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Abstract 

This study aims to analyzing and studying the relationship between the leadership behavior of the 

Prophet Muhammad (PBUH) and the effect transformational leader in his followers. This influence 

was reflected in the formation of a generation of creative leaders. The analytical inductive method 

has been adopted based on previous studies, analysis and interpretation. Where the study 

confirmed that whenever the leadership behavior stems from the values and compatible with this 

lead to achieve the desired goals and vice versa. The focus of this study on transformational 

leadership and its definition and concept, importance and patterns and then practical models for 

the application of the Prophet  (PBUH) have and their impact on change. One of the most important 

results is the dissemination of knowledge and culture in the style of transformational leader and its 

impact on the process of change, development and creativity in organizations. 

Keywords: Transformational Leadership, desired Change, Charismatic, Motivation, and 

Inspiration. 
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 امللخص

وأتثرية كقائد حتويلي يف أتباعه  ملسو هيلع هللا ىلص العالقة بني السلوك القيادي للنيب حممد هتدف هذه الدراسة إىل حتليل ودراسة 

وانعكاس هذا التأثري يف تكوين جيل من القادة املبدعني. وقد مت اتباع  املنهج االستقرائي التحليلي معتمدا" يف ذلك 

على الدراسات السابقة وحتليلها وتفسريها. حيث أكدت الدراسة على أنه كلما كان السلوك القيادي انبعا من القيم و 

عها يؤدي ذلك إىل حتقيق األهداف املنشودة والعكس صحيح. وقد مت الرتكز يف هذه الدراسة على القيادة متوافقا" م

هلا وأثرها يف التغيري،  ومن أهم النتائج   ملسو هيلع هللا ىلصالتحويلية وتعريفها ومفهومها وأمهيتها وأمناطها مث مناذج عملية لتطبيق الرسول  

 ره يف عملية التغيري والتطوير واإلبداع يف املنظمات . نشر املعرفة والثقافة بنمط القائد التحويلي وأث

 

 : القيادة التحويلية، التغيري املنشود، التأثري الكاريزمي، التحفيز، اإلهلام. الكلمات املفتاحية
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 املقدمة:

، تشهد بذلك قيمه إن النيب القائد حممدا" صلى هللا عليه وسلم هو بال منازع أعظم قائد حتويلي عرفه اتريخ البشرية

وأخالقياته ومبادئه واليت انعسكت يف سلوكه القيادي املتميز الفريد، ومساته وخصائصه القيادية النادرة العظيمة، لقد 

أوكلت الية أعظم املهمات علي وجه األرض وهي تغيري قيم ومبادئ البشر الوثنية البالية إىل قيم عليا إنسانية سامية، 

عظيمة اليت محلها النيب حممد صلى هللا عليه وسلم كانت مهمة" عظيمة ونبيلة للتغيري وحتويل اجملتمع، فاملهمة التحويلية ال

حيث كانت املسئولية جسيمة، وأعباؤها ثقيلة، فقد كلف سبحانه وتعاىل حممد صلي هللا علية وسلم خامت النبيني وسيد 

ني من الكفر والضالل إىل اهلداية والرشاد والعدالة واإلسالم ومن املرسلني ورمحة هللا إىل الناس أمجعني مبهمة حتويل العامل

 عبادة أصنام التضر وال تنفع إىل عبادة هللا وحده وتعبيد الدنيا كلها هلل تعاىل علي هدي وبصرية. 

ن وكما ذكر اهلواري إن أعظم منوذج للقائد التحويلي هو رسول هللا صلي هللا عليه وسلم الذي بعث ليحول البشر م

عبادة األواثن إىل عبادة هللا الواحد األحد. وحيوهلم من قيم وقناعات وسلوكيات اجلاهلية إىل قيم وقناعات وسلوكيات 

 . (1)حيوهلم من القيم والقناعات املرتبطة ابلدنيا إىل قيم وقناعات مرتبطة ابآلخرة ،اإلسالم

 وأثرها يف إحداث التغيري املنشود. ) ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حممد )القيادة التحويلية يف حياة    ومن هنا كان البحث بعنوان "

نبعت من كتاب هللا الذي نزل به  ) ملسو هيلع هللا ىلص: إبراز خصائص وصفات قيادية أخالقية قيمية للرسول )والذي هدف إىل

الوحي علي رسول هللا فقد كان خلقه القرآن ولذا فقد قام حبمل األمانة وتبليغها وأسس دولة وأنشأ حضارة. وتوضيح 

يادتة على أتباعه حيث ظهرت أمة من القادة املبدعني الذين أحبوا حماكاته والسري علي هنجه فكانوا حبق قادة آاثر ق

مبدعني رابهم القائد األعظم وتعلموا قيادتة، فحققوا النصر علي الظاملني ونشروا التسامح يف ربوع الدنيا وأنتجوا جيال" 

 

 م. 2008اهلواري ، املكتبات الكربى يف مصر والعامل العريب ، القاهرة ، د.سيد لقائد التحويلي وتغيري املستقبل( ا1)
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اإلنسانية ونشروا املعارف والعلوم ورفعوا لواء العدل واإلسالم يف العاملني،  من العلماء واملبدعني يف كافة جماالت احلياة

 يف اجلزيرة العربية كلها ويف مشارق األرض ومغارهبا ارتفع صوت احلق عاليا خفاقا. 

 ويعترب تشكيل الرؤية والرسالة هي من أهم مسات وخصائص القائد التحويلي وجند أن الرسول عليه الصالة والسالم هو

أفضل من استخدم أسلوب القيادة التحويلية، إذ أنه وضع رؤية ورسالة وكان لدية وضوح كامل لتلك الرؤية واستطاع  

 .أن ينقلها إىل أتباعه

إذ كان صلى هللا عليه وسلم دائم التذكري ابآلخرة وهي الرؤية النهائية للمسلمني. وها هو الرسول القائد عليه الصالة 

على اجلهاد برتغيبهم ابجلنه وثواب اآلخرة. أيضا من األمور الذي أكد عليها إيصال الرؤية  والسالم حيث املسلمني

لألتباع واتضح هذا يف معركة مؤتة عندما ذكر عبد هللا بن رواحة املسلمني ابهلدف من قتال العدو حيث قال: "اي قوم 

ل الناس بعدد وال قوة وال كثرة، إمنا نقاتلهم . وما نقات-الشهادة  –:وهللا إن الذي تكرهون للذي خرجتم له تطلبون 

 . (2)هبذا الذين الذي أكرمنا هللا به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني، ٕاما ظهور أو شهادة"

من أننا اذا نظران إىل واقعنا احلايل وأمعنا النظر جند أن القيادة تعترب أمرا ذا أمهية ابلغة ابلنسبة  وتنبع أمهية البحث:

لكافة املنظمات حيث ترتكز عليها خمتلف األعمال والقرارات والنشاطات، حيث أصبحث هذه املنظمات يف أمس 

الذي يضمن هلا االستمرارية والتميز والرقي، وهذا ال احلاجة إىل قيادة راشدة واعية إلحداث التطوير والتغيري املنشود 

يتحقق إال بوجود قيادة إدارية واعية متتلك من املهارات القيادية ما ميكنها من حتريك اجلهود وتوجيه الطاقات لتحقيق 

ومستقبل أفضل مستوى من االجناز. وال بد إلدارات املنظمات أن تدرك مدى أمهية ودور القيادة وأتثريها على واقع 

املنظمات، وال بد أن يكون االهتمام فائقا ألمهية إعداد قيادات يتميزون بقيم ومبادىء سامية وأخالق رفيعة وفق تعاليم 

 .القرآن الكرمي وسنة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم واليت ستؤهلهم لتنمية املنظمات وتطويرها وقيادهتا إىل التغيري املنشود

 

 . 113م، ص:1986، الثقافية الكتب مؤسسة الفرج، أبو اجلوزي بن علي بن حممد بن علي بن الرمحن عبد املمات، عند الثبات (2)
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خدام املنهج االستقرائي التحليلي معتمدا يف ذلك على الدراسات واألحباث السابقة اليت هلا عالقة مت استمنهج البحث:  

مباشرة مبوضوع البحث أو اليت عاجلت أو ركزت على أحد جوانب موضوع املقال، مث حتليلها وتفسريها مع االستشهاد 

البحث ببعض الدراسات واألحباث اليت تطرقت ببعض اآلايت واألحاديث اليت هلا عالقة مبوضوع البحث، كما مت دعم  

 هلذه املوضوع من جوانب خمتلفة.

 

 املبحث األول: القيادة التحويلية )املفهوم واألمهية (

 مفهوم القيادة التحويلية: 

أهم التقين ويعد من  والتطور العلمي التقدم يوجد العديد من األمناط القيادية  اليت حتدث عنها علماء اإلدارة وأفرزها

 مواجهة يف املنظمة قيادة على العالية مييزه قدرته ما أهم نعترب أن والذي التحويلية( القيادة )منط القيادية هذه األمناط

 اجملال فتح طريق عن قدراهتم اإلبداعية املرؤوسني وتنمية سلوكيات يف التأثري خالل من التحدايت والتطورات احلديثة

 -القيادة التحويلية - هبا  يقصد  و .تواجهم وتواجة منظماهتم اليت والصعوابت املشاكل مواجهة على وتشجيعهم هلم

 ألمناط والنظم  األفراد حيول و التطلعات من لريفع  ذات العالقة، الشخصية الصفات و اجلاذبية لعنصر القائد  استخدام

 واليت التوقعات يفوق عطاء ليقدموا األفراد على تؤثر إحيائية قيادة هي التحويلية عال، فالقيادة مستوى ذات األداء من

 :مثل أصول راسخة ذات مفاهيم على التحويلية القيادة وتقوم الكبرية، التنظيمية  التغريات حاالت يف ما يتم غالبا

 التفاعل و  الفرد احرتام و هبا، االلتزام احلقيقي و  املهنية و االجتماعية للقيم اعتبار وضع  و الشخصية االستقامة األمانة،

 .(3)االستقامة و التحفيز التمكني، القدوة، .اجلاذبية،   الرؤاي، ميلك التحويلي فالقائد  اآلخرين، مع 

 

 

 .  286 ص:،م1995 السعودية، الثانية، الطبعة، الرايض نشر، دار ون يد ،ضرار قاسم، األول التنفيذي املستوى على اإلشرافية املهارات تنمية (3)
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 اليت ابلطرق واألساليب العشرين القرن  من والتسعينيات الثمانينيات فرتة يف والقيادة اإلدارة جمال يف الباحثون  اهتم ولقد 

ذلك لدى العديد  نقطة االنطالق، لتحقيق كانت وقد  فيها،  جديدة حياة وبعث املنظمة، تطوير  على القائد  تساعد 

 عملية  أهنا أساس على  " تفهم برينز " عند  "والقيادة "Macgregor Burnsبرينز  ماكجروجر" أعمال منهم هي

. وقد (4) "واألخالقية الواقعية مستوايت أعلى إىل األخر منهما كل رفع  إىل والتابعني القائد  من كل خالهلا من يسعى

( عندما وضع نظرية منهجية للقيادة التحويلية Bassشهدت القيادة التحويلية تطور ملحوظا من خالل إسهامات ابس)

 MLQ)   )Multifactorووضع هلا مناذج ومقاييس لقياس عوامل السلوك القيادي وهو مايعرف مبقياس 

Leadership Questionnaire  ذي تضمن ثالث عناصر للقيادة التحويلية هي الكاريزما  والتشجيع ال

 Inspirationalمكوان رابعا أطلق علية الدافعية )  1990اإلبداعي  واالهتمام ابلفرد مث أضاف ابس يف عام 

Motivationضمن قدم كل من ابس وأفوليو منوذجا أكثر حداثة للقيادة التحويلية والتبادلية يت   م 1993( ويف عام

 سبع عناصر : ثالثة منها حتدد القيادة التبادلية، وأربعة حتدد القيادة التحويلية. 

 تعاريف القيادة التحويلية: 

يعد مفهوم القيادة التحويلية من املفاهيم احلديثة يف الفكر اإلداري حيث ظهر يف أواخر السبعينات من القرن املاضي 

"القيادة"، والـذي أكد فيه برينز على أن أحد الرغبات العاملية امللحة يف العصر احلايل تتمثل فـي على يد برينز يف كتابه  

احلاجة الشديدة إىل قيادة ابتكاريه مؤثرة حتل حمل القيادة التقليدية والتـي تعتمـد على تبادل املنفعة، ومن مث فهي عالقة 

(  والذي ظهر مصطلح القيادة التحويلية علي يديه Burns, 1987ف .  ويص(5)غري اثبتـة وغالبـاً ال تسـتمر طـويالً 

 

، سوراي 2العدد  ،انيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميد (4)
 . م2001

رايض، العالقة بني خصائص القيادة التحويلية ومدى توافر إدارة اجلودة الشاملة، مشهر بن انصر العمري، رسالة ماجيستري، جامعة امللك سعود ال (5)
 . 27م، ص:2004
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القيادة التحويليىة على أهنا  " عملية يسعي من خالهلا القائد والتابعني إىل النهوض بكل منهما اآلخر للوصول إىل 

 .Burns(6)أعلى مستوايت الدافعية واألخالق" وذكر نفس التعريف منسواب إىل 

عرف"القيادة التحويلية أبهنا عملية حتدث عندما يقوم شحص أو أكثر ابلإللتحام مع   Burns  كما ذكر اجلارودي أن 

آخرين بطريقة متكن القادة والتابعني من رفع بعضهم البعض إىل مستوايت أعلي من األخالق والدوافع والسلوكيات ) 

 رغبات، وحاجات، وطموحات، وقيم التابعني االساسية (. 

حسب تعريف  )بيلبينـي( اسـتخدام القائـد لعنصر اجلاذبية والصفات الشخصية ذات العالقة،   -ويلية  وتعين القيادة التح

لريفع من التطلعات وحيـول األفراد والنظم ألمناط من األداء ذات مستوى عال  فالقيادة التحويلية هي قيـادة إحيائية تؤثر 

ما يـتم فـي حاالت التغريات التنظيمية الكبرية. وتقوم القيادة  على األفراد ليقدموا عطاء يفوق التوقعات والذي غالباً 

التحويليـة علـى مفـاهيم ذات أصول راسخة مثل  األمانة، واالستقامة الشخصـية، ووضـع اعتبـار للقـيم االجتماعية واملهنية 

الرؤية، اجلاذبية، القدوة، التمكني، وااللتزام احلقيقي هبا، واحرتام الفرد والتفاعل مع اآلخرين؛ فالقائد التحويلي ميلك 

 .(7)التحفيز، واالسـتقامة

وتسعي القيادة التحويلية إىل النهوض بشعور التابعني وذلك من خالل االحتكام إىل أفكار وقيم أخالقية مثل احلرية 

شخصية للقائد وليس علي والعدالة واملساواة والسالم واإلنسانية فسلوك القيادة التحويلية يبدأ من القيم واملعتقدات ال

  .تبادل مصاحل مع املرؤسني

وينظر هلا كوجنر على أهنا تلك القيادة اليت تتجاوز تقـدمي احلـوافز مقابـل األداء املرغوب إىل تطوير وتشـجيع املرؤوسـني 

 .(8)لعليــا للمنظمةفكريـاً وإبـداعياً وحتويـل اهتمامــاهتم الذاتيــة لتكــون جــزءاً أساســياً مــن الرســالة ا

 

 .123م ص :2012، سسة طيبة للنشر والتوزيع القاهرة، مؤ نواع املديرين، عاطف عبد هللا املكاويأ (6)
 .286 ص ،م1995 السعودية، الثانية، الطبعة ،الرايض نشر، دار ديون ضرار، قاسم  ،األول التنفيذي املستوى على اإلشرافية املهارات تنمية (7)

8)) Leadreship learning to share vision, Organizational dynamics,Winter , Conger M , 2002 Vol 19, Issue 3, P 47. 
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 القيم تعزيز خالل من حتقيق األهداف وتنشيطهم حنو التابعني دفع  عملية  هي التحويلية القيادة أن  Burnsوذكر   

 . (9) القادة إىل مرتبة هبم والوصول األخالقية، القيمو  العليا  

 من أبعد  هو ما إىل وحاجاهتم املرؤوسني اهتمامات تعاظم و توسيع  على تعمل اليت أهنا القيادة Bassونظر اليها 

 .  (10)املنظمة مصلحة أجل من الشخصية اهتماماهتم

أن القيادة التحويلية تشارك يف عمليات تتضمن خطوات متتالية وتشمل   Tichy and Devannaويعتقد الكاتبان  

 .  (11)االعرتاف ابحلاجة إىل التغيري، وإجياد رؤية جديدة، وجعل التغيري عمل مؤسسي

 القائد  فان  العالقة هذه ويف  العمل أساس على التبادل عالقة فيها تبين اليت القيادة "أهنا رأى فقد  Cardonaأما   

. (12)للمرؤوسني" احلقيقة الدافعية على معتمداً  املكافآت إبعطاء املنظمة مع  التوحد  و االتساق على مرؤوسيه يشجع 

 و   فكراي املرؤوسني تشجيع  و تطوير إىل املرغوب األداء مقابل احلوافز  تقدمي  تتجاوز اليت القيادة وأضاف أهنا تلك

 . (13)للمنظمة العليا الرسالة من أساسياً  جزءاً  لتكون الذاتية   اهتماماهتم وحتويل إبداعياً 

 إىل واملرؤوسني القائد  لرفع  والقيم، والرؤى املشرتكة، اإلهلام، تستخدم التحويلية القيادة  أن  إىل Fairholmوأشار 

لتحقيق   املالئمة جهودهم مضاعفة إىل األفراد  تدفع  هنا فالقيادة املعنوية، الروح والتحفيز، ورفع  التفكري، مستوايت أعلى

  .(14)املشرتكة األهداف

 

، سوراي 2دد نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميدانية العاستخدام  (9)
 .15. ص: م2001

(10) Improving Organizational effective through Transformational Leadership, Bass, B. M. London, Sage 

Publications, 1994. 

( 11)The transformational leadership, Tichy, N. M. and Devanna, M. A., John Wiley, New York,1990. 

 . 78، ص: 2006، علي أمحد عبد الرمحن عياصرة ، دار احلامد للنشر والتوزيع،والرتبوية اإلدارة يف اإلدارية القرارات (12)
(13) Leadreship  learning to share vision", Organizational dynamics,Winter , Conger M , 2002 Vol 19, Issue 3, P47. 

(14) values leadership a values philosophy model . international journal of valeue baesd 

mamagement, Fairholm , GW, 1995 Vol .8.No .1. pp. 65-77. 
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 وحتقيق املرؤوسني املشرتكة، وتطوير القيم   على تركز  أهنا "  التحويلية للقيادة اآليت التعريف إىلColvin) وخيلص)

 " .التغيري خلدمة تعمل هي اليت القيادة أن  ويرى الكبرية، الغاايت

 ومهماهتم ابألفراد املتصلة   الرؤية يف النظر إعادة على تساعد  اليت القيادة " أهنا على فهو ينص   Roberts أما تعريف

 حتقيق يف  تسهم  اليت القواعد العامة وبناء  النظم  هيكلية إلعادة وتسعى التزامهم،  جتديد  على وتعمل وأدوارهم، 

 .  (15)غاايهتم"

ويري اهلواري أن القيادة التحويلية تعين مدي سعي القائد اإلداري إىل االرتقاء مبستوي مرؤوسيه من أجل اإلجناز والتطوير 

 . (16)الذايت والعمل علي تنمية وتطوير اجلماعات واملنظمة ككل  

 يقود الفعال القائد  أن  ىأ قادة أنفسهم لكي يصبحوا القدرة األفراد يف ينمي الذي النمط أبهنا ذلكالسلمي    وعرفها

 .(17) أنفسهم  يقودوا لكي األفراد

 بدال وقيم سامية مثل إىل يتطلعون  جعلهم خالل من التابعني حفز إىل تسعى عملية هي التحويلية القيادة "رشيد  يقول

 وصورة مقنعة رؤية فهم ميتلكون  للتغيري، األول، وكالء املقام يف هم التحويليون  والقادة .الذاتية املصاحل على الرتكيز من

 ومتثل  وقراراهتم  سلوكهم تقود الرؤية وهذه عليه تكون  أن  ينبغي ملا أو ،املستقبل يف املنظمة عليه ستكون  ملا متكاملة

  .(18)املنظمة" يف لنشاطاهتم مرجعيا إطارا

ويري الباحث: أن القيادة التحويلية هي قيادة قيمية أخالقية ملهمة ميتلك القائد الرؤية املستقلية وينقلها إىل اتبيعه 

ويسعي إىل جعل العاملني يشعرون بذواهتم، وترفع الروح املعنوية وتزيد من قيمة مشاركتهم يف وضع االهداف وإختاذ 

 
)15(  Transforming leadership,  A process of collctive action, Roberts .N. 1985. 

 .  م1996، القاهرة، الطبعة الثانية ، سيد الهواري، مكتبة عين شمس، د.  القيادة التحويلية إلىمالمح مدير المستقبل من القيادة التبادلية  (16)

السلمي "من حبوث املؤمتر السنوي السادس اإلدارة يف ظل التغيري " مركز وايد سريفس لإلستشارات والتطوير اإلداري، إداره جديدة لعامل جديد، علي  (17)
 .372م ، ص : 1996القاهرة ،

 .474ص: 2-1، عدد  25م جملد 2003الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية ، مازن فارس رشيد، جملة البحوث التجارية،  (18)
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و القيم العليا السامية والرتكيز علي املصاحل العامة والبعد عن النظرة الضيقة القرارات وتسعي إىل حتفيزهم إىل التطلع حن

للمصلحة اخلاصة وتنمي الشعور ابلوالء واالنتماء للمنظمة وقيادهتا وتنمي يف التابعني القدرة علي اإلبداع والتطوير 

" قيادة أخالقية هتتم برتسيخ القيم اليت وترشدهم وحتفزهم كي يكونوا قادة حقيقني ملتزمني بقيم ومبادئ سامية فهي إذا

نفتقدها و نسعي إليها يف جمتمعاتنا اإلسالمية وهي قيادة يؤثر ويتأثر فيها القائد مبرؤسيه ويسعي فيها القائد إىل رفع 

 مستوي مرؤوسية ليصبحوا قادة . 

ن من أهم املبادئ األساسية للقيادة والقيادة التحويلية قريبة جدا"من مبادئ القيادة اإلسالمية فعلى سبيل املثال، أل

اإلسالمية، ما يلي: اإلميان، واملعرفة واحلكمة، والشجاعة والتصميم، والعدالة والرمحة والوحدة والتشاور املتبادل والصدق 

 والثقة وااللتزام والتضحية والصرب والقدرة على التحمل، واإلمتنان والصالة. 

  النتائج التالية:وخنلص من خالل التعاريف السابقة إىل

أن مفهوم القيادة التحويلية يتمحور حول شخصية القائد وماميتلكه من صفات ومسات ومميزات وكارزما ابلرغم من  -

 أنه يتأثر أيضا بتابعيه ويؤثر فيهم.  

 أن القيادة التحويلية تضع قناعات املرؤوسني ومشاعرهم وطموحاهتم يف بؤرة االهتمام . -

 املة وهي مفهوم علمي وفن له أصوله.أهنا عملية متك -

أهنا عبارة عن أتثري متبادل بني القائد ومرؤوسيه يكون اهلدف منها هو مراعاة الصاحل العام بعيدا عن املصاحل الضيقة   -

واهلدف منها التغيري والتحسني املستمر مع وضع إشباع احلاجات والرغبات الشخصية للمرؤسني يف االعتبار من جانب 

 التحويلي.   القائد

أن القيادة التحويلية هي قيادة أخالقية هتتم ابلقيم األخالقية واإلنسانية وتسعي إىل شحذ اهلمم وتفجري الطاقات  -

 اإلبداعية لدي املرؤوسني لتحقيق أهداف أعلى من األهداف املنشودة للمنظمة. 
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ح الرؤية للمستقبل واملشاركة يف صنع القرارات أن القيادة التحويلية مهتمة بتحويل األتباع إىل قادة عن طريق وضو  -

 وحتديد األهداف. 

 أمهية القيادة التحويلية : 

لقد أصبح العامل اليوم وليس العامل اإلسالمي فحسب يف أمس احلاجه إىل منوذج فريد من القياده ذات قيم شخصية 

ل األمني  قدوة العاملني و قائد املسلمني انبعة من أخالقيات و مبادئ اإلسالم املستمدة من كتاب هللا وهدي الرسو 

. وقال تعايل  ﴿ (19)سيدان حممد رسولنا القائد القدوة  الذي قال عنه احلق يف كتابه العزيز ﴿ َوِإنََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم﴾

ِر فَِبَما َرمحمٍَة مِهَن اّللِه لِنَت هَلُمم َوَلوم ُكنَت َفظهاً َغِليَظ المَقلمِب الَنَفضُّوام مِ  تَـغمِفرم هَلُمم َوَشاِورمُهمم يف اأَلمم نم َحومِلَك فَاعمُف َعنـمُهمم َواسم

. و يعترب القائد العنصر البشري القوي واملؤثر يف جناح وحتقيق (20)فَِإَذا َعَزممَت فـَتَـوَكَّلم َعَلى اّللِه ِإنَّ اّللهَ حيُِبُّ المُمتَـوَكِهِلني﴾

 املنظمات عامل يف مؤسسة رحبية إنتاجية أو خدمية  أو حزب سياسي  أومجاعة.أهداف أي منظمة سواء كانت 

األكفاء   القادة إىل املنظمات الزمان، حيث حتتاج هذا يف وخاصة الضرورايت من القادة عن البحث يصبح واألعمال

 والتغلب املستجدة التغيريات متابعة تريد  وأي منظمة متميزة خدمات تقدمي  إىل واالجتاه كان هناك االحتياج  كلما

  .التغيري والتأثري فعالية عناصر أكثر يشكلون  الذين القادة فئة من إلجياد أكرب تكون  هنا فإن احلاجة حتدايهتا، على

 االثنني بني  فرق هناك و كذلك، قائدا أن يكون  منه املطلوب بل مديرا فحسب يكون  أال اآلن  املدير من فاملطلوب

 األمرين وكال .عملها جيب اليت األشياء يعمل الذي هو أما القائد  تكون، أن  جيب األشياء كما يفعل من هو فاملدير

 اإلدارة دور يكون  منظمة أي يف أنه املالحظ و الناس، يقودون القادة و املوارد األشياء و حيواين، املديرون يديرون

 و تشجيع التعلم سرتاجتيةالا التوجهات إبعطاء تقوم فهي هبم، التحكم  وليس املنظمة أفراد مجيع  خالل حفز العليا من

 .تطبيق إىل االسرتاجتيات مجيع  لتحويل أساليب وجود من والتأكد 

 

 .  4القلم اآلية: رة سو  (19)
 .159آل عمران اآلية: سورة  (20)
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كانوا   مما أكثر إجناز مبقدورهم وأن  للمرؤوسني األمور توضيح و  بيان  فهو  اإلدارية خمتلف املستوايت يف القادة دور أما

 املقام هذا ويف يشغلونه الذي والوضع  ابملكانة راضيني يكونوا  أن  عليهم ليس وأن  إجنازه، على قادرون  أهنم يعتقدون 

 القائد  على للتفكري، اجلديدة الطرق  ونشر "لتغيري السلوك   John Brawn براون  جون  املشهور اإلداري  العامل يقول

 يعلن وأن  القدمية واألساليب الطرق  وفق بذلك القيام لكم يسمح ال وأنه  )قفوا( للتابعني يقول أن  األحيان  بعض يف

 و عمل على وضغوطات البيئات العوملة وظهور األعمال عامل يف اجلديدة التحوالت أبن  القول ميكن التحدي". ومنه

 والقضااي السريعة ومواكبة التطورات مواجهة على قادر القادة من حتويلي منط يستدعي مجيعا املنظمات عمليات

 استثنائية  جمهودات بذل على األفراد تشجيع  يف يتلخص للقيادة التحويلية احملوري الدور و أن  خاصة احلاصلة، املتسارعة

 جوهر أن  و خاصة األخرى، القيادية  األمناط تنتجه  قد  ما وحجم أمهية تتجاوز أداء مميزة مستوايت و عادية غري و

 املنظمات لتحقيق تشكيل إعادة و  تشكيل  و  الغاايت مع  الوسائل مالئمة على القدرة على يرتكز  القيادة التحويلية

 الكامنة و احلاجات الظاهرة إدراك  على القيادي النمط هذا يقوم و أخالقية، تطلعات و عظيمة إنسانية أغراض

 مقصود. تغيري حتقيق هبدف طاقات املرؤوسني أقصى استثمار و احلاجات تلك إشباع على العمل و للمرؤوسني

والقيادة التحويلية هي قيادة هتتم ابلقيم السامية من االستقامة والعدالة ومراعاة املعاين اإلنسانية واألخالقية  للوصول إىل 

حتقيق األهداف فهي املنقذ ملنظماتنا العربية واإلسالمية للقضاء علي احملسوبية والبريوقراطية والرشوة وعدم الشفافية 

 ا من جانب القيادات يف منظماتنا.رص وغريها إذا مامت فهمها وتبين أسلوهبوانعدام العدالة وتكافؤ الف

 املبحث الثاين : أمناط القيادة التحويلية.

 -القيادة العقالنية، ب -إىل أن برينز يرى أن هناك عدة أمناط للقيادة التحويلية، تتضمن اآليت: أ(. 21)أشار اهلاليل

القيادة األيديولوجية  وعلى الرغم من التداخل بني  -القيادة البطولية، ه  -القيادة الثورية، د -القيادة اإلصالحية،ج 

 

، سوراي 2العدد  ،انيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميد (21)
 .26. ص: م2001
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لقاطعة فيما بينها، ميكن تناول بعضها بشيء من التفصيل هذه األمناط وعدم وجود ما ميكن أن يطلق عليه ابحلدود ا

 -بغرض إلقاء مزيد من الضوء عليها، وذلك على النحو التايل :

 

 القيادة العقالنية   -  1

"  يف هذا اإلطار يستخدم لإلشارة إىل تبىن أفكار ومعارف وقيم معينة كما يتناول   Intellectualمصطلح عقلي "  

فًا وغاايت تتجاوز احلاجات العملية السريعة، فالشخص الذي يتعامل مع األفكار والبياانت بشكل نقدي قيًما وأهدا

  Moralistأما الذي يتعامل مع األفكار املعيارية فيعد معلًما أخالقًيا فيعد    Theoristالتحليلية وحدها يعد ُمَنظرا  

من خالل تصور منظم، عقالنًيا. والقائد  وأما الشخص الذي يتعامل مع نوعية األفكار ويعمل على التوحيد بينها

العقالين هو ذلك الشخص الذي تتوافر لديه القدرة على تغيري اجملتمع من خالل تقدميه ألفكار ونظرايت جديدة وتعد 

حسب رأي  Intellectualالقيادة العقالنية قيادة حتويلية ألهنا تؤدى إىل تغيري األفكار والفلسفة. والقائد العقالين 

 م اليت تتجاوز احلاجات الفعلية ز يري أن هناك غرض أخالقي وسامي ورؤية للمجتمع وهو مكرس لريي األفكار والقيبرين

 القيادة اإلصالحية   - 2

تعد قيادة احلركات اإلصالحية أكثر أمناط القيادة تطلًبا ملهارات أساسية إستثنائية بسبب احلاجة إىل أتييد قوى من 

تغيري ذي مغزى يف الوضع القائم، ولكي يكون الشخص قائًدا إصالحًيا حقيقًيا فإنه ال حيتاج فقط األتباع إلحداث 

إىل السري ابلتدريج ولكن إىل أن تكون لديه أيًضا الرغبة يف إصالح اجملتمع أو على األقل جانب منه، وميكن إمجال 

وتفسري حاجات األتباع، قد ال يشجع البناء العناصر اليت تسهم يف فشل القيادة اإلصالحية فيما يلي: سوء فهم 

 االجتماعي والسياسي على مواجهة القضااي والعمل على حلها، غياب اإلحساس ابهلدف العام.
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وعلى الرغم من أن القيادة اإلصالحية تشكل جزًءا من القيادة التحويلية فقد ال يستطيع القائد اإلصالحي حتقيق تغيري 

حيدث ذلك بسبب تقبله للبناء االجتماعي والسياسي الذي يعمل من خالله، هذا  اجتماعي ملحوظ، وغالبا ما

ابإلضافة إىل أن اإلصالح عملية تقع بني التحويلية واإلجرائية فهي حتويلية يف روحها وإجرائية يف إجراءاهتا ونتائجها، 

 . (22)كما أهنا ال تسعى من حيث اجلوهر إىل تغيري النظم املوجودة تغيريار جوهرايً 

 

   القيادة الثورية  -  3

الثورة عكس اإلصالح، حيث أن الثورة تعىن إحداث حتول شامل يف النظام االجتماعي أبكمله، وعلى الرغم من ذلك 

حيذر "برينز" من أن مثل هذا التحول الكامل غالًبا ما يكون اندرا" كما أن القيادة الثورية الناجحة غالًبا ماتكون أكثر 

و"فيدل    Mao"" قد مكث يف السلطة لسنوات قليلة فقط كما أن "ماو "    Linnذلك أبن "لينني    ندرة ويدلل على

كاسرتو" وقليلني جًدا غريهم هم الذين ميكن أن ينظر إليهم كقوى حتويلية، ويؤكد أن أهم خطوة جيب حتقيقها قبل 

حتويلية وانجحة البد وأن تتوافر هلا عدة حتول اجملتمع تتمثل يف إجياد رؤية مشرتكة وأن القيادة الثورية لكي تكون 

 خصائص منها :

 أن تكون مكرسة متاًما لتحقيق اهلدف ونشر االلتزام من خالل املخاطرة وبذل اجلهد والوقت. .1

أن ختاطب رغبات اجلماهري وحاجاهتم وطموحاهتم ودوافعهم اليت قد تكون كامنة وميكن حتريكها من خالل  .2

 ة.وسائل الدعاية وأحداث السياس

 .(23)أن تتضمن عملياهتا رفع مستوى الوعي السياسي واالجتماعي لدى كل من القادة واألتباع .3

 

، سوراي 2العدد  ،التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية دراسة ميدانيةاستخدام نظرييت القيادة (22)
 . 26، ص:م2001

، سوراي 2العدد  ،دراسة ميدانيةاستخدام نظرييت القيادة التحويلية واإلجرائية، اهلاليل الشربيين ، جملة مستقبل الرتبية العربية يف بعض الكليات اجلامعية  (23)
 . 28، ص:م2001
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ويري الباحث من خالل استعراض هذة األمناط أهنا مجيعها هتدف إىل إحداث تغيريات جوهرية وشاملة يف إصالح كافة 

 اجلوانب وتركز علي إحداث تغيري وأتثري شامل يف اجلوانب الفكرية والعقلية واالجتماعية ورفع الوعي لدي األفراد. 

متحليا بتلك القدرات والسمات فقد أنشأ جيال من الصحابة متيزوا وملا كان النيب حممد صلي هللا عليه وسلم متميزا 

ابإلبداع يف القيادة وقادوا جيل التغيري يف العامل وغريوا اجملتمعات بطريقة إصالحية دعوية متميزة وحققوا األهداف السامية 

 ية وسلم. لدعوة اإلسالم وماكان ذلك اإل نتاجا لقدرات القائد التحويلي األول حممد صل هللا عل

إلن القيادة يف اإلسالم تعترب آداة هامة يف إقامة اجملتمع املثايل الذي يطبق قيم اإلسالم النبيلة، اليت تقود اجملتمعات حنو 

 احلرية والتمتع بكافة حقوقة كإنسان كرمة هللا سبحانة وتعاىل. 

إن القيادة يف اإلسالم هي الثقة واألمانة وهي عقد موثق بني القائد وأتباعة مبوجبة سوف يبذل القائد قصاري جهدة 

 لتوجيهم ومحايتهم ومعاملتهم بعدالة وإنسانية كما كان يفعل حممدا" صلي هللا عليه وسلم. 

 

 املبحث الثالث : عناصر القيادة التحويلية.

يف التايل نوجز بعضا من مالمح سلوك القيادة التحويلية للنيب حممد صلى هللا  من خالل ما سيتم استعراضه

( وزمالؤه من عناصر لسلوك القيادة التحويلية Bassعليه وسلم وخصائصه كقائد حتويلي وذلك ببيان أن ما حدده ابس )

 . (24)بتصرفوخصائص للقائد التحويلي متوفر جبالء يف قيادته صلى هللا عليه وسلم  وذلك كما يلي  

  . التأثري القيادي القائم على القدوة واملثال:  1

حيث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان القدوة واملثل األعلى ألصحابه وقد أثبت ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل 

ِخَر َوذََكَر اّللََّ  َوٌة َحَسَنٌة لِهَمن َكاَن يـَرمُجو اّللََّ َوالميَـومَم اآلم  . (25) َكِثرياً( :)لََقدم َكاَن َلُكمم يف َرُسوِل اّللَِّ ُأسم

 

توراه غري منشورة،  القيادة التحويلية فـي اجلامعـات السـعودية، مدى ممارستها وامتالك خصائصها من قبل القيـادات األكادمييـة، سعيد الغامدي، رسـالة دك  (24)
 .82-86 ص:، هـ1421) ،جامعة أم القرى

 . 21سورة األحزاب اآلية :  (25)
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 ن مسلم إال وجيد له يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األسوة يف اجملال الذي يعمل فيه.فما م

وقد متيزت شخصيته صلى هللا عليه وسلم ابملهابة والتقدير واالحرتام  كيف ال وقد كان خلقه القرآن، وعن قوة شخصيته   

لم مثاال للشخصية القوية، مهااب يف طلعته دخل صلى هللا عليه وسلم يقول عليان لقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وس

عليه بعض األعراب فاراتعوا من هيبته. كما اراتعت رسل كسرى من هيبته حني أتوه مع تعودهم على صولة األكاسرة، 

ومعاشرة امللوك اجلبابرة ولكن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفوسهم أهيب، ويف أعينهم أعظم ومل يكن ذلك 

ج عن أهبة أو سطوة بل كانت هيبته يف قوة شخصيته مع تواضعه املعروف وتؤكد كتب السرية النبوية أنه كان صلى انت

عن النيب   ابن عباسهللا عليه وسلم إذا أمر أصحابه أبمر بدأ بتطبيقه على نفسه، يقول صلى هللا عليه وسلم عن 

. ويف قصة املخزومية اليت سرقت حيث حاول (26) صلى هللا عليه وسلم قال خريكم خريكم ألهله وأان خريكم ألهلي

ن زيد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض الصحابة الشفاعة هلا إلسقاط حد السرقة عنها فتوسطوا أبسامة ب

أمههم شأن املرأة  قريشا أن   عائشة فرفع القضية إليه فغضب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما ورد يف  احلديث عن

حب رسول  أسامة هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا ومن جيرتئ عليه إالاملخزومية اليت سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول  

م أتشفع يف حد من حدود هللا مث قام فاختطب فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل أسامة  صلى هللا عليه وسلم فكلمههللا

فقال أيها الناس إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 

. مث قطع يد تلك املرأة وهذا دليل قاطع على عدله (27) احلد وأمي هللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

 أحد. وأنه ال يؤثر حىت أقرب الناس إليه على

ومن األمثلة على كونه القدوة احلسنة ما روي عن ابن إسحاق أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل اجللندي ملك 

عمان عمرو بن العاص يدعوه لإلسالم فقال اجللندي : لقد دلين على هذا النيب األمي أنه ال أيمر خبري إال كان أول 

 

 .636، ص:1977 احلافظ أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين، مطبعة إحياء الكتب العربية، رقم: سنن ابن ماجة،كتاب النكاح، (26)
 م.1996بريوت،  الطبعة األوىل،  ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 1430كتاب احلدود، رقم:  ، اجلامع الكبري (27)
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يغلب فال يبطر، ويغلب فال يهجر، وأنه يفي ابلعهد، وينجز  آخذ به، وال ينهى عن شر إال كان أول اترك له، وأن

 الوعد وأشهد أنه نيب. 

إنه مبدأ أساسي وعاملي للقيادة، أن القادة اجليدين يشاركون يف األخطار واملشقات اليت يواجهها أقوامهم، وأعين 

 . (28)ألذي، حتمل الظلم، وماشابة ذلكابملشقات، تلك األمور اليت يصعب حتملها: العوز، األمل، الكدح، التعب، الغم، ا

إن هذا هو ما رأيناه يف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم مع أصحابة فقد كان يشارك أتباعه  –ويضيف أيضا الباحث 

يف كل شيء ومل يتخلف يف أي موقف من املواقف، فقد تعرض إليذاء نفسي وبدين من قومة وظلم كثريا". وكان مشاركا 

يع األحوال يف احلرب والسلم، وكان اليتميز عليهم شاركهم بيدة يف بناء املسجد ويف اجلهاد وقتال ألصحابه يف مج

األعداء وكان يؤثر أصحابة علي نفسة فكان عليه الصالة والسالم يف عقب الغزوات واحلروب يوزهِع على أصحابه كل 

ته على اإليثار، دائماً يؤمثر إخوانه ابلشيء اجليِهد، أهدي ما كان قيماً من الغنائم، ويقنع هو ابلقليل اخَلِشن، فهو بىن حيا

له سواكان، األول مستقيم والثاين ِمعمَوج، فأهدى أحد أصحابه السواك املستقيم، وترك املعوج لنفسه، وهكذا يفعل 

ل هللا أنت املؤمن الصادق مع إخوانه املؤمنني أبن يؤثرهم على نفسه يف كل شيء، ويف رواية قال له الصحايب ايرسو 

أحق ابملستقيم مين فقال له ال بل أنت أحق به مين فما صحب أخا أخاه ساعة من هنار إال سأله هللا هل أقام حق هللا 

وهذه مسة عالية يف القائد التحويلي اإلسالمي قد متيزه عن غريه من القادة التحويلني حيث أنه يهتم ابجلزاء   ،فيه أم ضيعه

 وهذا ماجيعل من القيادة التحويلية قيادة قيمية أخالقية قريبة من مفاهيم القيادة يف اإلسالم  -  األخروي  ومراعاة حق هللا

بل عندما أراد صحابتة ذبح شاة وتقاسم العمل وتوزيع املهام وقال أحدهم  علي ذحبها وقال اآلخر وأان علي سلخها -.

وهي أشق األعمال يف هذا  -علي مجع احلطب  وقال اثلث علي طبخها قال النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  وأان

 فقال أصحابه حنن نكفيك ايرسول هللا فقال إين ال أحب أن أمتيز على أصحايب.   -املوقف

 

 

 .71 :صم، 2011، اإلمارات العربية املتحدة  ،رات الرتاث التابعة لدار الريبوعمن اصدا، جون أدير  ،جون ، قيادة حممد  (28)
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ويقول جون أدير " القادة العظماء الذين يرتضون قدرهم، ويسلكون هذا الطريق املرهق الشائك حنو القيادة، مثل املهامتا 

مانديال يف أفريقيا، ينالون أمرا" من النادر أن حيصل عليه القائد، أال وهو السلطة األخالقية غاندي يف اهلند، ونيلسون  

"(29) . 

وكتب هوااننزي يف أحد النصوص التاوية القدمية يف قدمي الزمان كان القادة اجليدون يف الطليعة أبنفسهم دوما، مل ينصبوا 

ربد، وبذلك اختربوا نفس ظروف احلر والربد اليت كان يعيشها جنودهم. ألنفسهم مظالت يف احلر، ومل يلبسوا اجللود يف ال

مل يكونوا يركبون عندما تكون األرض وعرة، كانوا جيتازون اجلبال مرتجلني، وبذلك إختربوا املشقات اليت يكدح يف 

بعد أن يقدم املاء مواجهتها جنودهم. كاان الأيكلون إال بعد أن يكون طعام جنودهم قد مت جتهيزه وال يشربون إال 

لقواهتم وبذلك اختربوا اجلوع والظمأ مثل جنودهم.كانوا يف املعركة يقفون ضمن مدي نريان أعدائهم، وبذلك اختربوا 

املخاطر نفسها كجنودهم. وهكذا كانوا يف عملياهتم العسكرية يواجهون املرارات املرتاكمة ابلإلمتنان املرتاكم. والكراهية  

  .(30)املرتاكمة فلماذا اليتنصرون؟املرتاكمة ابحملبة  

 . احلفز اإلهلامي:  2

قد كان النيب صلى هللا عليه وسلم دائم التحفري بكل الوسائل املادية واحلسية والقلبية والعاطفية ومنها أنه كان حيفز 

فقد لقب  . عظيمة وكبريةأصحابه رضوان هللا عليهم ويصفهم أبلقاب حيملوهنا يف حياهتم وبعد مماهتم وهي منقبة هلم 

أبو بكر ابلصديق حتفيزا له على تصديقه ومؤازرته للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولقب أاب عبيدة أبمني األمة ولقب خالد 

وَِع  َكم قال: َمرَّ  ابن الوليد بسيف هللا املسلول حتفيزا له وتشجيعا علي براعتة القتالية يف احلروب.  وعن َسَلَمَة بن األم

َاِعيَل فإن أَ النيب َتِضُلوَن، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: » ارمُموا َبيِن ِإمسم َلَم يـَنـم اَبُكمم  صلى هللا عليه وسلم على نـََفٍر من َأسم

 

 .71  :صم، 2011،  اإلمارات العربية املتحدة ،من اصدارات الرتاث التابعة لدار الريبوع ،جون أدير  ،جون ، قيادة حممد  (29)
 .81 :صم، 2011، اإلمارات العربية املتحدة ،رات الرتاث التابعة لدار الريبوع من اصدا،جون أدير ، قيادة حممد  (30)
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ِ أِبَيمِديِهمم، فقال رسول اّللَِّ صلى هللا  عليه وسلم: » ما كان رَاِمًيا، ارمُموا وأان مع َبيِن ُفاَلٍن «، قال: َفَأممَسَك َأَحُد المَفرِيَقنيم

  .(31)لِهُكمم«َلُكمم اَل تـَرمُموَن «، قالوا: َكيمَف نـَرمِمي َوأَنمَت َمَعُهمم؟! فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: » ارمُموا فََأاَن َمَعُكمم كُ 

صبعيه السبابة والوسطى و أشار إب "َأاَن وكافُل الميِتيِم يف اجلنَِّة َهَكَذا"ويف احلديث الصحيح قال صلى هللا علية وسلم: 

كان صلى هللا عليه  .. وذلك لتشجيع املسلمني علي كفل اإليتام من أبناء املسلمني لتحقيق التكافل بني أبناء األمة(32)

وسلم يستثري أصحابه ويلهب محاسهم يف ميادين القتال ويف التنافس يف العبادة للفوز ابجلنة والنجاة من النار ولعل 

عليه وسلم للعشرة املبشرين ابجلنة لدليل جلي على حتفيز الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ومن  بشارته صلى هللا

أييت بعدهم من املسلمني للعمل أبقصى الطاقات لبلوغ تلك املنزلة العظيمة، ومن ذلك وعده لسراقة بن مالك بسواري  

يف الغار. ومن ذلك ما ورد أن الرسول صلى هللا   كسرى إن هو دخل اإلسالم وخال سبيله وصاحبه أاب بكر عندما كاان

رِي َرِضَي هللُا َعنمُه قَالَ  عليه وسلم كان يوما يعظ النساء فقال هلن ُدم صلى هللا  -قَاَلِت "النِهَساُء للنَّيبِه  :عن أيب َسِعيٍد اخلم

ِسَك، فَوَعَدُهنَّ يـَومماً َلِقيَـُهنَّ ِفيِه فـََوَعَظُهنَّ، و   -عليه وسلم   َعلم لََنا يـَومَماً ِمنم نـَفم أَمَرُهنَّ فَكاَن فيما َغَلبَـَنا َعَليمَك الرهَِجاُل، فاجم

ُم َثاَلثَ  : َما ِمنمُكنَّ اممرأٌة تـَُقدِه ِ قَاَل هَلُنَّ ِ؟ فـََقال: واثـمَننيم ًة ِمنم َوَلِدَها ِإالَّ َكاَن هَلَا ِحَجاابً ِمَن النَّاِر، فـََقاَلتم اممرأٌة فيـمُهنَّ: واثـمَننيم

 . فهذا دليل على حتفيزه صلى هللا عليه وسلم للنساء على دفع أبنائهن للجهاد.(33)

 . اإلستثارة الفكرية: 3

كثري من املواقف كثرية تربز كيف أنه كان يشرك أصحابه يف إختاذ وصناعة توجد يف حياته صلي هللا عليه وسلم ال

القرارات، ويستثري تفكريهم يف إجياد احللول للمشكالت اليت تواجههم، ومافعله مع أصحابه يف غروة بدر من إشتشارة 

 

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (31)
 .ـ3373، رقم:ه1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (32)
 .5304، رقم:ه1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية

  عن  مصورة)  النجاة طوق دار: الناصر، الناشر انصر بن زهري حممد: اجلعفي، احملقق البخاري هللا عبد أبو إمساعيل بن حممد: البخاري، املؤلف صحيح (33)
 .101، رقم:ه 1422 األوىل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم إبضافة السلطانية
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لكثري من املواقف األخري وأخذ آبرائهم يف حتديد املوقع وردم اآلابر يف غزوة بدر وحفر اخلندق يف غزوة األحزاب وا

ٍَة ِمَن اّللَِّ لِنمَت هَلُمم َوَلوم ُكنمَت َفظًّا َغِليَظ ا لمَقلمِب النـمَفضُّوا ِمنم وماهذه املواقف وغريها إال تطبيقا لقوله هللا تعاىل) فَِبَما َرمحم

ِر فَِإَذا   تَـغمِفرم هَلُمم َوَشاِورمُهمم يف األمم ِلنيَ َحومِلَك فَاعمُف َعنـمُهمم َواسم  .(34))َعَزممَت فـَتَـوَكَّلم َعَلى اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ المُمتَـوَكِه

رٍو َعنم  ومن دالئل إستثارة التفكري يف املنهج النبوي: عن َأيب َعومٍن الثَـَّقِفيهِ  َاِرِث بمِن َعمم رَِجاٍل ِمنم َأصمَحاِب  َعنم  احلم

فـََقاَل: َكيمَف تـَقمِضي؟ فـََقاَل: أَقمِضي مبَا يف ِكَتاِب اّللَِّ  المَيَمنِ  ِإىَل  ُمَعاًذا  َعَليمِه َوَسلََّم بـََعثَ َأنَّ َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ   ُمَعاذٍ 

ُ َعَليمِه َوَسلََّم قَاَل: فَ  ؟ قَاَل: فَِبُسنَِّة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ  َيُكنم يف ُسنَِّة َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى ِإنم ملَم قَاَل: فَِإنم ملَم َيُكنم يف ِكَتاِب اّللَِّ

ُد ّللَِِّ الَِّذي َوفََّق َرُسوَل َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى   َمم َتِهُد َرأمِيي قَاَل احلم ُ َعَليمِه َوَسلََّم؟ قَاَل: َأجم ُ َعَليمِه َوَسلَّمَ اّللَّ  . (35)   اّللَّ

هللا عليه وسلم والصحابه وإلجياد حل ملشكلة كيف يتم مجع الناس للصالة إذا حان وقتها، فقد إجتمع النيب صلى 

يتدارسون هذا األمر وبدأت االقرتاحات  تتواىل ومنها: قال بعض الصحابه إذا حان وقت الصالة نرفع راية يف مكان 

مرتفع لرياها الناس إال أن هذا االقرتاح مل يلق قبواًل ألنه ال يوقظ النائم. وقال بعضهم إذا حان وقت الصالة ينادى هلا 

قرتاح أيضا مل يلق قبوالً ألن اليهود يستخدمون البوق وينبغي تفرد ومتيز األمة اإلسالمية عن غريها. وقال ببوق، وهذا اال

آخرون يدق انقوس وهذا اإلقرتاح كذلك رفض ألن فيه تقليد للنصارى. اقرتح بعض الصحابة أنه إذا حان وقت الصالة 

بشكل مبدأي ألصالته الفكرية املؤمنة ولتحقيقه للغرض فينادى هلا بشعار إسالمي خاص )اآلذان(، فقبل هذا الرأي 

وهو الدعوة للصالة وٕاعالم الناس بدخول وقتها، مث كانت صيغة األذان املعروفة بعد ذلك حيث وردت حوهلا رواايت 

هللا متعددة ال جمال لذكرها هنا. ويصفه أبو هريرة رضي هللا عنه بقوله "مارأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول 

 صلى هللا عليه وسلم" )أشار إليه الرتمذي يف كتاب اجلهاد(.

 

 . 159:اآلية ،آل عمران  سورة (34)
  .1327م، رقم:1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى ،اجلامع الكبري (35)
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  . االهتمام اإلنساين ابلفرد:4

لقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى يف العطف والرمحة والرفق، وقد وصفه القرآن الكرمي ابلرحيم يف قوله 

. وابلرمحة يف (36)( رَِّحيمٌ  َرُءوفٌ  بِٱلمُمؤمِمِننيَ  َعَليمُكم َحرِيصٌ  َعِنتُّمم  َما َعَليمهِ  َعزِيزٌ  أَنُفِسُكمم  مِهنم  َرُسولٌ  ءَُكمم ٓ  َلَقدم َجاتعاىل )

ًَة لِلمَعاَلِمنَي(  (قوله تعاىل  .(37)َوَما أَرمَسلمَناَك ِإالَّ َرمحم

وكان صلى هللا عليه وسلم يوصي أصحابه ابلرمحة من ذلك قوله عليه الصالة السالم "َمنم اَل يـَرمَحِم النَّاَس اَل يرمحه هللا" 

(38) . 

ِرو بمِن ِديَناٍر، َعنم َأيب قَ  َياُن، َعنم َعمم ثـََنا ُسفم ثـََنا ابمُن َأيب ُعَمَر قَاَل: َحدَّ َس، َعنم َعبمِد اّللَِّ ابُو وقوله صلى هللا عليه وسلم )َحدَّ

رٍو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَليمِه َوَسلََّم: »الرَّامِحُوَن يـَرممَحُُهُم الرَّمحمَُن، ارممحَُ  وا َمنم يف اأَلرمِض يـَرممَحمُكمم َمنم يف بمِن َعمم

َنٌة ِمَن الرَّمحمَِن، َفَمنم َوَصَلهَ  . يقول صلى هللا عليه وسلم يف (39)ا َوَصَلُه اّللَُّ َوَمنم َقطََعَها َقطََعُه اّللَُّ«السََّماِء، الرَِّحُم ُشجم

َأاَل ُكلُُّكمم رَاٍع، وَُكلُُّكمم  :رضي هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال عبد هللا بن عمر االهتمام ابلرعية )عن

َِمرُي الَِّذي عَ  ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه، فَاألم ُئوٌل َمسم ِل بـَيمِتِه، َوُهَو َمسم ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى أَهم َلى النَّاِس رَاٍع، َوُهَو َمسم

ُئوَلٌة َعنـمُهمم، َوالمَعبمُد رَاٍع َعَلى َما ُئوٌل َعنمُه، َأاَل ِل َسيِهِدِه َوهُ َعنـمُهمم، َوالمَمرمأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَيمِت بـَعمِلَها َوَوَلِدِه، َوِهَي َمسم َو َمسم

ُئوٌل َعنم َرِعيَِّتِه    .(40)َفُكلُُّكمم رَاٍع، وَُكلُُّكمم َمسم

وفيما يدل على االهتمام اإلنساين من الرسول صلى هللا عليه وسلم برعيته حديث معاوية بن احلكم السلمي رضي هللا 

ُ، َمَع َرُسوِل اّللَِّ    بـَيمنَما أاََن ُأَصلِهي  عنه حيث قال " ُ َعَليمِه َوَسلََّم، ِإذم َعَطَس َرُجٌل ِمَن المَقومِم، فـَُقلمُت : يـَرممَحَُك اّللَّ َصلَّى اّللَّ

َل أُمِهَياهم، َما َشأمنُُكمم تـَنمظُُروَن ِإيَلَّ ؟ َفَجَعُلوا َيضمرِ  َخاِذِهمم، فـََلمَّا بُوَن أِبَيمِديِهمم َعَلى أَفم فـََرَماين المَقومُم أِبَبمَصارِِهمم، فـَُقلمُت : َوا ثُكم

 

 . 128: اآلية ، التوبةسورة  (36)
 . 107:اآلية، األنبياءسورة  (37)
 ه. 1374 ،، جزيرة الروضة2319كتاب الفضائل، رقم:  ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (38)
 .1924رقم: ،م1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى ،اجلامع الكبري (39)
 . ،م1996بريوت،  الطبعة األوىل، ،دار الغرب اإلسالمي الرتمذي، عيسى بن حممد أبوعيسى، 1705، رقم:اجلهادكتاب   ، اجلامع الكبري (40)
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ُ َعَليمِه َوَسلََّم، فَِبَأيب   ، فـََلمَّا َصلَّى َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ ُتوَنيِن، َلِكينِه َسَكتُّ َلُه، َواَل رَأَيـمتـُُهمم ُيَصمِه ُهَو َوأُمِهي، َما َرأَيمُت ُمَعلِهًما قـَبـم

َسَن تـَعمِليًما ِمنمُه، فـََواّللَِّ َما كَ  ٌء ِمنم َكاَلِم   " َهَرين َواَل َضَرَبيِن َواَل َشَتَميِن، قَالَ بـَعمَدُه َأحم ُلُح ِفيَها َشيم ِإنَّ َهِذِه الصَّاَلَة، اَل َيصم

ِبرُي َوِقرَاَءُة المُقرمآنِ  ِبيُح َوالتَّكم َا ُهَو التَّسم . وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعطي كل واحد من جلسائه (41) "النَّاِس، ِإمنَّ

و كان صلي هللا  إليه والعناية به حىت يظن كل واحد منهم أنه أحب الناس إىل رسول هللا، صحابه حقه من االلتفاتوأ

 علية وسلم جييب أصحابة وينصهحم كل مبا يناسبة وحيتاجة ومثال ذلك: 

، أوصين، قال: » اتَِّق  -1 َسَنَة  عن أيب َذرٍه رضي هللا عنه قال: قلت: اي َرُسوَل اّللَِّ ُثَما ُكنمَت، واتبع السَّيِهَئَة احلَم اّللََّ َحيـم

 . (42)مَتمُحَها، َوَخاِلِق الناس خِبُُلٍق َحَسٍن«

: أَومِصيِن، قال: » اَل تـَغمَضبم «، فـََردََّد ِمرَارًا، صلى هللا عليه وسلمعن أيب ُهَريـمرََة رضي هللا عنه َأنَّ َرُجاًل قال لِلنَّيبِه  -2

«قال: »اَل تَـ   . (43)غمَضبم

لقد أوصى صلى هللا عليه و سلم الرجلني أبمرين خمتلفني رغم أن الطلب كان واحداً، و السبب أنه صلي هللا علية وسلم 

املعرفة الدقيقة   –صلى هللا عليه وسلم  -كان يعلم الفروق الفردية بني الصحابة ويقوم مبراعاهتا. ومن أسرار عظمته  

عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )أرأف أميت أبميت أبو بكر، وأشدهم يف دين هللا عمر، بقدرات مرؤوسيه فقد ثبت 

وأصدقهم حياًء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن اثبت، وأقرؤهم ُأيب، وأعلمهم ابحلالل واحلرام معاذ بن جبل، 

 .أال وإن لكل أمة أميًنا وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح

ول صلى هللا عليه وسلم يعرف نقاط القوة ومكامنها لدي مرؤسية وحيسن توظيفها كل حسب قدراته وطاقاته. كان الرس

وذلك كما حصل مع حسَّان بن اثبت: »اللهم أيهده بروح القدس«، وقال عمرو بن العاص )ما عدل يب رسول هللا 

 

 ه . 1374 ،، جزيرة الروضة537، رقم:الصالة ومواضع املساجدكتاب   ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (41)
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وكان أيضا هنال الكثري من الوصااي  أسلمنا(. صلى هللا عليه وسلم وخبالد بن الوليد أحًدا من أصحابه يف حربه منذ

: قلت: اي َرُسوَل ، قال أبو َذرٍه  اخلاصة لبعض أصحابه مبا يناسبهم، وهذا كثري يف السنة، فمن ذلك: وصيته أليب ذر  

تَـعمِمُليِن؟ قال: َفَضَرَب بيده على َمنمِكيب، مُثَّ قال: » اي أاََب َذرٍه ِإنََّك ضَ  ، أال َتسم َا يوم المِقَياَمِة ِخزمٌي اّللَِّ َا أََمانَُة َوِإهنَّ ِعيٌف َوِإهنَّ

قال له: » اي َأاَب   صلى هللا عليه وسلم.، ويف رواية له أن النيب  (44)َوَنَداَمٌة إال من َأَخَذَها حِبَقِهَها َوأَدَّى الذي عليه فيها«  

ِ وال تـََولَّنَيَّ َماَل يَِتيٍم«.َذرٍه إين أَرَاَك َضِعيًفا َوِإينهِ ُأِحبُّ لك ما ُأِحبُّ لِنَـ   فمِسي اَل أَتَمََّرنَّ على اثـمَننيم

وكذلك كان صلي هللا علية وسلم يوزع املهام واملسئوليات علي أصحابه حسب إمكانياهتم وطاقاهتم وقدراهتم اليت كان 

قائدا للجيوش وأطلق علية  يعرفها جيدا ويعرف الفروق بينهم فكان خالد ابن الوليد رغم حداثة إسالمة إال أنه كان 

لقب سيف هللا املسلول وكذلك عمر بن العاص عينه أمريا ومل يعني أاب ذر الغفاري الذي كان أسبق من ابن العاص 

وأفضل يف اإلسالم. واستخدم علي ابن أيب طالب لفتح خيرب بعد أن عجز الكثري من القادة عن الفتح وعني بالل 

ن جبل قاضيا لغزارة علمه وهكذا كان هنجه صلي هللا علية وسلم فكان يضع الرجل مؤذان حلالوة صوته وعني معاذ ب

 املناسب يف املكان الذي يناسبه دون النظر إال العتبار املصلحة العامة للمسلمني.

 : النتائج

عملية التغيري ضرورة وأمهية نشر املعرفة والثقافة بنمط القائد التحويلي كأحد أهم األمناط القيادية املؤثرة يف  −

 والتطوير واإلبداع يف املنظمات.

االهتمام بدراسة مسات وخصائص القائد التحويلي وتعهد نشرها والتعريف هبا علي مستوي اإلدارة العليا  −

 واملسئولني واملدراء.

 

 ه .1374 ،الروضة، جزيرة 1825 ، رقم: اإلمارةكتاب   ،االمام مسلم بن احلجاج ،مسلم صحيح (44)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 90 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

كون حث وتوجيه املنظمات العربية واإلسالمية كافة ابالهتمام ابختيار املدراء األكفاء الذين يتميزون وميتل −

 خصائص وأبعاد القيادة التحويلية.  

دراسة مناذج القادة التحويليني الذي غريوا جمتمعاهتم وكانوا مؤثرين يف اختيار منوذج التحول يف جمتمعاهتم إىل  −

 األفضل  مثل: جورج واشنطن، غاندي، نيلسون مانديال ... 

كنموذج ألعظم قائد حتويلي عرفتة البشرية    مدارسة والتعريف بسرية النيب حممد صلى هللا عليه وسلم يف قيادته −

 واالقتداء بسريتة واقتفاء أثرة  وكيف ريب جيال من القادة التحويليني العظماء الذين غريوا جمري التاريخ. 
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