىل D C B( :وكلمة احلكم ومشتقا  A @ ? >  ()وكلمة ، )٤
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì(: اخلالفة، مثل قوله تعاىل  Ë Ê É   ()٥(.  

ا وردت أكثر  بلفظها يف الكتب التسعة، ، مل ترد كلمة قيادةالسنةوكذلك يف  ولكن مشتقا
أنا قائد املسلمني  (: قال  --حديث حابر رضي اهللا عنه النيبمرة، منها ثالث مئة وثالثني من 
  .)٧)(٦()فخر وال

5 6 7 (: وقد استعمل القرآن الكرمي أيضا مصطلح أمة مرة واحدة مبعىن القيادة

وكذلك من املصطلحات مصطلح األسوة، فقد ورد يف القرآن يف ثالثة مواضع منسوباً يف  ،)٨()8

                                                        

 ٩٠سورة األنعام من اآلية) ١(
  ٢٣سورة الزخرف آية ) ٢(
 ٧٤سورة الفرقاان من اآلية ) ٣(
 ١٦سورة اجلاثية من اآلية ) ٤(
 ٢٦سورة ص من اآلية ) ٥(
  ، وإسناده جيد)٥٠(، برقم )١/١٩٦(، ١من الفضل، ط، باب ما أعطي النيب سننهي يف الدارمأخرجه ) ٦(
 .بتصرف ١٠١٧ج، ص.، د١ط، خصائص القيادة اإلسالمية في ضوء القرآن والسنةرمضان الزيان، ) ٧(
  ١٢٠سورة النحل من اآلية ) ٨(
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 :)È Ç Æ Å--أوالها إىل الرسول  Ä Ã Â Á ()منوطاً بسيدنا  ، وورد يف ثانيها )١
z y x w v }(: وأتباعه- عليه السالم- إبراهيم  u t s   ()ومت التأكيد يف ثالثها )٢ ،

  .)٣()# $ % & ' ) ( * + , -! " (: عامعلى األسوة بشكل 
  ذكر كلمة القيادة في السنة: المطلب الثاني

عندما نظرت يف كتب السنة وجدت كلمة القيادة مل ترد مباشرة بلفظها ولكن ورد استخدام 
ا ما يزيد على ثالث مائة وثالثني مرة   --حديث جابر رضي اهللا عنه أن النيبمنها  )٤(مشتقا

املسلمني وال فخر، وأنا خامت النبيني وال فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع وال أنا قائد (: قال
  .)٥()فخر

أمته بتولية والة أمور عليهم، وأمر والة األمور أن يردوا األمانات إىل  - -وهلذا أمر النيب
تعاىل، ففي أهلها، وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة والة األمور يف طاعة اهللا 

  .)٦( )أحدهمإذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا (: قال--داود عن أيب سعيد أن رسول اهللا  سنن أيب
)٦(.  

 كلكم راع، (: يف جمال القيادة لألمة اإلسالمية املتعددة قوله--ومن توجيهات الرسول 
امسعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه " :وقوله ،)٧() وكلكم مسؤول عن رعيته

                                                        

 ٢١سورة األحزاب من اآلية ) ١(
 ٤سورة املمتحنة من اآلية ) ٢(
  ٦سورة املمتحنة من اآلية ) ٣(
 ت.، د/http://library.islamweb.net/hadith.موسوعة الحديث الشريفاستنادا إىل برنامج ) ٤(
  . وإسناده جيد)٥٠(، برقم )١/١٩٦(، ١، باب ما أعطي النيب صلى اهللا عليه وسلم من الفضل، طسننهالدارمي يف أخرجه  )٥(

 . )وحسنه األلباين() ٢/٢٤٠(، ١ط باب يف القوم يسافرون يؤمرون أحدهم،: يف كتاب اجلهاد: سننهأخرجه أبو داود يف  )٦(
يُوِن َواَحلْجِر َوالتـَّْفِليسِ : صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٧( يعمل،  باب العبد راع يف مال سيده وال: ِكَتاب ِيف اِالْسِتْقرَاِض َوَأَداِء الدُّ

 . )٣/١٢٠(، ١، ط) ٢٤٠٩(برقم  من حديث عبد اهللا بن عمر
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  اللهم من ويل من أمر أميت شيئا، فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أميت (: وقوله، )١( "بيبةذ
  

م فارفق به    .)٢()شيئا، فرفق 
فقد من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا، ومن أطاع األمري (: وأخريا قوله

  )٤( .)٣()أطاعين، ومن عصى األمري فقد عصاين
وهكذا جند أنه بعد البحث مل ترد كلمة القيادة مباشرة ال يف القرآن الكرمي، وال يف السنة 

  .املطهرة ولكن ورد فيهما ما يدل عليها
   

                                                        

عن أنس بن ) ٧١٤٢(بَاُب السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِلْإلَِماِم َما َملْ َتُكْن َمْعِصَيًة، برقم : ِكَتاُب اَألْحَكامِ : صحيحهأخرجه البخاري يف ) ١(
 . )٩/٦١(، ١مالك، ، ط

َماِم اْلَعاِدِل، َوُعُقوبَِة اْجلَائِِر،: َماَرةِ ِكَتاُب اْإلِ : صحيحهمسلم يف أخرجه ) ٢( عن عبد ) ١٨٢٨(برقم ، )٢/١٤٥٨( بَاُب َفِضيَلِة اْإلِ
 . ت.حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث بريوت، د:، حتقيقالرمحن بن مشاسة

من حديث أيب ) ٢٩٥٧(ى به برقم يقاتل من وراء اإلمام ويتق: كتاب اجلهاد والسري، باب: صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(
 . )٤/٥٠(، ١هريرة، ، ط

  . ٦٩ج، ص .، د١ط، "اإلدارة في التراث اإلسالمي"حممد الربعي وعدنان عابدين، ) ٤(
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  وأهمية القيادة في القرآن الكريممكانة : المبحث الثالث
  أهمية القيادة: المطلب األول

ا يقام العدل ويرفع الظلم إذا كان  إن للقيادة دور عظيم يف حياة الناس فبها تنظم حياة الناس و
تعد القيادة من ضروريات اإلجتماعات البشرية، حيث ال تستطيع مجاعة من "والقائد عادال 

بلزوم التأمري --دون قيادة، ولذا جاء توجيه النيبة، وتسري بانتظام اجلماعات أن تعيش بطمأنين
  . )١()إذا خرج ثالثًة يف سفر فليؤمروا أحدهم( :فقال
  .)٢() ال حيل لثالثة نفر يكونون بأرض فالة إال أمروا عليهم أحدهم(: -عليه الصالة والسالم- وقال 

فإذا كان قد أوجب يف أقل اإلجتماعات أن يويل (: - عليه رمحة اهللا– قال شيخ اإلسالم ابن تيميةو  
  )٤(".)٣()أحدهم كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك

كل أمة عظيمة ورائها قيادة عظيمة، قادت هذه األمة لرب األمان، أن  ومن يدرس تاريخ األمم، يعلم 
ا، ونشرت العدل ومنعت الظلم عنهم بقيا روجلبت اإلستقرا ا احلكيمةلشعو   .د

ا عظيم وخطري، حىت عدَّ البعض ضعف القيادة من أعظم مشاكل املسلمني " القيادة شأ
  .املسلمون إىل خري، ولكن الضعف يف القيادة: املعاصرة، وقال

  .القيادة شطر القضية، وشطرها اآلخر األمة مبجموع أفرادها: وقال اآلخر
، ال تتعداها لغريها، فاهللا --هيف سنة رسولو  اهللافموازين القيادة احلقَّة حمفوظة يف كتاب 

ا، وتضع اإلسالم ُنصب عينها، " ،يعلم وأنتم ال تعلمون إن القيادة احلقيقية هي القيادة اليت ترضي ر
تأتلف حوهلا القلوب، وتتحقق على يديها للبالد والعباد خريات الدنيا ونعيم اآلخرة، وهذا ال يتحقق 

  )٦(")٥()¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À(:-تعاىل–قال نبياء واملرسلنيإال مبتابعة منهج األ

                                                        

من  ،)٢٦٠٨(، برقم )٤/٢٤٩(١طم، هباب يف القوم يسافرون يؤمرون أحد: يف كتاب اجلهاد: سننه أخرجه أبو داود يف) ١(
 . حديث أيب سعيد، و أيب هريرة، وصححه األلباين 

  .من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص) ١٧٧ -٢/١٧٦(، ١، طمسندهأخرجه أمحد يف ) ٢(
 .١٦٩ج، ص .د ،١، طفي إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةبن تيمية، ا) ٣(
  ٦ج،  ص .، د١ط عهد الخالفة الراشدة،بوي و نالمنهج في رعاية القادة في العهد ال، صعبد اهللا العمرو ) ٤(
 ٩٠سورة األنعام من اآلية ) ٥(
 )٤-٢(ج، ص .، د١، طتربية القادة ال تربية العبيدسعيد عبد العظيم،  ) ٦(
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على  مما يدل على أمهية القيادة ما يظهر من أن صالح شؤون الناس أوفسادها يتوقف غالباً و "
ا ومن بيده زمام أمرها، ملا بيدهم من سلطة يف تدبري األمور وهيمنته عليها   .قاد

اآلخر، وممن ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً؛  فإذا كان هؤالء القادة ممن يؤمن باهللا واليوم
ساروا بالناس على طريق اخلري والرشد و الصالح، فكثر اخلري، وفشت الفضائل، وتنامت احلسنات، 

  .وقامت املصاحل
عن اآلخرة، واتبعوا  القيـادة بأيدي رجـال احنرفوا عن طريق اإلستقامة، وغفلواوأما إذا كانت 

ان العدو احلياة بقضه وقضيضه على البغي و  فال حمالة أن يسري نظام(ا يف الفجور انغمسو الشهوات، و 
السياسة واملدنية ر والنظريات، والعلوم واآلداب و الفوضى يف األفكا والفحشاء، ويدب دبيب الفساد

  .)١() تنمو السيئات ويستفحل أمرهاو والثقافة واألخالق واملعامالت والعدالة، 
ا، بل و  تأثري القيادة على من حتتالتاريخ شاهد على و  على من هم خارج نطاق واليتها إذا قدر أمر

ا   )٢(".هلم اإلتصال 

  القادة من الرسل و األنبياء: المطلب الثاني
نيب اهللا "ومن هؤالءالعظماء : للبشر رسًال، كانوا هم القدوة والقادة - جل وعال- بعث اهللا 

̈ ©( :عنه -عزوجل –الذي قال اهللا  - عليه السالم- نوح   § ¦ ¥ ¤ £ ¢  ® ¬ « ª

° ̄   ()٣( .  

اعبدوا اهللا ما لكم من : واجه أمًة كافرًة، ظلَّ يدعوها ألف سنٍة إال مخسني عاماً، قال هلم فقد
م يف العاجل واآلجل، فكانوا يؤذونه حىت يُغمى عليه، فإذا أفاق  إله غريه، وىف هذا خريهم وسعاد

ية، وىف النهاية دعاهم إىل اهللا وحده، مل تضعف عزميته، بل واصل الليل بالنهار، ودعاهم سراً وعالن
   .ما آمن معه إال قليل

م للحق، وانشغاهلم  والقادة احلقيقيون ال يُعرفون بكثرة األتباع وال بقلتهم، ولكن مبقدار قر
مبعايل األمور وأشرافها، وهكذا كان نيب اهللا نوح، فمهمته هي أعظم مهمة، وعزميته تضعف أمامها 

  .اجلبال
                                                        

  ٩ج، ص .، د١ط األسس األخالقية للحركة اإلسالمية،، املودودي) ١(
 )٦-٥(ج، ص .، د١ط النبوي و عهد الخالفة الراشدة،المنهج في رعاية القادة في العهد عبد اهللا العمروص، ) ٢(
 ) ٥، ٦(آية  –سورة نوح ) ٣(
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< (أمة وحده  -لسالمعليه ا-وقد كان نيب اهللا إبراهيم   = < ; : 9 8 7 6  5

I H G F E  D C B A ، تعرف ذلك من دعوته ألبيه )١()? @ 
  .)٢(". ومواجهته لقومه، ومناظرته للنمروذ، وتسلميه ألمر اهللا، وإقامته لدين اهللا

، لقد واجه فرعون واملأل، وصرب -عليه السالم-ومن هؤالء العظماء أيضا نيب اهللا موسى "
: ، ارحتل إىل مدين، وقد جتمَّعت فيه معاين القيادة-جل وعال-دعوة بين إسرائيل وتعبيدهم هللا  على

� ¡ ¢ £ ¤ (: القوة واألمانة، ولذلك قالت ابنة شعيب ألبيها  ~ } | {

  .)٤()   ! " # $ % & '(: ، وكان لسان حاهلا ينطق قبل مقاله)٣()   ¥
األسوة  وه ،السادات، يف دعوته وسريته وأخالقههو سيد القادات، وقائد --ونبينا 

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: -تعاىل–قال  والقدوة لرتبية القادة، وقيادة الدنيا 

Ò Ñ Ð Ï Î Í   ()فقد خرج النيب)٥ ،- -ظ والنصيب، علماًء ورجاالً وقادًة هلم أوفر احل
والقمر يف يساري، على أن أترك هذا األمر ما واهللا لو جعلوا الشمس يف مييين ( :ِمن واقعه الذي نطق

  .)٦("طامها الفاين، فكانوا سادة وقادة، استعلوا على الدنيا وح)أهلك دونه ته حىت يُظهره اهللا أوترك
  القادة من الصحابة ومن بعدهم: المطلب الثالث

هو أعطم جيل عرفه التاريخ، وقد ظهر منه قادة  -رضوان اهللا عليهم-  لقد كان جيل الصحابة"
بالعدل ونشروا اخلري واألمان بني الناس، ومن هؤالء القادة العظام --حكموا األمة بعد وفاة النيب 

يقود األمة قيادة  -رضي اهللا عنه-هذا عمر بن اخلطاب أمجعني، ف - رضي اهللا عنهم - اخللفاء األربعة
فذة تنعم خالهلا باألمن و العـدل، واستطاع مبا وهبه اهللا تعاىل من إميان، وشجاعٍة، وصالبٍة، 

ا دولة الفرس وهي دولة متوطدة األركان عميقة التاريخ متمرسة على فنون احلرب  وحكمٍة، أن يدك 
  .و القتال

                                                        

 ) ١٢١، ١٢٠(سورة النحل آية ) ١(
 ) . ٤ص (ج، .، د١، طتربية القادة ال تربية العبيدسعيد عبد العظيم،  ) ٢(
 ٢٦سورة القصص آية ) ٣(
 ٨٤سورة طه من اآلية ) ٤(
 ٢١سورة األحزاب آية ) ٥(
 ) . ٥ص(ج، .، د١، طتربية القادة ال تربية العبيدسعيد عبد العظيم،  ) ٦(



 

٢١ 
 

-هذا عمر بن عبد العزيز م، فقادة عظا -رضي اهللا عنهم-  وكذلك من غري جيل الصحابة
من  حييي ما اندرسها؛ فيوقف تيار الظلم والفساد، و يلي اخلالفة فيجدد هلذه األمة أمر دين - رمحه اهللا

  .)١(" معامل السنن و أنوار اهلداية
بصرية باألمور وعلو مهة، و فالقيادة ليست تسلطاً وال قهراً وال جربوتاً، ولكنها أمانة وكفاءة 

صرب وثبات وثقة بنصر اهللا، وطمأنينة إىل تأييده، حنرص على توافر الشروط الشرعية فيمن يقود، 
فاخلليفة واحلاكم ينبغي أن يكون ذكراً حراً عاقالً عدالً جمتهداً يف دين اهللا، على معرفة بأمر احلرب، 

  .  ال تأخذه رقة يف إقامة احلدود الشرعيةوتدبري اجليوش، وسد الثغور، ومحاية بيضة املسلمني
  القيادة ودورها للبشرية: المطلب الرابع

تكون لألمثل فاألمثل، والبد والقيادة إلقامة الدين وسياسة الدنيا به، والوالية واإلمارة  أساسفالقيادة 
  .باجلهالة فيها ، وال جيوز الرتأسوالعدل فيها من القوة واألمانة

ل من اهللا يؤتيه من يشاء، فاملؤهالت والقدرة وتذليل الصعاب وحمبة الرعية إنَّ القيادة فض"
ا إقامة احلق وقيادة  لقائدها وانقيادها له، كل ذلك حمض فضل وتوفيق من اهللا، وهذه األمة قد أنيط 

> = < ? ( : - عزوجل–قالو  ،)٢()   . / 0 1 2( :-تعاىل–قال البشرية بأسرها
K J I H G F  E D C B A @  P O N M L

\ [ Z Y X W V U T S R Q()٤(")٣(.  
معلوم أنه إذا استقام والة األمور الذين حيكمون و : (-رمحه اهللا–قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

للمرأة )٥( -رضي اهللا عنه-كما قال أبو بكر الصديق، و يف النفوس واألموال استقام عامة الناس
  . ما استقامت لكم أئمتكم: ما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل؟ قال: األمحسية ملا سألته فقالت

                                                        

 . ٩ج، ص .، د١ط، األسس األخالقية للحركة اإلسالمية، املودودي) ١(
 ١١٠سورة آل عمران من اآلية ) ٢(
 ٥٥سورة النور من اآلية  ) ٣(
 ) . ٨ص (ج، .، د١، طتربية القادة ال تربية العبيدسعيد عبد العظيم،  ) ٤(
قال  ،)٥/٤١(، ١، ط) ٣٨٣٤(برقم –باب أيام أهل اجلاهلية  –، يف كتاب مناقب األنصار صحيحهيف  أخرجه البخاري) ٥(

أي دين اإلسالم و ما اشتمل عليه من العدل، و اجتماع الكلمة، و نصرة ) ما بقاؤنا على هذا األمر الصاحل: (قوله: احلافظ
  . ٧/١٥١اري فتح الب) املظلوم، و وضع كل شيء يف حمله



 

٢٢ 
 

  .)١() العلماء، و األمراء: و يف األثر صنفان إذا صلحوا صلح الناس
على القيادات العامة، فان للقيادة اخلاصة أو احملدودة أثرها فيمن حتت  ينطبقو إذا كان هذا 

  .وغريها من األمور القيادية راد واملصاحل و األعماليدها من األف
وال تقتصر القيادة على . القيادة املتميزة ترفع املعنويات، والقيادة الضعيفة حتطم املعنويات"

الناحية العسكرية فحسب، ولو أن هذه القيادة هلا القدح املعلى يف احلرب، بل تشمل القيادة 
لقيادة السياسية، والقيادة الصناعية، والقيادة الفكرية، والقيادة باإلضافة إىل القيادة العسكرية، ا

  .)٢(" إىل آخره. . العائلية، والقيادة اإلقتصادية، والقيادة اإلجتماعية،
   

                                                        

  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦،السعودية ،مع امللك فهد، جم)١٠/٣٥٤(، ١، طمجموع الفتاوىبن تيمية، ا) ١(
  .ت .، د١١ج، ص .، د١، طاإلسالم والنصرحممود خطاب، ) ٢(



 

٢٣ 
 

  مقومات القيادة في ضوء القرآن الكريم: الفصل الثاني
  الصفات العامة للقيادة في ضوء القرآن الكريم: المبحث األول

، رأيت أن لفظة قيادة مل تأت مباشرة يف القرآن، ولكن جاءت - عزوجل–عندما تتبعت كتاب اهللا 
ا، كماذكرت يف الفصل السابق، ولذلك فسوف أذكر اآليات اليت وردت فيها هذه املرادفات،  مرادفا

  .كلمة اإلمامة، وكلمة احلكم، وكلمة أمة، وكلمة اخلالفة، وكلمة األسوة: واليت منها
  :لمة اإلمامةك-١

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ( :- تعاىل–ومنها قوله   } | { z y x w v u t

¬ « ª © ¨   ()١(.  
املراد باإلمام هنا الرسول فإن الرسالة أكمل أنواع ": - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 

وإمنا عدل عن التعبري برسوال إىل إماما ليكون ذلك داال على  ،اإلمامة والرسول أكمل أفراد هذا النوع
أن رسالته تنفع األمة املرسل إليها بطريق التبليغ، وتنفع غريهم من األمم بطريق االقتداء، فإن إبراهيم 

رحل إىل آفاق كثرية فتنقل من بالد الكلدان إىل العراق وإىل الشام واحلجاز ومصر،  -عليه السالم-
يع منازله حمل التبجيل وال شك أن التبجيل يبعث على االقتداء، ومن ذرييت، فيكون قد وكان يف مج

سأل أن يكون يف ذريته اإلمامة بأنواعها من رسالة وملك وقدوة على حسب التهيؤ فيهم، وأقل أنواع 
يس اإلمامة كون الرجل الكامل قدوة لبنيه وأهل بيته وتالميذه، ويف اآلية أن املتصف بالكبرية ل

اخلالفة واإلمارة والقضاء والفتوى ورواية : مستحقا إلسناد اإلمامة إليه أعىن سائر واليات املسلمني
  .)٢("العلم وإمامة الصالة وحنو ذلك

  :كلمة الحكم-٢
@ D C B A(:-تعاىل–ومنها قوله  ? >()٣(.  

والفقه الذي يكون املراد بالكتاب التوراة وباحلكم الفهم ": -عليه رمحة اهللا-يقول الشوكاين
م   . )٤("ما احلكم بني الناس وفصل خصوما

                                                        

 ١٢٤سورة البقرة آية ) ١(
 ، )٧٠٧-  ١/٧٠٤(، ١ط، ، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٢(
 ١٦سورة اجلاثية من اآلية ) ٣(
 )٥/٩(ج، .، د١، طفتح القديرالشوكاين، ) ٤(



 

٢٤ 
 

 فإن بعضهم كان نبيا غري حاكم، وبعضهم كان": -عليه رمحة اهللا-ويقول حممد رشيد رضا
  .)١("عاملا حاكما غري نيب، وبعضهم عاملا حكيما غري حاكم وال نيب

أنه احلكمة ومنه قول : األول. علم أن يف احلكم أقواالإ": -عليه رمحة اهللا-ويقول الرازي 
  :نابغةال

  )٢(إىل محام سراع وارد الثمد. . . واحكم كحكم فتاة احلي إذ نظرت
وهو قول معمر أنه العقل روي أنه قال ما : والثاين. وهو الفهم يف التوراة والفقه يف الدين

  .)٣("للعب خلقنا
  :كلمة أمة-٣

6 7 8 9 : ;( :- تعاىل–ومنها قوله   5()٤(.  
بأنه كان أمة،  -عليه السالم- وقد وصف إبراهيم": - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 

بذلك  -عليه السالم-امعة، ووصف إبراهيم الطائفة العظيمة من الناس اليت جتمعها جهة ج: واألمة
  :وصف بديع جامع ملعنيني

أنت الرجل كل : كقوهلموهذا  . أنه كان يف الفضل والفتوة والكمال مبنزلة أمة كاملة: أحدهما
  :الرجل، وقول البحرتي

  .لدى الفضل حىت عد ألف بواحد. . . ومل أر أمثال الرجال تفاوتا 
  )٥( قلوا كما غريهم قل وإن كثروا ...إن الكرام كثري يف البالد وإن         

  . )معاذ أمة قانت هللا(قال --أن النيبء  -رضي اهللا عنه - وعن عمر بن اخلطاب
  .أنه كان أمة وحده يف الدين ألنه مل يكن يف وقت بعثته، موحد هللا غريه: والثاني

                                                        

 ) ٧/٤٩٤(، ١ط، تفسير المنارحممد رشيد رضا، ) ١(
م به عنده، ويتنصل  النابغة الذبيانيمن معلقة  من البحر البسيط وهو البيت)٢( ُّ ا النعمان بن املنذر ويعاتبه ويعتذر إليه مما ا خياطب 

ص للتربيزي " شرح املعلقات " ، و٢٤ص " ديوان النابغة " وانظر البيت يف .هي زرقاء اليمامة: وفتاة احلي. ا عما قذفوه به
 ٧/٣١٠ البن الوزير"والعواصم والقواصم "،  ٢٥٤/ ١٠" خزانة األدب " ، و٤٤٦

 ، )٢١/٥١٦(، ٣، طمفاتيح الغيبالرازي، ) ٣(
 . ١٢٠سورة النحل من اآلية ) ٤(
  ١٤/٣١٥، وقيل للبحرتي ذكره ابن عاشور يف التحرير والتنوير ١/٢٤٥يف العواصم والقواصم ذكره ابن الوزيرقيل للزخمشري )٥(



 

٢٥ 
 

فهو الذي أحيا اهللا به التوحيد، وبثه يف األمم واألقطار، وبىن له معلما عظيما، وهو الكعبة، 
يف --وهذا كقول النيب . ودعا الناس إىل حجه إلشاعة ذكره بني األمم، ومل يزل باقيا على العصور

» الروض األنف«، رواه السهيلي يف » وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده«: ر بن مالك الكاهنخط
  .)١(" املطيع: والقانت

  :كلمة الخالفة-٤
  .)٢()   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É(: - تعاىل–من مثل قوله 

لوالة األمور  -عز وجل- هذه وصية من اهللا ": يف هذه اآلية - عليه رمحة اهللا-يقول ابن كثري 
وقد وال يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله  - تبارك وتعاىل-أن حيكموا بني الناس باحلق املنزل من عنده 

  .)٣("من ضل عن سبيله، وتناسى يوم احلساب، بالوعيد األكيد والعذاب الشديد- تعاىل–توعد اهللا 
أمره بأن حيكم بني وفرع على جعله خليفة ": يف هذه اآلية - رمحه اهللا- ويقول ابن عاشور 

الناس باحلق للداللة على أن ذلك واجبه وأنه أحق الناس باحلكم بالعدل، ذلك ألنه هو املرجع 
للمظلومني والذي ترفع إليه مظامل الظلمة من الوالة فإذا كان عادال خشيه الوالة واألمراء ألنه ألف 

كون الناس يف حذر من أن يصدر عنهم العدل وكره الظلم فال يقر ما جيري منه يف رعيته كلما بلغه في
ما عسى أن يرفع إىل اخلليفة فيقتص من الظامل، وأما إن كان اخلليفة يظلم يف حكمه فإنه يألف 

  .الظلم فال يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة شخص وال حيرص على إنصاف املظلوم
م يف خاصتهم هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس بعضهم بعضا : واحلق وتصرفا

  .)٤("وعامتهم ويتعني احلق بتعيني الشريعة
  :كلمة األسوة-٥
وكذلك من املصطلحات الدالة على القيادة مصطلح األسوة، فقد ورد يف القرآن يف ثالثة مواضع  

 ، وورد يف ثانيها منوطا )٥()-- :)È Ç Æ Å Ä Ã Â Áمنسوبا يف أوالها إىل الرسول 
                                                        

 ). ٣١٦-١٤/٣١٥(، ١، طالتحرير والتنويربن عاشور، ا) ١(
 . ٢٦سورة صمن اآلية ) ٢(
 )٧/٦٣(، ٢، ، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٣(
 .) ٢٤٥-٢٣/٢٤٣(، ، د ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٤(
 ٢١سورة األحزاب من اآلية ) ٥(



 

٢٦ 
 

، ومت التأكيد )١()   z y x w v u t s }(: وأتباعه -عليه السالم-بسيدنا إبراهيم 
-  )! " # $ % & ' ) ( * + ,(: يف ثالثها على األسوة بشكل مفتوح

)٢(.  
! " # $ % & ' ) ( * + (: -تعاىل–يقول ابن عاشور عليه رمحة اهللا يف قوله 

 وجعل متعلق اإلئتساء ذات الرسول  ،يف رسول اهللا أسوة: رسول اهللا أسوة، فقيل: فاألصل": ),
- -واجتناب ما ينهى عنه،  دون وصف خاص ليشمل اإلئتساء به يف أقواله بامتثال أوامره

  .)٣(" بأفعاله من الصرب والشجاعة والثبات ئتساءواإل
   

                                                        

 ٤سورة املمتحنة من اآلية ) ١(
 ٦سورة املمتحنة من اآلية ) ٢(
 .)٢١/٣٠٣(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٣(



 

٢٧ 
 

  مقومات القيادة في ضوء القرآن الكريم: لمبحث الثانيا
، على أساسها العماد لنجاح القائد ليقوم بالقيادةاملراد مبقومات القيادة األمور اليت هي 

ا سائساً ألمورها حىت يكون  منتصباً هلا عازماً وحمافظاً عليها، مستقيماً معتدالً يف أدائها، قائماً بشؤو
ا خري قيام يتحقق به املقصود   .قيامه 

  :من مقومات القيادة في القرآن الكريم
  :الشورى: أوالً  

ومن جاء بعده  --م مقومات القيادة، وقد أمر اهللا عزوجل به وعمل به النيب وهذا املبدأ من أعظ
  .رضي اهللا عنهم-اخللفاء األربعة  من 

= < ? @ B A ( :-تعـاىل–يف قولـه يف تفسـري املنـار  -رمحة اهللا-يقول حممد رشيد رضا عليه 

K J I H G F E D C( )األمــة يف احلــرب وشــاورهم يف األمــر العــام الــذي هــو سياســة ":  )١
والسلم واخلـوف واألمـن وغـري ذلـك مـن مصـاحلهم الدنيويـة، أي دم علـى املشـاورة وواظـب عليهـا، كمـا 

وإن أخطئـوا الـرأي فيهـا فـإن اخلـري كـل اخلـري يف تـربيتهم ) غـزوة أحـد(فعلـت قبـل احلـرب يف هـذه الوقعـة 
 ذلـك مـن النفـع هلـم يف مسـتقبل على العمل باملشاورة دون العمل بـرأي الـرئيس وإن كـان صـوابا، ملـا يف

فــإن اجلمهــور أبعـد عــن اخلطــأ مـن الفــرد يف األكثــر، ) املشـاورة(حكـومتهم إن أقــاموا هـذا الــركن العظــيم 
  .واخلطر على األمة يف تفويض أمرها إىل الرجل الواحد أشد وأكرب

يستشري السواد األعظم منهم وهم الذين يكونون معه، - -فكان :-رمحه اهللا- مث يقول 
الرأي واملكانة من الراسخني باألمور اليت يضر إفشاؤها، فاستشارهم يوم بدر ملا علم  وخيص أهل 

  .خبروج قريش من مكة للحرب، فلم يربم األمر حىت صرح املهاجرون مث األنصار باملوافقة
وهكذا كان يستشريهم يف كل أمر من أمور األمة  ،واستشارهم مجيعا يوم أحد أيضا كما تقدم

  .)٢("إال ما ينزل عليه الوحي ببيانه فينفذه حتما
يف األمور اخلاصة والعامة، وال ينفردون  فاألخذ بنظام الشورى ينبغي أن يكون  فيما بينهم

وشؤون تدبري الدولة والتخطيط ) أو اخلالفة(برأي يف كل أمر من القضايا العاّمة، كتويل احلكم 

                                                        

 .  ٥٩سورة آل عمران آية ) ١(
 ) . ١٦٤-٤/١٦٣(، ١ط، تفسير المنارحممد رشيد رضا، ) ٢(
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 أكثر الناس -- وقد كان النيب  ،ملصاحلها، وإعالن احلرب، وتولية الوالة واحلكام والقضاة وغريهم
قه يعلى هذا املبدأ من بعده على طر  -وان اهللا عليهمرض- وكذلك سار الصحابة مشاورة ألصحابه، 

تولية اخلالفة وحروب الردة واستنباط األحكام الشرعية للقضايا ومنهجه يف القرارات اهلامة مثل
  .واحلوادث املستجدة

الشورى ألفة للجماعة، ومسبار للعقول، وسبب إىل الصواب، ": -رمحه اهللا-وقال ابن العريب 
  :بشار بن بردوما تشاور قوم إال هدوا، وقد قال 

  برأي لبيب أو مشورة حازم. . . إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن
   فريش اخلوايف قوة للقوادم. . . وال جتعل الّشورى عليك غضاضة

  وال تشهد الّشورى امرأ غري كامت ...وأدن من القرىب املقّرب نفسه        
  وما خري نصل مل يؤّيد بقائم ...وما خري كّف أمسك الغّل أختها        
  )٢(".)١(   وال تبلغ العليا بغري املكارم ...فإّنك ال تستطرد اهلّم باملىن        

  :العدل :اً ثاني
فرق بني غين وفقري، وال قريب والعدل سبب لبقاء القائد ودولته ويتطلب أن يكون الناس سواسية ال 

وبعيد، وال أبيض على أسود، فالناس عند اهللا سواسية ال فرق بينهم إال بالتقوى والعمل الصاحل، 
  .والظلم ينشر الفوضى ويضيع احلقوق ويعجل بسقوط القائد ودولته

¤ ¥ (: - تعاىل–يقول   £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨ § ¦   ()٣(.  
ال ألجل الناس  -عز وجل-كونوا قائمني باحلق هللا : أي": - رمحه اهللا-وقال احلافظ ابن كثري 

¦ § ¨ © (والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط، أي بالعدل ال باجلور   ¥ ¤  £ ¢

                                                        
عشر ريشات يف مقدم : والقوادم. ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت: واخلوايف) من الطويل( ،بن برد لبشار األبيات ) ١(

، ٤/٤٩، والبيان والتبيني ١/١٣٧يف ديوان املعاين و ، ٣/٣١،  ٢، ذكره اجلاحظ يف كتابه احليوان، طاجلناح وهي كبائر الريش
اية األرب ٢٠١واملختار من شعر بشار   .٣/١٥٧، واألغاين ١٣٠كت اهلميان ، ون١/١٤ات الراغب ، وحماضر ٦/٧١، و

 )١٦٥٦/ ٤(، ٣، طأحكام القرآنابن العريب، ) ٢(
 ) ٨(سورة املائدة آية ) ٣(
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® ¬ « ª   ()أي ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل يف  )١
ال حيملنكم بغض أقوام على ترك : أي": ، وقال يف موضع آخر)٢("عدواكان أو  كل أحد، صديقا 

  .)٣("العدل، فإن العدل واجب على كل أحد يف كل أحد يف كل حال
إن إقامة العدل بني الناس أفراًدا ومجاعات ودوًال، ليست من األمور التطوعية اليت ترتك ملزاج "

 لواجباتااحلاكم أو األمري وهواه؛ بل إن إقامة العدل بني الناس يف الدين اإلسالمي تعد من أقدس 
مجعوا على أن أ": -رمحه اهللا-، قال الفخر الرازي )٤("وأمهها، وقد أمجعت األمة على وجوب العدل
  .)٥("من كان حاكًما وجب عليه أن حيكم بالعدل

م أو " لقد أوجب اإلسالم على احلكام أن يقيموا العدل بني الناس دون النظر إىل لغا
م أو أحواهلم االجتماعية، فهو يعدل بني املتخاصمني وحيكم باحلق، وال يهمه أن يكون  أوطا

x (: - تعاىل–، قال )٦("أو فقراء، عماالً أو أصحاب عملاحملكوم هلم أصدقاء أو أعداء، أغنياء 

 ¬ « ª © ¨ § ¦  ¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °  ̄®   ()٧(.  
الضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع عليه حقه : -رضي اهللا عنه-الصديق  وقال أبو بكر"

  .)٨("إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا
احلرص على إقامة قواعد النظام اإلسالمي اليت  الشرعي إن من أهداف احلكم اإلسالمي

تمع املسلم الشورى والعدل، : ، ومن أهم هذه القواعدالذي يسوده العدل تساهم يف إقامة ا
  .واألمن وغريها واملساواة واحلريات

                                                        

 ) ٨(سورة املائدة آية ) ١(
 ). ٥٨/ ٣( ،٢، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٢(
 . نفس املصدر السابق) ٣(
 . ٤٥٥ج، ص .، د١، طالنصر والتمكين في القرآن الكريمتبصير المؤمنين بفقه ، علي الصاليب) ٤(
 ) . ١٤١/ ١٠(، ٣، طمفاتيح الغيبالرازي، ) ٥(
 ، ٤٥٩ج، ص .، د١ط ،تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم، علي الصاليب) ٦(
 ) ٨(سورة املائدة آية ) ٧(
 . ٢،٤/٢٣٤، طالسيرة النبويةابن هشام، ) ٨(
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  إن اهللا ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال ": -رمحه اهللا-وما أمجل ما قاله ابن تيمية 
  . )١("بالعدل تستصلح الرجال، وتستغزر األموال ،ينصر الدولة الظاملة ولو كانت مسلمة

  :ةالمساوا :ثالثاً 
J I H G F E (: -اهللا تعاىل-مما ورد يف القرآن الكرمي تأكيًدا ملبدأ املساواة قول 

 Y X W V U T S R Q P O N M L K[ Z   ()٢(.  
إن الناس مجيًعا يف نظر اإلسالم سواسية؛ احلاكم واحملكوم، الرجال والنساء، العرب والعجم، "

لقد ألغى اإلسالم الفوارق بني الناس بسبب اجلنس أو اللون أو النسب أو الطبقة، . األبيض واألسود
  .)٣("حملكومون كلهم يف نظر الشرع سواءواحلكام وا
إن مبدأ املساواة يعد أحد املبادئ العامة اليت أقرها اإلسالم، وهي من املبادئ اليت تساهم يف "

تمع املسلم، وتسبق    .)٤("به تشريعات وقوانني العصر احلاضربناء ا
  :األمانة: رابعاً 

ينبغي أن يكون القائد أمينا على دينه وعلى نفسه وعلى رعيته، وأال خيون أو يغش أويغدر 
احلديث عن ورد ته، واألمانة تعطي للقائد قوة يف قيادته، وثباتا لدولته وحبا ووفاء من رعيته، وقد برعي

z y } | { ~ � ¡ (: - عليه السالم-شعيب  ابنةيف قوله تعاىل حكاية عن  األمانة

¥ ¤ £ ¢   ()٥( .  
- ابن مسعود وعدأجر، ومنها القوة واألمانة، أهم صفات األجري أو املست نستخرجومن هذه اآلية "

: أفرس الناس ثالثة: عنه أنه قال سة للمرأة اليت قالت ذلك فقد رويفرا هذا القول -رضي اهللا عنه
املرأة اليت قالت ألبيها و  ،)٦()   ̈ © ª » ¬ ®̄  ° ±( :عزيز مصر حني قال المرأته

                                                        

 . ١٠ص  ج،.، د١، طفي إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةبن تيمية، ا) ١(
 ) ١٣(سورة احلجرات آية ) ٢(
 . ٤٦١، ٤٦٠ج،  ص .، د١، طالمؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريمتبصري ، علي الصاليب) ٣(
  ، ٣٤ج،  ص .، د١ط، ق شخصيته َوَعصره النشراُح َورَفُع الضِّيق في ِسيرة أبي َبْكر الصِّديالصَّالَّيب، ا) ٤(
 ) ٢٦(سورة  القصص آية ) ٥(
 ٢١  يوسف من اآليةسورة  ) ٦(
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، وأبو بكر )١()   } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥(: -عليه السالم-عن موسى
، وسوف أفصل )٢("-رضي اهللا عنهما-حني استخلف عمر بن اخلطاب،  - رضي اهللا عنه- الصديق 

  .الكالم عن األمانة يف حينه
  : القوة البدنية والعلمية: خامساً 

لقد بني القرآن الكرمي بوضوح، يف حالة طالوت ملك بين إسرائيل أن القوة معيار أساس يف "
السياسية، ورمبا على غريها من أنواع القيادات األخرى، وإذ التفاضل بني املتنافسني على القيادة 

اكتفى القرآن بذكر أن بين إسرائيل قد وجه إليهم األمر لطاعة طالوت والتجهز باجلهاد حتت قيادته، 
̀ e d c b a ﴿ مبربر وحيد وبدهي وهو االصطفاء اإلهلي ، وإذ اعرتض بنو )٣()_ 

t s r q p o n m  ﴿: إسرائيل، وأفصحوا عن رغبة جلية يف منافسة املرشح اإلهلي

u ﴾
، فإن الوحي قد أفصح سعيا إىل احلزم عن املعيار الفيصل لالختيار، فإذا به القوة وال شيء )٤(

﴾z y x } | { ~ � ¡  ﴿: غري القوة
ا املادية )٥( ا القوة يف جتليا ، إ

ا الفكرية ) اجلسم(   ) .العلم(وجتليا
، فال شك أن من أبده البدهيات أن يكون القائد على علم، وخصوصا ما يتصل أما العلم

االت املعرفية املباشرة التأثري يف جمال قيادته،  علم اإلدارة، : مدير الشركة -فقه العبادات: اإلمام(با
ىل إ ولعل هذا الشرط، من زمن طالوت ،) علوم السياسة والدبلوماسية واإلسرتاتيجيه: القائد السياسي

فليس هناك أخطر من القائد اجلاهل، وما َيْستجره اجلهل من غرور  ،زمننا هذا، يزداد حدة وإحلاحا
ورعونة وتسرع، يؤدي إىل اختاذ القرارات الكارثية، وكذلك فإن السالمة البدنية على األقل ما زالت 

  .)٦("شرطاً ضرورياً يف سالمة القيادة والتسيري
                                                        

 ) ٢٦(سورة  القصص آية ) ١(
 ). ٣٧٨/ ٤(، ٢، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٢(
  ٢٤٧سورة البقرة من اآلية ) ٣(
 ٢٤٧سورة  البقرة من اآلية ) ٤(
 ٢٤٧سورة البقرة  من اآلية ) ٥(
  ، موقع مركز مناء للبحوث والدراسات، مقال،القيادة اإلسالمبة وفق القرآن والسنةأبو زيد اإلدريسي، ) ٦(

center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=167- http://nama ، ١٩/١٢/٢٠١٢استعرض بتاريخ  
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  :الصدق: سادساً 
أعظم أن يكون اإلنسان صادقا مع ربه ومع نفسه ومع الناس وإن كان قائدا فهو أحرى بأن ما       

ذل اخللق النبيل،  C B (:-تعاىل–مات املهمة يف القيادة ومنه قولهوالصدق من املقو يتخلق 

J I H G F E()ن ضده وهو الكذب كقول رسول اهللا، ومن التحذير م)١-- : 
يخ زان، وملك  ش: القيامة وال يزكيهم وال ينظر إليهم وهلم عذاب أليمثالثة ال يكلمهم اهللا يوم «

  .)٢("كذاب، وعائل مستكرب
  :حسن الخلق: سابعاً 

من املقومات املهمة للقائد هو حسن اخللق، فيجب على القائد أن يتحلى به ويتعامل به مع من 
عند توقف القرآن الكرمي مرات متعددة "حوله، وهذا سبب عظيم من أسباب جناحه يف قيادته، ولقد 

o n m l(: - تعاىل–ومنها قوله: --صفة حسن اخللق عند رسول اهللا  k( )إن اخللق    )٣
للقائد يساعد على حسن استيعاب األتباع واخلصوم على السواء، وهلذا كان من السمات  احلسن 

بالنزول إىل  ، صفة اللني واحللم، والصرب على األذى، ومسايرة احملاور --هالقيادية البارزة عند
  .مستواه، وإىل القضية اليت تشغله، حىت لو كانت هذه القضية تافهة يف موازين الرسالة

4 ( :-تعاىل–يف قولهيبني القرآن الكرمي بوضوح   3 2  1 0 / . -  , + * )

الدين ال يتناىف مع احلزم ، إال أن هذا )٤()   5 6 7 8 9 : ; > = < ? @
   وهلذا، القيادة عن أداء مهمتها الرئيسيةللمصلحة وإال لتحول إىل نقطة ضعف وعنصر نقص تعوق 

.    )٥()   @ K J I H G F E D C B A(: كانت تتمة اآلية ضرورية يف هذا السياق
  والذي كان رسول اهللامة الدائمة، ولعل من أهم املقتضيات اخلارجية حلسن اخللق، هو فن اإلبتسا

                                                        

  ١١٩سورة التوبة آية ) ١(
من حديث أيب ) ١٧٢: (، رقم)١/١٠٢( ،بَاُب بـََياِن ِغَلِظ َحتِْرِمي ِإْسَباِل اْإلِزَارِ اإلميان،  ، كتابصحيحهأخرجه مسلم يف ) ٢(

 .ةهرير 
 ٤القلم آية سورة ) ٣(
 ١٥٩سورة آل عمران من اآلية ) ٤(
  ١٥٩سورة آل عمران من اآلية ) ٥(
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- -  كان أحيانا يضحك حىت تبدو "صحابه بالبّسام، بل أميارسه، ويتقنه دوما حىت ُوصف من
  . )١("الشمس جتري يف حمياه"فكأن " تتهلل أسارير وجهه"، وكانت "نواجده

  :حسن المخالطة: ثامناً 
إن القائد الناجح هو الذي يشعر من حوله أنه فرد منهم، ال فرق بينه وبينهم، ويتواضع ويلني اجلانب 

  .رضي اهللا عنهم-مع صحابته الكرام - -هلم، وال يتعاىل عليهم، وهكذا كان النيب 
لعل من أهم املقتضيات االجتماعية حسن خمالطة األصحاب، حىت ال يكاد مييز القائد و "

 املثال النادر هلذه - -عنهم شيء يف لباسه أو طعامه أو ركوبه أو شارته، ولقد كان الرسول األكرم 
كان و ، )٢("أيكم حممد: "اخلصيصة، إذ كان يدخل عليه األعرايب وهو يف مجع من أصحابه فيقول

وكان إذا صافح أحدهم ال يسحب يده حىت  ،"لس كما جيلس العبد، ويأكل كما يأكل العبدجي"
وكان يف جملسه مع العدد الكثري من اجللساء ُحيسن  ،يكون الشخص املصافح له من يفعل ذلك

  .)٣("ظن كل واحد منهم أنه األثري لديهاإلقبال عليهم، حىت ي
  :سالمة الصدر: اً تاسع

العفوا  أن يكون نقي السريرة نقي القلب، حيمل اخلري لكل الناس، وأن يكون كثريينبغي على القائد 
$ % & ' ) ( :-تعاىل–قوله ذلك ومنوالصفح إال يف حدود اهللا،   # " !

 8 7 6 5  4 3 2 1 0 / .- , + * )

< ; : 9   ()٤(.  
القائد، لعل أهم مقتضى داخلي، يتعلق بالشعور واإلحساس، هو سالمة الصدر جتاه حميط و "

وإمنا يكون املدخل يف الغالب إىل املؤامرات والدسائس، أو  ،ومن يتعامل معهم، وعموم املرتبطني به
ولقد . إىل املكر واخلديعة، وقد يصل األمر إىل النكب واالبتالء، متصال بغياب هذا الشرط املعنوي

   .ذلك، على صعوبة توافره لدى القائد --حقق النيب 
                                                        

  ١٩/١٢/٢٠١٢، موقع مركز مناء للبحوث والدراسات، مقال، القيادة اإلسالمبة وفق القرآن والسنةأبو زيد اإلدريسي، ) ١(
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=167  

 ) . ٦٣(برقم  ،)١/٢٣(، من حديث أنس، بَاُب َما َجاَء ِيف الِعْلمِ : ، يف كتاب العلمصحيحهأخرجه البخاري يف ) ٢(
  ١٩/١٢/٢٠١٢، موقع مركز مناء للبحوث والدراسات، مقال، لقرآن والسنةالقيادة اإلسالمبة وفق اأبو زيد اإلدريسي، ) ٣(

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=167  
 ) ١٣٤-١٣٣( اآلياتسورة آل عمران ) ٤(



 

٣٤ 
 

يأمنه حىت املنافقون على أنفسهم، وأن يعيشوا يف ظل دولته آمنني على فال عجب إذن أن 
أنفسهم، وهم ميكرون به بالليل والنهار، رغم أنه كان قد أوحي إليه بأمساءهم واحداً واحداً، وكان 

م واحدًة بواحدةٍ    .)١("يُطلع على أفعاهلم وخطوا
اوما ذكرته من مقومات للقيادة ليس على سبيل احلصر  كثرية وأختم هذا الفصل بكالم  أل

   :مجيل لبعض العلماء يف هذا األمر
والضابط يف الواليات كلها أنا ال نقدم فيها ": -رمحه اهللا تعاىل-يقول العز بن عبد السالم 

ا وشرائطها، على األقوم  هاصاحلها ودرء مفاسدها، فيقدم فيمإال أقوم الناس جبلب  األقوم بأركا
ا مببدأ األكفأ واألصلح هلذا واألخذ  والشروط، البد من التنبه ملثل هذه الضوابط، ف)٢("بسننها وآدا

  .األمر حىت تؤيت القيادة مثارها 
وينبغي أن يعرف األصلح يف كل منصب، ": -رمحه اهللا تعاىل-ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

، )٣()   £ ¤ ¥{ ~ � ¡ ¢ (: - تعاىل–القوة واألمانة، كما قال: ركنان فإن الوالية هلا
C B A(: - عليه السالم-وقال صاحب مصر ليوسف يف  - تعاىل–، وقال)٤()   < ? @ 

x w(: -عليه السالم-صفة جربيل  v u t s r q p o n m l k j i   ()والقوة )٥ ،
يف كل والية حبسبها؛ فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب، والقوة يف احلكم بني الناس 

  . ترجع إىل العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإىل القدرة على تنفيذ األحكام
  .)٦("سواألمانة ترجع إىل خشية اهللا، وأال يشرتي بآياته مثناً قليًال، وترك خشية النا

                                                        

  ١٩/١٢/٢٠١٢، موقع مركز مناء للبحوث والدراسات، مقال، القيادة اإلسالمبة وفق القرآن والسنةأبو زيد اإلدريسي، ) ١(
 http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=167 

 .)١/٧٥(، ١ط، قواعد األحكام في مصالح األنامالعز بن عبد السالم، ) ٢(
 ) ٢٦(سورة القصص من اآليه ) ٣(
 ) ٥٤(سورة يوسف من اآلية ) ٤(
 ) ٢١-١٩( اآلياتسورة التكوير ) ٥(
 ٠) ١/٦( ،١، طفي إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةبن تيمية، ا) ٦(



 

٣٥ 
 

  .مباديء صناعة القائد في ضوء القرآن الكريم: المبحث الثالث
  المباديء العامة لصناعة القائد: المطلب األول

يف حمكم آياته املباديء القيادية اليت جيب أن تقوم عليها صناعة  - وتعاىل–بني احلق سبحانه 
  . العلم، واألمانة، والقوة: القائد وهي

4 5 6 7 8 9 : ; ((: -تعاىل–فمن اآليات الكرميات الدالة على ذلك قوله 

C B A L K (: -تعاىل–وقوله  ،)١(  )   > = < ? @   J I H G F E D

M   ()تعاىل–وقوله  )٢ - :﴿  ¡ � ~ } |﴾
)٣(.  

  :إن المتأمل في معاني هذه اآليات يجد أن مباديء صناعة القائد هي
ى اهللا عنهأن يعرف بالورع  - ١   .والتقوى، واالئتمار مبا أمر اهللا به، واالنتهاء عما 
  .أن يكون من أهل اخلربة يف األمور العسكرية وميادين القتال - ٢
رضي - قال رجل للرباء بن عازب : ق قالأن يشهد له باجلرأة والشجاعة، عن أيب اسحا - ٣
يفر، إن  مل- -لكن رسول اهللا  : يوم حنني، قال --أفررمت عن رسول اهللا  : "- اهللا عنهما

زموا، فأقبل املسلمون على الغنائم، واستقبلونا ماة، وإنا ملقوما ر  هوازن كانوا  ا لقيناهم محلنا عليهم فا
فلم يفر، فلقد رأيته، وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ  --بالسهام، فأما رسول اهللا  

   .)٤(" أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب: "يقول -  - بلجامها، والنيب 
وهذا يف غاية ما يكون من الشجاعة التامة، إنه يف مثل هذا اليوم : "- رمحه اهللا-قال ابن كثري 

يف حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه، هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة اجلري، وال تصلح 
-وه بامسه، ليعرفه من مل يعرفههذا أيضا يركضها إىل وجوههم، وينلكر وال لفر وال هلرب، وهو مع 

دائما إىل يوم الدين  وما هذا كله إال ثقة باهللا، وتوكال عليه، وعلما منه  -صلوات اهللا وسالمه عليه
  )٥(".بأنه سينصره، ويتم ما أرسله به، ويظهر دينه على سائر األديان

                                                        

 ٥٤يوسف آية سورة )١(
 ٥٥يوسف آية سورة )٢(
 ٢٤٧البقرة من اآلية سورة ) ٣(
 ). ١٧٧٦(برقم  ،)٣/١٤٠٠( ،بَاٌب ِيف َغْزَوِة ُحنَـْنيٍ كتاب اجلهاد والسري، : صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٤(
 ).٤/١٢٨(، ٢، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٥(



 

٣٦ 
 

  :ومن املباديء أيضاً 
  .بالصرب واجللد واحلكمةأن يشهد له  - ٤
أن يكون ذا فطنة وبديهة، حىت حيسن التصرف عند الشدة، وهذه الصفات يتفاوت  - ٥

  .قدر حتققها يف الناس فيسعى إىل أفضل املوجود؛ وذلك لتحقيق أفضل اخلريين، ما أمكن ذلك
فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب، وإىل اخلربة : "قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا

من رمي وطعن وضرب، : باحلروب، واملخادعة فيها؛ فإن احلرب خدعة، وإىل القدرة على أنواع القتال
¨ © ª » ¬ ® ¯ ° (: -تعاىل-وركوب، وكر، وفر، وحنو ذلك؛ كما قال اهللا 

¶ µ  ´ ³ ² ±   ()٢(" )١(.  
  المباديء النبوية لصناعة القائد: المطلب الثاني

 إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعض أمره  - -كان رسول اهللا  : "قال عن أيب موسى رضي اهللا عنه
  .)٣(" بشروا وال تنفروا، ويسروا وال تعسروا: "قال

 يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا : "بعثه ومعاذا إىل اليمن فقال - -أن النيب : "ويف رواية
  .)٤(" وتطاوعا وال ختتلفا

 ، إذا أمر أمريا على جيش أو سرية - -كان رسول اهللا: "قال -رضي اهللا عنه-وعن بريدة 
اغزوا باسم اهللا، يف سبيل اهللا، : "مث قال. أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خري ا

وإذا لقيت عدوك من . اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليدا. قاتلوا من كفر باهللا
مث . هم، وكف عنهمفأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل من) . أو خالل(املشركني فادعهم إىل ثالث خصال 

ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار 

                                                        

 . ٦٠سورة األنفال من اآلية ) ١(
 ) ٢٣٥-٢٨(، ١، طمجموع الفتاوىبن تيمية، ا) ٢(
، من حديث أيب موسى بَاٌب ِيف اْألَْمِر بِالتـَّْيِسِري، َوتـَْرِك التـَّْنِفريِ : كتاب اجلهاد والسري: صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٣(
 ). ١٧٣٢(رقم  ،)٣/١٣٥٨(
 ،)٣/١٣٥٨(، من حديث أيب موسى بَاٌب ِيف اْألَْمِر بِالتـَّْيِسِري، َوتـَْرِك التـَّْنِفريِ : سريكتاب اجلهاد وال: صحيحهأخرجه مسلم يف )٤(

 ). ١٧٣٢(رقم 
 



 

٣٧ 
 

م إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين، فإن أبوا أن  املهاجرين، وأخربهم أ
م يكونون كأعراب املسلمني؛ جيري ع ليهم حكم اهللا الذي جيري على يتحولوا منها، فأخربهم أ

املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة والفيء شيء؛ إال أن جياهدوا مع املسلمني، فإن هم أبوا فسلهم 
فإن هم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم، وإذا حاصرت . اجلزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

  .فال جتعل هلم ذمة اهللا وال ذمة نبيه أهل حصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه،
ولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن ختفروا ذممكم وذمم أصحابكم، أهون من 

أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم اهللا؛ فال 
  .)١(" صيب حكم اهللا فيهم أم التنزهلم على حكم اهللا، ولكن أنزهلم على حكمك، فإنك ال تدري أت

   

                                                        

َماِم اْألَُمرَاَء َعَلى اْلبـُُعوثِ : كتاب اجلهاد والسري: صحيحهأخرجه مسلم يف ) ١(  َوَغْريَِها،َوَوِصيَِّتِه إِيَّاُهْم ِبآَداِب اْلَغْزِو ، بَاُب َتْأِمِري اْإلِ
 ). ١٧٣١(برقم ،)٣/١٣٥٧(



 

٣٨ 
 

  .الشروط العامة للقيادة قي ضوء القرآن الكريم: المبحث الرابع
ليس كل أحد قادراً حتتاج إىل رعاية، و  جسيمة مسؤوليةحيتاج إىل استعداد، و  عظيم القيادة تكليفإن 

ا و أدائها على وجهها   .األكمل على القيام 
 ذر الغفاري رضي اهللا عنه أن عندما طلب منه أبو  املسؤليةه إىل هذ --لنيب نبه ا لذلكو 

ا يوم القيامة خز : (يستعمله على بعض األعمال فقال ا أمانة، و إ ي و يا أبا ذر إنك ضعيف، و إ
  .)١() أدى الذي عليه منهاندامة إال من أخذها حبقها، و 

أهم الشروط و الصفات الواجب توفرها فيمن خيتار للقيادة، من  يف هذا الفصل  ذكرسأ
  :عنهم واليت منها - رضي اهللا تعاىل-شدين خالل نصوص الكتاب و السنة، و مناذج من اخللفاء الرا

  :أن يكون القائد من أهل الوالية الكاملة في اإلسالم -: أوالً 
 فإنأما شرط اإلسالم و  حراً، لماً ذكراً بالغاً عاقالً وهلا عدة شروط منها أن يكون مس

? (: - تعاىل–الوظائف القيادية فيـها والية وسلطة، و الكافر ال سلطان له على املسلمني كما قال 

G F E D C B A @()٢( ا يروى عن النيب مل، و --أنه قال) : ال اإلسالم يعلو و
  .)٣()يعلى

ى - رضي اهللا عنه- عن عمر و  ال : (لقاو  يف األماكن القيادي عن استعمال الكفار أنه 
م اهللا، و    .)٤() ال أدنيهم إذ أقصاهم اهللاأعزهم إذ أذهلم اهللا، و  الأكرمهم إذ أها

$ % & ' ) ( (: - تعاىل–قوله فمنها شرط الذكورة وأما  # " !

 جبوزو ال "، )٦() لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: (-السالمعليه الصالة و - قوله كذلك و  ، )٥()*

                                                        

 ).١٨٢٥(برقم  ،)٣/١٤٥٧(، ١ط ، يف كتاب اإلمارة، باب كراهية اإلمارة بغري ضرورة،صحيحه أخرجه مسلم يف) ١(
 . ١٤١سورة النساء من اآلية ) ٢(
معلقاً  موقوفاً على ابن عباس، يف كتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات هل  يصلي عليه،  صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(
)٢/٩٣(. 
 ، ١/٢١١، ١، طأحكام أهل الذمة،ذكره ابن القيم ) ٤(
 . ٣٤سورة النساء  من اآلية ) ٥(
 كسرى، من حديث أيب بكرة، ، يف كتاب املغازي، باب كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىلصحيحه أخرجه البخاري يف) ٦(

 . )٦/٨(، )٤٤٢٥(برقم 



 

٣٩ 
 

ن كان خربها مقبوًال، ملا تضمنه معىن الوالية املصروفة عن النساء لقول النيب إتقوم بذلك امرأة، و  أن
- -) : بات العزم ما تضعف ث، وألن فيها من طلب الرأي و ) قوم أسندوا أمرهم إىل امرأةما أفلح

  .)١("مـن الظهور ومباشرة األمور ما هو عليهن حمظورعنه النساء، و 
نون و ألالبلوغ و العقل و احلرية ف أماو " العبد ال والية هلم على أنفسهم فضًال ن الصغري وا

نون --، وقد قال )٢("عن أن تكون هلم والية على غريهم : رفع القلم عن ثالثة: (يف الصغري و ا
نون حىت يفيقالنائم حىت يستيقظ، و  عن    .)٣()عن الصغري حىت يكرب، وعن ا
  :يتصف بالقوة و األمانةأن  -: ثانياً 

: -رمحه اهللا– الناس، قال شيخ اإلسالموهذان شرطان من أهم الشروط فيمن يتوىل قيادة 
{ (: القوة، و األمانة، كما قال تعاىل: ن يعرف األصلح يف كل منصب، فان الوالية هلا ركنانأينبغي "

، و القوة يف كل والية حبسبها، فالقوة يف إمارة احلرب ترجع )٤()   ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥
إىل شجاعة القلب، و إىل اخلربة باحلروب و املخادعة فيها، و إىل القدرة على أنواع القتال، كما قال 

́ µ ¶(: تعاىل  ³ ² ± °  ̄  ® ¬ « ª © ¨   ()و القوة يف )٥ ،
و إىل القدرة على تنفيذ  الكتاب و السنة، يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي دل عليه

  .مثناً قليًال، و ترك خشية الناس و األمانة ترجع إىل خشية اهللا، و أال يشرتى بآياته ،األحكام
  .)٧(")٦()   s r q p o n m l k j i(: - تعاىل–قال كما

تعين الصالح واالستقامة والنصح لآلخرين، وتستلزم أداء احلقوق،  ملاألمانة مبعناها ا
ما يستأمن عما ليس له، وحفظه ما حتت يده و وحفظ العهود واملواثيق، وكتم األسرار، وعفة اإلنـسان 

وقد أخرب سبحانه أن كل ما أمر به من  ،سلطات، أو حقوق لآلخرينأعراض و عليه من أموال و 
                                                        

  ٢٧ص ج، .د، ١ط، األحكام السلطانيةاملاوردي،  ) ١(
 . ٦٥ص  ج،.د، ١ط، األحكام السلطانيةاملاوردي،  ) ٢(
 ). ٢٠٤١(برقم  (، )٣/١٩٨، ١ط ،بَاُب َطَالِق اْلَمْعُتوِه َوالصَِّغِري َوالنَّائِمِ : ، كتاب الطالقسننهأخرجه ابن ماجة يف ) ٣(
 . ٢٦سورة القصص من اآلية ) ٤(
 . ٦٠سورة األنفال من اآلية ) ٥(
 . ٤٤سورة املائدة من اآلية ) ٦(
 . خمتصراً  ٢٠ – ١٩ج، ص .، د١، طالسياسة الشرعية في إصالح الراعي و الرعيةبن تيمية، ا) ٧(



 

٤٠ 
 

ا فقال على العباد حقوقه وحقوق عباده أمانة ° ± ² ³ ´ (: -وجلعز -جيب القيام 

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  » º  ¹ ¸ ¶ µ   ()١(.  
أهم الشروط فيمن يتوىل شيئاً من أمور املسلمني حىت و  القيادية من أبرز الصفات هي واألمانة

موظفني و ؤون من حتت يده من قائما بشأعمال، و و  أعراضيكون حافظا ملا وكل إليه من أموال و 
هو جلمهور صفة زائدة على اإلسالم، و العدالة عن ا: (عليه رمحة اهللا قال ابن رشد قدو  ورعية عمال

  .)٢() أن يكون ملتزما بواجبات الشرع و مستحباته، جمتنبا للمحرمات واملكروهات
 ممن عرف بفسقه أو من أن يوكل أمر من أمور املسلمني إىل غري أهله --النيب وقد حذر"
 إذا : (عن الساعة؟ فقال--، أن أعرابيا سأل النيب-رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة ،ضعفهخيانته أو 

إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر : (وكيف إضاعتها؟ قال: قال) ضيعت األمانة فانتظر الساعة
  .)٣()الساعة

مهماً يف اإلختيار والتقدمي ارها عنصراً ن الكرمي باعتبآاءت اإلشارة إىل األمانة يف القر وقد ج
z y (: - عليه السالم- على لسان ابنة صاحب مدين عن موسى-تعاىل–للعمل، كما يف قوله

¥ ¤ £ ¢ ¡ � عزيز مصر ل-عليه السالم- ، ويف قول يوسف)٤()   } | { ~ 
M L K(: مبيناً ما امتاز به من قوه و أمانة تؤهله للوالية  J I H G F E D   ()٥(.  

يتبني أنه ال سبيل إىل إقامة املصاحل، وصيانة احلرمات، وحفظ احلقوق وأدائها، ومن هذا كله 
)٦("مانة يف القادة والوالة و حنوهمونشر الفضائل و حماربة الرذائل إال خبلق األ

.  

  :الكفاءة وتحمل المسؤلية-:ثالثاً 
على وهو وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، وقد فضل اهللا تعاىل الناس بعضهم 

: - تعاىل–، ومعان جليلة، قاليعلمها سبحانه بعض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ حلكم عظيمة
                                                        

 . ٧٢سورة األحزاب آية ) ١(
 ) ٢/٤٦٢(، ١ط، مقتصدبداية المجتهد و نهاية الابن رشد، )  ٢(
 ).٥٩(برقم ، )١/٢١(باب من سئل علما و هو مشغل حبديثه، : ، يف كتاب العلمصحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(
 . ٢٦سورة القصص من اآلية  ) ٤(
 . ٥٥سورة يوسف آية ) ٥(
  )٢٢(ج، ص .د ،١ط، المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدةعبد اهللا العمروص، ) ٦(



 

٤١ 
 

) Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®

Ç Æ Å Ä()وفيما والقدرات بني الناس يف املواهب واإلستعدادات - سبحانه–، ففاضل )١ ،
له، ولوال هذا التفاوت لتعطلت   وضبطه كل فرد مـن عمل، ويف مدى إتقانه  ويقوم به ميكن أن يؤديه

بني النـاس يف األرزاق  -عز وجل-فيها كما فاضل  واخلربة كثري من األعمال لفقد أهل الكفاية
 حيتج ملليسخر بعضهم  بعضاً يف  األعمال  واحلرف  والصنائع فلو تساوى الناس يف الغىن، و (

  .)٢()لت كثري من مصاحلهم ومنافعهمبعضهم إىل بعض لتعط
م  وإن الناظر إىل ن الواجب إعطاء  إف بينهم ولذلك اإلختالف يرىوضوحأحوال الناس وقدرا

 يستحقه، ومن ذلك الوالية والقيادةل إنسان يف املكان الذي يناسبه و كل ذي حق حقه، ووضع ك
ا على وجهها والقيام مبصاحل الناس ، فيقدم هلا من كان من أهل الكفاية فيها، والقدرة على القيام 

  . املطلوب
 أسسهي شروط و  أسس التعيني لألعمال والوظائف القيادية وغريها،شروط و  وعلى هذا فإن

  --وهـذا ما قرره النيب "إىل عنصري الكفاية يف األمر، وإىل األمانة وزكاة النفس،  رجعموضوعية، ت
وكان يستعمل خالد بن الوليد على احلرب منذ "، )٣("أخذ به، فكان يقدم أبا بكر وعمر على أقاربهو 

  .)٤("أسلم ألنه كان أصلح يف هذا الباب من غريه
رضي اهللا - الصديق أبوبكر  فهذا -رضي اهللا عنهم-خللفاء الراشدون سار ااملنهج وعلى هذا 

 يف حروب الردة، ويف فتوح العراق والشام لكفايته - رضي اهللا عنه- بن الوليد  يؤمر خالد -عنه
  . وتقدمه على غريه يف هذا الباب وخسن قيادته

على  -رضي اهللا عنه- يويل معاوية بن أيب سفيان -رضي اهللا عنه-  عمر وهذا الفاروق
: فيقول موضحا السبب ، ويقوم بعذره يف الناس-رضي اهللا عنه-  الشام، ويعزل شراحبيل بن حسنة

  .)٥() إين مل أعزله عن سخطة، ولكين أريد رجالً أقوى من رجل(
                                                        

 . ٣٢سورة الزخرف  من اآلية ) ١(
 ٧٦٥ج، ص .، د١، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ابن سعدي) ٢(
 . ٦/١٩٦ ،١منهاج السنة النبوية، ط،ابن تيميه) ٣(
 . ٢٢ج، ص .،  د١ط السياسة الشرعية في إصالح الراعي و الرعية،بن تيمية، ) ٤(
 ٢/٤٠٢، ١، طالكامل في التاريخ، ابن األثري) ٥(



 

٤٢ 
 

 هذه األعمال املراكز القيادية، وصارت تنوعتاحلاضر تنوعت الوظائف العامة، و  ناعصر ويف 
تستلزم قدراً من املهارات، والعمل اجلماعي املنظم، ويف املقابل قصرت إمكانيات األفراد عن الوفاء 

إىل إجياد ما ينمي  أن يتجهوا والة األمورعلى فكان لزاماً  لضعف قدرات بعضهم بتلك املهارات،
من اإلستعداد ملن يتهيأ للقيادة عن طرق التعليم، والتدريب،  قدرا، وحيقق هؤالء األفراد قدرات

  .واملمارسة العملية لبعض املهام القيادية
ومع أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة، إذا  : (- عليه رمحة اهللا- ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم 

كان أصلح املوجود، فيجب مع ذلك السعي يف إصالح األحوال، حىت يكمل يف الناس ما البد هلم 
  .)١() فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. . . منه من أمور الواليات واإلمارات وحنوها

  :أن تتوافر في القائد بواعث الطاعة-: رابعاً 
فإن من أسباب جناح القائد يف مهامه أن يكون فيه من "، ويقصد بذلك أن يكون مطاعا قي قومه

اإلنقياد ألمره و و امليزات واخلصائص ما جيعله حقيقاً بالتقدمي على غريه، مما يهيء النفوس للرضى به 
  .يه، وميكنه من أداء عمله

ولذا كان من أسباب التقدمي للقيادة أوالوالية أن يكون املرشح سيداً يف قومه، مطاع األمر 
فيهم، أوفيه من الصفات ما يناسب املقام الذي رشح له، وله فيه مزية على غريه؛ كأن يعرف 

أو  راجحة، ال هلوى أوقرابةأويكون يف توليته مصلحة شرعية  ،الشجاعة واحلنكة فيوىل قيادة اجليوشب
  .)٢("صداقة

إسالمه على من بعد  - رضي اهللا عنه-  مالك بن عوف - -فمن ذلك استعمال النيب"
--و منه استعماله "، )٣(" الذي كان له أمر هوازن وثقيف يف غزوة حنني أسلم من قومه، وهو

  .)٥( " على قومه ألنه كان مطاعاً فيهم حمبباً إليهم - رضي اهللا عنه- )٤(زياد بن احلارث الصدائي
                                                        

 . ٢٦ج، ص .،  د١، طالسياسة الشرعية في إصالح الراعي و الرعيةبن تيمية، ا) ١(
 ) ١٣،١٤(ج، ص .، د١ط المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدة،عبد اهللا العمروص، ) ٢(
 . ٤٩١، ٢٣٧،  ص ٢، ج٢، طالسيرة النبوية، ابن هشام) ٣(
وصداء حي من اليمن، نزل مصر وهو حليف بين احلارث بن كعب بن مذحج بايع النيب صلى : زياد بن الحارث الصدائي )٤(

 . ٣٨٧، ص ١، ج١ينظر أسد الغابة البن األثري، ط(اهللا عليه وسلم وأذن بني يديه 
  ٦٦٨-٣/٦٦٤، ٢٧، طزاد المعاد ،ابن القيم) ٥(



 

٤٣ 
 

رضي اهللا -  عمرو بن العاص --وقد يكون التقدمي ملصلحة يراها اإلمام كما أمر الرسول "
. السالسل استعطافاً ألقاربه الذين بعثه إليهم، فأمره على من هم أفضل منه يف غزوة ذات  -عنه

  .)١(" ألجل ثأر أبيه - رضي اهللا عنه- وأمر أسامة ابن زيد
، ما - -وهكذا أبو بكر رضي اهللا عنه خليفة رسول اهللا  : (-ه اهللارمح– قال شيخ اإلسالم

خالداً يف حرب أهل الردة، ويف فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات كان له فيها  زال يستعمل 
تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى، فلم يعزله من أجلها، بل َعَتَبه عليها، لرجحان 

  .)٢() ائه، وأن غريه مل يكن يقوم مقامهاملصلحة على املفسدة يف بق
  :البعد عن طلب الوالية أو الحرص عليها-:خامساً 

، ومسؤلية إن القيادة مع ما تتضمنه من تبعة وتكليف، ملا ورد يف ذلك من نصوص تنهى عن طلبها
 يف األرض، ويسعى والظهور العلو من يريديطمع فيها  لكلذ، و بهالصاح فيها عز وشرف ورفعة

ا احلريص على نيل الشهوات واملالذللفوزوا   .يف كثري مـن األحيان وحب الذات لظفر 
شعور معرفة قدرهاو  عن القيادة والوالية، والزهد فيها دليل على البعدأن  --وقد بني النيب 

ا يقظ  ا خبطرها، وتقدير لتبعا ذه املثابةومسؤليا ا  وهذا الفهم ، وحقيق مبن كـان  أن يقوم بشؤو
  .اوحيِكم أمرها، إن كلف 
جتدون النامسعادن،خيارهم يف : (قال- -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-فعن أيب هريرة 

  .)٣() خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا، وجتدون خيار الناس يف هذا الشأن أشدهم له كراهية اجلاهلية 
  بوأ ومن ذلك ما رواهمنع الوالية ممن سأهلا أوحرص عليها،  --كان من هدي النيب   ولقد

أنا ورجالن من بين عمي، فقال  --دخلت على النيب (: قال -رضي اهللا عنه-موسى األشعري 
، وقال اآلخر مثل ذلك، -جلعز و - أمرنا على بعض ما والك اهللا يا رسول اهللا : الرجلني أحد 
  .)٤() إنا ال نويل على هذا العمل أحداً سأله، وال أحداً حرص عليه: (فقال

                                                        

 . ٢٣ج، ص .،  د١ط في إصالح الراعي و الرعية،السياسة الشرعية بن تيمية، ) ١(
 . ٢٣ج، ص .،  د١، طالسياسة الشرعية في إصالح الراعي و الرعيةبن تيمية، ) ٢(
ى َوَجَعْلَناُكْم يَا أَيـَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـْثَ {: بَاُب قـَْوِل اللَِّه تـََعاَىل يف كتاب املناقب، : صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(

 ).٣٤٩٣(برقم  ،)٤/١٧٨(، ١، ط }ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ 
 ).٧١٤٩(برقم ، )٩/٦٤( يف كتاب األحكام، باب ما يكره من احلرص على اإلمارة،: صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٤(



 

٤٤ 
 

يا عبد الرمحن، ال تسأل اإلمارة، : (ناصحا له لعبد الرمحن بن مسرة - - النيبقال قد  و
  .)١()إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غري مسألة أعنت عليها فانك 

ا وصعوبة : (عليه رمحة اهللال القرطيب قاو  يف سؤال اإلمارة  واحلرص عليها مع العلم بكثرة آفا
التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه وألغراضه، ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه 

ا، وخلوفه من التقصري يف  فيهلك، وهذا معىن قوله عليه السالم  وكل إليها ومن أباها لعلمه بآفا
ا فريجى له التخلص منها، وهـو معىن قوله  أعني عليها   .)٢() حقوقها فّر منها، مث إن ابتلي 

إذا كان  إذا سأهلاجيوز استعمال الرجل وتوليته وبالرغم من  التحذير من التطلع لإلمارة إال أنه 
 -رضي اهللا عنه-ب زياد بن احلارث الصدائيطل يف - -الرسول  فعلكما "يف ذلك مصلحة، 

   .)٣("أن يستعمله على قومه، فأجابه إليه ألنه كان مطاعاً فيهم  -  - سأل الرسولعندما 
وفيها جواز تأمري اإلمام ملن سأله ذلك إذا رآه كفئاً : (-اهللا ةرمح-  عليه قال ابن القيموكذلك 

  .)٤() وال يكون سؤاله مانعاً من توليته
، كما قال )٥("عندما طلب الوالية مـن ملك مصر -عليه السالم-يوسف  هفعلمن هذا ما و "

    .)٦()   M L K J I H G F E D(على لسانه  -تعاىل-

                                                        

َها، كتاب األحكامفي: صحيحه أخرجه البخاري يف) ١(  . ،)٧١٤٦(برقم ، )٩/٦٣(، بَاُب َمْن َملْ َيْسَأِل اِإلَمارََة أََعانَهُ اللَّهُ َعَليـْ
 ) . ٢١٦/ ٩(، ٢، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٢(
 . ٣٢٧-١/٣٢٦، ٢، طالطبقات، ابن سعد) ٣(
 ) . ٣/٦٦٨(، ٢٧، طزاد المعاد، ابن القيم) ٤(
 ، ٢١٦-٩/٢١٥، ٢، طألحكام القرآنالجامع ،القرطيب) ٥(
 . ٥٥سورة يوسف من اآلية ) ٦(



 

٤٥ 
 

  .أمثلة للقيادة في القرآن الكريم: المبحث الخامس
  :ذو القرنين

وسأذكر   ،فاألنبياء والرسل كلهم قادة عظام ،ما أكثرها - عزوجل-إن األمثلة القيادية يف كتاب اهللا 
ذوالقرنني، وهو  -عزوجل–اليت وردت يف كتاب اهللا و مثاال لقائد حكيم على سبيل املثال ال احلصر، 

وهو أحد القادة العظام الذي منع بفضل اهللا، مث حبنكته وقيادته احلكيمة، شر يأجوج ومأجوج عن 
  .أهل األرض

من القدوات احلسنة، اليت ذكرها القرآن والعبد املوفق هو فذو القرنني هذا امللك الصاحل 
تمع النظري إىل حقيقة واقعة بقيادته املباركة الكرمي منوذجا للقدوة احلسنة؛ حيث حول ، تتحرك يف ا

يف شخصه  مبادئ املنهج ومعانيه، ووضع احلكيمة بسلوكه وعلو مهته وتصرفاته واقع األرض، وترجم
  .املصلح املوفق صورة القدوة احلية للقائد الصاحل

 التمكني والقوة واألسباب - وتعاىل -سبحانه– آتاه اهللا وقائد عظيم وذو القرنني رجل 
% & ' ) ( * +(: -تعاىل–، وُعلو اِهلمَّة والطموح احملمود؛ قال امليسرة ؛ )١()! " # $ 

: والتمكني"، )٢("وجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيهاأقدرناه مبا مهدنا له من األسباب، ": أي
  .)٣("هو متثيل لقوة التصرف حبيث ال يزعزع قوته

 تاجه أولو القوة واحلكم، لكنهأويت من كل شيء حي لريى أنه ذو القرننيوإن الناظر يف قصة  
يف الرتف والشهوات، وإمنا استخدمه يف السعي  وهذه النعم مل يستخدم هذا العطاءبفهمه السليم 

ذا السلوك ترمجة عملية    .حية للمنهج الرباين واقعيةواحلركة يف قضاء حوائج الناس، فكان 
فقد فطر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن األسوة؛ ليكون هلم نرباسا يضيء سبيل " 

لذلك مل يكن لرساالت اهللا من وسيلة لتحقيقها احلق، ومثاال حيا يبني هلم كيف يطبقون شريعة اهللا؛ 
µ ¶ (: - تعاىل–قال  ،)٤("على األرض، إال إرسال الرسل، يبينون للناس ما أنزل اهللا من شريعته

                                                        

  ٨٤سورة الكهف آية ) ١(
  .)٣٠٨/ ٣(، ١، طفتح القديرالشوكاين، ) ٢(
 .)١٦/٢٣(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور،ا) ٣(
 ).  ٢٥٥(ج، ص .، د٢٥، طأصول التربية اإلسالمية وأساليبها؛ النحالوي، ) ٤(



 

٤٦ 
 

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  ½ ¼ » º ¹ ¸()قدوة  كان  القرنني اذ إن )١
، وهكذا واملفسدين طَلبوا منه أن يَقَيهم من الفساد ولذلكحسنة للناس باشتهاره يف ِفعل اخلريات، 

إنَّ القدوة احلسنة : يف مكان واحد القدوة احلسنة واحلماية من الفساد؛ أي لذو القرنني أمران اقرتَن
منوذج القدوة  يعترب بالنسبة هلمالذي لقوم مبجرَّد رؤيتهم ذا القرنني واإلصالح أمران متالزمان، فا

إصالَح أمرهم مبَْنعه يأجوَج  الدفاع عنهم و طلبوا منه،ه لعُلو اِهلمَّة وطلب الكمالعتاحلسنة اليت َدف
  .والتعدي على اخللق ومأجوج من اإلفساد يف األرض

، )٢()   Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: ذو القـــــــــرنني عـــــــــن -تعـــــــــاىل– مث قـــــــــال" 
ـــم، : )٣()Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(: وبقولـــه أراد تســـخريَهم للعمـــل، وتنشـــيطهم وتفعيـــل إراد

، وتقـدمي إضـافة )٤()Ö Õ Ô Ó Ò(وإذا هم فَعلوا ذلك، فهو أوَّهلـم إقبـاالً إىل مباشـرة العمـل؛ 
Õ (الظـرف إىل ضـمري املخـاطبني علـى إضـافته إىل ضـمري يـأجوج؛ إلظهـار كمـال العنايـة مبصـاحلهم، 

Ö()فيـه رقـاع : ثـوب مـردم؛ أي: و أكرب مـن السـد وأوثـق، يقـالحاجزا حصينا، وبرزخا متينا، وه: )٥
  .)٦("فوق رقاع، وهذا إسعاف مبرامهم فوق ما يرجونه

ا ذو القرنني املباركة ومبثل هذه الصفات  ذه، هذا العبد الصاحل اليت اتصف  القدوة  و
تمع وإصالحه حنو اخلري أمرا حتميا إذا  والفهم السليم ؛ ألن العقلوميسرا احلسنة، يكون تغيري ا

اليت هي احملرك  والقوة املعتدلة من هذا اإلقرتان علو اهلمة والعزمية الصادقة اقرتن بالقدوة احلسنة، نتج
  .للتغيري

ا القيادة الناجحة  لقومهملا علم أنه قدوة ذو القرنني  لذلك فإنلنموذج القائد الصاحل، و  إ
 ميته، ومل يكتف ذو القرنني بأن يقاوم هذا الظلم بنفسهذلك الفساد والظلم بعلو مهته، وقوة عز  قاوم

؛ ألن إفساد يأجوج ومأجوج كان إفسادا مجاعيا، فال بد أن يقابله من قومه ، بل طلب اإلعانةوحده
                                                        

  ٩٤سورة الكهف آية ) ١(
 ٩٥سورة الكهف آية  ) ٢(
 ٩٥سورة الكهف آية  ) ٣(
 ٩٥سورة الكهف آية  ) ٤(
 ٩٥سورة الكهف آية  ) ٥(
 ) ٢٤٥/ ٥(، ١ط؛ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمأبو السعود، ) ٦(



 

٤٧ 
 

، واإلصالح القدوة احلسنة دافٌع لإلنسان للعمل واجلد العزمية و إصالح مجاعي، فانظر كيف أنَّ 
ن احلقيقي الذي حيمله ذو القرنني، ترَجم معىن املسارعة للخريات وحبَّ وطلب معايل األمور، فباإلميا

  .هكذا يكون القائد الناجح يف فهمه وتصرفاته العمل، وُعلوَّ اِهلمَّة يف الدنيا واآلخرة
Ý Ü(:-تعاىل–يقول    Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó  & %  $ # " !

 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3  2 1 0 / . -  , + * ) ( '

H G F E D C B()١(.  
، ومكنه -تعاىل- ملكه اهللا ": أي )٢()   ! " # $ %(: -عليه رمحة اهللا-يقول السعدي

أعطاه اهللا من : أي)& ' ) ( * + , - .(. من النفوذ يف أقطار األرض، وانقيادهم له
له ملا وصل إليه، ما به يستعني على قهر البلدان، وسهولة الوصول إىل أقاصي األسباب املوصلة 

استعملها على وجهها، فليس كل من : العمران، وعمل بتلك األسباب اليت أعطاه اهللا إياها، أي
عنده شيء من األسباب يسلكه، وال كل أحد يكون قادرا على السبب، فإذا اجتمع القدرة على 

  .مل به، حصل املقصود، وإن عدما أو أحدمها مل حيصلالسبب احلقيقي والع
ا  ا، ولكننا نعلم باجلملة أ وهذه األسباب اليت أعطاه اهللا إياها، مل خيربنا اهللا وال رسوله 

ا صار له جند عظيم، ذو عدد وعدد ونظام، وبه متكن من  أسباب قوية كثرية، داخلية وخارجية، 
ا، وأحنائها، فأعطاه اهللا، ما بلغ به قهر األعداء، ومن تسهيل الوصول إ ىل مشارق األرض ومغار

  .)٣("مغرب الشمس، حىت رأى الشمس يف مرأى العني
وهذه القصة القرآنية تعطي صفات ": يف التحرير والتنوير - عليه رمحة اهللا- ويقول ابن عاشور 

  :ال حميد عنها
  .أنه كان ملكا صاحلا عادال: إحداها
  . أنه كان ملهما من اهللا: الثانية
    .)٤("أن ملكه مشل أقطارا شاسعة: الثالثة

                                                        

 ) ٨٦-٨٥-٨٣(اآليات : سورة الكهف) ١(
 ٨٤سورة الكهف من اآلية ) ٢(
 ) ٤٨٥(ج، ص.، د١، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عديابن س) ٣(
 .)١٦/٢٠(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٤(



 

٤٨ 
 

  .نموذجاً  - -: الصفات العملية للقيادة في ضوء القرآن الكريم: الباب الثاني
  الصفات العملية للقيادة في ضوء القرآن الكريم: الفصل األول

بعض الصفات العملية  للقيادة، وما أكثر الصفات اليت جيب  أذكريف هذا الفصل سوف 
ا، وسوف يوجز الباحث احلديث  على كل قائد يف ميدان معني، أو مسؤلية وإن صغرت أن يتحلى 

عن هذه الصفات، ألنه سبق احلديث عن الكثري منها يف األبواب السابقة، وهي هنا ليست على 
الشورى اإلجتهاد   –التعليم  -القدوة: صفات اليت مل يذكرهاسبيل احلصر ولكن لذكر بعضها، ومن ال

  . من الصفات وغريها –املهابة  –التوكل  -الصرب  –الرمحة  –الواقعية  -املوضوعية –العزمية  -
   



 

٤٩ 
 

  العلم الصحيح والعقيدة السليمة واإليمان الراسخ: المبحث األول
  :العلم الصحيح: أوالً 

أن يتحلى القائد بالعلم النافع الصحيح والفهم السليم، حىت مييز بني احلق والباطل  يينبغ
  .واحلرام واحلالل وأن يبتعد عن الشبهات حفظا لدينه ودنياه 

G F E D ( :-عليه السالم-يوسف  نيب اهللاحكاية عن -تعاىل- ورد ذلك يف قوله 

M L K J I H   ()نفسه بصفات من صفات  - السالمعليه - يوسف  نيب اهللا، لقد وصف )١
ا عن غريه، وهي الرسالة أو والقيادة  الوالية ، وهي احلفظ والعلم ومل يذكر أهم الصفات اليت انفرد 

املالية أو رئاسة  وزارة النبوة، مما يؤكد أن معيار اختيار مثل هذه املهمة اليت تعادل وزارة االقتصاد أو
  . الشريفة ذه املهمةالوزراء، هو األصلح واألكفأ ألداء ه

  .)٢("ومل يقل إين حسيب نسيب فصيح مليح": - رمحه اهللا- ويف ذلك يقول الفخر الرازي 
اجعلين على خزائن : " -عليه السالم-  فقال يوسف": - رمحه اهللا تعاىل- ويقول ابن كثري 
 "وذكر أنه . مدح نفسه، وجيوز للرجل ذلك إذا جهل أمره، للحاجة" األرض إين حفيظ عليم 

  .)٣("ذو علم وبصر مبا يتواله"عليم " خازن أمني: أي" حفيظ
  :العقيدة السليمة: ثانياً 

 عرفة العقيدةإن من أعظم الوسائل اليت تثبت القائد على طاعة اهللا وتقوي من إرادته م
ا حممد  السليمة الصافية النقية من شبهات الشرك  والعمل بشروطها واجتناب   --اليت جاء 

 ، وإن اهللا ال ينزع اإلرادة)٤()5 6 7 8 9 : ; > = < ? @(: -تعاىل–نواقضها، قال اهللا 
: -تعاىل–إال من ظامل كافر، وأما رجل العقيدة فاهللا يثبته ويقوي إرادته وعزميته، قال اهللا  والقيادة

) O N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =

Q P()٥(.  
                                                        

 ) ٥٥: (سورة يوسف آية) ١(
 ) ١/٤٨٢(، ٣، طمفاتيح الغيبالرازي، ) ٢(
 .)٤/٣٩٥(، ٢، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٣(
 ) ١١(من اآلية  ،سورة التغابن) ٤(
 ) ٢٧(سورة إبراهيم آية ) ٥(



 

٥٠ 
 

ولذلك ينبغي للقائد الناجح أن يكون ذا عقيدة سليمة راسخة، حىت يكون النصر والتوفيق 
حليفة، ألنه بتلك العقيدة سيكون متوكال على ربه، موفقا يف قيادته، ثابتا يف مواقفه، كما فعل 

  .ثابتا ومل تزعزعه آرآء املخالفنييف حروب الردة كان  - رضي اهللا عنه- الصديق 
  :ن الراسخاإليما: ثالثاً 

 --إن اإلميان القوي سبب للثبات على احلق، ولذلك كان أفضل اخللفاء بعد النيب 
  .لقوة إميانه وثباته على احلق -رضي اهللا عنه-الصديق  أبوبكر 

م عد اللَّه املؤمننيقد و و  بالنصر املبني على أعدائهم، وذلك بإظهار دينهم،  الصادقني يف إميا
5 6 7 8 9 : ; > = < (: -تعاىل–وإهالك عدوهم وإن طال الزمن قال 

L K J I H G F E D C  B A @ ?()١( .  
� ¡(: - سبحانه–وقال  ~ } | { z()فالنصر والتوفيق من اهللا عزوجل  ،)٢

F E (: - سبحانه–وقال  D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7

H G T S R Q P O N M L K J I ()تعاىل–وقال)٣- :
) L K J I  H G F E D C B A @ ? >  = <

 b a  ` _ ^  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

d c()٤(.  
هو  - عزوجل–إن اتصاف القائد باإلميان ملن أسباب قوته وعزته ورفعته بني قومه ألن اهللا 

   .العز والذل هلذي بيدا
̂ _ ` Y X W  f e d c b a(:  - تعاىل–يقول   ] \ [ Z

r q p o n m l k j i h g()٥(.           

                                                        

 ٢٦سورة آل عمران ) ١(
 . ٤٧سورة الروم من اآلية ) ٢(
 . ٤ - ٢سورة األنفال من اآليات ) ٣(
 . ٥٥سورة النور اآلية ) ٤(
 . ٢٦اآلية  آل عمرانسورة ) ٥(



 

٥١ 
 

مـــن األســـباب الـــيت جعلهـــا اهللا ســـببا حلصـــول امللـــك : "يف تفســـريه  -رمحـــة اهللا-يقـــول الســـعدي عليـــه 
اإلميــان والعمــل الصــاحل، الــيت منهــا اجتمــاع املســلمني واتفــاقهم، وإعــدادهم اآلالت الــيت يقــدروا عليهــا 

> = < ? @ E D C B A (: -تعـــاىل–التنـــازع، قـــال اهللا والصـــرب وعـــدم 
 X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y( )فــأخرب أن اإلميــان والعمــل الصــاحل  ،اآليــة   )١
( * + , - ./ 0 1 2 3 (: -تعــــاىل–ســــبب لالســــتخالف املــــذكور، وقــــال 

E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4( )ـــــــة      )٢ وقـــــــال  ،اآلي
! " « ¼ ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: -تعــــــــــــــــــــاىل–

أن ائــتالف  -عــز وجــل– فــأخرب   )٣( )# $ % & ' ) ( * + , - . / 0
م وعدم تنازعهم سبب للنصر على األعداء، وأنت إذا استقرأت الـدول اإلسـالمية  قلوب املؤمنني وثبا
وجـدت السـبب األعظـم يف زوال ملكهـا تـرك الـدين والتفــرق الـذي أطمـع فـيهم األعـداء وجعـل بأســهم 

̂ _ ` f e d c b a (: -تعـــاىل–بيـــنهم، مث قـــال   ] \ [ Z Y X W

 m l k j i h gr q p o n()٥("مبعصيتك ل من تشاءبطاعتك وتذ وتعز من تشاء)٤(.  
   

                                                        

 . ٥٥سورة النور اآلية ) ١(
 . )٦٣-٦٢ (من اآليات األنفالسورة ) ٢(
 . )٤٦-٤٥ (من اآليات األنفالسورة ) ٣(
 . ٢٦اآلية  آل عمرانسورة ) ٤(
 )١٢٦(ج، ص.، د١ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،،ابن سعدي) ٥(



 

٥٢ 
 

  القوة واألمانة والصدق والفهم الحسن: المبحث الثاني
  :القوة واألمانة: أوالً 

ومها صفتان مهمتان للقائد الناجح أن يكون قويا أمينا، قويا يف إميانه قويا يف بدنه قويا يف 
  .وعلى دينهم وأعراضهم وأمواهلمعدله، وأمينا على رعيته على دمائهم 

y (: -عليه السالم-شعيب  نيب اهللاحكاية عن بنت  - تعاىل–رد ذلك يف قوله قد و و 

¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~ } | { z   ()١(.  
هي مبعناها الواسع تعـين الصـالح واالسـتقامة والنصـح لآلخـرين، وتسـتلزم أداء احلقـوق، وحفـظ         

العهـود واملواثيــق ، وكــتم األســرار ، وعفــة اإلنــسان عمــا لــيس لــه، و حفظــه مـا حتــت يــده و مــا يســتأمن 
  .عليه من أموال و أعراض و سلطات ، أو حقوق لآلخرين

ـا فقـال قد و  مـن  -عـز–أخرب سبحانه أن كل ما أمر بـه مـن حقوقـه وحقـوق عبـاده أمانـة جيـب القيـام 
ــــــــــــــــــــــــــــل ° ± Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² (:قائ

Ä Ã()٢(
.  

  .وقد حتدثت عن هذه الصفات بالتفصيل فيما سبق فلريجع إليها
  :الصدق: ثانياً 

له  مسموع الكالم موفق الرأيإن الصدق من األخالق احلميدة للمسلم، والقائد الصادق 
  .مكانته اخلاصة يف قلوب رعيته

﴾X W V U T S R Q P ﴿: -تعــــــــاىل–قــــــــول اهللا ومــــــــن ذلــــــــك 
، فهــــــــذا إذاً تعريــــــــف )٣(

وهــذه الصــفات عشــرة صــفة هــي صــفات أهــل الصــدق،  مخــس يف أوهلــا اآليــة جتمــعوهــذه  الصــادقني ،
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 (: -تعــــــــاىل–هــــــــي يف قولــــــــه 
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 ) ٢٦(سورة القصص من اآلية ) ١(
 ) ٧٢(سورة األحزاب  اآلية ) ٢(
 ) ١٧٧(سورة البقرة من اآلية ) ٣(
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جندها قد ذُكرت مخس  ،فإذا ما نظرنا يف كتاب اهللا لنرى كيف ساق القرآن هذه الكلمة" 
ومخسني ومائة مرة، وإذا كنا نتحدث عن الصدق يف القرآن، فإن ماله صلة مبوضوعنا هو اآليات اليت 

تتحدَّث عن الصدق يف سلوك البشر فُتعلي من قيمة الصدق، وتدعو إىل أن يكون خلًقا لبين 
م، وقد جاء كتاب اهللا يف هذا اجلا نب من اجلوانب اليت تأّصل اإلنسان، ومنهًجا تقوم عليه حيا

  .حلياة آمنة مطمئنة
ة حيث يقول ربنا يف صف ،بعض مالمح هؤالء الصادقني" احلشر"كذلك جند يف سورة 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  :) ª--املهاجرين من أصحاب رسول اهللا 

 « ¶ µ ´ آمنوا  رضوان اهللا عليهم ، فهؤالء املهاجرون)٢()¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
م باإلميان باهللا ورسوله  إميانًا ال تزحزحه العواصف، وال تؤثر فيه وطأة الظاملني من جبابرة الكفر، إ

  .)٣("عاشوا، وعلى اإلميان ثبتوا، وإىل اإلميان ركنوا، وبه تعلقوا
  :الفهم الحسن: ثالثاً 

: - رضي اهللا عنه- علي بن أيب طالب  يؤتيه اهللا من يشاء، وهلذا ملا سئلفأما مسألة الفهم 
عبداً يف   - تعاىل–ما عهد إلينا بشيء إال فهماً يؤتيه اهللا : بشيء؟ قال - -هل عهد إليكم النيب "

يدل على أن الفهم خيتلف الناس فيه اختالفاً كبرياً ) فهماً : (فقوله) يف هذه الصحيفة كتابه وإال ما 
  .)٤("وهو كذلك

ا على عبده، بل ما أعطي عبد " صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم اهللا اليت أنعم 
ما يأمن العبد  عطاء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما، بل مها ساقا اإلسالم، وقيامه عليهما، و

طريق املغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالني الذين فسدت فهومهم، ويصري من املنعم 
الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط املستقيم الذين أمرنا أن نسأل اهللا أن  عليهم

                                                        

 ) ١٧٧(سورة البقرة من اآلية ) ١(
 ) ٨(سورة احلشر من اآلية ) ٢(
 ) ١٢٨(ج، ص.، د١ط، التفسير الموضوعيجامعة املدينة العاملية، ) ٣(
 ) ١٤٣/٢٤(، لقاء الباب المفتوحابن عثيمني، ) ٤(
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يهدينا صراطهم يف كل صالة، وصحة الفهم نور يقذفه اهللا يف قلب العبد، مييز به بني الصحيح 
والرشاد، وميده حسن القصد، وحتري احلق، وتقوى  والفاسد، واحلق والباطل، واهلدى والضالل، والغي

الرب يف السر والعالنية، ويقطع مادته اتباع اهلوى، وإيثار الدنيا، وطلب حممدة اخللق، وترك 
  .)١("التقوى

 -سبحانه وتعاىل-وإن صحة الفهم ال تتحقق يف العبد إال بالعلم الصحيح النافع عن اهللا 
ء فيهما والعمل مبا جا ،وصحابته الكرام، وذلك بفهم الكتاب والسنة الصحيحة --وعن نبييه 

  .ظاهراً وباطناً 
   

                                                        

 ) ١/٦٩(، ١ط، إعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، ) ١(
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 العدل والحكمة وقبول النصيحة: المبحث الثالث
  :العدل: أوالً 

̈ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² (: - تعاىل–قال ،وهو إعطاء كل ذي حٍق حقه

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³()ا صفًة هامًة ال غىن )١  لقائد عنها، وهي معامله أتباعه بالعدلل، إ
وعدم التمييز بينهم، ألن يف ذلك طمأنينة لنفوسهم، واستقرارهم يف  به -وجل عز–الذي أمر اهللا

يقوم وهي من األسس اهلامة اليت ومعها يسود الوفاق والتالحم، أعماهلم، وفيها احرتام وتوقري هلم، 
ضياع احلقوق، وبالعدل ونشره بني الناس يندحر الظلم وال  بقاء الدول وعدمو عليها استقرار البشر، 

  .رأث يبقى له
 ظهرعلى أساس من العدالة واإلنصاف وقد  تقوميف اإلسالم  احلكيمة إن القيادةولذلك ف

، والشواهد على ذلك ال تعد وال حتصى، وذلك تطبيقا ألمر  --يف حياة النيب  ذلك نظرياً وعملياً 
µ ´ ³ ¶ ¸ (: - تعاىل–وله، حيث قالاهللا ورس  ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©

º¹()وقال نبيه الكرمي)٢ ،--  " : على منابر من نور والذين يعدلون يفإن املقسطني عند اهللا 
اجلزاء والعذاب  ذا املبدأ يف اإلسالم يرتتب عليهه ةن خمالففإ ولذلك، "وأهليهم وما ولوا  حكمهم 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(: - تعاىل–من اهللا حيث يقول  É   ()٣( .  
  :الحكمة: ثانياً 

ا يدور مع احلق حيث دار إن القائد احلكيم قائد صائب الرأي يضع   .األمور يف نصا
Â Á  ﴿: -تعاىل–قال اهللا  À ¿  ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ﴾)٤( ،  

F E D C ( :-  عليه السالم -عن املسيح - عزوجل-اهللا  وقال

H G()٥(.  

                                                        

 ) ٥٨(سورة النساء من اآلية ) ١(
 ) ٥٨(سورة النساء من اآلية ) ٢(
 ) ٢٢٧(سورة الشعراء من اآلية ) ٣(
 ) ٢٦٩(سورة البقرةمن اآلية ) ٤(
 ) ٤٨(سورة آل عمران من اآلية ) ٥(
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ا معرفة احلق والعمل : -عليهم رمحة اهللا- قول جماهد، ومالك ،وأحسن ما قيل يف احلكمة" إ
وهذا ال يكون إال بفهم القرآن، والفقه، يف شرائع اإلسالم، وحقائق . القول والعملواإلصابة يف . به

ومعرفة ارتباط . االطالع على بواطن األشياء: فالعلمية. علمية، وعملية: واحلكمة حكمتان. اإلميان
ا، خلقا وأمرا يء وهي وضع الش" املنازل " والعلمية كما قال صاحب . قدرا وشرعا. األسباب مبسببا

  .)١("فعل ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي: يف موضعه، فاحلكمة إذا
فالقائد الذي يكون حكيما يف تصرفاته ويف قرارته ويف تعامله مع الناس يستطيع الوصول إىل 

وكل  قلوب الناس وحمبتهم له ويستطيع الوصول إىل عقوهلم مبوافقتهم وطاعتهم له واقتناعهم بآرائه
ا الصحيح حبكمته    .ذلك ألنه وضع األمور يف نصا

الرسل صلوات اهللا وسالمه : أورث احلكمة آدم وبنيه، وأكمل اخللق يف هذا -تعاىل–واهللا"
عليه، وعلى  - وتعاىل–وهلذا امنت اهللا سبحانه ،--وأكملهم حممد. أكملهم أولو العزمو . عليهم

ذه الصفةآتاهم من احلكمة، فكل نظام  أمته مبا    .الوجود مرتبط 
ا: وكل خلل يف الوجود، ويف العبد فسببه  . أوفرهم نصيبا: فأكمل الناس ،اإلخالل 

ا  ،العلم، واحللم، واألناة: أقلهم منها مرياثا، وهلا ثالثة أركان: وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال وآفا
  .)٢("والعجلة اجلهل، والطيش،: وأضدادها

  :قبول النصيحة: ثالثاً 
ينبغي على القائد أن يكون متواضعا لني اجلانب يستمع لنصائح أهل الصالح واخلربة 

  .)٣("هي إرادة اخلري للمنصوح له"والنصيحة 
قبول النصيحة دليل الرشد، والرجوع إىل احلق فضيلة، وراجح العقل كامل النهى إذا وقع "

 ،إىل اإلجابة وأظهر التوبة واإلنابةفيما يشينه فوعظ وزجر؛ أقصر وانتهى وارتدع وانثىن، وأسرع 
املستولغ ال يبايل ذما وال عارا، وال خياف لوما وال عذال، ال يردعه توبيخ، وال يقبعه تأنيب، وال ينفعه و 

                                                        
 ، )٤٤٩-٢/٤٤٧(،  ٣، طمدارج السالكينابن القيم، ) ١(
 ) ٤٤٩-٢/٤٤٧(،  ٣، طمدارج السالكينابن القيم، ) ٢(
 ) ٥/٤٤٣٨( ،٣، طلسان العربابن منظور، ) ٣(
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a  ﴿ال يصغي لناصح، وال يلتفت إىل موعظة، تراه على غيه مصرا، ويف ضاللته مستمرا،  ،تعنيف

 h g f e d c b﴾
)٢(" )١(.  

كفى باملرء إمثا أن يقول له : "- رضي اهللا عنه-يقول عبد اهللا بن مسعود ويف ذلك أيضا 
  ". عليك بنفسك، مثلك يوصيين: لفيقو . اتق اهللا: أخوه

ما نصحت أحدا فقبل مين إال هبته : "-عليه رمحة اهللا- قال اإلمام الشافعي وكذلك 
  ".عيين، ورفضتهواعتقدت مودته، وال رد أحد علي النصح إال سقط من 

، وهم هلم لقومه بعد هالكهم تقريعا وتوبيخا -عليه السالم-نيب اهللا صاحل  أيضا يقولو 
  .)٣()   z y x w } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤(: يسَمعون ذلك

واالعتذار عن اخلطأ وتصحيحه أفضل من التمادي فيه،  فيه خري عظيم قبول النصيحةإن 
  .البالء احلقيقي يكون يف اإلصرار على الباطل العيب يف الرجوع عن اخلطأ، وإمناليس ف

احلقد  هرب والتعايل، ويُزيل من قلب ناصحاإلتصاف بالك هلنصيحة ينفي عنل عبدال وقبول
  .ما ظاهره اخلطأ هحني يصدر من هوإساءة الظن ب هاإلعرتاض علي هوالبغضاء، ويدفع عن

   

                                                        

 ) ٢٠٦(سورة البقرة آية ) ١(
، ، موقع ملتقى اخلطباءالنصيحة وفضل قبولهاصالح البدير، ) ٢(

http://www.khutabaa.com/index.cfm?method=home.khdetails&khid=5365 ،ه٢٤/٢/١٤٣٤: استعرض بتاريخ  

  ) . ٧٩(سورة األعراف من اآلية ) ٣(
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  .التوكل والخشية والمراقبة: المبحث الرابع
  :التوكل: أوالً 
صدق اعتماد القلب على الّله تعاىل يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا " هو

  .)١("واآلخرة
  )٢("التوكل هو الثقة مبا عند الّله، واليأس عما يف أيدي الناس": -رمحه اهللا-وقال اجلرجاين 

  .التوكل هو الثقة مبا عند الّله، واليأس عما يف أيدي الناس
وة من أعظم التوكل على اللَّه مع إعداد الق، فأمر مهم على اللَّه واألخذ باألسبابالتوكل 

-سبحانه–، وقال)٣()= < ? @ B A(: - تعاىل–، لقولهاحلكيمة القيادة جناح عوامل
 :)` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V U T S R Q P O  N M L   ()٤(، 

< ? @ A (: - تعاىل–وقال ،)٥()   @ K J I H G F E D C B A(: -تعاىل–وقال

E D C B()(:- تعاىل–وقال ،)٦ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

D C B()٧( ، وقال--) : لو أنكم كنتم توّكلون على اللَّه حّق توكله لرزقكم كما يرزق
  . )٨( )وتُروُح ِبطاناً  الطري تغدو مخاصاً 

وعدم التواكل أو الكسل واخلمول، ومن مثرات التوكل  والبد مع التوكل من األخذ باألسباب
النصر والثبات والشجاعة، ألن املتوكل على اهللا لن خياف من أحد ألن اهللا هو احلافظ ومن املواقف 

عندما أمرها اهللا عزوجل بإلقاء  - عليه السالم-العظيمة اليت تبني حقيقة التوكل موقف أم موسى
7 (: - تعاىل–لقوة توكلها يقولرضيعها يف اليم فاستجابت للنداء   6 5 2 1 0 / .

                                                        

 )٤٠٩(ج، ص .، د١ط، العلوم والحكمابن رجب، ) ١(
 )٧٤(ج، ص .، د١ط، التعريفاتاجلرجاين، ) ٢(
 ) ١١(سورة املائدة من اآلية ) ٣(
  ) ١٦٠(سورة آل عمران آية ) ٤(
 ) ١٥٩(سورة آل عمران من اآلية ) ٥(
 ) ٣(سورة األحزاب آية ) ٦(
 ) ٥٨(سورة االفرقان  آية ) ٧(
 . )٢٧٤/ ٢(، ) ٣٧٣(، برقم ١ط ،، يف مسند عمر بن اخلطابمسندهأخرجه أمحد يف ) ٨(
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U T S R Q P O N M L( )١(.  
  :الخشية: ثانياً 

ا خوف اهللا عز وجل خوفا يشوبه تعظيم ويقرتن به إجالل يف السر  ة اهللامراقبوهي ، )٢(واملراد 
حسن أداء العمل، وإتقان الواجب، والبعد عن الغش إىل  اإلنسان املسلم  يدفعخلق  يوه ،والعلن

واخلداع والتدليس والكذب واملراوغة، ألنه يعلم أنه سوف حياسب على عمله أمام اهللا عز وجل، قال 
﴾»¬®¯°±³²´﴿: -تعاىل–

كفى :قال -اهللا ةرمحعليه - عن مسروقو ، )٣(
  .باملرء علما أن خيشى اهللا، وكفى باملرء جهال أن يعجب بعمله

قال كنت  - رمحه اهللا-أن أمحد بن حيىي ثعلب النحوي" يف احللية -رمحه اهللا– مأبونعي وذكر        
فدخلت عليه فقال يل فيم تنظر فقلت يف النحو والعربية  - رمحه اهللا-أحب أن أرى أمحد بن حنبل

 :أنشدين فأنشدته والشعر قال ف
  فال تقل خلوت ولكن قل علي رقيب... إذا ما خلوت الدهر يوما 

  وال أن ما خيفى عليه يغيب... وال حتسنب اهللا يغفل ساعة 
  علينا ذنوب بعدهن ذنوب... غفلنا العمر واهللا حىت تداركت 
  )٤( ويأذن يف توباتنا فنتوب... فيا ليت أن اهللا يغفر ما مضى 

   .عليه رمحة اهللا-فبكى حىت مسع اجلريان بكاءه 
فكثرياً ما كان خيطر -رمحه اهللا–كنا نسافر مع ابن املبارك:-عليه رمحة اهللا–ويقول القاسم بن حممد
إن كان  حىت اشتهر يف الناس هذه الشهرة؟ بأي شيء ُفُضل هذا الرجل علينا:ببايل، فأقول يف نفسي

                                                        

 )٨-٧(سورة القصص آيات   ) ١(
 .نشر دار الوسيلة ) ١/٣١(، ٤ط، صلى اهللا عليه وسلم نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريمجمموعة من املختصني، ) ٢(
 ) ٤٦(سورة البقرة  آية ) ٣(
هـ، وصاحل بن عبد ١٩٨هـ، وأيب نواس املتوىف سنة ٢١١هذاه األبيات من حبر الطويل وينسب إىل أيب العتاهية املتوىف سنة )٤(

. ، وأن اإلمام أمحد رمحه اهللا كان ينشدمها)٣٠٥/ ٤) (٣٨٠/ ٣(، وذكر البيتني ابن كثري يف تفسريه .هـ١٦٠القدوس املتوىف سنة 
وأخرب ) ٧٢٩٢رقم  ٤٦١/ ٥(بينما ذكرمها البيهقي يف شعب اإلميان ) ١٦٢ص (ذا قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم وك

 .أن الشافعي رمحه اهللا كان ينشدمها
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 ،إنا لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغزو، وإن كان حيج إنا لنحج ليصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم
فكنا يف بعض مسرينا يف طريق الشام ليلة نتعشى يف بيت إذ انطفأ علينا السراج، فقام بعضنا : قال

مث جاء السراج، فنظرت إىل وجهه رمحه اهللا  حلظة من اللحظات: نت ُهنيهة أيإلصالح السراج، فكا
ذه اخلشية ُفضِّل هذا الرجل علينا، ولعله : حليته من كثرة الدموع،فقلت يف نفسيتعاىل وقد ابتلت 

  .)١("عندما فقد السراج وصار إىل الظلمة ذكر القيامة فتأثر
ا كان يتحلى النيب  وخلفاءه الراشدين ولذلك  --إن اخلشية طريق إىل العزة والفالح و

  .افرينروا الدين وانتصروا على الكاألرض ونش سادوا 
  :المراقبة: ثالثاً 

ائر وكذلك يف عمله وس -عزوجل–ومراقبة القائد إما أن تكون لنفسه من جهة تقواه هللا 
الشك أن القائد أو املدير الناجح هو الذي يراقب كل كبرية ": من جهة مراقبته للرعية أوأحواله 

وصغرية وال يغيب عن باله شيء وال حدث من األحداث اليت تدور يف املكان الذي هو مسؤول عنه، 
–حال القائد العظيم والصحايب اجلليل علي بن أيب طالب  ومن املواقف اليت تتجلى فيها املراقبة،

والته وعماله أن يتابعوا كل صغرية وكبرية تدور يف أرجاء البالد فها حيث كان يوصي -رضي اهللا عنه
وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك : " هو يكتب إىل أحد عماله فيقول له

يف السر ألمورهم قدوة هلم على استعمال األمانة والرفق بالرعية وحتفظ يف األعوان فان أحد منهم 
يانة أمجعت عليه عندك أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة بسط يدة إىل اخل

    .)٢("يف بدنه، وأخذته مبا أصاب من عمله نثم نصبته مبقام املذلة وومسته باخليانة وقلدته عار التهمة
الذي  خلق عظيم وتطبيقه يف جمال القيادة أعظم، ألن الشخص األمني الصادقاملراقبة  إن
الطمأنينة من ناحية  لقائدالناجح، ويدخل يف نفس ا القياديرافد من روافد العمل هو  يراقب اهللا

أعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك : " -- النيب مرؤوسه األمني، ويف هذا اإلطار يقول
  .رواة مسلم، فمن علم أن اهللا يراقبه أصلح عمله وأتقنه " 

   

                                                        

 ، )٩/٢٢٠(، ١ط، حلية األولياءأبونعيم، ) ١(
 .، بتصرف)٣١٢(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ٢(



 

٦١ 
 

  .التواضع والزهد والكرم: الخامسلمبحث ا
  :التواضع: أوالً 

ما أعظم أن يكون القائد متواضعا يف نفسه، ومع من حوله فذلك من عوامل جناحه وثباته 
  .  ودوام حمبته بني رعيته

  .)١("هو تعظيم من فوقه لفضله: هو إظهار التنزل عن املرتبة ملن يراد تعظيمه، وقيلالتواضع و "
Õ Ô Ó (: - تعاىل–، وقال)٢()   T SY X W V U (: -تعاىل–قال

á à ß Þ Ý Ü Û  Ú Ù Ø ×  Ö()٣(.  
 ما نقصت صدقة من مال، وما زاد : "قالأنه --النيبعن  - ضي اهللا عنهر -وعن أيب هريرة

  .)٤(" اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا

إن اهللا : "--رسول اهللا قال : قال  -رضي اهللا عنه-)٥(عياض بن محار من ذلك حديثو 
  .)٦("إيل أن تواضعوا حىت ال يفخر أحد على أحد وال يبغ أحد على أحد أوحى 

: قال )٧()   Ì Ë Ê É(: يف قول اهللا - رضي اهللا عنه- عن الربيع بن أنسأيضا و 
حق على ": - رمحة اهللا- عليهم  السلف بعض وعن، )٨(" يكون الغين والفقري عندك يف العلم سواء"

  .)٩("العامل أن يتواضع هللا يف سره وعالنيته، وحيرتس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه
                                                        

 ، )٣٤١/ ١١(، ١ط، فتح الباريحلافظ ابن حجر، ا) ١(
 ) ٢١٥(سورة الشعراء آية ) ٢(
 ) ٣٧(سورة اإلسراء آية ) ٣(
 ). ٢٥٨٨(، برقم )٤/٢٠٠١(، ١ط ،استحباب العفو والتواضع: ،يف كتاب الرب والصلة، بابصحيحهأخرجه مسلم يف ) ٤(
اشعي حديثه يف صحيح مسلم، عنه أنه  عياض بن محار)٥( أهدى إىل النّيب صلى اللَّه عليه وسّلم قبل أن يسلم فلم يقبل منه، ا

 . ٤/٦٢٥، ١،طبن حجر العسقالين ، اإلصابة يف متييز الصحابة.وروى عن النّيب صلى اللَّه عليه وسّلم.وسكن البصرة

ا يف الدنيا أهل اجلنة  الصفات اليت: ،يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها، بابصحيحهأخرجه مسلم يف ) ٦( ، ١طيعرف 
 ). ٢٨٦٥(، برقم )٤/٢١٩٧(
 ) ١٨(سورة لقمان من اآلية ) ٧(
 . بسند ال بأس به) ٤٥(ج، .، د١ط، "أخالق حملة القرآن"أخرجه اآلجري يف ) ٨(
 ) . ٣٤(ج، ص .، د١ط تذكرة السامع والمتكلم،ابن مجاعة، ) ٩(



 

٦٢ 
 

  :قال الشاعر
  على صفحات املاء وهو رفيع. . . تواضع تكن كالنجم الح لناظر

  )١(إىل طبقات اجلو وهو وضيع. . . وال تك كالدخان يعلو بنفسه
رضي -ة ما أخرج الطرباين عن ابن عباس التواضع يف السرية النبوي عنومن روائع ما يكتب 

َجيِلُس على األرِض، ويأكُل على األرِض، ويَعَتِقُل الشاَة،  - -كاَن رسول اهللا: قال - اهللا عنهما
  .)٢("َدعوَة اململوِك على ُخبِز الشَّعريِ  ُوجييُب 

  :الزهد: ثانياً 
 من أعظم القادة  - -هلم، وقد كان النيب حمبوبا إن القائد الزاهد عظيم القدرعند رعيته

جه لذلك سادوا وقادوا  الزاهدين، وسار قادة الصحابة رضوان اهللا عليهم من بعده على نفس 
  .ونشروا الدين والعدل يف ربوع املعمورة

رضي - ، وعن سهل بن سعد)٣("هو انصراف الرغبة عن الشيء إىل ما هو خري منهوالزهد "
قال شيخ "، )٤("ازهد يف الدنيا حيبك اهللا، وازهد فيما أيدي الناس حيبك الناس: "مرفوعاً  -اهللا عنه
: -رمحه اهللا-وقال اإلمام أمحد بن حنبل" ،)٥("الزهد ترك ماال ينفع يف اآلخرة: - رمحه اهللا- اإلسالم

  :الزهد على ثالثة أوجه
  .ترك احلرام، وهو زهد العوام: األول
  .احلالل، وهو زهد اخلواص ترك الفضول من: والثاين

                                                        

ذكره ابن حجر يف ) هـ ٧٣٠ت (ملوسى بن علي بن موسى بن يوسف بن حممد الزرزاري القطيب ضياء الدين  هذه األبياتا)١(
 .للشاعر فرنسيس مراش، وقيل ٣٧٨/ ٤ة يف أعيان املئة الثامنة الدرر الكامن

" الصحيحة"، وغريه، وصححه األلباين، وانظر )١٢٤٩٤(، برقم )١٢/٦٧(، ٢، طالمعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف ) ٢(
يد السلفي:، حتقيق)٢١٢٥(  . م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥ ،القاهرة –مكتبة ابن تيمية  ،محدي بن عبد ا
 ، )٣٤٦(صج، .، د١ط، "مختصر منهاج القاصدين"ابن قدامة املقدسي، ) ٣(
نـَْيايف كتاب الزهد، : سننه أخرجه ابن ماجه يف) ٤( وغريه، وصححه ) ٤١٠٢(برقم  ١٣٧٣، ص٢، ج١ط، بَاُب الزُّْهِد ِيف الدُّ

 ، )٩٢٢" (صحيح اجلامع"األلباين يف 
 ) . ١٢/ ٢(، ٣، طمدارج السالكينابن القيم، " ) ٥(
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  .)١("ترك ما يشغل عن اهللا وهو زهد العارفني: والثالث
أن يتخلق بالزهِد يف الدنيا والتقلُّل منها بَقدِر : "-عليه رمحة اهللا- ابن َمجاعة الكناين هقالومما  

اإلمكان الذي ال يضرُّ بنفسه أو بعياله؛ فإن ما حيتاج إليه لذلك على الوجه املعتدل من القناعِة ليس 
يعد من الدنيا، وأقل درجاِت العامل أن يستقذَر التعلَق بالدنيا؛ ألنُه أعلُم الناس خبستها وفتنتها وسرعة 

مومهازواهلا    .)٢(" وكثرة تعبها ونصبها؛ فهو أحسن بعدم االلتفات إليها واالشتغال 
أن الزهد ال يعين رفض الدنيا والتجايف عنها بالكلية من طيب الطعام، أو القول  خالصة و 

من أزهد  -عليهما السالم-وليس املراد رفضها من امللك فقد كان سليمان وداود "الزواج، أو املال، 
ما، وهلما من املال وامللك والنساء ماهلما، وكان نبينا من أزهد البشر على اإلطالق وله تسع  أهل زما

من  -رضي اهللا عنهم-والزبري، وعثمان  نسوة، وكان علي بن أيب طالب، وعبد الرمحن بن عوف،
، أو -رضي اهللا عنه- الزهاد مع ما كان هلم من األموال، ومن أحسن ما قيل يف الزهد كالم احلسن

ليس الزهد يف الدنيا بتحرمي احلالل وال إضاعة املال، ولكن أن تكون مبا يف يد اهللا أوثق منك : غريه
امبا يف يدك، وأن تكو  أرغب منك فيها لو مل تصبك فهذا من أمجع   ن يف ثواب املصيبة إذا أصبت 

  .)٣("كالم يف الزهد وأحسنه
  :الكرم: ثالثاً 

  . ى كل ما حيمد من أنواع اخلري والشرف واجلود والعطاء واإلنفاقالكرم يطلق عل
 : قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا) . أتقاهم هللا: (من أكرم الناس؟ قال: --وقد سئل رسول اهللا 

  . )٤() فأكرم الناس يوسف نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا(
بالكرم ألنه اجتمع له شرف النبوة والعلم  - عليه السالم- يوسف  نيب اهللا وصف --ول فالرس

  .والعفة وكرم األخالق والعدل ورياسة الدنيا والدين، وهو نيب ابن نيب ابن نيب ابن نيب واجلمال 

                                                        

 ) . ١٤/ ٢(، ٣، طمدارج السالكينابن القيم، " ) ١(
 ) . ٣٥(ج، ص.، د١ط تذكرة السامع والمتكلم،ابن مجاعة، ) ٢(
 ) . ١٥/ ٢(، ٣، طمدارج السالكينابن القيم، ) ٣(
َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعَلى آِل يـَْعُقوَب َكَما أََمتََّها َعَلى أَبـََوْيَك {: بَاُب قـَْولِهِ كتاب تفسري القرآن، – صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٤(

 . )٤٦٨٨(برقم ، )٦/٧٦(، }ِمْن قـَْبُل إِبـْرَاِهيَم َوِإْسَحاقَ 



 

٦٤ 
 

الذي  سبحانه أنه الكرمي، وهو الكثري اخلري، اجلواد املعطي -وتعاىل سبحانه- من صفات اهللا و 
، وقد رغَّبنا اهللا فيه يف أكثر من األجر عند اهللا عزوجل عظيمثواب اجلود واإلنفاق إن ، ال ينفد عطاؤه

V U T S R Q P O N M (: - تعاىل–وضع من القرآن الكرمي، قال اهللا م

g f e d c b a ` _ ̂  ] \  [ Z Y X W   ()تعاىل–وقال ، )١ - :﴿  b a

j i h g f e d cـ﴾
° ±  ﴿: -تعاىل–وقال ، )٢(  ¯ ® ¬

¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ´ ³ ²﴾
)٣( .  

 رجل آتاه اهللا : ال حسد إال يف اثنتني: (--اهللا رسول أن يكون كرميًا، قال ويرغب فإن املسلم حيب
ا ويعلمها   . )٤() ماال فسلطه على هلكته يف احلق، ورجل آتاه اهللا حكمة، فهو يقضي 

، حىت يصبح عادة له على املسلم أن يدرب نفسه على خلق الكرم، ويعودها عليه منذ صغرهإن و 
اهللا،  ما عنديثق في ٌك هللا، وأن ثواب اهللا عظيم، وأننفَسه ِملْ  أن يعلم أن املال مال اهللا، وأن وعليه

والكرم  وبصحابته يف إنفاقهم، وعليه أن يكثر من اجلود --فال خيشى الفقر ، وأن يتأسى بالنيب
  .)٥(األعياد واملناسبات اليت حتتاج منه إىل ذلكيف مجيع أوقات العام، وخاصة يف شهر رمضان، ويف 

ا القائد الناجح   :وأيضا من الصفات املهمة اليت جيب أن يتحلى 
، ويتجنب احلكم على املرؤوسني من خالل ما يسمع من مبن حوله أن يتجنب سوء الظن

بتسامة واإل وطالقته بشاشة الوجهوأن يتحلى ب، لغريه أحدهم ضد غريه، أن يكون قدوة حسنة
   املساعدة احمليطة به األمور وكذلكوحسن اإلنصات،  والصرب أن يتميز بلني اجلانب واحللمو الدائمة، 

اإلبتعاد عن و ، للغري جتنب اإلقصاءو عدم الصراخ والغضب، و يئة مكان العمل لتحقيق النجاح، من 
  .والعصبية التأفف

   
                                                        

 ) ٢٦١(سورة البقرة آية ) ١(
 ) ٢٧٢(ية سورة  البقرة من اآل) ٢(
 ) ٢٧٤(سورة البقرة  آية ) ٣(
، عن بَاُب َما َجاَء ِيف اْجِتَهاِد الُقَضاِة ِمبَا أَنـَْزَل اللَّهُ تـََعاَىل ، ِكَتاُب اِالْعِتَصاِم بِالِكَتاِب َوالسُّنَّةِ : صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٤(

 . )٧٣١٦(برقم ، )٩/١٠٢(، ١عبداهللا بن مسعود ، ط
 ت.د /http://islam.aljayyash.net/encyclopedia،أخالق المسلم:، مقال بعنوان األسرة املسلمةموقع موسوعة  )٥(
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  )المثل األعلى في القيادة(قائداً  - -محمد : الفصل الثاني
   .-أثر القرآن في شخصية الرسول : المبحث األول

  .-التربية القرآنية للنبي : المطلب األول
   .عزوجل-ترىب على القرآن وكل أخالقه منبعها هو كتاب اهللا  --النيب 

وتتبع  التاريخثر عظيم وظاهر ملن تأمل أ --إن أثر القرآن الكرمي على شخصية النيب 
_ (: وهو الذي يقول - جل جالله- ، وعظمة القرآن من عظمة قائله وأخالقه ومعامالته سريته 

o n m l k j i h g f e d c b a `   ()للعقول ، فهو شفاء )١
  .ورمحة ومصدر هدى ونور وسعادة للبشرية كلهاواألبدان 

التـي تبعث األمل والرضا، وتثمر السكينة  لإلنسان يبعث السعادة الكاملة الكرمي القرآنإن 
  .لإلنسان فيحيا سعيداً هانئاً آمناً مطمئناً  والبدين ، وحتقق األمن النفسي والروحيللبشر واإلطمئنان

 إنه كتاب رباين، ، وليس كتاب دين أو كتاب فقه فقط،الكرمية منهج احلياة الكرمي إن القرآن
، ومجيع دروب املثـل واملعرفة إنه كتاب معجز جامع، مجع بني دفتيه كل صنوف احلكمة والعلم

–كما قال  وعن ما خيالف الفطرة السليمة ،والبعد عن كل ما هو مشني واألخالق العليا واألدب
U T S  ( :- تعاىل  R Q P()٢(.  

Y X W V U T S R Q P O N M L K (: يقول -عزوجل–واهللا   J I H

 Zg f e d c b a ` _ ^ ] فالقرآن له تأثري قوّي على نفوس  )٣()   ] \ 
Z Y (: -عزوجل–مثالً لذلك، فقال يف كتابه-عز وجل-، ولقد ضرب لنا اهللاعز وجلاملؤمنني باهللا 

l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ]  \ [   ()٤( 
من كل  اإلنسانختشع وتتصدع لو نزل عليها هذا الكتاب املعجز، فأين فهذا حال اجلبال مع القرآن، 

جعل يف قلوب عباده من القوة على محله ما  ولوال أنه سبحانه: "-رمحه اهللا- القرطيب  قال !؟هذا
: جده وقوله احلق -تعاىل–طاعته وعبادته، يقول  ليعتربوا به، وليتذكروا ما فيه منو  جعله،ليتدبروه

                                                        

 ١٦٦سورة النساء آية ) ١(
 ٣٨سورة األنعام من اآلية ) ٢(
 ٣١سورة الرعد من اآلية ) ٣(
 ٢١سورة احلشر آية ) ٤(
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l   ()ولكن اهللا تعاىل رزق عباده من القوة على محله ما شاء ! فأين قوة القلوب من قوة اجلبال؟ )١
  .)٢(" أن يرزقهم، فضالً منه ورمحة

  .- من هو محمد:المطلب الثاني
 وهو خامت مجيعا كيف ال وقد اصطفاه اهللا على بين آدم ،  هو األعظم  - -حممد إن نبيينا 

ومن  رمحة للعاملني ليخرج الناس من الظلمات إىل النور -عزوجل–اهللا األنبياء واملرسلني أرسله 
  . الضالل إىل اهلدى ومن الباطل إىل احلق

 املصطفى فإذا كان يف البشرية من يستحق العظمة فهو بكل املقاييس األعظم-- الرسول إن
وحيرتمونه ويوقرونه  --بنبيهم  يؤمنون نياملسلمإن ، املنصفني، هذا كالم علماء الغرب - -حممد

   . ويبجلونه
وقائدنا إىل  ،وهو شفيعنا يوم القيامةيف حياتنا كلها، قدوتنا العليا  - -الرسول الكرمي إن

  . عزوجل- اهللا  ، وإىل رضوان اجلنة
كيف ال وقد أخرج اهللا به الناس من   والتقدير والتوقري، يستحق العظمة --النيب إن 
  . إىل النور وهداهم إىل صراط مستقيم الظلمات 

 ، فاستصعب لريكبه تى بالرباق ليلة أسري به ملجماً مسرجاً و أ --أن النيب : عن أنس رضي اهللا عنه
  .)٣(فارفض عرقاً : قال ،ما ركبك أحد أكرم على اهللا منهما حيملك على فواهللا :عليه، فقال له جربيل

  في القرآن --الرسول : المطلب الثالث
الثني آية حتدثت يف مواضع كثرية وقد عد الباحث ما يقرب من مخسة وث--لقد ورد ذكر النيب
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: -تعاىل–ومنها قوله--مباشرة عن النيب

                                                        

 ٢١احلشر آية سورة ) ١(
 ) ٤ص /  ١ج ( -، ٢، طتفسير الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٢(
، برقم )١/٢٣٥(،١ط ذكر ركوب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم الرباق،. يف كتاب اإلسراء صحيحهأخرجه ابن حبان يف ) ٣(
إسناده صحيح على شرط الشيخني، وأخرجه أمحد والرتمذي والبيهقي يف دالئل النبوة، وقال األلباين صحيح : وقال) ٤٦(

 . اإلسناد
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Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   ()1 (: - تعاىل–وقوله، )١  0 /  . - , +

9 8 7 6 5 4 3 w (:-تعاىل–، وقوله )٢()2   v u t s r q p

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x   ()تعاىل- وقوله ، )٣-
:)* )  ( ' & % –، وقوله )٤()+ , - . / 0 1 2 3 4 5- ! " # $ 

P O(:- تعاىل  N M L  K J I H G F E D C B()وغريها  )٥ ،
  . كثري ولعلنا نتعرض لبعضها هنا بالتفصيل

  رب العزةحبق رجل مل تنجب البشرية مثله كيف ال وقد قال عنه  --إن هذا القائد العظيم حممد 
  .)٦()   £ ¤ ¥ ¦(: - وتعاىل–سبحانه 

احتوت على ذكر عناية اهللا تعاىل ": عن سورة الشرح - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 
بلطف اهللا له وإزالة الغم واحلرج عنه، وتفسري ما عسر عليه، وتشريف قدره لينفس  - -لرسوله 
ا شبيه بأنه حجة على مضمون سورة الضحى تثبيتا له بتذكريه سالف عنايته به وإنارة  عنه،  فمضمو

 سبيل احلق وترفيع الدرجة ليعلم أن الذي ابتدأه بنعمته ما كان ليقطع عنه فضله، وكان ذلك بطريقة
   .-التقرير مباض يعمله النيب 

يف  -تعاىل–وأتبع ذلك بوعده بأنه كلما عرض له سر فسيجد من أمره يسرا كدأب اهللا 
  .)٧("اعب الرسالة ويرغب إىل اهللا عونهمعاملته فليتحمل مت

ثناؤه، وصدق باجلنة والنار وكل  -جل–ولو أن رجال عبد اهللا ": - رمحه اهللا-يقول القرطيب 
  .)٨("شيء، ومل يشهد أن حممدا رسول اهللا، مل ينتفع بشيء، وكان كافرا

                                                        

 ) ٤٠(سورة األحزاب آية ) ١(
 ) ٤٦-٤٥(اآليات سورة األحزاب ) ٢(
 ) ٢(سورة احلجرات آية ) ٣(
 ) ٤-١(سورة النجم  آية ) ٤(
 ) ٥٦(سورة األحزاب آية ) ٥(
 ) ٤(ورة  الشرح آية س) ٦(
 .)٣٠/٤٠٧(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٧(
 .) ١٠٧-٢٠/١٠٦( -، ٢، طتفسير الجامع ألحكام القرآنالقرطيب، ) ٨(
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o n m l( :- تعاىل–وقال   k()١(.  
رضي اهللا - ويف حديث عائشة": يف تفسري هذه اآلية - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 

ا سئلت عن خلق رسول اهللا « -عنها أي ما تضمنه القرآن من » كان خلقه القرآن: فقالت- -أ
  .والنهي عن أضدادها إيقاع الفضائل واملكارم 
هو اخللق األكرم يف نوع األخالق وهو البالغ أشد الكمال احملمود يف طبع : واخللق العظيم

  فهو حسن معاملته الناس على اختالف األحوال - - الجتماع مكارم األخالق يف النيب اإلنسان
  .املقتضية حلسن املعاملة، فاخللق العظيم أرفع من مطلق اخللق احلسن

 على خلق عظيم جعل شريعته حلمل الناس على التخلق باخللق  --فكما جعل اهللا رسوله 
  .العظيم مبنتهى االستطاعة

ففي ذلك كله ويف سياسته أمته، وفيما خص به من  --وأما مظاهرها يف رسول اهللا 
  .)٢("وجوامع كلمهكالمه  فصاحة 

هذه نعمة أنعم اهللا به علينا فإنه حرٌي بنا حينما نتذكر  --إذا كان الرسول لعلنا نقول 
 - عزوجل–هللا  وهذا الشكر ،ونشكره عليها -سبحانه وتعاىل- بهااملنعم كذلك  نتذكر أن  النعمة

Á (: -تعاىل–قاً لقوله امصد - - هوسنة رسول -تعاىل–يستوجب منا أن نتمسك بكتاب اهللا 

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Ò Ñ Ð Ï Î Í  Ì Ë Ê É   ()٣(.  
  هو الرحمة المهداة: المطلب الرابع

اخللـــود  قتلــواله لنـــزل العـــذاب باألمــة والســـتح )٤()   ` e d c b a(:-تعـــاىل–قــال 
½ ¾ ¿ Á À (:-تعـــاىل-قــال  طيف مهــاوي الرذيلـــة والفســاد واالحنطـــا اعتبالنــار ولضـــ

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â( )٥(   . 

                                                        

  ٤سورة القلم آية ) ١(
 .)٦٥-٢٩/٦٤(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٢(
 ٢١سورة األحزاب من اآلية ) ٣(
 ١٠٧سورة األنبياء آية ) ٤(
 ١٠٧آية  األنفالسورة ) ٥(
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م وأنت فيه(  م وهم يستغفرونوما كان  موما كان اهللا معذ  --النيب  فوجود) اهللا معذ
   .يف اآلخرة من النار ومن العذاب هلذه األمةأمان 

أّما : إّن عموم العاملني حصل هلم النفع برسالته": يف جالء األفهام -رمحه اهللا-قال ابن القيم 
ا كرامة الدنيا: أتباعه   .واآلخرة فنالوا 

م زيادة : وأّما أعداؤه احملاربون له  م ألن حيا م خٌري هلم من حيا فالذين عّجل قتلهم ومو
م خري هلم  يف تغليظ العذاب عليهم يف الدار اآلخرة، وهم قد كتب اهللا عليهم الشقاء فتعجيل مو

  . من طول أعمارهم يف الكفر
ّله وعهده وذمته، وهم أقل شرّاً بذلك العهد من احملاربني فعاشوا يف الدنيا حتت ظ: وأّما املعاهدون له

  . هلم
فحصل هلم بإظهار اإلميان حقن دمائهم وأمواهلم وأهلهم واحرتامها، وجريان أحكام : وأّما املنافقون

  . املسلمني عليهم
  . فإن اهللا سبحانه وتعاىل رفع برسالته العذاب العاّم عن أهل األرض: وأّما األمم النائية عنه

  . )١(".فأصاب كل العاملني النفع برسالته
أنه رمحة  حقاً  رمحة لكل البشرية وصدق عليه قول اهللا عزوجل --وهكذا جند أن النيب 

   .للعاملني
   

                                                        

 ، )١٨١(ج، ص .، د٢، طجالء األفهامابن القيم، ) ١(



 

٧٠ 
 

   .-عبقرية القيادة عند الرسول : المبحث الثاني
  لقائد العبقري في شخصيته ورجولتها: المطلب األول

إن هذا القائد العظيم الذي استطاع أن يقف أمام العامل أمجع، وأمام جهاالت قريش وكفرها العنيد، "
وأمام األصنام وعبادة الكواكب وكل ما يعبد من دون اهللا، وقف يدعو إىل اهللا وحده ال شريك له 

ن يفهموا ونبذ كل ما سواه، إنه حبق جلدير بكل تبجيل واحرتام ليس فقط من أتباعه بل من كل م
  . العبقرية وخصائصها

فهل بعد ذلك يوجد أي رجل أعظم منه؟ كال، ال يوجد رجل أعظم منه فقد عاش حياته كلها يف 
  . خدمة البشرية مجعاء وجاء بالدين اخلامت واملسعد جلميع البشر

   .)١("، إنه حبق رجل مل تنجب البشرية مثله- -إن هذا الرجل العظيم هو حممد
جرته اىل املدينة املنورة الطريق إلقامة وبناء الدولة اإلسالمية بشكل  - - لقد مّهد النيب

والبدء بتنفيذ اخلطوات الرئيسية إلقامتها، ومبا أن الدول ال تقوم وال تبىن إال بشروط واضحة  فعلي 
أن إقامتها يف مكة أمر مستحيل، لذا كان البد من البحث عن مكان - -وحمددة، فقد أدرك 

فاختار له اهللا سبحانه وتعاىل اهلجرة إىل طيبه الطيبة لتكون نقطة البدء يف انتشار اإلسالم آمن، 
  .وإقامة كيانه العزيز

 يف بناء الدولة تدل على القيادة الناجحة  - -إن األسلوب والطريقة اليت استخدمها النيب "
بالقبول والدعم،  بناء ليحظى أسلوباً مبنيا على التسلسل، والتدرج يف ال - -الذكية، فقد استخدم 

ا  كبناء املسجد - -وال يكون حمل استهجان واستغراب ونفور، وما اخلطوات العملية اليت قام 
إىل آخره، إال تنفيذا ملخطط قيادي عظيم مبين على أسس من ختطيط . . . واملواخأه وإعالن الوثيقة
   .إىل آخره. . . وتنظيم وتوظيف وتنسيق

وقد جتلت وظهرت هذة األسس يف كافه مراحل بناء الدولة وسنرى ذلك بوضوح من خالل 
  . )٢("من إجراءات وخطوات --استعراضنا ملا قام به 

   
                                                        

،              ، موقع صيد الفوائد، مقال- -عظمة الرسول . عبدالرمحن الشامي) ١(
،http://saaid.net/mohamed/326.htmت.د  

  . )٤٢-٤٠( ، ص١٩٧٩ ج،.د ،٣، طالنظام السياسي للدولة االسالميهحممد سليم العوا، ) ٢(
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  عبقريته في بناء الدولة: المطلب الثاني
إىل املدينة مهاجراً فبدأ خبطوات بناء دولته   --تتجلى هذه العبقرية عندما وصل النيب 

  :ومن هذه اخلطوات الغراء 
  :بناء المسجد: الخطوة األولى

مكان اإلنطالقة لكل شؤن  وعظيم يف حياة املسلمني الدنيوية واألخروية فه إن للمسجد دور
م ولذلك أمهية  بثاقب بصريته -- أمهية بناء املؤسسات، وقد أدرك  --أدرك النيب " حيا

كمكان للعبادة، أوالً لرتسيخ وتقوية جذور هذا الدين اجلديد يف نفوس الناس، وجامعة  املسجد 
للعلوم املختلفة، ينهلون منها معارفهم وعلومهم عن دينهم ولغتهم، ويستمعون فيه حملاضرات معلمهم 

 ون ، إضافه إىل استخدامه كمقر ومركز حلكومته وبرملاناً للتشاور يف شؤ --وأستاذهم األول حممد 
املسلمني العامة، إضافًة إىل استخدامه كمقر لقيادة اجليش اإلسالمي تعقد فيه ألوية اجلهاد وترسل 

منه البعوث واجليوش، وكذلك كان داراً للقضاء ونزالً الستقبال الوفود والرسل القادمني إىل رسول اهللا 
- -تمع اجلديد ينصه فيها مجيع املؤمنني يف  ر ، لقد كان املسجد خطوًة هامة من خطوات بناء ا

بوتقة اإلسالم  ال فرق بينهم إال بالتقوى، لقد لعب املسجد دوراً سياسياً وإدارياً ودينياً كبرياً يدل 
على أمهية رسالته ودورها يف بناء األمة، وهذا ما حتتاج إليه أمتنا يف حاضرها وهو تفعيل دور املسجد  

اة وأداة للنهوض باألمة من ككجامعة ومدرس   .)١("بو
  :المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار: الخطوة الثانية

ن التآلف اإلجتماعي إ" إن األخوة اإلميانية هلا دور عظيم يف استقرار الناس يف أمورهم احلياتية
تمعات اخلالية من األحقاد واألضغان والتناحر والفرقة، وال يكون ذلك  ضرورًة ال غىن عنها، إلقامة ا

تمع كلهم يف بوتقة فكرية واحدة وتالقيهم على هدف واحد وغاية سامية  إال بصهر أعضاء ا
تمع اجلديد فعمد - -مشرتكة، وهذا ما أدركه  بني   ألسلوب التآخي - -كأساس لبناء ا

تمع من قادمني جدد   --حيث أمرهم ) األنصار(وبني أصحاب األرض ) مهاجرين(مجيع إفراد ا
 لقد كان لنظام التآخي فوائد مجة سامهت يف بناء وتقوية ، "تآخوا يف اهللا اخوين : " بذلك فقال

أركان الدولة اجلديدة، حيث يرى كثري من الباحثني واملؤرخني أن هذا النظام انطوى على فوائد 
                                                        

اإلدارة  فوزي كمال ادهم،،و ٤٠ج، ص.، د١ط، دراسات في النظم العربية واإلسالمية توفيق سلطان اليوزبكي، ) ١(
  . ٢٢ج، ص.، د١ط، االسالميه
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اقتصادية وسياسية وروحية وفكرية ودينية، إضافة إىل فائدته اإلجتماعية العظيمة، حيث شكل هذا 
لنفوس النظام تعويضاً للمهاجرين عما فقدوة من أموال ومساكن وأزواج، وخوفاً من أن تبقى يف ا

م من األنصار األمالك واألموال ويف ذلك أيضاً إيثار  غصة من جراء ذلك فقد اقتسموا هم وأخو
وتعايل على الذات وتسامي على كل الروابط إال رابطة العقيدة اليت ألفت بني األبيض واألسود وبني 

  .)١("العريب والعجمي فكانت هي أساس الرتابط والشيء غريها
  ) :الوثيقة(إصدار : الخطوة الثالثة

يف وحدة الناس وعدم  األثراين له أعظم بإن لإلنضباط والسري حتت مظلة الشرع والقانون الر 
   .اخلالف والتنازع بينهم

حيث ال ميكن أن تتصور ")٢() الدستور األول(مساها بعض املفكرين واملؤرخني : الوثيقةوهذه 
لتحديد معامل النظام السياسي اجلديد، هذا الدستور دولة بال دستور فهي نظرة ثاقبة وخطوة عظيمة 

  .ذلك عالقتهم مع غريهم مثل اليهودنظم العالقة بني املسلمني بعضهم ببعض وك
    .م سياسي ومرجع لكل من يف املدينةمكانة متميزة كزعي -- أعطت هذه الوثيقة الرسول

 كان ال يستأثر برأيه لوحده حيث كان  - -إال أن الرسول ) لوثيقةا(وبالرغم من وجود 
  ".وأمرهم شورى بينهم": يشاور أصحابه يف معظم األمور امتثاالً لقولة تعاىل

أمور القضاء والسلطة القضائية وكيفية حل اخلالفات واملنازعات ) الوثيقة(وكذلك نظمت 
   .وامتثاال ألمر اهللا بطاعة رسوله وأويل األمر--  وذلك طاعة للرسول

ا هذة الوثيقة فهيما أ   :أهم البنود االداريه والسياسية اليت احتو
م أمه واحدةأ. ١   .ن املسلمني من أهل يثرب ومن قريش كل من حلق 
  .ن املؤمنني بعضهم موايل بعض من دون الناسأ. ٢
  .أن املؤمنني كلهم يد على من بغى عليهم ولو كان ولد أحدهم. ٣
  .نصرة واألسوة غري مظلومني وال متناصر عليهمأنه من تبعنا من اليهود له ال. ٤
  .ال ينبغي ملشرك أن جيري ماالً او نفساً لقريش وال حيول دونه على مؤمن. ٥

                                                        

 . بتصرف ،)٢٩٠(ص –ج،.، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ١(
نزار . د: نص الوثيقة يف: ، للمزيد أيضاً انظر٤١ج، ، ص.، د١ط، دراسات في النظم العربية واإلسالمية توفيق اليوزبكي، )٢(

  . ١٠١-٩٧ج، ص.، د١ط، محاضرات في التاريخ العربيعبد اللطيف احلديثي، 
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  .)١("أن أي خالف مردة إىل اهللا ورسوله. ٦
احلياة الدينية والدنيوية يف يف ضبط  -- حممد وهكذا جند براعة وعظمة هذا القاتد العظيم

 ،سواء املسلمني أوغريهم من أهل امللل األخرى ،لتشمل ببنودها كل من حوله من الرعية ،الوثيقة هذه
ا أن يسري على نفس  وهذا هو العدل وهذه هي مسات القيادة الناجحة اليت ينبغي لكل من كلف 

  .والعمل الدرب والفهم
   

                                                        

 .بتصرف ،)٢٩٢(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ١(
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   وقيادة المعارك والغزوات --الرسول : المبحث الثالث
  .--وحدة القيادة في شخص النبي : المطلب األول

وهي ، واختالف املكان وتعدد املذاهبعلى مدار الزمن  تقودهم لمسلمني قيادة واحدةإن ل"
وكل قيادة سواها إمنا تستمد شرعيتها من متابعتها هلذه القيادة وااللتزام مبنهجها - -قيادة النيب 

  .على طريقها والسري 
  .املسلمني كلما صفت العقيدة وقوي اإلميان هذه حقيقة يقوى وضوحها يف أذهان

يف كتابه وأكدها يف مواطن كثرية لئال تغفل عنها األمة  -عز وجل-وهي حقيقة قررها اهللا  
Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç (: -عز وجل- قال اهللا  ،اإلسالمية

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö   ()١(.  
F E D C B A @ ? >  M L K J I(: -وجلعز -وقال  H G

S R Q P O N   ()(: تعاىل وقال ،)٢x w v u t s r q p o()٣(.  
  .وهكذا تكرر التأكيد على هذه احلقيقة يف عشرات املواضع من القرآن الكرمي

كن أن تتحد كلمتهم فإذا ما اتضحت هذه احلقيقة وتقررت يف أذهان املسلمني فإنه مي
  .)٤("وجتتمع صفوفهم

م ومثلهم  م وأسو ولذلك جيب على قادة املسلمني يف كل زمان ومكان، أن يكون قدو
، وأال يلتفتوا شرقا أو غربا وال يغرتوا بقيادات جائرة ظاملة ظلموا أنفسهم --األعلى هو النيب 

م وقهروا    .شعو
ون وإىل ، واجلميع أتباع له وأنصار به يتأسون وحلكمه خيضع"القائد " هو  --فالرسول "

وهذا ما يقتضيه . . يتحاكمون، هذا أصل ال ميكن أن تتوحد األمة بدون إدراكه وااللتزام به سنته 
  .وإال فإن اإلميان يبقى دعوى بدون دليل  - عز وجل- اإلميان باهللا  

   .هو القائد الذي جيب أن نسري خلفه ونقتفي أثره --والرسول حممد 
                                                        

 ٥٩سورة النساء اآلية  )١(
 ١١٥سورة النساء اآلية ) ٢(
 ٧سورة احلشر من اآلية ) ٣(
 ٢١/٢٦٠ –، ١ط، ، مجلة البحوث اإلسالميةالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد) ٤(



 

٧٥ 
 

ا قيادة خارجة عن  ا فإ وكل قيادة أخرى حتاول أن تلغي هذه القيادة أو تقلل من شأ
  بل كل قيادة تتمرد هي يف ذات نفسها عن هذه القيادة أو تنحرف عن متابعتها . . اإلسالم حماربة له

  .)١("فهي قيادة منحرفة
 ورسوخها وضوحهاينبغي أن تتضح يف أذهان املسلمني إذ بقدر  اليت قيقةهي احلهذه إن 

ا بقدر ما يتيسر لألمة االجتماع واالحتاد ، وبقدر جهلها أو جتاهلها بقدر ما والرتابط والتزامهم 
  .ويتعذر اللقاءويكثر اخلالف تبتعد الشقة 

فاجلميع يلتقون على قيادة واحدة " توحيد القيادة"يعين  وفهمها فإن إدراك األمة هلذه احلقيقة
وعلى خطاها يسريون فمنها يتلقون التوجيهات ومنها يعرفون األحكام  ويقتدون ا يتأسون 
ى عنه، والعبادات - قال  والشر ما حذر منه ،واخلري ما دل عليه، فاحلالل ما أخرب حبله واحلرام ما 

  .)٢()x w v u t s r q p o( :- تعاىل
  الحكيمة في معركة بدرقيادته : المطلب الثاني

ى صورها واليت ستظل درساً  --جتلت القيادة احلكيمة للنيب  يف هذه املعركة املباركة يف أ
ستظل معركة بدٍر الكربى َمعَلًما عريًقا، و دستورًا منريًا "وقائٍد ناجٍح يسري على نفس الدرب،  لكل 

اهدين يف معاركهم مع الباطل، ستظل الدرس األكرب يف  انتصار الفئة القليلة للدعاة واملصلحني وا
على الفئة الكثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين، كما ستبقى مرجًعا مهما لتجلية العالقة بني القائد 

  .وجنده، واألمري وجيشه، دروًسا يف اجلندية والطاعة، والوحدة والتنظيم واجلماعة
والتوضيح، والتبيني حتتاج دوًما للتأصيل "  العالقة بني القائد وجنده "واحلق أن مسألة 

والتمثيل، ما هي يا ترى طبيعة العالقة بني القائد وجنده من الناحية اإلنسانية ومن الناحية العسكرية 
   .ومن الناحية السياسية؟

إن إجابة هذا السؤال، يف الوقوف على املواقف احلكيمة يف هذه الغزوة، لنقف على بعض مشاهد 
  .)٣("د من جنده وموضع اجلند من قائدهموضع القائالعالقة بني القائد وجنده، لنرى م
                                                        

 ٢١/٢٦٠ –، ١ط، البحوث اإلسالمية، مجلة الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد) ١(
 .٧سورة احلشر من اآلية ) ٢(
، مقال، موقع صيدالفوائد غزوة بدر الكبرى وعالقة القائد بجنده،حممد مسعد ياقوت، ) ٣(

http://saaid.net/mohamed/276.htm   ت.د  
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  :قائد يشارك جنوده المشورة
ا مشاركة القائـد جلنـوده ليشـعرهم بقربـه = < ( :-تعـاىل–مـنهم ليجسـد يف تلـك املواقـف قولـه إ

K J I H G F E D C B A @ ?( )(: -تعـــــــاىل–وقولـــــــه،   )١ m l k j i

t s r q p o n( )دينة املنـورة حنـو وهو يبعد عن امل(ذفران يف وداي "ويظهر ذلك  )٢
لس اإلستشاري الشـهري ملعركـة بـد)مئة كيلومرت جنـاة القافلـة، --ر بلـغ النـيب، وكان يف هذا الوادي ا

فاستشـار، فجمـع النـاس ووضـعهم أمـام الوضـع . . وتأكد مـن حتميـة املواجهـة، فإمـا القتـال وإمـا الفـرار
ورددهــا مــرارا، ومــا زال يكررهــا علــيهم، فيقــوم الواحــد " أيهــا النــاسوا علــي أشــري : "الــراهن، وقــال جلنــوده

  . مث قام عمر فقال وأحسن. فقال وأحسن-رضي اهللا عنه-تلو اآلخر ويدلو بدلوه، فقام أبو بكر
حىت قام القيادي األنصاري البارز . . فقال وأحسن-رضي اهللا عنه-مث قام املقداد بن عمرو

لقد آمنا بك : " حسم نتيجة الشورى لصاحل احلل العسكري، قائال، ف-رضي اهللا عنه-سعد بن معاذ
وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع 

فامض يا رسول اهللا ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا . . والطاعة
ف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصرب يف البحر فخضته خلضناه معك، ما ختل

  . )٣(" لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة اهللا  ،احلرب صدق يف اللقاء
تمع اإلسالمي، الذي يعترب الشورى ركنا من أركانه، وأصال يف بنيانه، يف أيام كانت أوربا  فهذا هو ا

ال قيمة  ،يف املعارك حىت ال يفروالسالسل كنسي مستبد خرايف، يقيد فيه اجلنود باحتت حكم وراثي،  
معن   . لفكر دهم لرأي، وال وزن يف تصورا

   :حني قال-رمحه اهللا- وصدق حافظ إبراهيم
  جزاك ربك خريا عن حمبيها ...رافعا راية الشورى وحارسها يا 
  وللمنية آالم تعانيها ..مل يلهك النزع عن تأييد دولتها  

                                                        

    ١٥٩سورة آل عمران من اآلية  )١(

  ٣٨سورة الشورى اآلية    )٢(

 ، )٥/٧٢(، ١، طاألنف في شرح السيرة النبوية الروضالسهيلي، ) ٣(
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)١(رغم اخلالف و رأي الفرد يشقيها ..رأي اجلماعة ال تشقى البالد به  
  

إن الشورى، من فرائض شريعة اإلسالم، ومن مفاخر دعوته، ومن معامل حضارته، ومن يعمل 
 على تنحيتها، وهدمها وعزهلا، أو االلتفاف حوهلا، فإمنا يهدم الفرض، ويفسد يف األرض، وُميكنُ 

  .)٢("لذلك للغرب، وُحيارب بذلك الرب
  :قائد يشارك جنوده الصعاب

د اهللا عن عب"وهنا تتجلى حمبة القائد ملن معه وأنه يستشعر ما هم فيه من املشقة والصعاب، 
لي بن أيب كنا يوم بدر، كل ثالثة على بعري، فكان أبو لبابة وع: قال -رضي اهللا عنه-بن مسعود 

 - -فكانت إذا جاءت عقبة رسول اهللا  :قال --زميلي رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما– طالب
   .)٣(" ما أنتما بأقوى مين وما أنا بأغىن عن األجر منكما : " قال حنن منشي عنك  : قاال

فالقائد الصاحل هو من يشارك جنوده الصعاب، ويكابد معهم اآلكام والشعاب، وحيفزهم "
على القليل والكثري من الصاحلات، ليكون قدوة طيبة أخالقية جلنوده يف املنشط واملكره، وليس القائد 

  . القربالذي يتخلف عن جيشه رهًبا من املوقف أو يتلذذ بصنوف النعيم الدنيوي وجنده يكابد احلر و 
وبعض الرجال يف احلروب . والقائد إذا ركن إىل لذة املهاد الوثري؛ ُحرم لذة املشاهد واملواقف

  .الفائدة منه)٤("غثاء
  :قائد ربى جنوده على الثقة فيه

م سيسريون خلفه ال شك يعرتيهم وسيبذلون  إن ثقة الناس يف القائد من أسباب جناحه أل
رضي اهللا - سعد بن معاذالصحايب اجلليل مقولة ناتأمللو بال تردد، و  اإلستجابة له الغايل والرخيص يف

فامض يا رسول اهللا ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو : " ، واليت قال فيها-عنه

                                                        

  قاهلا يف مدح أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه  وهي من البحر البسيط التام  من القصيدة العمرية حلافظ إبراهيم) ١(

، ، مقال، موقع صيدالفوائدغزوة بدر الكبرى وعالقة القائد بجندهحممد مسعد ياقوت، ) ٢(
http://saaid.net/mohamed/276.htmKت.د  

، وصححه أمحد شاكر يف املسند ) ١٦٧(وحسنه األلباين يف حتقيق فقه السرية ) ٢/٣٨٩(، ٢، طالسيرة النبوية، ابن هشام) ٣(
 ) . ٣٩٦٥(برقم 

، ،، مقال، موقع صيدالفوائدالقائد بجندهغزوة بدر الكبرى وعالقة حممد مسعد ياقوت، ) ٤(
http://saaid.net/mohamed/276.htmت.د  
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استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا 
لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على . صدق يف اللقاء عدونا غدا، إنا لصرب يف احلرب

  . )١("بركة اهللا 
فامض يا رسول اهللا ملا أردَت، وهو يقول  -رضي اهللا عنه-  انظر إىل مقولة هذا الصحايب اجلليل

ا ثقة اجلندي يف قائده،ثقة األخ يف  ا ، أخيهفنحن معك، فسر بنا على بركة اهللا، إ  ةيقيقالثقة احلإ
  .واألخوة اليت جتسد معىن الوفاء واحلب

  :قائد يبشر الجنود ويبث فيهم الثقة 
 --سر رسول اهللا  قدإنه القائد الذي يفهم طبيعة من حوله لريفع من مهتهم وعزميتهم ول

سريوا : "ونشطه ذلك مث قال واطمأنت نفسه لقوله السابق -رضي اهللا عنه- بقول سعد بن معاذ
! ! " واهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم! قد وعدين إحدى الطائفتني - تعاىل–وأبشروا، فإن اهللا 

 يف أرض املعركة وجعل يري جنوده مصارع --الرسول  يوم بدر مشى الذي سبقوم ويف الي)٢(
م  رؤوس املشركنيصناديدو    . واحدا واحدا وقاد

هذا مصرع فالن ووضع يده باألرض، وهذا مصرع فالن، وهذا مصرع فالن  إن : بيده وجعل يشري"
م يالقون القتال، وأن العري تفلت )٣("شاء اهللا، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته ، فعلم القوم أ

   . )٤("-وا النصر لقول النيبورج
  )٥("موضع يد رسول اهللافما ماَط أحدهم عن  ،ويضع يده على األرض هاهنا هاهنا": قال أنس

  . )٦(" - -ما أخطؤوا احلدود اليت حد رسول اهللا! فوالذي بعثه باحلق: " وقال عمر
رم املعروف - - قولهكذلك   و إن وجدتك خارج جبال مكة قتلتك : "لعقبة بن أيب معيط  ا

                                                        

  ٥/٧٢ ١، طالروض األنف في شرح السيرة النبويةالسهيلي، ) ١(
 ٥/٧٢ ١، طالروض األنف في شرح السيرة النبويةالسهيلي، ) ٢(
 ٢٧،٣/١٥، طالمعادزاد ،ابن القيم) ٣(
 )هـ٢٠٧: املتوىف(، )١/٤٩(، ٣طالمغازي، الواقدي، ) ٤(
  .)١٧٧٩(برقم ، )٣/١٤٠٣(،١ط باب غزوة بدر،: كتاب اجلهاد والسري  :صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٥(
أَِو النَّاِر َعَلْيِه، َوإِثـَْباِت  بَاُب َعْرِض َمْقَعِد اْلَميِِّت ِمَن اْجلَنَّةِ ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  :صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٦(

 .)٢٨٧٣(برقم ، )٤/٢٢٠٢(،١ط ،َعَذاِب اْلَقْربِ َوالتـََّعوُِّذِمْنهُ 
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  . ، فحقق اهللا تعاىل ذلك)١( " صربا
 وما أكرمه وهو يبث ! بقتل املسلمني ألمية بن خلف، ما أعظم القائد الصامد املبشر--أخربقد و 

 ، ويصب جوامع الكلم الطيب يف القلوبوقواته روح الثقة يف جنده، وينشر روح التفاؤل يف جيشه
، فيذكرهم بشارة اهللا لعباده، وجنة اهللا ألوليائه، والوديان ، كاملطر اهلاطل على السيولواألنفس

  ! اهدون أعظم األولياء، رفقاء الرسل واألنبياءوا
 فإذا باجلنود على أثر تثبيت قائدهم؛ قد ثبت اهللا أبلغ األثر،  --وكان لكالمه وبالغته 

م، وسدد اهللا  م ، وأثقل بأسهموسهامهم هممير أقدامهم، وربط اهللا على قلو  ، وجعل الدائرة هلموقو
  . على عدوهم

  :جنوده ومعاونيهقائد يحترم آراء 
م على قلب رجل واحد وال جيد اخلالف والتنازع إىل  إن تقدير القائد ملن حوله يشعرهم بأ

م طريقا ويظهر ذلك عندما قال عبد اهللا بن رواحة  يف موقف من مواقف بدر يا رسول اهللا : " قلو
   . . قوالً حسًنا لقول ابن رواحة وقال له --فأنصت رسول اهللا  )٢("إين أريد أن أشري عليك

وملا حترك رسول اهللا إىل موقع ماء بدر، يف موقع املعركة، نزل باجليش عند أدىن بئر من آبار بدر من 
وأشار على النيب مبوقع آخر أفضل من  -رضي اهللا عنه- اجليش اإلسالمي، وهنا قام احلباب بن املنذر

أمنزال أنزلكه اهللا، ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر أرأيت هذا املنزل، ! يا رسول اهللا :هذا املوقع قائال
يا رسول اهللا فإن : ، فقال"بل هو الرأي واحلرب واملكيدة: " عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال

ض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم، فننزله مث نغور  ما وراءه من ) أي ندفن(هذا ليس مبنزل، فا
--فقال رسول اهللا، ونوضا فنملؤه ماء، مث نقاتل القوم، فنشرب وال يشربالقلب، مث نبين عليه ح

   ". لقد أشرت بالرأي: " مشجعا
، ومل يستبد برأيه برغم أنه القائد األعلى، -اهللا عنه-رضي  بتنفيذ ما أشار به احلباب--وبادر النيب
سار حىت إذا أتى أدىن ومن معه من الناس ف--لوحي من السماء، فنهض رسول اهللا ا وعليه ينزل 

ماء من القوم، نزل عليه، مث أمر باآلبار فخربت، وبىن حوضا على البئر الذي نزل عليه فملئ ماء، مث 

                                                        
 ، )٤/١٨(، ١، طسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادحممد بن يوسف الصاحلي الشامي، ) ١(
 .ده حسنوإسنا) ٩٩٥٠(، برقم )٢١٠/  ٤(، ٢ط.،المعجم الكبيرأخرجه الطرباين يف ) ٢(
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  . )١(قذفوا فيه اآلنية 
ا عالقة حترتم اآلراء الناضجة  إن هذه املواقف لتبني كيف تكون العالقة بني القائد وجنوده، إ

  . وتشجع األفكار الصاعدة، وتتبىن االبتكارات
  : قائد ربى جنوده على محبته والخوف عليه

ا رأس ماله  إن القائد الناجح البد أن حيرص على حمبة الناس له وخوفهم على سالمته أل
 - رضي اهللا عنه- حيافظ به على جناحه، ويظهر ذلك يف قول القائد اإلسالمي َسْعَد ْبَن ُمَعاٍذ  الذي

تكون فيه نعد ) من جريد(يا نيب اهللا، أال نبين لك عريشا : " مبينا أمهية تأمني سالمة القائد والقيادة
ونا، كان ذلك ما ، مث نلقى عدونا، فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على عد) أو رواحلك(عندك ركائبك 

يا نيب  فقد ختلف عنك أقوامأحببنا، وإن كانت األخرى، جلست على ركائبك، فلحقت مبن وراءنا، 
م ! اهللا ما حنن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك، مينعك اهللا 

أو : "قال مبشراخريا، ودعا له خبري و  --فأثىن عليه رسول اهللا ")٢("يناصحونك وجياهدون معك
  . )٣(! "سعد يقضي اهللا خريا من ذلك يا 

-ساحة القتال استجابة ملطلب سعد  َعرِيًشا على تل مرتفع يشرف على - -ُمثّ ُبِينَ لَِرُسوِل الّلهِ "
كما مت انتخاب فرقة من جنود األنصار "،)٤("كان فيه أبو بكر، ما معهما غريمها و، - اهللا عنه رضي 

   . )٥("-حلراسة مقر قيادة النيب  - رضي اهللا عنه- معاذبقيادة سعد بن 
  :قائد ربى حنوده على حسن الظن بإخوانهم

تمع يسوده  إن القائد احلقيقي هو الذي حيسن الظن مبن حوله ويربيهم على نفس املبدأ ليؤسس 
 عندما  -- وذلك يف قول سعد بن معاذ للنيب  احلب والوفاق ويبعده عن الكره واخلالف، ويظهر

إنا قد خلفنا من قومنا قوما ما حنن بأشد حبا لك ": اقرتح عليه فكرة العريش، قال سعد  يف رواية
مالق عدوا ما  ا رسول اهللا أنكينوا وال أطوع لك منهم، هلم رغبة يف اجلهاد ونية، ولو ظ. منهم

                                                        

  . ١/٦٢٠، ٢، طالسيرة النبوية،ابن هشام) ١(
 ) .٥/٧٨( ١، طالروض األنف في شرح السيرة النبويةالسهيلي، ) ٢(
 ) هـ٢٠٧: املتوىف(، )١/١٧( ،٣، طالمغازيالواقدي، ) ٣(
 ١٤٣/ ٢، ١، طأسد الغابة: ابن األثري) ٤(
 ٢،٢/٢٣٣، طالسيرة النبوية،ابن هشام) ٥(
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ا العري   . )١(" ختلفوا، ولكن إمنا ظنوا أ
تمع، يف ميادين الدعوة، يف ميادين اجلهاد، عظماء، يف ميادين املسلمونوهكذا  ، همأخالق يف ا

  .ال مكان للظَّنة بينهم،أحاسن خالل، أكارم شيم، أفاضل قيم
   :قائد أسس قواعد العدل والتنظيم والطاعة

ا، فليست القوة يف الظلم واجلور العظيمة القواعد تلك هي  اليت يثبت القائد قوة شخصيته وجناحه 
  .ي على اآلخريندوالتع

، فقلما نرى صورة تعرب عن العدل ونشر األلفة واحملبة بينهم بل القوة يف العدل والتسامح بني الناس 
وتضييع  بني القادة واجلنود، فالتاريخ اإلنساين حافل بصور استبداد القادة العسكريني وظلمهم للجنود

  .حقوقهم
ليقتص اجلندي منه، أما  فنراه يف أرض املعركة يقف أمام جندي من جنوده  -- حممدأما " 

غمزة خفيفة - - -استنتل من الصف، غمزه النيب ، ملا-رضي اهللا عنه-  اجلندي فهو سواد بن غزية
وقد بعثك  أوجعتين! يا رسول اهللا: قال ،! "اداستو يا سو : "وقال يف بطنه  بالسهم الذي ال نصل له

! قبل بطنهفاعتنقه ف ،"استقد: "عن بطنه، وقال--فكشف رسول اهللا ! فأقديناهللا باحلق والعدل؛ 
حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر : ، قال"سواد؟  ما محلك على هذا يا : "--فقال النيب 

  .)٢("فدعا له رسول اهللا خبري! العهد بك أن ميس جلدي جلدك
عَظَم أمهية التنظيم، وتنسيق الصفوف، وتقسيم الكتائب، ويف هذا املوقف؛ نرى  أيًضا  

~ � ¡ ¢ £ (وتأمري األمراء، فال جناح لتنظيم دون تنظيم، وال فالح جلماعة فوضوية، 

ª © ¨ § ¦ ¥ ¤()٣(.  
يل األمر من أيًضا  أمهية الطاعة، واإللتزام بتعليمات القادة، وتنبيهات أو ويف هذا املوقف، نرى 

فال قيادة إال بطاعة، وال بيعة إال بطاعة، وال قوام جليش ال يطيع أمريه، ويعصي اهللا  ،املسلمني

                                                        

 ) هـ٢٠٧: املتوىف(، )١/٤٩(-٣، طالمغازيالواقدي، ) ١(
 ١/٦٢٦ –،٢، طالسيرة النبوية،ابن هشام) ٢(
 . ٤سورة الصف آية ) ٣(
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من أطاعين فقد أطاع اهللا، (: قال --، أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه-  ه، فعن أيب هريرةورسول
  )٢(.")١()فقد عصاينومن أطاع أمريي فقد أطاعين، ومن عصى أمريي  ومن عصاين فقد عصى اهللا،

  :دعاء القائد لجنده
 إنه القائد الذي يبث فيمن حوله اللجوء إىل اهللا، والتوكل عليه، والضراعة إليه يف امللمات

--ويظهر ذلك ملا عدل رسول اهللا  " ، يف توفيقه ونصره - عزوجل–اهللا  ، والثقة يف وعدوالشدائد
، ليس معه فيه - رضي اهللا عنه- الصفوف ورجع إىل مقر القيادة، فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق -

اللهم أجنز يل ما : " يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول --غريه، إذا برسول اهللا 
لك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف ا وعدتين  اللهم آت ما " ألرضوعدتين  اللهم إن 

وبالغ يف االبتهال، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة، حىت سقط رداؤه عن منكبيه،  ،)٣(
كفاك ! يا نيب اهللا: "فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، مث التزمه من ورائه، وقال

هذا ! أتاك نصر اهللا !أبشر يا أبا بكر" مث انتبه فقال "  مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك
  . )٤(" جربيل آخذ بعنان فرس يقوده، على ثناياه النقع

الدعاء سالح من أقوى درساً مهماًأن  من الصحابة من معه يلقنوهكذا القائد املوفق 
اليت جيب على العبد أن يتنبه إليها وأال يغفل عنها فاهللا عزوجل هو الذي جييب املضطر إذا األسلحة 

ا الرتبية الربانية  وهو الذي بيده النفع والضر وهو الذي بيده النصر يكشف السوءدعاه وهو الذي  إ
جه وقادوا األمة من - -اليت حرص عليها النيب  لصحابته الكرام حىت تركهم قادة ساروا على 

بعده فكانوا خري قادة عرفهم التاريخ سادوا الدنيا بأخالقهم ونشروا الدين يف ربوع املعمورة 
ممبعا       .مال

                                                        

) ٢٩٥٧(برقم ، )٤/٥٠(، ١ط، يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به: كتاب اجلهاد والسري، باب  :صحيحهأخرجه البخاري يف ) ١(
 . من حديث أيب هريرة

، ، مقال، موقع صيدالفوائدبدر الكبرى وعالقة القائد بجنده، غزوة حممد مسعد ياقوت) ٢(
http://saaid.net/mohamed/276.htmت.د  

ْمَداِد بِاْلَمَالِئَكِة ِيف َغْزَوِة َبْدٍر، َوإِبَاَحِة اْلغَ : كتاب اجلهاد والسري  :صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٣( ، )٣/١٣٨٣(، ١ط، َنائِمِ بَاُب اْإلِ
  .)١٧٦٣(برقم 

 . ٨٥-١،٥/٨٤، طالروض األنف في شرح السيرة النبويةالسهيلي، ) ٤(
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   .-الصفات القيادية عند النبي : المبحث الرابع
 --عن صفات النيب  أحتدثهو أفضل اخللق وأحسنهم خلقا وخلقة، ولو أردت أن  --النيب 
   .-تكفي هذه السطور، ولكن سأبني بعض الصفات العامة، وبعض الصفات القيادية للنيب  فلن 

  .-الصفات العامة للنبي : المطلب األول
ما أجل هذه الصفات وما أكثرها وما أعظمها، وقلما جتتمع هذه الصفات يف شخص واحد غري 

، فهو كامل األوصاف، خلقا ودينا، وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهو --شخص النيب 
  .أسر القلوب حببه حلسن خلقه وتواضعه وزهده الذي 

، --صفات الرسول اليت نستفيد منها أنه ": -رمحه اهللا تعاىل-يقول الشيخ بن عثيمني 
، وأنه أرق الناس - -عظيم، وأنه أكرم الناس جوداً بالنفس واملال، وأنه أشجع الناس  على خلق 

يالطف الصبيان وميازحهم ويعطيهم ما يشتهون، ومن خلق - -بالضعيف، حىت كان  قلباً وألطف 
ما مل يكن إمثاً،  أصحابه فال يشق عليهم، وما خري بني شيئني إال اختار أيسرمها  مراعاة  --النيب 

أما يف الشجاعة فمضرب املثل ال يساويه أحد، ففي ليلة من الليايل مسعوا صيحة يف املدينة فظنوا أنه 
فقال -- يالقيهم راجعاً من مكان الصوت قد استربأه  --عدو، فخرجوا وإذا برسول اهللا 

زم الناس كان يركب بغلته حنو العدو  ا لن تراعوا، فهذه ارجعو  شجاعة عجيبة، ويف غزوة حنني حني ا
ويقول أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب، فهو املثل يف الشجاعة والكرم واللطف وغري ذلك من 

Ã Â Á Ä (  :-تعاىل–قال اهللا  --األخالق احلميدة، وهذا هو الذي يهمنا من خلق النيب 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å()٢(")١(.  
   :اخلَلقية واخلُلقية، مثل - - ومن صفات الرسول"
                          .كان أبيض ُمشربا بياضه حبمرة  - 
                                                            .كان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا  - 
  .شديد سواد الشعر، أكحل العينني، أهدب األشفاركان أسيل اخلدين،   -
  . كان أشّد حياء من العذراء يف خدرها  -

                                                        

 ) . ٢١(سورة األحزاب آية ) ١(
 ). ٢٤/٢(، ١ط، فتاوى نور على الدرببن عثيمني، ا) ٢(
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)١("ه القرآن يغضب لغضبه ويرضى برضاهكان خلق  -
.  

  .-الصفات القيادية للنبي : المطلب الثاني
  :الشجاعة والبطولة والتضحية: أوالً 

 واالعتقاد "،والتضحية بالنفستصف بالشجاعة وكان ي، من أشجع الناس--لقد كان النيب
̄ ° ± ² ³ ´ (: -تعاىل–م املوت وال يُؤخِّره؛ وهلذا قالبأن اجلهاد ال يُقدِّ   ® ¬

µ()٢(  
   :ابن نباتة السعديقال 

  )٣( .تعددت األسباب واملوت واحد. . . من مل ميت بالسيف مات بغريه
 ، -- هو إمامهم حممدوهلذا كان أهل اإلميان الكامل هم أشجع الناس، وأكملهم شجاعة 

  :وقد ظهرت شجاعته يف املعارك الكربى اليت قاتل فيها، ومنها على سبيل املثال
لقد : (- رضي اهللا عنه-شجاعته البطولية الفذَّة يف معركة بدر، قال علي بن أيب طالب  - ١

 ) وهو أقربنا إىل العدّو، وكان من أشد الناس يومئٍذ بأساً  -- وم بدٍر وحنن نلوُذ برسول اللَّهرأيُتنا ي
، فال - -وم القوم اتقينا برسول اهللا كنا إذا محي البأس ولقي الق: (- رضي اهللا عنه- وقال   ،)٤(

  .)٥()أحدنا أدىن إىل القوم منه يكون 
  .)٦(يف معركة أحد قاتل قتاالً بطولّياً مل يُقاتله أحد  - ٢
ُكّنا إذا امحر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي ُحياذي : قال الرباء: يف معركة حنني - ٣

   .)٧(-به يعين النيب  

                                                        
 .)١/١٠( ،١العسقالين يف فَتح الَباري، طحاديث ابن َحجر أيف ختريج َوحتقيق  أنِيُس السَّارينبيل البصارة الكوييت، ) ١(
  ٧٨سورة النساء من اآلية ) ٢(
 .٣/١٩٣ األبيات البن نباتة السعدي، ذكره صاحب وفيات األعيان،) ٣(
 ). ٦٥٤(، برقم )٢/٨١( ،١ط ،يف مسند علي بن أيب طالب المسند،أخرجه اإلمام أمحد يف ) ٤(
، وصححه ٢٦٣٣، برقم )١٥٥/ ٢(، ١ط،أَمَّا َحِديُث َأِيب ُهرَيْـرَة، باب َقْسِم اْلَفْيءِ ِكَتاُب المستدرك، أخرجه احلاكم يف ) ٥(

 . م١٩٩٠ – ه١٤١١، بريوت –دار الكتب العلمية ، مصطفى عبد القادر عطا، ووافقه اإلمام الذهيب
 . ١٩٩/ ٣، ٢٧ط زاد المعاد،ابن القيم، ) ٦(
 ) . ١٧٧٦رقم (، )١٤٠١/ ٣( ،١ط باب يف غزوة حنني، ، كتاب اجلهاد والسري،صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٧(
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بغي للمجاهدين ومن بعدهم من أهل العلم واإلميان، فين -رضي اهللا عنهم- وهكذا أصحابه 
Î Í Ì Ë Ê (: -تعاىل–، قال -- أن يقتدوا بنبيهم   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

 Ð Ï Ò Ñ()٢(".)١(  
  :الثبات عند لقاء العدو: ثانياً 

زام والفرار، فقد ثبت النيبالثبات عند اللقاء وعدم "القيادية،  --ومن صفاته   -- اال
ل يف حنني حينما ثبت وتراجع قاو ، مجيع معاركه اليت خاضها، كما فعل يف بدر، وأحد وحنني يف 

وثبت أصحابه من )٣() اللهم نزل نصرك نيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلبأنا ال: (املسلمنيبعض 
  . بعده

Ì Ë Ê ( : - تعاىل–قال  وهو قدوتنا وأسوتنا احلسنة  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ò Ñ Ð Ï Î Í()٤(.   
، واسألوا اللَّه العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا، ( :- -وقال  يا أيُّها الناُس ال متنَّوا لقاَء العدوِّ

  .)٦(")٥() واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف
  :المشاورة مع أصحابه: ثالثاً 

ى صوره، فكان--يتجلى هذا األمر يف شخصية النيب ما  اقرارته بعد مشورة من حوله وكثري  تبأ
  لقد" ،- رضي اهللا عنهن-وكذلك حىت أزواجه  -رضوان اهللا عليهم-  يرجع لرأي غريه من صحابته

مر اللَّه تعاىل وتطييباً يشاور أصحابه مع كمال عقله وسداد رأيه، امتثاالً أل --هللا كان رسول ا
  .أصحابه لنفوس

                                                        

 . ٢١سورة األحزاب، اآلية ) ١(
 ).٦٦-٦٥(، ص ١، ج١ط، كيفية دعوة الوثنيين إلى اللَّه تعالى في ضوء الكتاب والسنةسعيد القحطاين، ) ٢(
 . )١٠٥/ ٦(، ١، كتاب اجلهاد، باب من صف أصحابه عند اهلزمية، طصحيحه أخرجه البخاري يف ) ٣(
 . ٢١سورة األحزاب، اآلية ) ٤(
، )١٣٦٢/ ٣(،١ط، ، كتاب اجلهاد والسري، باب كراهة متين لقاء العدو واألمر بالصرب عند اللقاءصحيحهأخرجه مسلم يف ) ٥(
 .)١٧٤٢رقم (
 .)٦٠-٥٩(، ص ١، ج١ط الجهاد في سبيل اهللا تعالى،سعيد القحطاين، ) ٦(
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2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: - تعاىل–قال   1 0 / . -  , + * )

A @ ? > = K J I H G F E D C B()١(.  
  .)٣(")٢(  )p o n(      - تعاىل–وقال 

  :التوكل على اللَّه واألخذ باألسباب: رابعاً 
التوكل على اللَّه مع إعداد القوة من "على اهللا، ألن من أقوى الناس توكالً - -كان النيب 

B A(: -تعاىل–عوامل النصر، لقوله  أعظم  : -سبحانه–وقال  ،)٤()< ? @ 
)` _ ^ ] \ [ Z  Y X W V U T S R Q P O N M L   ()٥(، 

< ? @ A (: -تعاىل–وقال  ،)٦()   @ K J I H G F E D C B A(: - تعاىل–وقال 

E D C B()(: -تعاىل–وقال  ،)٧ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6

D C B()٨(، وقال - -) : لو أنكم كنتم توّكلون على اللَّه حّق توكله لرزقكم كما يرزق
والبد مع التوكل من األخذ باألسباب، ألن التوكل يقوم على  ،)٩() تغدو مخاصاً وتُروُح ِبطاناً  الطري 

  :ركنني عظيمني
  .تعاىل-االعتماد على اللَّه، والثقة بوعده ونصره ) أ( 
  .األخذ باألسباب املشروعة) ب( 

                                                        

 . ١٥٩من اآلية  سورة آل عمران) ١(
 . ٣٨سورة الشورى من اآلية ) ٢(
 .)٦٠-٥٩(، ص ١، ج١ط الجهاد في سبيل اهللا تعالى،سعيد القحطاين، ) ٣(
 ١١سورة املائدة من اآلية ) ٤(
 . ١٦٠سورة آل عمران اآلية ) ٥(
 . ١٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٦(
 . ٣سورة األحزاب اآلية ) ٧(
 . ٥٨سورة الفرقان اآلية ) ٨(
 . )٢٧٤/ ٢(، ) ٣٧٣(، برقم ١ط ،، يف مسند عمر بن اخلطابمسندهأخرجه أمحد يف ) ٩(
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¨ © µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª (: -تعاىل–ذا قال وهل

¶()١( .  
يا رسول اللَّه أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ : أن رجالً قال  - رضي اهللا عنه- وعن أنس 

  .)٣(")٢()اعقلها وتوكل: (قال
اهلدوء وضبط :  صفة للقائد هي سبع عشرة" حملات يف فن القادة"كورتوا يف كتابه . ويرى ج"

النفس، معرفة الرجال، اإلميان باملهمة، الشعور بالسلطة، البداهة واملبادرة وأخذ القرار، االنضباط، 
الفعالية، التواضع، الواقعية، الدماثة والعطف، طيبة القلب، احلزم، العدل، احرتام الكائن البشري، 

  .إعطاء املثل، املعرفة، التنبؤ
ة من هذه الصفات أمثلة شاهدة من حياة القادة عرب التاريخ؛ وتكفينا السرية ولكل واحد

ففيها ما يتخذ مثاًال واضحاً على هذه الصفات الكرمية دون  --العطرة الشريفة لنبينا حممد 
  .)٤(" رب من القصص دون جالء يف الداللةللي أعناق النصوص أو اعتساف الع اضطرار 

   

                                                        

 . ٦٠سورة األنفال من اآلية ) ١(
برقم  ،)٤/٦٦٨(، ٢ط ،أَبْـَواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَاِئِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، سننه أخرجه الرتمذي يف) ٢(
 . وحسنه األلباين، ) ٢٥١٧(
 .)٥٨-٥٧(، ص ١، ج١ط الجهاد في سبيل اهللا تعالى،سعيد القحطاين، ) ٣(
 . بتصرف، )٦٢/٦٣(ج، ص .، د١ط، كيفية دعوة الوثنيين إلى اللَّه تعالى في ضوء الكتاب والسنةسعيد القحطاين، ) ٤(
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  المربي للقادة الناجحين من جيل الصحابة الرسول: المبحث الخامس
  :القيادة الربانية المؤثرة

  الصافية متميزا يف تربية القادة والوالة على معاين الربانية عظيما منهجا رسم --النيب   إن
وتربية أتباعه على الثابتة   العريضة مهتما ببناء القاعدة - -وحتمل أداء رسالة رب الربية، وكان 

منذ اليوم األول من بعثته على أن يعطي  - -، فقد حرص والفهم السليم العقيدة الصحيحة معاين 
م وعن حقه عليهم والفهم التصور الناس  ، مدركا أن وعن توحيده وعدم الشرك به الصحيح عن ر

موالفهم هذا التصور  وسيورث  سيورث التصديق واليقني عند من صفت نفوسهم، واستقامت فطر
ذا الفهم السليم والصحيح   .أيضا قادة يقودون الدنيا 

ا الفكر إىل  - -لقد أخذ الداعية األول حممد" على نفسه مسئولية إعداد قيادة يصل 
مستويات العقيدة وضوحا ومشوال، كما أخذ على نفسه مسئولية محايتها من اجلو الذي تتعرض  أرفع 

  .)١("رحلة شيء من ذلكمنهم يف هذه امل له إن بدا لواحد
إن من أخطر عوائق التمكني غياب القيادة الربانية الناجحة، وذلك أن قادة األمة هم عصب 

ا، ومبنزلة الرأس من جسدها، فإذا صلح القادة صلحت األمة، وإذا فسد القادة  األمة،  فسدتحيا
ولقد فطن أعداء اإلسالم ألمهية القيادة يف حياة األمة اإلسالمية، ولذلك حرصوا كل احلرص على أال 

  .إلسالميةاميكنوا القيادات الربانية من امتالك نواصي األمور وأزمة احلكم يف األمة 
اهللا رضي -وعهد خلفائه الراشدين  --وميكن بيان منهج الرتبية للقادة يف عهد الرسول 

  :من خالل املراحل اآلتية-عنهم
  :بناء الفرد والمجتمع على أساس صحيح: أوالً 

يف تربية القادة كان يعتمد على على أسس قوية وأوهلا بناء الفرد الذي  --إن منهج النيب 
 ،على أن يكون هذا البناء على أساس ومنهج صحيح --املكون األساسي للمجتمع وحرص  هو 
حرصاً  قد عين هذا الدين بالفرد املسلم؛ل"، وال الشدائد واحملن ،وال األفكار اهلدامة ،تزعزعه الفنت ال 

على تزكية نفسه، وبناًء لشخصيته، و تكميالً جلوانب القصور فيه؛ فهو ينمي يف النفس حمبة احلق، 
وإيثاره على ما سواه، كما يغرس يف الضمري القيـم والفضائل، ويف القلب اخلشية من اهللا واملراقبة له، 

                                                        
 ). ٢٠١(ج، ص .، د٣ط :مناهجها وغاياتها: الدعوة اإلسالمية في عهدها المكيرؤوف شليب، ) ١(
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ه بأمانة وإتقان، مفعماً بالشعور فيصري املرء بذلك حارساً أميناً على ما حتت يده، قائماً مبا يكلف ب
  .باملسؤولية والتبعة

ذه املثابة يوفر على القائمني على أمور الناس مشقة املتابعـة واملراقبـة،  وال شك أن بناًء 
وميكنهم من القيام بالواجبات، والوصول إىل األهداف، ألن كل فرد يقيم من نفسه رقيباً على نفسه، 

رضاًء لضمريه؛ رجاًء لثواب اهللا، وخوفاً من عقابه، ال طمعاً يف دنيا، أو و يُقبل على أداء واجبه إ
تمع، حيث أقامه على أساس العقيدة، وما تقتضيه من ،   تطلعاً حلظ عاجل كما عين هذا الدين با

 ،)١()   ¬ ® ¯(: - تعاىل–تعاون على الرب والتقوى، كما قالأخوٍة بني املؤمنني وحمبة ورمحة، و 
  .)٢()   ¿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À(: - تعاىل–وقال 

تمع املسلم كالبنيان يف رسوخه و متاسكه، و اجتماع كلمته  ذه املعاين السامية يصري ا و
م، ومن ، ووحدة صفه وهذا من شأنه أن ميكن والة األمور من التعرف على إمكانات األفراد وقدرا

  .)٣(" لمراكز القيادية املختلفةمنهم ل مث اختيار أهل الكفاية
  :السمع والطاعة للقادة والوالة: ثانياً 

م إن  التزام املسلمني السمع " وإنهذا األمر من األمور اليت يرىب عليها املسلمون مع قاد
: - تعاىل–والطاعة للوالة و القادة، والبعد عن، خمالفتهم، أو عصيان أمرهم، استجابة ألمر اهللا 

) Ì Ë Ê É È ÇÑ Ð  Ï Î Í()٤(.   
)٥()امسعوا و أطيعوا و إن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة: (--لقوله و 

 .   

   )٦()من يطع األمري فقد أطاعين ومن يعص األمري فقد عصاين: (--و قوله  

                                                        
  . ١٠سورة  احلجرات آية ) ١(
  . ٢سورة املائدة من اآلية  ) ٢(
  ).١٧(ص ، ج.، د١ط ،المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدة، صعبد اهللا العمرو ) ٣(
  . ٥٩سورة النساء من اآلية ) ٤(
برقم ،)٩/٦٢(، ١طبَاُب السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِلْإلَِماِم َما َملْ َتُكْن َمْعِصَيًة، : ِكَتاُب اَألْحَكامِ : صحيحهيف  أخرجه البخاري) ٥(
  . عن أنس بن مالك ) ٧١٤٢(
  ١٨٣٥رقم  ،)١٤/٦٦(، ١ط، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ،االمارة ،يف كتابصحيحهأخرجه مسلم يف) ٦(
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  .)١() من خرج عن الطاعة و فارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية: (و قوله
األنصار عليها يف - -بل كان التوجيه للسمع و الطاعة من أوائل األمور اليت بايع الرسول 

  .)٢()  ..تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل( :العقبة، فقال بيعة 
تمع بوالة األمور، مـن األمراء     و احلق أن جعل الطاعة القاعدة األساس يف صلة أفراد ا

للقيام بالواجبات املوكلة  والقادة من أعظم األسباب يف اجتماع الكلمة ووحدة الصف، ويف قوة القادة
  .)٣("  إليهم
  :ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق :ثالثاً 

ا القاعدة العظيمة اليت شرعها الرسول "  على املرء املسلمالسمع والطاعة : (بقوله- -إ
واحلرص التام على ،)٤() كره إال أن يؤمر مبعصية فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة فيما أحب أو

ا على املنكر سبب لظلم   املداهنةوذلك ألن املوافقة على الباطل، و  ،إقامتها، وإلزام مجاعة املسلمني 
م، فالنفوس متيل إىل الطغيان غالباً فإذا انضم إىل ذلك السلطة والنفوذ، مع  القادة وجتربهـم وطغيا

  .)٥("  فقة واملداهنة زاد األمر واستحكماملوا
 ،ذكرها كثريايف مواطن كثرية، وشدد يف  العظيمة على هذه القاعدةأكد - -الرسول  إن

ية بعثهم، فأمرهم أن على سر  استعمل رجالً من األنصار --علي رضي اهللا عنه أن النيب  عن ف
أوقدوا ناراً، : امجعوا يل حطباً، فجمعوا له، مث قال: فأغضبوه يف شيء، فقال: يطيعوا، قاليسمعوا له و 

 ادخلوها، ف: قال ،بلى: أن تسمعوا يل وتطيعوا؟ قالوا--أمل يأمركم رسول اهللا: ا، مث قالفأوقدو 

                                                        

، )٣/١٤٧٦( ،١ط مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت، األمر بلزوم، يف كتاب اإلمارة، باب صحيحه أخرجه مسلم يف) ١(
  . )١٨٤٨(برقم

قال حديث صحيح، و احلاكم ) ١٤٦٥٤(، برقم ) ٢٣/٢٤(، ١طيف مسند جابر بن عبد اهللا،  ،مسندهأخرجه أمحد يف ) ٢(
 -١/٩٣سلسلة األحاديث الصحيحة : ين، انظرو صححه، و وافقه الذهيب، و صححه األلبا) ٦٢٥-٢/٦٢٤(يف املستدرك 

٩٤ .  
  ).١٨(ص ، ج.، د١ط، ، المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدةصعبد اهللا العمرو ) ٣(
، برقم )٩/٦٣(، ١يف األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية، ط ،صحيحهيف  البخاريأخرجه ) ٤(
)٧١٤٤( .  
  ).١٨(ج، ص .، د١ط، المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدة، صعبد اهللا العمرو ) ٥(
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لك وسكن غضبه، من النار، فكانوا كذ --إمنا فررنا إىل رسول اهللا : فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا
لو دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف : (فقال --رجعوا ذكروا ذلك للنيب  وطُفئت النار فلما

)١() املعروف
 .   

  :إختيار من تتوفر فيهم الصفات القيادية: رابعاً 
عند اختيار القادة أن يتم اختيار أشخاص عندهم صفات ومهارات متكنهم من القيام  البد

نزيهـاً بعيداً  الشخص يف هذا اإلختيار أن يكون ومن أهم الشروط مبا يوكل إليهم من أعمال قيادية،
على  أمانة جيب أداؤها صديق، ألن القيادةلقريب أو  وامليل ، أو احملاباةوحب الذات عن اهلوى

  . وجهها األمت
: وما إضاعتها؟ قال: إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، قيل يا رسول اهللا: (--كما قال و 
  .)٢() األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة إذا وسد 

اإلميان والتقوى،  هو - -لقادة على عهد رسول اهللا ي يف اختيار ااألساس إن الشرط
، وآخرين وعدم أهليتهم الوالية أناساً لضعفهم - - الرسول منع لكوالكفاية واألهلية للقيادة، ولذ

  . الوالية وطلبهم  لسؤاهلم
يف تقدمي  أهل الكفاية واألمانة على من  - رضي اهللا عنهم-وعلى هذا سار اخللفاء الراشدون 

من قلد رجالً على عصابة وهو جيد يف تلك العصابة من : (- رضي اهللا عنه- سواهم، حىت قال عمر 
   .)٣() هو أرضى منه، فقد خان اهللا ورسوله ومجاعة املؤمنني

  .إن الذي ميكن اجلزم به هو تفوق ذلك اجليل الفريد يف هذه اجلوانب كلها
 - رضي اهللا عنه- يف وصيته ليزيد بن أيب سفيان  -رضي اهللا عنه-و كما بني ذلك الصديق 

إين قد وليتك ألبلوك، وأجربك، وأخّرجك، فإن ( :وقد أّمره على بعض جيوش الشام، فمما قال له
فعليك بتقوى اهللا فانه يرى من باطنك مثل ، أحسنت رددتك إىل عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك

                                                        

  . )٧١٤٥(برقم )٩/٦٣(، ١يف األحكام، باب السمع و الطاعة لألمام ما مل تكن معصية، ط :صحيحهأخرجه البخاري يف ) ١(
 ،ُوُجوِب طَاَعِة اْألَُمرَاِء ِيف َغْريِ َمْعِصَيٍة، َوَحتْرِميَِها ِيف اْلَمْعِصَيةِ بَاُب : كتاب اإلمارة  :صحيحهأخرجه مسلم يف ) ٢(
  . ، من حديث علي بن أيب طالب) ١٨٤٠(برقم ،)٣/١٤٦٩(ط،.د
  . ت.، دمكتبة دار البيان، ٣٩ج، ص .د ،١طالطرق الحكمية،  ،ابن القيم) ٣(



 

٩٢ 
 

إليه الذي من ظاهرك، وإن أوىل الناس باهللا أشدهم تولياً له، وأقرب الناس من اهللا أشدهم تقرباً 
   .)١(..) بعمله

وهذه من أحسن الوصايا، وأكثرها : (- رمحه اهللا-هي وصية عظيمة قال عنها ابن األثري   و
  .)٣(" )٢() نفعاً لوالة األمور

  :توجيه الوالة والقادة إلى بيان ما يراد منهم: خامساً 
  .يسيئونفهم بشر قد حيسنون وقد  حيتاج القادة دائما إىل التوجيه واإلرشاد والنصيحة

كان : قال - رضي اهللا عنه- روى بريدة "ما  تلك التوجيهات النبوية للوالة والقادة ومن 
إذا بعث أمرياً على سرية أو جيش أوصاه بتقوى اهللا يف خاصة نفسه، ومبن معه من - -رسول اهللا 

خالل، إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال أو : (املسلمني خرياً، وقال
ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهـم : فأيتهن ما أجابوك إليهـا فاقبل منهم و كف عنهم

م يكونون  وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول إىل دار املهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أ
كون هلم يف الفيء مثل أعراب املسلمني، جيري عليهم حكم اهللا الذي جيري على املؤمنني، وال ي

  . )٤()ب، إال أن جياهدوا مع املسلمنيوالغنيمة نصي
  .إن أبوا اإلسالم، أو القتال إن أبوا دفع اجلزية من الكفار اجلزية أخذ وفيه الدعوة إىل

رضي اهللا -سعد بن أيب وقاصالصحايب - رضي اهللا عنه- ختار عمر بن اخلطابا عندماو 
يا سعد بن وهيب ال : (فقال -رضي اهللا عنه-العراق، أوصاهبالد  وجه لفتح تلقيادة اجليش امل -عنه

ال ميحو -عز وجل-ن اهللاإ، وصاحب رسول اهللا، ف--يغرنك من اهللا أن قيل خال رسول اهللا 
السيء بالسيء، ولكنه ميحو السيء باحلسن، فان اهللا ليس بينه وبني أحد نسب إال طاعته، فالناس 

ويدركون ما عنده  م وهم عباده، يتفاضلون بالعافية،واء، اهللا رشريفهم ووضيعهم يف ذات اهللا س

                                                        

  . ٢/٢٥٣، ١، طالكامل في التاريخ،ابن األثري) ١(
  . ٢٥٤/  ٢،  ١ط الكامل في التاريخ،، ابن األثري) ٢(
  ).١٩(ج، ص .، د١ط، المنهج في رعاية القادة في العهد النبوي و عهد الخالفة الراشدة، صعبد اهللا العمرو ) ٣(
 غريها، ، يف اجلهاد و السري، باب تأمري اإلمام األمراء على البعوث و وصيته إياهم بآداب الغزو وصحيحهأخرجه مسلم يف ) ٤(

  . )١٧٣١(،برقم )٣/١٣٥٧(،١ط



 

٩٣ 
 

عليه منذ بعث إىل أن فارقنا فالزمه فانه األمر، هذه --فانظر األمر الذي رأيت النيب الطاعة،ب
  .)١() عظيت إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من اخلاسرين

حترص على  فريدةيف صنع قيادات  أسهمت هذه الوصايا العظيمة، والتوجيهات املسددةإن 
العدل بقوة وأمانة، ال و  ، وتنشر احلقبالصالح تسعى يف عمارة األرضو ، وإرشادهم خللقاهداية 

ا يضعفها   .طمع أوخيانة املأمولة عن مقاصدها عجز أوضعف، وال يصرفها عن غايا
  :تفويض القادة قدراً من الصالحيات: سادساً 

راً من الصالحيات، ومن احلرية يف التصرف مبا حتت أيديهم، دون منح القادة وحنوهم قد
  .احلاجة إىل إذن ويل األمر

القيام  ته علىعدم قدر و  ويل األمر النشغال ، وذلكاملهمةاألمور من  للقادة مبدأ التفويضإن 
والتجارب، حرية التصرف واإلجتهاد، وتنويع لآلراء  للقائد لتفويض تركاف وأيضابكافة األمور بنفسه، 

  . املناسب له، ومبادرة ما يفوت منها، وإيقاعه يف وقته وإمتامها وسرعة يف إجناز األعمال
وألن ما وكل به إىل : (إىل أمهية التفويض فقال -رمحه اهللا-املاوردي  إليه أشار ومن ذلك ما

اإلمام من تدبري األمة ال يقدر على مباشرة مجيعه إال باإلستنابة، ونيابة الوزير املشارك له يف التدبري 
ا يكون أبعد من الزلل، وأمنع من  ا، ليستظهر به على نفسه، و أصح يف تنفيذ األمور من تفرده 

  .)٢() اخللل
من الوالة والقادة ال ينفي بقاء املسؤولية عليه،  حتت إمرته ض من ويل األمر ملن وهذا التفوي
: عن اخلليفة -رحـمه اهللا-يقول املاوردي  ويف ذلك اسبتهم،حمومراقبتهم و  ووالته ولزوم متابعته لعماله

  . )٣() وال يعول على التفويض تشاغالً بلذة أوعبادة، فقد خيون األمني، ويغش الناصح(
أرأيتم إذا استعملت عليكم خري : (يوماً  الناس أنه قال -رضي اهللا عنه- عن عمر لقد ذكر و

ال، حىت انظر يف عمله أعمل : قال. نعم: قالوا من أعلم، مث أمرته بالعدل، أكنت قضيت ما علي؟
  .)٤() بـما أمرته أم ال

                                                        

  )٢/٣٨٢(، ٢، طتاريخ الرسل و الملوك ،الطربي) ١(
  . ٢٥ج، ص .، د١ط، األحكام السلطانيةاملاوردي، ) ٢(
  . ١٨ج ، ص .، د١ط األحكام السلطانية،املاوردي، ) ٣(
  حممد عبد القادر عطا، ٨/١٦٣، ٣، طالسنن الكبرىأخرجه البيهقي يف ) ٤(



 

٩٤ 
 

كان ، حيث  والعموم مببدأ التفويض باجلملة  -رضي اهللا عنهم- خذ اخللفاء الراشدون أ قدو 
تعيني النواب ومنها ؛ القيادية يقضون يف كثري من األمور -رضي اهللا عنهم- الوالة والقادة يف عهدهم

 تعيني القادة للسرايا، وعقد الصلح مع األعداءكذلك والقرى، و  والبلدان على ما يفتحونه من املدن
  .مل يرد به توجيه خاص من اخلليفة يتمن األمور الإىل غري ذلك  عنهم، ، واستخالف النوابوغريهم
  :الرقابة للوالة والقادة ومتابعتهم: سابعاً 

ذا األمر فكان يتابع الوالة الذين يوكل إليهم أمرا من أمور املسلمني  --لقد اهتم النيب 
يرشدهم إىل الصواب إذا أخطأوا وعلى هذا نشأ وترىب اخللفاء الراشدون من بعده وساروا على  وكان 
   .-جه 

يتابع قادته، ويأمرهم أن يكتبوا له بكل ما له شأن من  - رضي اهللا عنه- فكان عمر "
  .بدلو ، فيمد من احتاج منهم، ويعاتب من قصر، ويَقوم من أعوج، ويعزل من غّري أ)١("أمورهم

كان عمر يف حياته رقيباً على نوابه، متعقباً ألفعاهلم، : (-رمحه اهللا- ل شيخ اإلسالمقا
  .)٢() يأمرهم باحلج كل عام ليحكم بينهم وبني الرعية، فيأمرهم وينهاهم، ومينعهم مما يكرهه

ج عمريف واليته   -رضي اهللا عنه- بن عفان قد سار عثمانلو  يف  -رضي اهللا عنه- على 
إين آخذ عمايل مبوافايت كل موسم، و : (كتب إىل أهل األمصاروكان يالرقابة على عماله ومتابعتهم، 

قد رفع إيل أهل املدينة إن أقواماً يشتمون ويضربون، فمن ادعى شيئاً من ذلك فليواف املوسم يأخذ 
  .)٣() حقه حيث كان مين أومن عمايل

  :محاسبة الوالة والقادة: ثامناً 
صحابته الكرام على مبدأ احملاسبة، واملرء أياً كان موقعه، ومهما بلغت منزلته  --لقد رىب النيب 

مبحاسبة نفسه والنظر فيما تقدم مـن أفعاله، ليستقيم على الطاعة، ويتوب من الذنب  مطالب 
  .واملعصية

- راشدين عـن خلفائه ال كذلكو  --سنة ماضية عن الرسول  الوالة والقادة اسبةإن حم و
رجًال  --استعمل رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-فعن أيب محيد الساعدي (، -اهللا عنهم رضي 

                                                        

  . )٢/٥١٣(، ٢، طتاريخ الرسل و الملوك ،الطربي )١(
  . ٦/١٥٨، ١ط منهاج السنة النبوية،بن تيمية، ا) ٢(
  . ٣/٤٧، ١، طالكامل في التاريخ،ابن األثري) ٣(



 

٩٥ 
 

هذا مالكم، وهذا : صدقات بين سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال من األزد على 
فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت تأتيك هديتك إن كنت : (--هدية، فقال رسول اهللا 

   .)١(. .) ادقاً ص
يف حروب  رضي اهللا عنه خالد بن الوليد أحد قادته -رضي اهللا عنه-أبو بكر  حاسبقد و "

  .)٢(" الردة، لقتله مالك ابن نويرة خطأ
شديد احملاسبة لعماله، فكان يكتب أمواهلم عندما يوليهم، مث  - رضي اهللا عنه- وكان عمر "

  .)٣("يشاطرهم إياها إذا رابه شيء من أمرهم
و كان من سنة عمر وسريته أن يأخذ عمالـه مبوافاة احلج : (- عليه رمحة اهللا–قال ابن جرير 

ا فيه  م بذلك عن الرعية، وليكون لشكاةيف كل سنة للسياسة، وليحجزه الرعية وقتاً وغاية ينهو
  .)٤()إليه

يقتص آثار من شكي ل -رضي اهللا عنه- حممد بن سلمة -رضي اهللا عنه-عني عمر لقد و 
: -عليه رمحة اهللا- كما يقول ابن جرير   - رضي اهللا عنه- يف ذلك ، وكان منهجهمن الرعية من عماله

م ( أن يطوف به يف مساجد البلد، ال يتعرض للمسألة عنه يف السر، وليست املسألة يف السر من شأ
  .)٥()إذ ذاك

وبعد احملاسبة قد تثبت سالمة القائد وأمانته فيقر على عمله، وكذا إن تبني أن ما رمي به "
خطأ فيه ولكن فعله عن تأويل، واملصلحة يف بقائه ارجح أحمض افرتاء ال برهان عليه، أوأقدم على أمر 

نه مع ما حدث م -رضي اهللا عنهما- وأبوبكر مع خالد  --فيقر على عمله، كما فعل الرسول 
  .)٦("تأويل من هفوات إمنا فعلها بنوع 

                                                        

  ) . ١٨٣٢(برقم ، )٣/١٤٦٣(، ١طيف كتاب اإلمارة، باب حترمي هدايا العمال،  صحيحه،أخرجه مسلم يف ) ١(
  . ١،٢/٢١٧، طخالكامل في التاري،ابن األثري (٢)
  . ٣/٣٠٧، ٢ط الطبقات، ،ابن سعد (٣)
  . ٢/٥٤٥، ٢، طتاريخ الرسل و الملوك، الطربي (٤)
  . ٢،٢/٥٢٢، طتاريخ الرسل و الملوك ،الطربي (٥)
  . ٢٣ – ٢٢ص  ،١، طفي إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةبن تيمية، ا (٦)



 

٩٦ 
 

وقد تكون املصلحة مع ما يثبت من صدق القائد وبراءته مما نسب إليه يف إقالته من عمله "
  .)١("رضي اهللا عنهما- فعل الفاروق مع سعد بن أيب وقاصفيعزل، كما 

وكذلك يتابعه  ،يستحقهإن القائد الناجح هو الذي يعلم أين يضع الرجل املناسب يف املكان الذي 
وإال نصحه وأبقاه يف عمله إن كانت املصلحة يف  ،وعزله إن كان يستحق العزلفإن قصر حاسبه 

.ذلك  
:عزل القادة لتقصيرهم أوللمصلحة: تاسعاً   

من : (- -فقد قال  واألقدر على هذا األمر ال يبقي إال على األصلح --وقد كان 
العصابة من هو أرضى هللا منه فقد خان اهللا وخان رسوله وخان رجال من عصابة ويف تلك  استعمل 
  .)٢()املؤمنني

  .نقص القوة، أو ضعف األمانة، أو وجود مصلحة راجحة: أسباب العزل ثالثة ةمجلإن  و
  .ملادة الشر، وقطعا ألسبابه درئاوتولية األقوياء  لعجزهم فيتعني عزل الضعفاء

، ونصرة بني الناس هي وحدها القادرة على إقامة احلق والعدل املتمكنة القيادة القويةإن 
 -رضي اهللا عنه-املفسدين وقطع دابرهم، وقد عزل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  إبعاداملظلوم، و 

 أعزله عن سخطة ولكين أريد رجـال أقوى من مل إين: (لنـاس فقالأوضح عذره ل، و لضعفه بعض والته
  .)٣()رجل

األمانة فأساس كل شر و فساد، فمع ضعفها يفرط يف الواجبات، وتضيع وأما ضعف 
  .احلقوق، وتتعطل املصاحل

يف غـاية كان -رضي اهللا عنهم-  خلفائه الراشدين كذلك   ، و- -منهج الرسول إن  و
أهل التقوى واألمانة، وملا  ويتخري ينتقي -عليه الصالة والسالم-كان  قد لاالحتياط هلذا األمر، ف

   .رأى ذلك قادحا يف أمانتهم فلم يوهلم --  الوالية منعهم إياها، فكأنهوطلبوا بعض الناس  سأله

                                                        

  . ٢/٥٢٢ ،٢تاريخ الرسل و الملوك، ط، الطربي)١(
َذا َحِديٌث وقاهلَ ) ٧٠٢٣(برقم –من حديث ابن عباس، )٤/١٠٤( ،١، يف كناب األحكام، طالمستدركأخرجه احلاكم يف ) ٢(

ْسَناِد وََملْ ُخيَرَِّجاهُ   . َصِحيُح اْإلِ
  . ٢/٤٩٠، ٢، طتاريخ الرسل و الملوك، الطربي) ٣(



 

٩٧ 
 

وملا بلغ عمر رضي اهللا عنه عن بعض والته أنه قال شعرا تغىن فيه باخلمر بادر بعزله، ومل "
أظن ذاك : -رضي اهللا عنه- يقبل اعتذاره، وأنه إمنا قال فيه شعرا ومل يصنع شيئا من ذلك، فقال عمر

  .)١(" ولكن ال تعمل يل عمال أبدا
، -رضي اهللا عنهما-كما فعل عمر بن اخلطاب خبالد بن الوليد العزل ملصلحة   قد يكونو 

وهو اخلبري  - رضي اهللا عنه-  ال ختفى على مثل عمر وقوته وأهليته - رضي اهللا عنه- فكفاية خالد
م بالرجال  ذلك وكتب يف وسبب شرعي ألمر آخر - رضي اهللا عنه-خالد  ، ولكنه عزلواألعرف 

إين مل أعزل خالدا عن سخطة والخيانة، ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا : (إىل األمصار فقال
  .)٢()إليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعلموا أن اهللا هو الصانع وأال يكونوا بعرض فتنة

وكذلك مراقبتهم  ،اختيارهميف تربية القادة عند  --لقد كان هذا هو منهج النيب 
  .عزهلم تستدعيعزهلم إن كانت املصلحة ، أو وحماسبتهم مث اقرارهم إن كانوا أمناء ناجحني

  

                                                        

  . ١١٦٠-١١٥ج، .،د١طمناقب عمر بن الخطاب، ابن اجلوزي، ) ١(
  . ٢/٥٢٢، ٢، ط تاريخ الرسل و الملوك ،الطربي) ٢(
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.نماذج من قيادات الصحابة: المبحث السادس  
ذات النهج النبوي يف القيادة، فكانوا خري - عليهم رضوان اهللا -اخللفاء الراشدون  تتبعلقد 

ودروسها  الرتبوية مدرسه النبوة اليت استقت مناهجهامن تربوا على قادة وأفضل سادة ، كيف ال وهم 
اليت بىن أسسها  الغراء ، فكان هلم الفضل يف استمرار دوله اإلسالم- عز وجل-من لدن رب العزة 

ا وانتشرت ، فامتدت- -مد واملعلم األول حم واملريب الرسول القائد يف أحناء  واتسعت أركا
ا وهيبتها وانتشر دين اهللا وزادت  املعمورة، الكون كله، وذلك  أرجاءحىت غمر نوره  -عزوجل– قو

  .من الزمن ليست بالطويلة خالل فرتة قياسية
 على أنفسهم ورعيتهم بأخالق اإلسالم العظيم وطبقوا ختلقوا هؤالء القادة واخللفاءإن 

م هذة أثناء حكمهم لألمة   كلكم راع وكلكم : "-- متنسمني قول نبيهم الكرمياملسلمة أخالقيا
فاعتنوا بالرعيه وحافظوا عليها ورعوها حق الرعاية فكفلوا اليتيم وعطفوا على "، )١("مسؤول عن رعيته 

سؤال فوفروا لرعيتهم كل أسباب الكرامة الفقري، وصانوا األرامل والعجائز ومنعوا الناس من ذل ال
والعيش الكرمي فضربوا بذلك أروع االمثله يف مبادئ القيادة و ما زال الزمان يسطرها حبروف من نور 
يف أنصع صفحات التاريخ اإلنساين على اإلطالق، وسنرى ذلك من خالل بيان منهجيه بعض من 

   .)٢(" يف القيادة - -خلفاء رسول اهللا 
  :أبو بكر الصديق في القيادةمنهجية 

مجيعا، - رضوان اهللا عليهم-ذي يظهر براعة القادة من الصحابةوهذا هو النموذج الفريد ال
 -هو أول اخللفاء الراشدين وهو الصديق احلميم  لرسول اهللا-رضي اهللا عنه- بكر الصديق اأبإن "
وصدقه حني كذبه الناس، وأيده رافقه يف أعسر وأصعب حلظات حياته آمن به حني كفر به الناس -

حني خذله قومه، وآذوه فهاجر معه إىل املدينة يف رحله من أصعب رحالت الفرار من الظلم  هونصر 
- -والقهر فكان له أوىف صديق وخري رفيق، ذكره رب العزة يف القرآن الكرمي مادحا صحبته لرسول
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يُوِن َواَحلْجِر َوالتـَّْفِليسِ :صحيحهأخرجه البخاري يف ) ١(  باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل، : ِكَتاب ِيف اِالْسِتْقرَاِض َوأََداِء الدُّ
 ). ٢٤٠٩(برقم ، )٣/١٢٠(، ١من حديث عبد اهللا بن عمر، ط

 . ، بتصرف)٢٩٤(ج، ص .، د١ط، ات في القيادة واإلدارةأساسيهايل طشطوش، ) ٢( 
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Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹   ()دعم وتأييد )١
الصحبة  ، لقد كان هلذة -رضي اهللا عنه- ولرفيقه الصديق --اهللا  لرسول -عز وجل-من اهللا 

 --وإتباعه لكل ما كان النيب--ىبأخالق املصطف -رضي اهللا عنه- دور كبري يف ختلق أيب بكر
مقاليد  -رضي اهللا عنه- يطبق ويلتزم به يف حياته وقد ظهر ذلك منذ اللحظة األوىل لتويل أبو بكر

  .)٢(" املسؤولية كخليفة للمسلمني
  :والتي يمكن إيجازها بما يلي في القيادةومنهجيته  - عنهرضي اهللا-أبو بكر  مباديء 

  :والثقة به وتوقيره إحترام القائد. ١
اإلخالص والوالء للقائد ورب العمل مبدأ  وإن"وهذا األمر جيعل للقائد شخصية قوية مؤثرة، 

هام من املبادئ الناجحة ألنه يشكل دافعا وحافزا حنو العطاء وزيادة اإلنتاج واإلقبال حنو حتقيق 
رضي - األهداف وهذا ما أثبتته النظريات القيادية احلديثة، ويكفي أن نعرف يف هذا املقام أن أبا بكر

 --حممد األعطم وأصعب اللحظات اليت كان يعيشها القائد  هذا املبدأ يف أعسر طبق -اهللا عنه
عن  -رضي اهللا عنه- األيام األخرية من حياته عليه الصالة والسالم عندما تراجع أبو بكر وهي 

عندما مسع صوته قد دخل املسجد إحرتاما وتقديرا  --إمامة الناس يف الصالة يف مرض النيب 
طابع االستغالل الذي متارسه اإلدارات املتسلطة حيث يتم تويل السلطة  ووالء له، وهذا ينفي 

ومرؤوسيه على حافة واملسؤولية فور السماع بنبأ مرض القائد أو املدير ألن الثقة تكون بني القائد 
  .)٣(" اهلاوية

  :والتعقلوالبصيرة الحكمة . ٢
حبكمته وتعقله،  -رضي اهللا عنه- وقد ظهر ذلك يف كثري من املواقف العصيبة اليت عاجلها الصديق

قدرته على ضبط النفس والرتوي والتصرف حبكمه  - رضي اهللا عنه- ثبت أبو بكر الصديق ألقد "
 ،مل يندفع اىل زعامة وال رئاسة ،فقد كان رابط اجلأش رزينا متعقال ،--عندما مسع بنبأ وفاة النيب 

ضبط أمور املسلمني وإرشادهم اىل الطريق اليت تستمر فيها املسرية كما كانت عليه يف  بل كان هدفه 
فبعد أن بايعه الناس قام فيهم خطيبا خبطبه موجزة ترسم مالمح السياسة اليت  ، --عهد النيب 

                                                        

 )٤٠(سورة التوبة آية ) ١( 
 ، بتصرف)٢٩٥-٢٩٤(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ٢( 
 ، بتصرف)٢٩٥(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ٣( 
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فإين أما بعد ايها الناس : " سينتهجها والطريقة اليت سيتبعها يف إدارة شؤون البالد والعباد حيث قال
قد وليت عليكم ولست خبريكم فان أحسنت فأعينوين وان أسأت فقوموين، الصدق أمانه، والكذب 

خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حىت أرجع عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف حىت 
م اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة  آخذ احلق منه إن شاء اهللا، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضر

يف قوم إال عمهم اهللا بالبالء، أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله، فاذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل 
ا سياسة حكيمة تراوح ما بني التطمني والتحذير والرتهيب والرتغيب وهذا هو ديدن  )١(عليكم  إ

ا دولة القائد الناجح وخاصة يف ظل الظروف الصعبة اليت ك   .)٢(" املسلمني آنذاكانت متر 
  :في إتخاذ القرار الحزم والقوة. ٣

بثباته على مواقفه أنه ذا شخصية حازمة وقوية ال تعرف الرتدد،  -رضي اهللا عنه-لقد أثبت الصديق 
رضي -أبو بكر  فيهاعن تلك اللحظة اليت توىل أنه قالت  - رضي اهللا عنها- عائشة  فعن أم املؤمنني

اشرأب النفاق، وارتدت العرب واحنازت األنصار فلو  - -ملا تويف رسول اهللا : "اخلالفة -اهللا عنه
 األمة هذه إن" الراسيات ما نزل بايب هلاضها، فما اختلفوا يف نقطه إال طار أيب بفضلها  نزل باجلبال 

ا عليها دينها  حيفظون الذين كانت حباجه اىل هذا النوع من القادة  اإلسالمية املباركة ويستمرون مبسري
يف إنفاذ ما كان يريدة رسول اهللا  -رضي اهللا عنه- ىل ما كان يريدة اهللا ورسوله، حيث قال أبو بكرإ
- -  والذي ال اله إال هو  : ". . يف مهمته -رضي اهللا عنه-  جيش أسامه سريوخاصه وفاته  قبل

ما رددت جيشا وجهه رسول اهللا وال حللت لواء  --لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول اهللا 
  .والقوة يف إختاذ القراراتاحلزم  وهذا هو . . " عقدة

  :واإلرادة والعزيمة التصميم.٤
األهداف مل يرتاجع عن قرارته وثباته على رأيه لعلمه بصوابه، إن  وقد ظهر ذلك عندما

 ةاف تتعلق مبصري أمكانت هذة األهد  إذا فكيف، ةوإرادة صلب ةتحقق بدون عزمية قويال ت والغايات
مانعي  ةعندما أراد حمارب -رضي اهللا عنه- ن قول أيب بكرإ، األمر ليس هنيف ودين ورسالة ةودول
ا اىل رسول اهللا لقاتلتهم على منعها: "الزكاة    .)٣(. . . " واهللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدو

                                                        

 . ج، ص.، د١ط، سولمختصرسيرة الر حممدبن عبد الوهاب، ) ١(
 ، بتصرف)٢٩٦-٢٩٥(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ٢( 
  . ٢٥٤ج، ص.، د ٢، طمختصرسيرة الرسولحممدبن عبد الوهاب، ) ٣(
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والتصميم على حتقيق  ميةل على اإلرادة والعز يد القوي من هذا القائد الفذ هذا القولإن 
 قويا الدين هذا األمة وبقاء هذه حياة ألن فيهاعلى الطريق الصحيح، األهداف واإلستمرار باملسرية 

، وعلى هذا األمة وشق غبارها هذه اخلروج عن صف واوفيها أيضا زجر وترهيب ملن حياولعزيزا، 
  .ينبغي أن تكون القيادة الناجحة

  :والرحمة اإلنصاف والعدل. ٥
لقد و  ،والرمحة منهج قيادته على أسس اإلنصاف والعدل -رضي اهللا عنه- لقد بىن الصديق

يف خطابه األول لألمة والذي  لرعيته سياسته القادمة وطريقة مالمح -رضي اهللا عنه-أوضح أبو بكر 
وتصميمه على  -عنهرضي اهللا -  على عزمه هذا اخلطاب دل، و يفيما سبق سبق أن أوردت نصه

ورد  وإحقاق احلق وإنصاف املظلومني ،يف رفع الظلم عن الناس -- ثر النيب الكرميأاقتفاء 
جاء إىل مكة فطاف بالبيت العتيق مث جلس  - رضي اهللا عنه-  فبعد أن بويع أبا بكر "، حقوقهم

وهل من أحد يشتكي مظلمته او يطلب حقا، فما أتاة احد، وأثىن : " قريبا من دار الندوة فقال
ذا العدل وهذة الطمأنينة اليت مشلت مجيع مواطين الدولة انتقل اإلسالم من  الناس على واليهم و

لكون وتنتشر أشعته اىل أطراف الدنيا كلها فتصيب أطراف أرجاء ا هدينة اىل العامل كله، ليغمر نور امل
  )١(.الصني شرقا فرتتد اىل أطراف فرنسا غربا

  :بالرعية هتمامالمتابعة واإل. ٦
  .ادي واحلمل الذي على عاتقههكذا القائد الناجح إذا علم مبكانته ودوره القي

م و الراعي لرعيته واهتمامه  ةمتابعها فيجتلت وعظيمة مواقف كثرية  -رضي اهللا عنه-يب بكر إن أل 
بالناس ومصاحلهم  عندما يتعلق األمر صةتمامه بدقائق وتفاصيل األمور وخابكل صغرية وكبرية واه

   .وقضاياهم
هو  خري دليل على ذلك فها -رضي اهللا عنه-بن زيد  ةجليش أسام -رضي اهللا عنه-  بكرأيب  ةفوصي

ال ختونوا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا طفال صغريا وال شيخا كبريا وال امرأة وال : " يوصيه فيقول له
تعقروا خنال وال حترقوا وال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذحبوا شاة وال بقرة وال بعريا اال ملأكله، وسوف 

  )٢(". إىل آخره . . . . وا أنفسهم لهمترون على أقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغ
                                                        

  ١١٨ص، حقوق المواطن ورفع المظالمبو ديه، أسعد ) ١(
  . ١١٩ص  ،حقوق المواطن ورفع المظالمبو ديه، أسعد ) ٢(
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  :اإلنسانية والرحمة. ٧
ا -رضي اهللا عنه-أيب بكر  ةإن وصي  على رمحة وشاهد هي خري دليل سبق فيما اليت أورد

  .وإنسانيتهاملوفق القائد  هذا
القيادية كثرية ومتعددة وهي تدل على ختلق هذا  -رضي اهللا عنه-  إن صفات أيب بكر"

وتنسمه ذكراه وإقتدائه به يف حكمه وقيادته  - -اخلليفة العظيم بأخالق صاحبه الكرمي حممد 
  هرى اخلري على يديه وانتشر يف عهد، ج- - فكان خري قائد بعد الرسول الكرمي ورعايته لألمة، 

وبعيدا عن العنف  ةالرمحة واإلنساني ةوكبرية من الكون حتت مظل ةالدين اجلديد وغمر أجزاء واسع
  .)١( "والتطرف والتعنت

م يقومون الليل ويصومون النهار : يصف شيخ من عظماء الروم جنود املسلمني فيقول" إ
  .)٢("ويوفون بالعهد ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويتناصفون بينهم

بالنهار رهبان بالليل، ال يأكلون يف ذمتهم إال بثمن، وال يدخلون إال هم فرسان (": وقال اآلخر
  . )٣("بسالم، يقضون على من حاربوا حىت يأتوا عليه

ا ويثقفون القنا، (": ويقول الثالث أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويربو
م  ويغنم اجلند يف  ،)٤("بالقرآن والذكرلو حدثت جليسك حديثاً ما فهمه عنك ملا عال من أصوا

املدائن تاج كسرى وبساطه وهو يساوي مئات األلوف من الدنانري فال تعبث به يد وال تشح عليه 
إن الذين أدوا هذا : نفس، مث يسلمونه إىل األمري ويرسله األمري إىل خليفة املسلمني فيتعجب ويقول

  .)٥("ألمناء
   

                                                        

 بتصرف ، )٢٩٩(ج، ص .، د١ط، أساسيات في القيادة واإلدارةهايل طشطوش، ) ١(
  )١٢٥٩(، برقم ٩١، ص٩ج،١طالمجالسة وجواهر العلم، ،أخرجه أمحد بن مروان املالكي) ٢(
 . ٥٣ص  ،٧، ج ١، طالبداية والنهايةابن كثري، ) ٣(
 . ١٦ص  ،٧،ج ١، طالبداية والنهايةابن كثري، ) ٤(
 ) ٥٠(ج،  ص .د ،١ط، في إصالح الراعي والرعية السياسة الشرعيةبن تيمية، ا) ٥(



 

١٠٣ 
 

  مة العظماءإعداد قيادات األ: الباب الثالث
ويتضح ذلك من قول النيب ونتدرب عليها،  إن القيادة كغريها من مهارات احلياة علينا أن نتعلمها

- -) :ففي)١() إمنا العلم بالتعلم وإمنا احللم بالتحلم ومن يتحر اخلري يعطه ومن يتق الشر يوقه ،  
ا، ومن قوة حتمل النفس وصربها على  دليل احلديث هذا على أن صفات القادة من عفة النفس وعز

اية   --ميكن للمرء أن يكتسبها، والطريق إىل ذلك أيًضا يصفه النيب  هذه الصفاتالشدائد، يف 
  .على مثل هذه األمور احلديث أال وهو طريق التدريب والتعلم

   

                                                        

 .، من حديث أيب الدرداء، وحسنه األلباين) ٣/١١٨(، ١طباب من امسه ابراهيم، : المعجم األوسط أخرجه الطرباين يف) ١(



 

١٠٤ 
 

  إعداد اإلمام والعالم: الفصل األول
  إعداد اإلمام القائد: المبحث األول

من أفضل النماذج اليت تعد مثاالً حيتذى به يف إعداد القائد اإلمام وخاصة يف القرآن الكرمي هو 
طالوت وكذلك داوود وكذلك سليمان وموسى ويوسف وذو القرنني وقد تكلمت عن ذو القرنني فيما 

  .سبق
تصف بأعلى صفات القيادة اليت ميكن أن وكذلك من تلك النماذج طالوت فقد كان قائداً ي

عن  - تعاىل–يقول  ،تكون أوصافاً إلعداد قادة وأئمة ناجحني يقودون قومهم إىل براألمان واإلستقرار
̂ _ ` n m l k j i h g f e d c b a (: طالوت  ] \
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ومل يؤت سعة من املال، وإمنا : وقوله": يف التحرير والتنوير - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 

اورين هلم يف بذخة وسعة،  م رأوا امللوك ا قالوا هذا لقصورهم يف معرفة سياسة األمم ونظام امللك فإ
م نبيهم بقوله. امللكفظنوا ذلك من شروط  وحنن : إن اهللا اصطفاه عليكم رادا على قوهلم: ولذا أجا

م بأنه أرجح منهم ألن اهللا اصطفاه،  م استندوا إىل اصطفاء اجلمهور إياهم فأجا أحق بامللك منه فإ
كم ومل يؤت سعًة من املال أي زاده علي: وزاده بسطًة يف العلم واجلسم راداً عليهم قوهلم: وبقوله

بسطة يف العلم واجلسم، فأعلمهم نبيهم أن الصفات احملتاج إليها يف سياسة أمر األمة ترجع إىل 
أصالة الرأي وقوة البدن ألنه بالرأي يهتدي ملصاحل األمة، ال سيما يف وقت املضائق، وعند تعذر 

بثباته ثبات  االستشارة أو عند خالف أهل الشورى وبالقوة يستطيع الثبات يف مواقع القتال فيكون
  .نفوس اجليش

   :يف كالمه العلم على القوة ألن وقعه أعظم، قال أبو الطيب -- وقدم النيب
  .هو أول وهي احملل الثاين. . . الرأي قبل شجاعة الشجعان

                                                        

 ) ٢٤٨-٢٤٧(سورة البقرة اآليات ) ١(
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هو علم النبوة، وال يصح ذلك : فالعلم املراد هنا، هو علم تدبري احلرب وسياسة األمة، وقيل
  .)١( "معدوداً من أنبيائهمألن طالوت مل يكن 

إنشاء  يف  --العظيم ، وبراعة هذا القائد الفذ --يف سرية النيب  لو نظرناوكذلك 
من أفراد عاديني يعيش كل منهم  --، فتحول صحابة النيب العظام لتخريج القادة ناجحة  مدرسة

م قادة جيوش بسعى، ونفسه ذاته يف إطار    ، وأمراء دولقوية وراء جناح شخصه أو قبيلته، فإذا 
 القوية وشعراء وأدباء، فأسسوا قواعد احلضارة اإلسالمية جهابذة ، وعلماءمرتامية وأمصار كربى

  .يف أرجاء املعمورةوأرسوا دعائمها 
أمة من  إن قضية إعداد القادة ليست بالعملية السهلة، خصوًصا وأننا تتكلم على مستوى

األمم فهي وظيفة تتشارك فيها األسر واملؤسسات التعليمية وأساتذة اجلامعات والرتبويني واملشايخ 
  . وطلبة العلم؛ فينبغي أن يصنع املناخ املالئم لذلك

وإن كانت مرحلة الطفولة هي مرحلة " مل فرتة الطفولة يف التنشئة اجلادة وينبغي أال
هي بداية مرحلة املمارسة والبد من برامج تربوية وعملية إلخراج االكتشاف؛ فإن مرحلة الشباب 

تمع واألمة، فتلك كانت أمنية ورقة بن    الطاقات القيادية املكبوتة يف الشباب، واستغالهلا يف صاحل ا
فتمىن أن يكون شابًا فتيا، فيبين صرح هذه األمة مع النيب  - -نوفل حني علم بأمر رسالة النيب 

- -  أي شابًا، وملاذا كان يريد أن يكون شابًا؟ جييبنا ورقة ) يا ليتين فيه جذًعا: (به فقالوصح
  ).وإن يدركين يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا: (نفسه يف موضع آخر فيقول

-مرحًبا بوصية رسول اهللا : (يقول إذا رأى الشباب -رضي اهللا عنه- وكان أبوسعيد اخلدري        
- الس، وأن نفقهكم فأنتم خلوفنا وأهل احلديث بعدنا ، أوصانا رسول اهللا   ).أن نوسع لكم يف ا

 الروم بالشام يف آخر األسوة والقدوة، فهو الذي عقد لواء اجلهاد ضد  --ولنا يف رسول اهللا         
  .)٢("رضي اهللا عنهما-  يتجاوز العشرين من عمره، وهو أسامة بن زيد مل حياته لشاب

                                                        

 ). ٢/٤٩١(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ١(
  :موقع مفكرة اإلسالم كيف يتم صناعة القائد،،بعنوان هشام مصطفى،مقال) ٢(

http://islammemo.cc/fan-el-edara/El-kiada/2009/04/29/81282.htm l      ٢٩/٤/٢٠٠٩:استعرض بتاريخ  
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من  رجال مثانية عشر عاماً، ومعه  عمره وقد بلغ ن أسامة رضي اهللا عنهصغر سعلى  فنرى أنه
قيادة جيش املسلمني لغزو الروم، إال أن فنون  أسامة كبار الصحابة كأيب بكر وعمر، وقد توىل

  .كانت واضحة عندهالقوي   ، ومهارة القتال الناجحة القيادة
 أخذ  الصغري عمرا الكبري مكانة ومقاما القائدله، تبّنيُ لنا أن هذا  --تربية النيب ويتضح أن 

-رضي اهللا عنه-أسامة  ، كما أنواألسوة احلسنة ، عن طريق القدوةالناجحة كثرياً من صفات القيادة
 البعيد، ، والتخطيط السليم، والنظر العميقالصحيح تعّلم كثرياً من فنون التعامل، وحسن التوجيه

، "--رباه النيب: " - رضي اهللا عنه-أسامة عن عندما تكلم -اهللا رمحه– وهذا ما عناه اإلمام الذهيب
واليت مارسها  مجلة األخالق الكرمية الفاضلة، واملعاملة احلسنة مع ربه  تلك الرتبيةأضف إىل  وكذلك

  .كذلك مع إخوانه
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  .إعداد العالم القائد: المبحث الثاني
مثار قيادته بعلمه وفهمه الصحيح الذي يستطيع به إن إعداد العامل حيتاج إىل عناية خاصة لكي جنين 

  .أن يكون عاملاً قائداً مؤثراً فيمن حوله
مليٌء باآليات اليت تبني املنهجية الصحيحة إلعداد العلماء ومنها  -عزوجل–إن كتاب اهللا و 

Ô Ó(: - تعاىل-قوله   Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê()١(.  
ا من أعظم وأجل اآليات ال فه يف وأنه نور يقذ-عزوجل–هو من عند اهللايت تبني أن العلم إ

سبب لنيل الفهم الصحيح والعاصي حمروم من هذا - سبحانه وتعاىل-قلب عبده التقي فتقوى اهللا
  .الفضل 

ا يكون ترك الفسوق": - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور  ا مالك اخلري، و . أمر بالتقوى أل
الذي أخرجهم من اجلهالة إىل العلم بالشريعة، ونظام  ويعلمكم اهللا تذكري بنعمة اإلسالم،: وقوله

العامل، وهو أكرب العلوم وأنفعها، ووعد بدوام ذلك ألنه جيء فيه باملضارع، ويف عطفه على األمر 
  .)٢( "بالتقوى إمياء إىل أن التقوى سبب إفاضة العلوم

بأن من اتقاه علمه، أي جيعل يف  -تعاىل–وعد من اهللا ": -عليه رمحة اهللا-ويقول القرطيب 
حلق قلبه نوراً يفهم به ما يلقى إليه، وقد جيعل اهللا يف قلبه ابتداًء فرقاناً، أي فيصالً يفصل به بني ا

  .)٤( ")٣()   T S R Q P O N M L(: -تعاىل–والباطل، ومنه قوله
كي حيظى بالعلم   ، فينبغي على العامل أن يكون تقيا نقيا-عزوجل–نعم إته نور حقا من اهللا

  .اإلهلي 
لك باتباع أوامره واجتناب وذ فإذا اتقى العبد ربه": -عليه رمحة اهللا-ويقول القرطيب أيضا 

وترك الشبهات خمافة الوقوع يف احملرمات، وشحن قلبه بالنية اخلالصة، وجوارحه باألعمال  نواهيه

                                                        

 ) ٢٨٢(سورة البقرة من اآلية ) ١(
 ). ٣/١١٨(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٢(
 ) ٢٩(سورة  األنفال من اآلية ) ٣(
 ) . ٣/٤٠٦(، ٢، طالجامع ألحكام القرآن،القرطيب) ٤(
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هللا يف األعمال، والركون إىل الدنيا الصاحلة، وحتفظ من شوائب الشرك اخلفي والظاهر مبراعاة غري ا
  .)١("بالعفة عن املال، جعل له بني احلق والباطل فرقانا، ورزقه فيما يريد من اخلري إمكانا

لن و ولكن قد ال يرى عليه أثر ذلك العلم  ،فقد يتعلم املرء ويشار إليه بالبنان لكثرة علمه
رمبا حيظى مبكانة عند الناس لكنه من داخله ال جيد لذة ذلك  ،ينفعه علمه ال يف دنيا وال يف آخرة

  .عزوجل-العلم إذا عمل به واتقى اهللا 
O N M L K J (: -تعاىل–يف معىن قوله  -عليه رمحة اهللا-يقول السعدي 

U T S R Q P   ()علماء بالشرع، وطرق اهلداية، : أي ) مًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَائِ أ( )٢
أنفسهم، يهدون غريهم بذلك اهلدى، فالكتاب الذي أنزل إليهم، هدى، واملؤمنون به مهتدين يف 

م: منهم، على قسمني   .أئمة يهدون بأمر اهللا، وأتباع مهتدون 
والقسم األول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة، وهي درجة الصديقني، وإمنا نالوا هذه 

تعليم، والدعوة إىل اهللا، واألذى يف سبيله، وكفوا أنفسهم عن الدرجة العالية بالصرب على التعلم وال
  .مجاحها يف املعاصي، واسرتساهلا يف الشهوات

وصلوا يف اإلميان بآيات اهللا، إىل : أي) َكانُوا ِبآيَاتَِنا يُوِقُنونَ وَ  (: -رمحة اهللا-مث يقول عليه  
م تعلموا تعلًما درجة اليقني، وهو العلم التام، املوجب للعمل، وإمنا وصلوا  إىل درجة اليقني، أل

فما زالوا يتعلمون املسائل، ويستدلون عليها بكثرة ، صحيًحا، وأخذوا املسائل عن أدلتها املفيدة لليقني
  )٣(. "الدالئل، حىت وصلوا لذاك، فبالصرب واليقني، تـَُناُل اإلمامة يف الدين

   

                                                        

 ). ٧/٣٩٦(، ٢، طالجامع ألحكام القرآن،القرطيب) ١(
 ) ٢٤(سورة السجدة  آية ) ٢(
  ). ١٠٧(ص ج، .، د١، طتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان،ابن سعدي) ٣(
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  القيادة وطرق عالجهاسلبيات  –إعداد الداعية والمربي : الفصل الثاني
  .إعداد الداعية القائد: المبحث األول

x w v ( :- تعاىل–الكرمي كثريٌة ومنها قولهلدعاة يف القرآن إن اآليات اليت تبني منهجية إعداد ا
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y

± °   ()١(.  
هذه اآلية من اآليات العظام اليت تبني املنهج والسلوك الذي يرىب عليه الداعية فقد حوت 

وهي احلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال أي  -وجل عز–ثالثة أمور من أهم أسس الدعوة إىل اهللا 
  .احملاورة بالىت هي أحسن أي اجلدال باحلق وليس بالباطل

وهو جماز لكل عمل من شأنه أن . طريقه: وسبيل الرب": - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 
  .، وإضافة سبيل إىل ربك باعتبار أن اهللا أرشد إليه وأمر بالتزامه-رضى اهللا تعاىل-يبلغ عامله إىل 

: ويقتضي أن ال ختلو دعوته إىل سبيل اهللا عن هاتني اخلصلتني": -رمحة اهللا- مث يقول عليه 
  .احلكمة، واملوعظة احلسنة

هي اسم جامع لكل كالم أو علم يراعى فيه إصالح حال الناس واعتقادهم : فاحلكمة
  .إصالحا مستمرا ال يتغري

ا حكمة . القول الذي يلني نفس املقول له لعمل اخلري: واملوعظة وهي أخص من احلكمة أل
  .يف أسلوب خاص إللقائها

ادلة احلسنة، بل قال ! " # $ % & (: أَْيًضا -تعاىل–وجادهلم، وقال : وا

) ( '()٣(" )٢(.  
فلو ترىب الداعية على هذه األمور الثالثة، لكان موفقا ناجحا يف دعوته، مؤثرا فيمن يدعوهم،   

وسيكون قائدا حقيقيا يف دعوته وهذا هو النموذج الذي نريده، ليعمل يف حقل الدعوة إىل اهللا لينشر 
  .بفهم صحيح على منهج الكتاب والسنة الصحيحة  -وجل عز–دين اهللا 

                                                        

 ) ١٢٥(سورة النحل آية ) ١(
 ) ٤٦(سورة العنكبوت من اآلية ) ٢(
 ) . ٤/٣٣٠(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٣(
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z y } | { (: - تعاىل–يقول": - عليه رمحة اهللا-يقول ابن كثري   x w v

± ° ̄  ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ آمرا رسوله حممدا  )١()   ~ � 
--  وهو ما أنزله عليه  : - رمحة اهللا- عليه  قال ابن جرير، )باحلكمة( أن يدعو اخللق إىل اهللا

ا، ليحذروا : أي )واملوعظة احلسنة(من الكتاب والسنة  مبا فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم  
  .بأس اهللا تعاىل
من احتاج منهم إىل مناظرة وجدال، فليكن بالوجه : أي )وجادهلم باليت هي أحسن(: وقوله

! " # $ % & ' ) (: -تعاىل- احلسن برفق ولني وحسن خطاب، كما قال

، حني بعثهما إىل -عليهما السالم-بلني اجلانب، كما أمر موسى وهارون،  -تعاىل–، فأمره )(
� ¡( :فرعون فقال  ~ } | { z y x   ()٣(" )٢(.  

¸ ¹ (: -تعاىل–ومما يدل على أمهية إعداد الدعاة لنشر الدعوة، وبيان اإلسالم، قوله 
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Í Ì Ë

Ð Ï Î()٤(.  
ويف هذه اآلية أيضاً دليل وإرشاد وتنبيه لطيف، لفائدة «: -رمحه اهللا-الشيخ السعدي  يقول
ا، ويوفر : مهمة، وهي أن املسلمني ينبغي هلم أن يعدوا لكل مصلحة من مصاحلهم العامة من يقوم 

منافعهم، ولتكون وجهة  وقته عليها، وجيتهد فيها، وال يلتفت إىل غريها، لتقوم مصاحلهم، وتتم
اية  ما يقصدون قصًدا واحًدا، وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق  مجيعهم، و

وتعددت املشارب، فاألعمار متباينة، والقصد واحد، وهذه من احلكمة العامة النافعة يف مجيع 
  .)٥(»األمور

                                                        

 ) ١٢٥(سورة النحل آية ) ١(
 ) ٤٤(سورة طه آية ) ٢(
 .)٤/١٦(، ٢،، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٣(
  ١٢٢سورة التوبة اآلية ) ٤( 
 ).٣٥٥(ص ج، .، د١، طالمنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم ابن سعدي، ) ٥( 
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عاة يعين تكوين األمة، وأثر الرجل إن تكوين الد«: - رمحه اهللا-يقول الشيخ حممد الغزايل و 
العبقري فيمن حوله كأثر املطر يف األرض، وأثر الشعاع يف املكان املتألق، واألمم العظيمة ليست إال 

  .املوفقني صناعة حسنة لنفر من الرجال
إن عوام الناس ومجاهريهم يف عامة األحايني ال وزن هلم، وال تأثري حقيقياً يف واقع احلياة وتاريخ  

  .الناس، بل يظلون يف أماكنهم حيارى حىت جيئ القائد املمتاز فيوجههم هنا وهناك
إن عبء الدعوة ثقيل، ومهمة هداية الناس عمل جليل، ومن مث وجب أن خيتار الدعاة من 

األمة وفق معايري معينة، وأال يرتك هذا األمر للظروف تفرضه، مما يدفع بالعجزة بني صفوف 
ال احلسَّاس فيكون الضرر ال النفع   .)١(»والقاصرين واجلاهلني إىل هذا ا

: -رمحه اهللا- له فضل كبري فهو من أحسن الناس قوًال، وعن احلسن البصري  الناجح والداعية
O N M L Y X W V U( :أنه تال هذه اآلية«  T S R Q P﴾

: فقال )٢(
هذا حبيب اهللا هذا ويل اهللا هذا صفوة اهللا هذا خرية اهللا هذا أحب أهل األرض إىل اهللا أجاب اهللا يف 
دعوته، ودعا الناس إىل ما أجاب اهللا فيه من دعوته، وعمل صاحلًا يف إجابته، وقال إنين من املسلمني 

  . )٣(»هذا خليفة اهللا
أن يكون عظيم اإلميان باهللا ، شديد اخلوف منه ، صادق التوكل "الداعيةيف  وينبغي أن يراعى

عليه ، دائم املراقبة له ، كثري اإلنابة إليه ، لسانه رطب بذكر اهللا ، وعقله مفكر يف ملكوت اهللا ، 
، مع وقلبه مستحضر للقاء اهللا ، جمتهد يف الطاعات ، مسابق إىل اخلريات ، صوام بالنهار قّوام بالليل 

حتري اإلخالص التام ، وحسن الظن باهللا وهذا هو عنوان الفالح ، ومست الصالح ، ومفتاح النجاح 
، إذ هو حتقيق ملعىن العبودية اخلالصة هللا وهي اليت جتلب التوفيق من اهللا فإذا بالداعية مسدد ، إن 

من " لف بأنه ومثل هذا ينطبق عليه وصف الس، عمل أجاد ، وإن حكم أصاب ، وإن تكلم أفاد
    .)٤("تذكرك باهللا رؤيته

                                                        
 .)٩، ٧(ج، ص .، د١ط دراسات في الدعوة والدعاة،«مع اهللا حممد الغزايل، ) ١( 
  )٣٣(آية  سورة فصلت) ٢( 
 .١٢٢/ ٤، ٢، طتفسير القرآن العظيمابن كثري، ) ٣( 
ياله من (على موقع ، مقومات الداعية المؤثرعلي بادحدح،مقال بعنوان، ) ٤(

  ت.دhttp://www.denana.com/main/articles.aspx?selected_article_no=11122):دين
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  إعداد المربي: المبحث الثاني
صفات كلما ازداد منها زاد جناحه يف الرتبية بعد توفيق اهللا، وقد  فيه إن املريب الناجح البد أن تتوفر

يكون املريب أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً أو عماً أو جداً أو خاًال، أو غري ذلك كاملعلم يف املدرسة او 
واحد، بل كل من حول الطفل يسهم  شخص معلم القرآن، وهذا ال يعين أن الرتبية تقع على عاتق

  .ه وإن مل يقصديف تربيت
العلم، واألمانة، والقوة، والعدل، واحلرص، واحلزم، والصالح، والصدق، : وصفات املريب كثرية أمهها

  .واحلكمة
عليه -إن من أفضل النماذج اليت تعترب منوذجا للمريب املوفق واملخلص يف تربيته هو لقمان و 

< ? @ B A 6 7 8 9 : ; > = (: عن نصيحته لولده -تعاىل - يقول -السالم

E D C   ()١(.  
وهكذا تتضح منابع احلكمة على لسان لقمان املريب احلكيم، الذي يعظ ولده بأجل موعظة 

، أال وهي البعد عن الشرك باهللا، فتلك دعوة الرسل مجيعا ألهليهم وقومهم -عزوجل–وأحبها إىل اهللا 
  .قويا ال تؤثر فيه الشبهات مهما بلغتوينبغي أن يرىب عليها الولد منذ نعومة أظفاره، لكي ينشأ ثابتا 

ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقالعه عن الشرك باهللا ": -عليه رمحة اهللا-يقول ابن عاشور  
ألن النفس املعرضة للتزكية والكمال جيب أن يقدم هلا قبل ذلك ختليتها عن مبادئ الفساد والضالل، 

  ."فإن إصالح االعتقاد أصل إلصالح العمل
z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: على لسان لقمان أيضا -تعاىل–ل مث يقو 

´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ̈  §  ¦ ¥()٢(.  
فهو وصف مؤذن بالعلم والقدرة الكاملني، أي يعلم ": - عليه رمحة اهللا- يقول ابن عاشور 

  ."ويقدر وينفذ قدرته، وهنا قد استوىف أصول االعتقاد الصحيح
º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ (: يف بقية نصيحة لقمان البنه -تعاىل–مث يقول 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾   ()انتقل من تعليمه ":-عليه رمحة اهللا-يقول ابن عاشور ، )٣
                                                        

 ) ١٣(سورة لقمان آية ) ١(
 ) ١٦(سورة لقمان آية ) ٢(
 ) ١٧(سورة لقمان آية ) ٣(
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ة عماد األعمال أصول العقيدة إىل تعليمه أصول األعمال الصاحلة فابتدأها بإقامة الصالة، والصال
ومشل األمر باملعروف اإلتيان  االهتداء للعمل الصاحلعرتاف بطاعة اهللا وطلب الشتماهلا على اإل

  .باألعمال الصاحلة كلها على وجه اإلمجال
  ."فهذه كلمة جامعة من احلكمة والتقوى، ، مث أعقب ذلك بأن أمره بالصرب على ما يصيبه

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É (: مث يكمل تعاىل النصيحة على لسان الوالد املوفق بقوله

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÚ()١(.  
انتقل لقمان بابنه إىل اآلداب يف معاملة الناس فنهاه ":-عليه رمحة اهللا-يقول ابن عاشور  

عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم، وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه  
  ."ال حتتقر الناس: واملعىن.كواحد منهم

  .)٢()ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û(: -تعاىل–مث يقول 
بعد أن بني له آداب حسن املعاملة مع الناس قفاها ": -عليه رمحة اهللا-يقول ابن عاشور

أظهر ما يلوح على املرء من حبسن اآلداب يف حالته اخلاصة، وتلك حالتا املشي والتكلم، ومها 
  ."آدابه

وعشرين منها مثانيا » تفسريه«وقد ذكر اآللوسي يف ": - رمحة اهللا- يقول ابن عاشور عليه 
أي بين، إن الدنيا حبر عميق، وقد غرق فيها أناس كثري فاجعل سفينتك : قوله البنه: حكمة وهي

اىل لعلك أن تنجو وال أراك فيها تقوى اهللا تعاىل، وحشوها اإلميان، وشراعها التوكل على اهللا تع
  ."ناجيا

أنصف الناس حافظ، ومن  - عز وجل-من كان له من نفسه واعظ كان له من اهللا ": وقوله
  ." تعاىل أقرب من التعزز باملعصيةمن نفسه زاده اهللا تعاىل بذلك عزا، والذل يف طاعة اهللا

أنه بلغه أن لقمان احلكيم أوصى ابنه  يف املوطأ عن مالك ": -رمحه اهللا- مث يقول ابن عاشور 
حييي األرض  كما  يا بين، جالس العلماء وزامحهم بركبتيك فإن اهللا حييي القلوب بنور العلم: فقال

  .)٣("امليتة بوابل السماء
                                                        

 ) ١٨(سورة لقمان آية ) ١(
 ) ١٩(سورة لقمان آية ) ٢(
 ) . ١٧٢-٢١/١٥٥(، ١ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا) ٣(
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ونتحدث به  ، ومبا خناطبهومنده به نعطيهالذي  يف إعداد املريب البد من أن نعلم ما وكذلك 
  .، وما هي اجلوانب اليت نرى أنه ينبغي أن نغرسها فيه؟معه

  :عدادهإومن صفات المربي التي ينبغي أن تراعى في 
ديه ومسته وسلوكه أضعاف ": اهلدي والسلوك والسمت احلسن- ١ ذلك أن املريب يرتك آثاره 

أضعاف ما يرتك حبديثه وكالمه، وهلذا أخربنا اهللا تبارك وتعاىل أنه جعل لنا أسوة حسنة يف إبراهيم 
   .يرتكه القول، والعمل والفعل يرتك أثراً يف النفوس ال --والذين معه، وأمرنا أن نتأسى بنبينا حممد 

أن ميلك العلم الشرعي، وأن ميلك اخلربة، وأن ميلك القدرة : امتالك املريب ما يقدمه لآلخرين - ٢
  .على حل املشكالت، إنه حيتاج إىل أن يقدم العلم والتوجيه والنصح

  .قادراً على أن يقدم للناس ما حيتاجون إليه: أن يكون قادراً على العطاء- ٣
  .أن يقدم ما ينبغي وما لديه بالصورة املناسبة: اءأن يكون حسن اإلعط- ٤
ذا : تزان العاطفياإل- ٥ أن ميلك العاطفة واحلب والرمحة واحلنان، فيشعر هذا الذي يرتىب على يديه 

( * + , - . /  :) 4 3 2 1 0--الشعور، فاهللا تبارك وتعاىل قد قال عن نبيه 

8 7 6 5()١(.  
املرء متزناً يف انفعاالته مثل الغضب فيضبط تصرفاته، وردود أن يكون : نفعايلزان اإلتاإل- ٦

  .أفعاله، ومواقفه
  .أن يسمع كما يعطي، وأن يأخذ من هذا كما يعطيه: تصايلتزان اإلاإل- ٧
ليعرف أي مرحلة قطعها وجتاوزها، وليعرف األخطاء، وجوانب القصور، : القدرة على التقومي- ٨

  .)٢("يقوم أيضاً عمله وجهده وتربيتهميلكها هذا الشخص، ولوجوانب الضعف وليعرف القدرات اليت 
العلم واألمانة و القوة والعدل واحلزم واحلرص والصالح :ومن صفات املريب الناجح أيضا

  .والصدق واحلكمة، وقد تكلمت عن كثري منها يف الفصول السابقة 
   

                                                        

 ١٥٩اآلية  آل عمران) ١( 
مبوقع إسالم  ،)من صفات المربي(حممد الدويش، حماضرة بعنوان ) ٢( 

  ت.دhttp://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=774ويب
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  .سلبيات القيادة وطرق عالجها: المبحث الثالث
  علماء المسلمين عن القيادة تنحي: المطلب األول

ا األمة اإلسالمية يف أيامنا احلاضرة، والعلماء دائماً " يعترب هذا مظهراً من مظاهر الغربة اليت أصيبت 
وأبداً يف كل عصر ويف كل بلد هم الذين جيب أن يقودوا العامل، وجيب أن يتحملوا املسئولية كلها 

  .، وللمصيب أصبتأخطأت: ليقولوا للمخطئ
وهذا هو ما حيدث يف جل العامل اإلسالمي  دورهم القياديعن  لكن حينما يتخلى العلماء

حينما حيدث التخلي من علماء املسلمني إما أن يتقلد األمر غري أهله وهذا أمر خطري، ولذلك 
نشاهد هذا يف جل األحيان، وإما أن يكون احلمل الثقيل على من دون هؤالء العلماء من طلبة العلم 

م هذا  إىل أذى يوجه إليهم من كل جانب، وإىل نقد وإىل سجون فيكونوا عبئاً ثقيًال، وحينئذ يؤدي 
وإىل معتقالت؛ ألن هؤالء العلماء الذين ختلوا وهم أهل هلذه املسئولية وهم الواجهة بني أي دولة 

  .)١("ملسئولية يصعب األمر ويثقل احلملوبني أي حكومة وبني شعبها حينما يتخلون عن هذه ا
  األمةأزمة القيادة في : المطلب الثاني

يعاين العمل اإلسالمي من أزمة قيادة حقيقية، رمبا صارت هذه بدهية لدى الكثريين، لكنهم خيتزلون "
القيادة يف عنصرها البشري فقط، بينما التأمل العميق يف ثنايا األزمة يكشف أن الفقر القيادي ثالثي 

  .الشخص القائد - العمل القائد  -الفكر القائد : األبعاد؛ فهناك
وفر صفة القيادة ألي من هذه األبعاد عندما حيتشد خلفه قطاعات عريضة من العاملني وتت 
  .لإلسالم

وهذه األبعاد ثالثتها تلزم للعمل اإلسالمي كي ينهض من كبوته، وتلك وضعية مثالية مل 
تتوفر له يف السبعني عاماً املاضية إال مرات قليلة، لكن يف ظل واقع متدهور، يصبح اجلمع بينها 

مطلباً صعب املنال، واألْوىل أن تنهض اهلمم لتوفري أهم تلك األبعاد وأكثرها قدرة على إذابة اجلمود 
الذي أصاب العمل اإلسالمي، وحنسب أن الفكر القائد له األولوية، واألجدر برتكيز الطاقات من 

ا فات، وإمنا أجل إجياده باعتباره طليعة أي عمل دعوي ناجح، وال نعين بقيادة الفكر تدارَس م

                                                        

، الشبكة اإلسالميةموقع ، غربة اإلسالم: مقال بعنوان عبد اهللا اجلاليل، ) ١(
،http://www.islamweb.net/mainpage/index.php ت.د  
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تفعيل وليس تسكني السعي بقوة لصياغة رؤية فكرية تأصيلية جمددة متكاملة، تصلح إلدارة، وقيادة، و 
  .)١("العمل اإلسالمي

  السلبيات الخاصة بالقائد: المطلب الثالث
على سبيل اإلمجال فقط  بعضهاوهناك سلبيات أخرى ولكنها ختتص بالقائد نفسه وسأذكر 

اإلستبداد، التفريط، الكرب والعجب ورفض النقد، غياب اهلدف وبعثرة األولويات، خمالفة : ومنها
الفعل القول، اإلستئثار بشيء دون األفراد، ضياع معامل القدوة من شخصية القائد، التوقف عن تنمية 

راد دون مراعاة املصلحة، التمرد على فاملواهب وجتديد املعارف الشخصية، اإلنسياق مع رغبات األ
  .القائد

  :ومنها أيضا 
والتذبذب من ، إنسان صاحب هدف واضح  فالقائد :وعدم القرار على حال التذبذب والكسل"

i h g f e d (  : -عنهم تعاىل–قال ، أظهر صفات املنافقني  c b a `  _  ̂] \

m l k j   ()٢( .  
فهم يتومهون أنه ال طاقة هلم يف ، هو املخيم على أبناء األمة، الشعور بالعجز :العجزوكذلك 

  ومنها.كان يستعيذ ربه من العجز -- الرسولو  ،حضارات ةأن يفعلوا ما يفعله الغرب من صناع
ينظر إىل الدنيا ومن  فالقائد ينبغي أال، علىإرادة القائد من أكرب األمراض اليت تقضي وهو: التشاؤم

وخلطر التشاؤم ، قلب يسكنه األمل والتفاؤل ينبغي أن يكون ذاولكن ، ا نظرة سلبية سوداء معتمةفيه
   .ى عنه وأمر بضده أال وهو التفاؤل -- فإن الرسول

لكن من حوله يعملون وجبد ، قد يكون اإلنسان صاحب إرادة قوية: احمليط اخلارجيومنها 
فإن أقواهلم ال تقدم ، أقواهلمبهتم يمن هؤالء وال  القائد أن حيذرفعلى ، على هدمها باألقوال واألفعال

وحىت ، "مل يضره ما قاله الناس عنه مدحا أو ذما،من عرف نفسه:"-رمحه اهللا-  قال الثوري،وال تؤخر 
تم إال لنظر ربك ال غري   .حتافظ على إرادتك قوية فال 

                                                        

  ). ٢٣٨(ج، .، د١ط مجلة البيان العدد،املنتدى اإلسالمي، ) ١(
   ١٤٣ سورة النساء آية) ٢(
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ومن أجل ، أعماله يسارع يف إجناز أال القائدرادة إوإن مما يقتل : تسويف األعمالومنها 
% & ' ) ( :ذلك أمرنا اهللا باملسارعة يف إجناز أعمال اخلري فقال  $ # " !

- , + * )   ()١(.  
اخلوف على امللك و األموال والضيعات واألوالد والزوجات والبيوت واألنفس : اخلوفومنها 

̀ d c b a (:وقال أيضا،وسائر متع الدنيا  _ ^ ] \ [ Z Y

f e v u t s r  q p o n m l k  j i h g   ()٢(.  
ففي العجلة الندامة ويف التأين ، التسرع تهويوهن عزمي القائد رادةإوإن مما يفسد : التسرعومنها 

ويف " من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب حبرمانه :"ومن القواعد الشرعية قاعدة تقول، السالمة
ولكنكم :"الم أصحابه بقوله-- أن الرسول -رضي اهللا عنه- الصحيح من حديث خباب

  .)٤(")٣("تستعجلون
   

                                                        

   ١٣٣سورة آل عمران آية ) ١(
   ١٥،١٤ اآلياتسورة التغابن ) ٢(
 ).٣٦١٢(، برقم )٤/٢٠١(، ١طعالمات النبوة يف اإلسالم، ، باب املناقب، يف كتاب صحيحهأخرجه البخاري يف ) ٣(
: ، موقع اآللوكةدواء االمتهان وطريق القيادة والريادة..ةاإلرادعباسي،أبو يونس ال) ٤(

http://majles.alukah.net/t31893 ٢٣/٤/٢٠٠٩استعرض بتاريخ  
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  الخاتمة
  :أهم النتائج

  -: وقد خلصت من هذه الدراسة إىل عدة نتائج منها
ا لإل -: أوالً  حلهـا، وضبط أمورها، اماعات البشرية، لتيسري مصجتأمهية القيادة و ضرور

  .منع أفرادها من البغي و التظاملو 
ا والنظر إليها وتطبيقهااللقيادة مقومات ومباديء وشروط وصفات ينبغي مر أن  -: ثانياً   عا

ا   .يف الواقع العملي وأن للقيادة صفات عملية ينبغي للقائد التحلي 
أن اختيار و  هو منوذج للقائد العبقري الذي حيتذى به يف فن القيادة --أن النيب  -: ثالثاً 

أسس  ، قام على -رضي اهللا عنهم- و عهد خلفائه الراشدين    --القادة يف عهد الرسول 
  .موضوعية، ترجع إىل عنصري القوة و األمانة، مع اعتبار املصاحل الشرعية

  .فمىت توفرت يف املرء شروط التقدم للقيادة قدم، دون اعتبار لنسب أو قرابة أو صداقة وحنوها
 وخلفائه الراشدين متيناً متكامًال،  --سول القادة يف عهد الر تربية نهج ملقد كان  -: رابعاً 

توجيهاً و تسديداً و حماسبة، و عزالً و يعىن بالقائد قبل اختياره للقيادة، و بعد ترشيحه هلا؛ إعداداً له، 
  .إذا اقتضى األمر ذلك

 ولةد لقد أسهم هذا املنهج يف إبراز قيادات فذة كان هلا األثر العظيم يف صنع -: خامساً 
ا، و نبل أهدافها، وعناوحضارة   يتهامل تعرف البشرية يف تارخيـها الطويل هلا نظرياً يف رشدهـا، و قو

  .حتقيقها السعادة للناسبالقيم و املثل و الفضائل، و 
ا، و  -: سادساً  أن األخذ بتلك األسس، و ذلك املنهج، شرط رئيس لنهضة األمـة من كبو

ا رائدة ا إىل منزلتها الالئقة    .للحضارة، و قائدة للبشرية عود
  :التوصيات والمقترحات

وعلى ضوء ما سبق، خيلص الباحث إىل أن املتأمل يف كتاب اهللا سبحانه وتعاىل جيد أن 
األنبياء والرسل، كانوا يقومون بعمل قيادي مرموق، وكانوا يتلقون التوجيهات من العلّي اخلبري أثناء 

ر اهللا سبحانه وتعاىل يف هؤالء األنبياء والرسل من مسات وما قيامهم بعملهم القيادي، ولنا فيما ذك
قاموا به من أعمال وما يتلقونه من توجيهات ويف سرية املصطفى، ألعظم الدروس والعرب اليت يستفاد 

  .منها يف إعداد القادة واختيارهم
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  :لذا مما يوصي به الباحث
هو تناول موضوع القيادة من خالل أكثر من نسق حبثي نفيد فيه قادتنا وجمتمعاتنا، : أوال 

والبشرية مجعاء مما ميكننا استشرافه من خالل املنظور اإلسالمي الثري والعميق لتطبيقات مفهوم 
القيادة يف كل مناحي احلياة؛ عن طريق استخراج مقوماته، ومبادئه ونظرياته بتصور سليم وفهم 

ح وأسلوب جديد يتماشى وتطورات العصر ومتطلباته حىت تتمكن البشرية من االستفادة منه، صحي
ا، والتوجه حنو اهلدف املشرتك  . لتحقيق االستقامة التامة والتنمية الشاملة للحياة بكل جماال

 وأرى أيضا أن هذا املوضوع مل يأخذ حقه جيدا من جهة البحث مع أنه موضوع من األمهية: ثانيا
ضة هذه األمة يف مجيع أمورها احلياتية والدينية   .مبكان خاصة لتأثريه على 

أرى أيضا أن تعقد مؤمترات وندوات وكذلك دورات لنشر الوعي وتصحيح مفاهيم : ثالثا
اإلقتداء بالعطماء وخاصة عظماء املسلمني ففي األمة من النماذج القيادية ما يغين عن التشبه 

  .بقيادات غري املسلمني
 لةثمما وعاتضمو  تتناول اليت والدراساتث البحو  إىل يفتقر البحث نميدا نكا امل :رابعا

  .الّصلة ذاتث بالبحو  نامليدا ذاه ءراثإ إىل البحث، وسعياذا ه عضو ملو 
  :يلي ماح يقتر  الباحثإن فولذا 

 من مزيد ءإلجرا،اجلامعات يفالتفسري وعلوم القرآن  أقسام يف العليا الدراسات لبةط توجيه- ١
  .اإلسالمية القيادة حولت والدراسا البحوت

بعض الطالب على مهارات القيادة اإلسالمية بصورة عملية تطبيقية وتفعيله  تدريب تبين- ٢
  .يف اجلامعات

  .يف اجلامعات ومعرفة النتائج اإلسالمية القيادة ممارسة رأث ولح دراساتجراء إ- ٣
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  فهرس اآليات
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  ديثاحهرس األف
  الصفحة  طرف الحديث

  ١٨   إذا خرج ثالثة يف سفر
  ١٠١   استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم رجالً 

  ٤٤   اإلسالم يعلو
  ٩٥   امسعوا و أطيعوا

  ٤٦   أن أعرابيا سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة
  ٩٧   رجالً من األنصارأن النيب صلى اهللا عليه و سلم استعمل 

  ٨٤   إن وجدتك خارج جبال مكة
  ٤١   أنا النيبُّ ال َكِذب
  ٢٠   أنا قائد املسلمني
  ١٠٩   إمنا العلم بالتعلم
  ٤٢   بشِّروا وال تُنفِّروا

  ٣٨   ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة
  ٩٦   على املرء املسلم السمع

  ٦٧   فأكرم الناس يوسف
  ٤٣   اهللا  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، إذا أّمَر أمرياً  كان رسول

  ٩٨   كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم إذا بعث أمرياً 
  ٢٢   كلكم راعٍ 

ْز ِيل َما َوَعْدَتِين     ٨٧   اللَُّهمَّ َأجنِْ
م حفاة فامحلهم   ٨٨   اللهم إ

  ٢٢   اللهم َمن َوِيلَ من أمر أميت شيًئا
  ٦٣   لو أنكم كنتم توّكلون على اللَّه حّق توكله

  ٦٥   َما نـََقَصت َصَدَقة من َمالٍ 
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  الصفحة  طرف الحديث
  ١٠٢   َمِن اْستَـْعَمَل َرُجًال ِمْن ِعَصاَبةٍ 

  ١٨   من أطاعين فقد أطاع اهللا
  ٤٤   يا أبا ذر إنك ضعيف

  ٩١   يا أيُّها الناس ال متنَّوا لقاَء العدوِّ 
  ٨٥   نـَْبِين َلك َعرِيًشايَا َنِيبّ الّلِه، َأال 
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 فهرس األعالم

 الصفحة العلم م
 ١٠،١١  إبراهيم مدكور  ١
 ٢٢،٢٦،٢٨،٣٤،٤٩،١٠٢،١١٠ ابن كثري  ٢
 ٥٦، ٩، ٦٢، ٣٧  ابن ماجة   ٣
 ٤٥، ٧٩، ٧٧، ٢٧  ابن هشام  ٤
 ١١،١٥  أبو داود   ٥
 ٣١، ٣٠، ٢٩  أبو زيد اإلدريسي  ٦
 ٧٨  أبوعبد اهللا، الواقدي  ٧
 ٦٢  اآلجري  ٨
 ٨٣، ١١٨، ٩٠، ٨٩، ٨٤  اإلمام أمحد   ٩

 ٤١،٨٧،٩٥، ٣٨،٤٠، ٣٤، ٣٢، ١٦،٢٧  ابن تيمية  ١٠
 ٥٨  اجلرجاين  ١١
 ١٠  مجيل كاظم أملناف  ١٢
 ٦١  احلافظ ابن حجر  ١٣
 ٨٤  احلاكم  ١٤
 ٤٩، ٢٦  الرازي  ١٥
 ١٣  رمضان الزيان  ١٦
 ٨٨  رؤوف شليب  ١٧
 ٩  زكي بدوي  ١٨
 ١٠١  سعد أبو ديه  ١٩
 ٨٧، ٨٥  سعيد القحطاين  ٢٠
 ١٩، ١٨، ١٦  سعيد عبد العظيم  ٢١
 ٧٧، ٧٦  السهيلي  ٢٢
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 ٤٤، ٢١  الشوكاين  ٢٣
 ٥٦  صالح البدير  ٢٤
 ٩٣، ٢٦، ١٠٣، ٦٢، ٢  طارق السويدان  ٢٥
 ١١٦  عبد اهللا اجلاليل  ٢٦
 ٤١، ٣٩، ٩١، ٨٩  عبد اهللا العمروص  ٢٧
 ٧٠  عبدالرمحن الشامي  ٢٨
 ٣٢  العز بن عبد السالم  ٢٩
 ٢٧، ٢٧، ٢٦  علي الصاليب  ٣٠
 ٦٨، ٦٦، ٤٢  القرطيب  ٣١
 ١١٨،٩٧،٩٠،٨٩،٨٥،٨٢،٦٥،٦٤،٤٢،٣٩،٣٧،١٩،١٤ البخاري  ٣٢
 ٢١  الرازي  ٣٣
 ٨٢  السهيلي  ٣٤
 ٧٩  الطرباين  ٣٥
 ٤٣  القرطيب   ٣٦
 ٩٣، ٣٧  املاوردي  ٣٧
 ١١٥  حممد الدويش  ٣٨
 ١١١  حممد الغزايل  ٣٩
 ٧٨  حممد الصاحلي الشامي  ٤٠
 ، ٧١، ٢١،٢٥  حممد رشيد رضا  ٤١
 ٨١، ٧٥،٧٦  حممد مسعد ياقوت  ٤٢
 ٩٩  حممدبن عبد الوهاب  ٤٣
 ٢٠  حممود خطاب  ٤٤
 ٩١، ٨٥، ٨٢، ٧٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٢٩  مسلم   ٤٥
 ١٩، ١٦  املودودي  ٤٦
 ٨٣  نبيل البصارة الكوييت  ٤٧
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 ٤٥  النحالوي  ٤٨
 ٩٨، ٧٢، ٦٠  هايل طشطوش  ٤٩
 ١٠٦  هشام مصطفى  ٥٠
 ٨٠، ٨٠  الواقدي   ٥١
 ٤٠  ابن األثري   ٥٢
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  المراجع  قائمة
  :المراجع العربية : أوال
 . القرآن الكريم .١
 .)ت.، ددار الشروق:القاهرة -بريوت(،١٧ط،  في ظالل القرآنسيد قطب ، ،إبراهيم  .٢
الدار الثقافية : القاهرة ط،.د ،أسلوب المقابلة في القرآنإبراهيم ،كمال عبد العزيز ،  .٣

  . ت.، دللنشر
 .ت.، ددار القلم ،دمشق،١ط،  المفردات في غريب القرآنالراغب ، ،األصفهاىن .٤
 . ت.، دداراملعارف: مصر، ٣ط ،إعجازالقرآن الطيب، بن حممد الباقالين، .٥
 في التنزيل معالمالشافعي ، الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني البغوي، أبوحممد .٦

 .ت.، د)العريب إحياءالرتاث دار: بريوت (،١ط، ) تفسيرالبغوي( تفسيرالقرآن
املدينة (، ٥ط، التفاسير لكالم العلي الكبير أيسرجابر بن موسى،، أبو بكر اجلزائري  .٧

 .ت.، د)مكتبة العلوم واحلكم: املنورة
: القاهرة، ٣ط ، مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليمابن تيمية ،  .٨

 .ت.، ددار الوفاء
: القاهرة،  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ط،.د مصطفى ، ،أمني  و ي ،عل،اجلارم .٩

 .ت.، دالدار املصرية السعودية
شركة :بريوت (، ١ط،  التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي الكليب الغرناطي ، حممد بن أمحد ، .١٠

 .ت.، د)دار األرقم
 :الرياض(، ١ط،  القرآنجامع البيان في تأويل أبو جعفر الطربي ، حممد بن جرير  ،  .١١

 .ت.، د)مؤسسة الرسالة
، الروابط العاملية للنشر والتوزيع: القاهرةط، .د،  أنواع التفكيراحلارثي ، إبراهيم بن أمحد ،  .١٢

 . ت.د
 .ت.، د)دار املعرفة: بريوت(ط، .د،  إحياء علوم الدينحممد بن حممد ،  ،أبو حامدالغزايل .١٣
، كنوز املعرفة: عمانط، .د،  في القرآن الكريم التواصلأبو حسنية ، إبراهيم حسن ،  .١٤

 .ت .د
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 . ت.، دديبونو للنشر والتوزيع:عّمان ط،.د،  الشامل في مهارات التفكيرحسني ،ثائر ،  .١٥
 .ت.، دمفيت القدس والديار الفلسطينيةط، .د،  مكانة العقل في القرآنحسني ،حممد ، .١٦
 :، الرياض البلياردو للتميز في الحياةدروس  ط،.داحلماد ، فوزان بن عبد الرمحن ،  .١٧

 .ت.، داجلريسي للتوزيع
جامعة النجاح  ط ،.د ، التفكير وتنميته في ضوء القرآن الكريمعبد الوهاب، ،حنايشة  .١٨

 .م ٢٠٠٩الوطنية ، نابلس، فلسطني ، 
،  مهمة القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومي لدى اإلنسانحوامده، مصطفى ،  .١٩

 .م ٢٠٠٣،األردن ، جامعة جرش  ،، كلية الشريعة ط.د
 جممع: املدينة املنورة  ط ،.د،به ومايتعلق وتاريخه الكريم القران نزول حممدعمر، حوية، .٢٠

 .ت.، دالشريف املصحف لطباعة فهد امللك
 .ت.، د)دار القلم: دمشق( ،١، ط القرآن ونقض مطاعن الرهبانصالح ، .اخلالدي ،د .٢١
علوم الشريعة ط، .د، منهج القرآن الكريم في صياغة تفكير اإلنسان زياد ، ،الدغامني  .٢٢

 .م٢٠٠٥ ،والقانون، اجلامعة األردنية
دار  :بريوت ، ٣ط،   )التفسير الكبير(مفاتيح الغيب الرازي ،أبو عبد اهللا حممد بن عمر ، .٢٣

 .ت.د إحياء الرتاث العريب ،
ط، .د، دة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في العقي، وهبة بن مصطفى ، الزحيلي  .٢٤

 .ت.، ددار الفكر املعاصر: دمشق
ادر ، ، الزركشي  .٢٥ ، ١ط ، البرهان في علوم القرآنبدر الدين حممد بن عبد اهللا بن 

 .ت.، ددار املعرفة:بريوت
سير الكريم الرحمن في تفسير كالم تالسعدي ، عبد الرمحن بن ناصر ،  .٢٦

 .ت.، دمؤسسة الرسالة :الرياض،١ط،المنان
 ت.، دقرطبة للنشر: الرياضط، .د،  مبادئ اإلبداعالسويدان ،طارق ، و العدلوين ،حممد ،  .٢٧

. 
، )مطابع أخبار اليوم:القاهرة (، ١ط، الخواطر -تفسير الشعراوي حممد متويل ، ،الشعراوي .٢٨

  .ت.د



 

١٣١ 
 

دار الكتب :لييا (، ١ط،المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أمحد عمر، أبو شوفة  .٢٩
 .ت.، د)الوطنية

مسند اإلمام أحمد بن الشيباين ،أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ، .٣٠
 .ت.، دمؤسسة الرسالة: الرياض، ١ط، حنبل
مركز حتقيقات كامپيوتري علوم ط، .د،  العقل في القرآن الكريمصاحل ،نبيل علي ،  .٣١

 .م  ١٩٩٣إسالمي ، 
  .ت.، د)دار القرآن الكرمي: بريوت (، ٧ط،  ابن كثير مختصر تفسيرالصابوين،حممد علي ، .٣٢
بريوت ،٣ط،عرُضوقائعَوتحليألحَداث - السِّيرُةالّنبويةالصَّالَّيب،َعليمحمدحممد، .٣٣

 .ت.، دداراملعرفةللطباعةوالنشروالتوزيع:
الدار : تونسط، .د،  التحرير والتنويرحممد الطاهر بن حممد التونسي ،  ،بن عاشور ا .٣٤

 .ت.، دللنشرالتونسية 
السحاب للنشر : القاهرة ط، .د،  الذكاءات المتعددةطارق عبد الرؤوف ، .عامر ، د .٣٥

 .ت.، دوالتوزيع
منهج القرآن الكريم في تحرير العقل والفكر ، عبد الكرميعبدالفتاح حممد ، عبدالكرمي  .٣٦

 .م١٩٧٨ ،جامعة األزهر ،أصول الدين ط، .د، اإلنساني 
ط، .د،  مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمينابن عثيمني ، حممد بن صاحل ،  .٣٧

 .ت.، ددار الثريا للنشر:الرياض
 .ت.، د)كتاب إلكرتوين( ،تدبر القرآن بين النظرية والتطبيق ، رقية، العلواين  .٣٨
 .ت.، د)مؤسسة الرسالة:الرياض (، ١ط،  ترجمة معاني القرآن الكريم،  حممد ، الفوزان .٣٩
شركات الدكتور إبراهيم الفقي للتنمية  ،القاهرة ط، .د،  قوة التفكيرالفقي ، إبراهيم ،  .٤٠

 . ت.، دالبشرية
 .ت.، دمؤسسة الرسالة: الرياض ،١ط،  القاموس المحيطالفريوز آبادي ، جمد الدين ،  .٤١
جامعة قسم علوم القرآن والرتبية اإلسالمية ط، .د،  آيات العقل في القرآنكامل ، إسراء ، .٤٢

 . ت.، دبغداد
  .ت.، ددارالكتبالعلمية: بريوت، ١ط،   تفسيرالقرآنالعظيمابنكثري،  .٤٣



 

١٣٢ 
 

  ).دار القلم: دمشق (، ٣ط،  مباحث في إعجاز القرآنمسلم ، مصطفى ،  .٤٤
، دار العلم: مكة املكرمة ط، .د،  مبادئ ومهارات القيادة و اإلدارةمالئكة ،عبد العزيز ،  .٤٥

  .ت.د
رابطة العامل : القاهرة ، ١ط،  عاني ترجمات القرآن الكريممالندوي ، عبد اهللا ،  .٤٦

 .ت.، داإلسالمي
المسند الصحيح المختصر بنقل مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،  ، النيسابوري  .٤٧

، دار إحياء الرتاث العريب : بريوت، ١ط،  العدل عن العدل إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .ت.د

 ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أيب بكر بن سليمان ، اهليثمي ،أبو احلسن .٤٨
  .ت.، دمكتبة القدسي:القاهرة ط، .د

  :المواقع اإللكترونية على الشبكة العنكبوتية: ثانيا
  . مجموعة مقاالت حول القرآن الكريم .١
  www.alukah.net: شبكة األلوكة .٢
  www.almaany.com: معجم املعاين اجلامع     . ٣


