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ملخص

تتناول ىذه الدراسة مفهوم القيادة اإلدارية يف الفكر اإلداري ادلعاصر والشريعة اإلسالمية،
وحيث أن ىناك العديد من الدراسات يف الفكر اإلداري ادلعاصر اليت توافق الشريعة
اإلسالمية يف أعلية القيادة اإلدارية ودورىا يف بناء الدول واجملتمعات ،إال أن ىذه
الدراسات اختلفت مع الشريعة اإلسالمية من حيث ادلفهوم ،وىذا االختالف قد يكون
لو التأثَت السليب على من يقوم هبذا بالدور ،وبالتايل سينعكس على ادلصلحة العامة
واخلاصة يف مجيع األصعدة سواءً كانت ذات الطابع احلكومي أو اخلاص ،ولذلك
اختصت ىذه الدراسة دبفهوم القيادة اإلدارية من منظور الفكر اإلداري ادلعاصر والشريعة
اإلسالمية ،ولتحقيق مقاصد البحث اتَّبعت الدراسة ادلنهج االستقرائي التأصيلي النقدي
وذلك بقصد الوقوف عند موقف الشريعة اإلسالمية من ىذه ادلفاىيم اليت يتبناىا
ادلفكرون والباحثون يف الفكر اإلداري ادلعاصر ادلبنية على النظريات الغربية ،وزبتم الدراسة
بالنتائج اليت من أعلها؛ تعارض ادلفاىيم والنظريات الغربية مع كثَتاً من أحكام الشريعة
اإلسالمية ،القيادة اإلدارية يف اإلسالم ذلا مفهوم مشويل ال ينطوي فقط على مصاحل الدنيا
فحسب بل يشمل ادلصاحل الدينية والدنيوية ،تكون رؤية القيادة اإلدارية يف اإلسالم وفق
رؤية شرعية خبالف رؤية القيادة اإلدارية يف الفكر اإلداري ادلعاصر فهي تكون وفق
تطلعات وىوى القائد الشخصية.
الكلماث المفتاحيت :القيادة اإلداريت ،الفكر اإلداري المعاصر ،الشريعت اإلسالميت.
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Abstract
This study discusses the concept of administrative leadership in the
Western theories and Islamic law. There are many studies in the
contemporary management thought that approves Islamic law in the
importance of administrative leadership and its role in nation-building
and communities, but these studies differed from Islamic law in terms of
the concept of administrative leadership. This difference may have a
negative effect on those who play a role of leadership, and thus will be
reflected in the public and private stakeholders at all levels, whether of
government or private nature. Therefore this study singled out the
concept of administrative leadership from the perspective of modern
management thought and Islamic law and made a comparative study
between them with a view stand at the position of Islamic law these
concepts espoused by thinkers and researchers in the modern
management thought based on Western theories. The study concludes
with the recommendations and findings which urge taking action under
the Divine Knowledge from the Holy Qurān and the Sunnah of the
Prophet in the Muslims’ lives, even administrative leadership. In
addition, it motivates the knowledge of other civilizations that help in the
development and progress of the Ummah, and does not contradict with
Islamic values and ethics.
Keywords: administrative leadership, modern management thought,
Islamic Sharī’ah.

التمهيد

القيادة اإلدارية تعترب العمود الفقري لدى مجيع ادلنظمات سواء كانت حكومية أو خاصة
ٍ يف سلتلف اجملتمعات ادلتقدمة منها والنامية على
 لذلك قد نالت موضع،حد سواء
،االىتمام من ادلفكرين والباحثُت يف رلايل علم اإلدارة ادلعاصر وعلم النفس واالجتماع
لدراسة مسات وصفات القادة ودراسة األظلاط القيادية يف زلاولة منهم الوقوف عند
 وكما أن الشريعة،ادلشاكل وأسباهبا وطرق عالجها حىت يتسنّا ذلم إحداث التغَت والتطوير
اإلسالمية قد عنت بالقيادة اإلدارية أشد العناية دلا ذلا من التأثَت ادلباشر يف قيام
اجملتمعات وإصالحها؛ حيث ال ؽلكن قيام دولة أو اصالح رلتمع دون قيادة إدارية
سخر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ سياساهتا مع
ّ ُرشيدة تضع السياسات وترسم اخلطط وت
ادلتابعة ادلستمرة والدقيقة لتحسُت مستوى اإلظلاء واحلفاظ على مقدرات اجملتمع العامة
 ومن خالل ىذه الدراسة سنقف عند،واخلاصة وذلك ربقيقاً دلقاصد الشريعة اإلسالمية
 وبيان مفهوم وخصائص،ادلفاىيم والنظريات الغربية وموقف الشريعة اإلسالمية منها
.القيادة اإلدارية يف اإلسالم
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القيادة واإلدارة في الفكر اإلداري المعاصر

ويقصد هبا الدراسات واألحباث اليت قامت حول القيادة اإلدارية منذ القرن ادلاضي إىل
وقتنا احلايل ،لغرض دراسة ادلفاىيم والنظريات اليت تبناىا الباحثون وادلفكرون يف

دراساهتم.
تعريف القيادة
يف أدبيات الفكر اإلداري ادلعاصر ىناك عدة تعريفات للقيادة ،أشار
) )2009إىل ما قالو ليكرت ( )likertبأهنا ا﵀افظة على روح ادلسؤولية بُت أفراد اجلماعة
وقيادهتا لتحقيق أىدافها ادلشًتكة ،وكما أشار  )6002( Al-Ghamidīإىل ما ذىب إليو
باس (" )Bassبأهنا عملية يتم عن طريقها إثارة اىتمام األخرين واطالق طاقاهتم يف االذباه
Al-Fuhaidi

عرفو كل من جوليميا وسكي "القدرة
ادلرغوب" ،وأشار  )6002( Al-Ghamidīإىل ما ّ
القوؽلة للتأثَت على الناس يف النواحي ادلرغوبة" ،وذكر  )6002( Al-Umriما قالو
القحطان ىي القدرة على دفع األخرين وإقناعهم والتأثَت عليهم من قبل القائد ومحلهم
على القيام بالواجبات وادلهام اليت تسهم يف ربقيق اذلدف ادلشًتك للجماعة ،وباإلضافة
إىل ذلك ،أوضح كيث جرينت (" )Keith Grintأن للقيادة العديد من التعريفات
ادلختلفة ،بالرغم على وجود بعض أوجو التشابو بُت ىذه التعريفات ،إال أن ىذه
التباينات تبدو وكأهنا تدور أغلبها حول أربعة رلاالت سلتلف عليها وتتمثل يف تعريف
القيادة بأهنا (ادلوقع الوظيفي أو شخص أو نتيجة أو عملية) ،وكما أشار إىل أن ىذا
التصنيف الرباعي ال يشمل جوانب القيادة كافة ،ولكن يشمل جزءاً كبَت من تعريفاتنا
للقيادة ،باإلضافة إىل أن ىذا النمط ليس تصنيفاً ىرمياً؛ أي أنو ال يعطي ألحد
التعريفات أعلية أكرب من التعريفات

األخرى" ).(Grint, 2013

تعريف القيادة إجرائيا :ىي إجراءات يؤثر دبقتضاىا شخص على باقي أعضاء اجملموعة
لتحقيق أىداف

زلددة ).(Al-Umri, 2009

تعريف اإلدارة :فقد

أشار(2011) Mahmud Subhb

إىل عدت تعريفات من بينها ما

ذىب إليو مروان عبداحلميد إبراىيم يف دراستو اإلدارة والتنظيم يف الًتبية الرياضية "أن

اإلدارة سبثل العنصر األساس يف عمليات التنمية الشاملة ألي رلتمع من اجملتمعات"،
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وكما أشار شهاب إىل وجهة نظر لطف ا﵁ "بأن اإلدارة يقصد هبا اصلاز اخلطة وتنسيق
العمل وتوزيعو بُت العناصر البشرية " ) ، (Mahmud Subh, 2011وىذا التعريف قريب
إىل ما تبناه خباري حيث وصف اإلدارة بأهنا تدور حول الروئ الواعية ببئات العمل
وادلعرفة الصحيحة دلا تريد من الرجال أن يقوموا بعملو بأفضل جودة وأقل تكاليف،
بإضافة إىل جهود أعضاء ادلشروع لتنفيذ األعمال يف سبيل الوصول ذلدف ،وذلك من
خالل (التنبؤ ،التخطيط ،التنظيم ،إصدار األوامر ،التنسيق والرقابة) )،(Bukhari: 2007
وأما من وجهة نظر " )6002( Abdul Alimأنو اليوجد تعريف واحد متفق عليو لإلدارة،
ولن يكون بسبب تعدد االىتمامات ووجهات النظر من ناحية ،وبسبب التغَت ادلستمر
يف دور ادلنظمات نتيجة للتغَت ادلستمر يف البيئة ا﵀يطة " ،ولكنو يف الوقت نفسو ؽليل إىل
أكثر التعريفات قبوالً لدى الباحثُت أو ادلمارسُت لإلدارة ،ومن مجلة ىذه التعريفات كما
أشار إليها يف كتابو مبادئ إدارة األعمال ما ذىبت إليو باركر فوليت ()Follet Parket
"اإلدارة ىي فن ربقيق األشياء من خالل األخرين" ،وكما أشار إىل ما ذىب إليو لدينللي
وزمالئو الذي يصف اإلدارة بأهنا "تلك العملية اليت يتم القيام هبا من خالل شخص
واحد أو عدة أشخاص لتنسيق األنشطة واألعمال اليت يقوم هبا األخرون لغرض ربقيق
نتائج معينة ال ؽلكن اصلازىا بواسطة فرد واحد" ).(Abdul Alim, 2007
أوجه التشابه واإلختالف بين القيادة واإلدارة في الفكر اإلداري المعاصر

ذكر

)2011( Mahmud Subh

يف دراستو القيادة اإلدارية ودورىا يف تأصَت روابط

العالقات العامة وجهة نظر القريويت حيث قال "القيادة شأهنا شأن اإلدارة نفسها ليست
موىبة أو فناً بل تستند إىل قواعد ومبادئ أساسية غلب على اإلداري (القائد) أن يلم هبا
حيت يصل إىل وضع قيادي ؽلكنو من التأثَت يف األخرين" ،وأفاد )6002( Al-Fuhaidi
أن ىناك أوجو تشابو بُت القيادة واإلدارة يف بعض اجلوانب؛ حيث كل من علا يعمل
على اإلخضاع والتوجيو لتحقيق األىداف ادلشًتكة ،فالقيادة تعمل على مجع األفراد
واجلماعات واخضاعهم وتوجيههم لتحقيق األىداف ا﵀ددة بالتأثَت عليهم وإقناعهم،
وأما اإلدارة تعمل على إخضاع األفراد وتوجيههم داخل ادلنظمة لتحقيق األىداف
ادلشًتكة من خالل السلطة الرمسية ادلمنوحة ذلا ،وأشار " )6002( Al-Ghamidīأن القائد
ػلدث التغَت من خالل صفاتو الشخصية وخرباتو السابقة ،وأما ادلدير قد ػلدث التغَت
من خالل اعتماده على سلطتو ادلستندة إىل القوانُت واألنظمة".
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شلا سبق ؽلكن القول إن القيادة اإلدارية ىي النشاط الذي ؽلارسو القائد اإلداري من
حيث ازباذ القرار واصدار األوامر ،من خالل التأثَت يف األخرين واستمالتهم مع استخدام
سلطتو الرمسية ،دبعٌت أن القيادة اإلدارية ذلا نفوذين؛ نفوذ قدرة التأثَت يف األخرين ،ونفوذ
السلطة الرمسية ادلمنوحة ذلا.
مفهوم القيادة اإلدارية في الفكر اإلداري المعاصر

إذا نظرنا يف أدبيات الفكر اإلداري ادلعاصر صلد أن معظم الباحثُت اتفقوا على مفهوم

القيادة اإلدارية من جانب واختلفوا من جانب أخر ،فامفهوم القيادة اإلدارية عند كورتوا
إن لعب دور القائد أمر ليس باذلُت ،وال ينفع لعب ىذا الدور بوجو غَت معرب أو بلهجة
قهرية ،وغلب أ ن يتمتع القائد بصفات ومهارات سبكنو من أداء مهمتو بالشكل ادلطلوب،
ومن ىذه الصفات أن يكون ذو إطالع واسع وبعد نظر لكي يتمكن من معرفة الرجال
والتمحص خببايا النفوس ،وأن يكون لديو القدرة على جذب األخرين وكسب زلبتهم
والتمتع بالروح األستقراطية اليت شعارىا (خدمة األخرين ) .(Kurtua, 1999واتفق كل من
" )6022( Shakir Nurإن القيادة ىي مفهوم غَت ملموس يأيت بنتائج ملموسة ،وقد
ينظر إليها على إهنا فن ،بينما ينظر إليها أخرون على إهنا علم ،ولكن ىي يف واقع األمر
علم وفن معاً" ،وأشار  )6002( Al-Fuhaidiإىل ما أوضحو العمري أن القيادة اإلدارية
ىي قدرات ومهارات ؽلتلكها فرد سبكنو من خالل تفاعلو مع األخرين بتأثَت عليهم يف
قيمهم وسلوكهم وبتايل توجيههم إىل ربقيق األىداف اليت يريد ربقيقها ،وأما من وجهة
نظر  )6002( Al-Ghamidī,القيادة ىي إمتالك زمام األمور وناصية التوجيو من خالل
عملية تفاعلية إجابية بُت فرد نال قبول ورضا األخرين من األفراد واجلماعات والتأثَت
عليهم وتوجيههم إىل ربقيق األىداف ادلشًتكة ،وأشار  )6002( Majmai’eإىل وجهة
نظر النجار اليت زبالف اآلراء السابقة يف مفهومو للقيادة حيث أعرب "بأن القائد ليس
ذلك الشخص الذي يكون بارعاً يف فرض إرادتو على رلموعتو وجعلهم يتبعونو ،بل ىو
الذي يعرف كيف يربط بُت اإلدارات ادلتباينة وغلعل منها قوة متحركة" ،وباإلضافة إىل
ذلك ،أشارت  )6022( Hasanإىل وجهة نظر حسن حرمي أن القيادة تعد صفة اعتبارية
لشاغر ىذا ادلنصب دون سبيز بُت كونو رجل أو إمرأة والذي ؽلكن عده قائداً أو مديراً،
ولتحقيق أىدافو غلب ان ؽلتلك السلطة أو القوة؛ أي دبعٌت أن القيادة تكمن يف ادلنصب
والسلطة ادلمنوحة.
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شلا تقدم غلد الناظر يف ادلفاىيم والتعريفات السابقة أن القيادة اإلدارية تدور حول
الصفات الشخصية وادلهارات اليت يتمتع هبا الفرد (القائد) ومدى قدرتو يف التأثَت على
األخرين من األفراد واجلماعات بإخضاعهم وتوجيههم لتحقيق أىدافو أو األىداف
ادلشًتكة بغض النظرعن كونو رجل أو إمرأة ،وىذا ماتتبناه الدراسات ادلبنية على النظريات
الغربية.
القيادة اإلدارية من حيث النظريات
يف الفكر اإلداري ادلعاصر ىناك العديد من النظريات اليت أفرزهتا األحباث والدراسات
خالل مراحل سلتلفة من تطور مفهوم القيادة اإلدارية ،وكل من ىذه النظريات تفسر
مفهوم القيادة حسب وجهة نظر أصحاهبا ،ومن ىذه النظريات.
نظرية الرجل العظيم

أشار  )6002( Majmai’eأن نظرية الرجل العظيم تعد من أقدم النظريات وتسمى أيضاً
بنظرية "القائد ادلوىوب" حيث أن اخلصائص الوراثية والصفات اجلسمية تعد من أىم
العناصر اليت تستند إليها ىذه النظرية ،وأن القادة يولدون وال يصنعون ،والقيادة شئ
فطري وغَت مكتسب حسب ما يرىا أنصار ىذه النظرية ،وكما أشار Majmai’e
( )6002ما تبناه شيلدون "أن نظرية الصفات اجلسمية تقوم على ضرورة توفر صفات
جسمية معينة من الفرد القائد لكي يقوم بدور قيادي فعال" ،وأوضح اجملممي ما ذىب
إليو كنعان أن السمات والقدرات الشخصية اليت يتمتع هبا القادة ىي صفات لدى
القليل من الناس وأن القادة زلصورون يف عدد زلدود من العائالت حسب ما يعتقده
بعض ادلفكرين وحسب زعمهم أن السمات القيادية موروثة وليسج مكتسبت (Majmai’e,
.2004),

نظرية السمات

أفاد بوراس ( )6022إن مفاد نظرية السمات مبٍت على أن القادة ليس كغَتىم من
األشخاص من حيث مايتمتعون بو من خصائص ومسات شخصية ذبعل منهم قادة
متميزين عن غَتىم من الناس ،وحسب وجهة نظر أنصار ىذه النظرية أن من أىم مسات
القائد ىي كما يلي:
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.1
.2
.3

.4

خصائص جسدية :وتتمثل يف طول القامة ،ضخامة اجلسم ،قوة البنية ،ثقل
الوزن ،وفرة النشاط ،احليوية وسالمة البدن من العيوب.
القدرات العقلية :من حيث حدة الذكاء ،عمق التفكَت ،سالمة الفهم واإلدراك،
إىل غَت ذلك من السمات.
السمات االجتماعية :من حيث القدرة على ربمل ادلسؤولية ،اإلعتماد عن
النفس ،وادلشاركة االجتماعية ،نيل رضا وحب األخرين مع القدرة على التأثَت
والسيطرة على سلوكهم وتوجيههم على ربقيق األىداف.
مسات عامة :من حيث حسن ادلنظر ،اخللق ،أناقة اذلندام ،التمسك بالقيم
وادلعايَت االجتماعية.

وقد أوضح  )6002( Al-Qahtanīما ذىب إليو عدد من ادلفكرين أمثال جاردنر وبنيس
( )Cardener and Bennisوتبنوا ىذه النظرية حيث نظروا إىل عدد من القادة وكيفية
شلارستهم للقيادة زلاولُت بذلك استنتاج السمات اليت سبكنهم أو اليت أسهمت يف كوهنم
قادة ،وحسب ماتبناه أصحاب ىذه النظرية أن القادة يصنعون وال يولدون وىذا خالف
ما تبناه أصحاب نظرية الرجل العظيم أن القادة يولدون وال يصنعون.
النظرية السلوكية
أوضح  )6002( Al-Shareefإىل ما أشار إليو إبراىيم أن أعلية السلوك البشري يف مجيع
رلاالت احلياة وتفاعل الفرد مع األخرين يف العمل ىي مفاذ ىذه النظرية ،وكما إن ربقيق
أىداف ادلنظمة يكون من خالل اشباع إحتياجات الفرد ادلادية والذاتية واإلجتماعي.
نظرية الموقف

أشار العتيبي ( )6002إىل ما توصلت إليو بعض الدراسات فيما أظهرتو نظرية الرجل
العظيم ونظرية السمات من عدم اتفاق على موصفات زلددة للقائد ،وكما أوضح أن
الصفات القيادية تتغَت حسب الظروف اليت يواجهها القائد وىذا ما يتبناه أنصار نظرية
ادلوقف حيث أن الصفات لديهم تكون تبعاً للموقف أو للظروف ا﵀يطة بالقائد.
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النظرية التفاعلية
"تعد ىذه النظرية مزغلاً من النظريات السابقة كافة ،حيث تعتمد على أساس التكامل
بُت العوامل اليت تؤثر يف القيادة سواء أكانت تتصل بالقائد وصفاتو الشخصية ،أو
باجملموعة اليت يتوىل قيادهتا ،ومدى قبوذلا للقائد ،أو بالظروف ا﵀يطة بادلوقف" (Al
 ‘Utaybi, 2003).شلا تقدم صلد أن النظريات القيادية يف الفكر اإلداري ادلعاصر متعددة
وسلتلفة ،وىذا ؽلكن رجوعو إىل اختالف وجهات نظر الباحثُت والزوايا اليت ينظرون إليها
للقيادة وقد يرجع ىذا أيضاً إىل اختالف الباحثُت وادلفكرين يف (الدين ،الثقافة ،األعراف
واأليديولوجيات).

القيادة اإلدارية من منظور الشريعة اإلسالمية
يف ىذا اجلزء من البحث تعرض الدراسة القيادة اإلدارية من منظور الشريعة اإلسالمية،
بقصد ضبط أوجو التوافق مع ما جاء يف الشريعة اإلسالمية وتفنيد أوجو االختالف.
يقصد بالقيادة اإلدارية من منظور الشريعة اإلسالمية ىو ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة
النبوية ادلطهرة فيها وكيف فهمها وعمل هبا الصحابة والتابعُت رضوان ا﵁ عليهم ،واحلث
على التمسك بالكتاب والسنة النبوية والتحذير بعدم األخذ دبقتضاعلا يف جوانب احلياة
كلها وال سيما يف جانب مهم بل ىو من أىم اجلوانب اليت اىتمت الشريعة اإلسالمية
بالعناية هبا آال وىي القيادة اإلدارية.
تعريف القيادة اإلدارية في اإلسالم
القيادة اإلدارية يف اإلسالم تعٍت كل من يتوىل أو يُوسد لو أمر من أمور ادلسلمُت العامة
واخلاصة ،والشريعة اإلسالمية قد دلت على معاين القيادة بعدة ألفاظ مرادفة ذلا ومن
مجلة ىذه األلفاظ اليت ذلا صلة بالقيادة (اإلمارة) سواء كانت اإلمارة الكربى أو الصغرى،
قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم (ال ػلل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أمروا
عليهم أحدىم ) ) ،)Al-Al-Hadeeth Ahmed:6647قال
(" )6026القيادة :ىي إمارة الركب ،فكان ال ؼلرج ركب ألىل مكة يف ذبارة ،أو غَتىا
اك
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
إال ربت إمارة" ،وأيضاً من معاين القيادة (اخلالفة) قال ا﵁ تعاىل ﴿يَا َد ُاو ُ
احلق وَال تَتَّبِ ِع ا ْذلوى فَي ِ
ُت الن ِ ِ
َخلِي َف ًة ِيف ْاأل َْر ِ
ك َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو﴾
ضلَّ َ
اح ُك ْم بَ ْ َ
ض فَ ْ
ََ ُ
َّاس ب َْ َ
Al-Mubarak Fawri
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(خلِي َفةً ِيف ْاأل َْر ِ
ض) تُدبر أمر
( ،(Şād:26قال  )2012( Ibn Uthaiminقال ا﵁ تعاىل َ
الناس كما يُدبر اخللفاء أمر من جعلهم ا﵁ راعُت لو ،وقال ابن منظور (د .ت) اخلالفة:
اإلمارة وىي اخلِ ِ
ليفى ،وأنو خلَليفةٌ بُت اخلِالفة واخلِليفى ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن من

معاين القيادة يف اإلسالم (الراعي) قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم (كلكم ر ٍاع،
مسئول عن رعيتو)
وكلكم مسئول عن رعيتو فاإلمام الذي على الناس ر ٍاع وىو
ٌ
( )Al-Hadeeth Bukhari:6202وىذا موطن الشاىد من احلديث الطويل (فاإلمام
الذي على الناس ر ٍاع  ،)....وزد على ذلك إن من معاين القيادة يف اإلسالم (اإلمامة)
ِ ِ
ُت إِ َم ًاما﴾ ).)Al-Furqan:74
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
قال ا﵁ تعاىل ﴿ َو ْ
أهمية القيادة اإلدارية في اإلسالم
قال رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم (إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤمروا أحدىم
 ، )Al-Hadeeth Abu Dawud: 6202:وقال عليو ا﵁ الصالة والسالم (ال ػلل لثالثة
يكونون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدىم (،(Al Hadeeth Ahmad: 2222
قال ابن تيمية "غلب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ،بل ال قيام
)2609

للدين وال للدنيا إال هبا ،فإن بٍت أدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة بعظهم إىل
بعض ،والبد ذلم عند االجتماع من رأس ،فأوجب صلى ا﵁ عليو وسلم تأمَت الواحد يف
االجتماع القليل العارض يف السفر ،تنبيهاً بذلك على سائر أنواع االجتماع" ( ابن
تيمية ،د.ت) ،واجلدير بالذكر عندما بلغ الصحابة نبأ وفاة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
بادروا إىل عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كبار ادلهاجرين واالنصار ،وتركوا ذبهيز وتشييع
الرسول عليو الصالة والسالم وىو من أىم األمور أنداك ،وراحوا يتشاورن ويتباحثون يف
أمر اخلالفة إىل أن سبت البيعة أليب بكر الصديق رضي ا﵁ عنو وأصبح خليفة رسول ا﵁

صلى ا﵁ عليو وسلم

من بعده.(Al-Dumaiji, 1408AH).

شلا سبق تدل اآلثار النبوية وفعل الصحابة عندما بلغهم وفاة النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
على أعلية وعظم اإلمامة يف اإلسالم ،وينبغي احلرص على قيامها ،ألن فيها جلب
للمصاحل ودرء للمفاسد ،وهبا تقام األمم واجملتمعات وربفظ احلقوق وترد ادلظامل ،كما قال
ابن العثيمُت "الؽلكن أن تستقيم األحوال بدون أمَت وال ؽلكن أن تستقيم األحوال بأمَت
ال إمرة لو " ، (Ibn Uthaimin: 2012) inلذلك أوجب عليو الصالة والسالم هبا يف
الشؤون الصغَتة قبل الكبَتة كما سبق بيانو.
163

Vol. 11 (Oct.), 2017

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

مفهوم القيادة اإلدارية في اإلسالم
يف اإلسالم مفهوم القيادة اإلدارية يدور حول ادلسؤولية واألمانة ،قال ا﵁ سبحانو وتعاىل
ِ
ِ
ُت الن ِ
﴿إِ َّن اللّوَ يَأْ ُم ُرُك ْم أَن تُ ُّ
َّاس أَن َْرب ُك ُمواْ
ؤدواْ األ ََمانَات إِ َىل أ َْىل َها َوإِ َذا َح َك ْمتُم بَ ْ َ
َّ ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
ِ ِ
ول َوأ ُْوِيل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم فَِإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف
الر ُس َ
َطيعُوا َّ
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
بالْ َع ْدل .يَاأَيُّ َها الذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
الرس ِ
َح َس ُن
ول إِ ْن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِو َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
َش ْيء فَ ُرُّدوهُ إ َىل اللَّو َو َّ ُ
تَأْ ِو ًيال﴾ )  ، (An Nisa: 57قال ابن تيمية "نزلت اآلية األوىل يف والة األمور ،عليهم أن
يؤدوا األمانات إىل أىلها ،وإذا حكموا بُت الناس أن ػلكموا بالعدل ،ونزلت اآلية الثانية
يف الرعية واجليوش وغَتىم ،عليهم أن يطيعوا أويل األمر الفاعلُت لذلك يف قسمهم
وحكمهم ومغازيهم وغَت ذلك ،إال أن يؤمروا دبعصية ا﵁ ،فإذا أمروا دبعصية ا﵁ فال طاعة
دلخلوق يف معصية اخلالق" (ابن تيمية ،د.ت) ،وأويل األمر ىم األمراء أو نواهبم من وزراء
ووكالء ومدراء أو حىت غُ َفرا دبعٌت كل من وسد لو أمر من أمور الناس سواء كان ىذا
األمر كبَت أو صغَت ،قال " )6026( Ibn Uthaiminوىذا األثر يدل على عظم ادلسئولية
يف الوالية العامة واخلاصة" ،وقال صلى ا﵁ عليو وسلم أليب ذر يف اإلمارة (إهنا أمانة،
خزي وندامة ،إال من أخذىا حبقها وأدى الذي عليو فيها) (Al-
وإهنا يوم القيامة ٌ
) ،Hadeeth Muslim: 1826قال ابن العثيمُت موضحاً معٌت إال من أخذىا حبقها

وأدى الذي عليو فيها "صار البد من أمرين :أمر سابق ،وأمر مقارن ،فاألمر السابق :أن
يأخذىا حبقها يكون أىالً ذلا ،والثاين ادلقارن :أن يؤدي ما أوجب ا﵁ عليو فيها ،إذن من
مل يكون أىالً فإنو ال ػلل لو أن يتوالىا ،حىت لو عرضت عليو ،ومن كان أىالً لكن

خاف أال يعدل فإنو أيضاً الغلوز أن يتوالىا؛ ألن ا﵁ تعاىل قال يف العدل بُت النساء
وىو أمر صغَت﴿ :فَِإ ْن ِخ ْفتُم أَالَّ تَع ِدلُواْ فَو ِ
اح َد ًة﴾ ) ، (An Nisa:2يعٍت :اجتنبوا التعدد،
ْ
ْ
َ
مع أنو شئ صغَت فكيف بالوالية!" ) ،(Ibn Uthaimin: 2012وقال عليو الصالة و
السالم( :إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ،قيل يا رسول ا﵁ ،وما إضاعتها ؟ قال إذا
ُوسد األمر إىل غَت أىلو فانتظر الساعة) ) ، )Al-Hadeeth Bukhari:59معٌت ُوسد
األمر إىل غَت أىل من حيث كونو ال تتوفر فيو شروط الوالية أو ال تتوفر فيو شروط األمر
الذي تواله؛ أي ػلتاج إىل شورط معينة يف من سيتوىل ىذا األمر ،ويشمل أيضاً من
كانت تتوفر فيو الشروط ولكن ضيع الذي عليو فيها أي ضيع ما أوجب ا﵁ عليو فيها
فهذا ليس بأىل وغلب أن يعزل و أن يزال عن الوالية ) ،(Ibn (Uthaimin:2012ومن
صور ضياع ما أوجب ا﵁ عليو قال صلى ا﵁ عليو وسلم( :من وىل رجالً على عصابة
وىو غلد يف تلك العصابة من ىو أرضى ﵁ منو فقد خان ا﵁ ورسولو وخان ادلؤمنُت)
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) (Al-Hadeeth Al-Mustadrak Al-Haakim: 4 : 93قال ابن
( )6026ىذا األثر يدل أن ادلسئولية اليت على عاثق ويل األمر يف الوالية العامة عظيمة
جداً ،وغلب عليو أال يوظف يف كل عمل إال من ىو أصلح ،وكذلك ينطبق ىذا األمر
Ibn Uthaimin

على ويل األمر يف الوالية اخلاصة كمدير ادلدرسة وغَته بل حىت يف رعاية اإلنسان ألىلو
حبيث إذا أراد أن يوصي على أوالده الصغار ؼلتار من أوالده من ىو أصلح ،ال ؼلتار
الكبَت مثالً ألنو أكرب ؼلتار األصلح؛ قد يكون الصغَت من أوالده أصلح شلن ىو فوقو
وىذا من مقتضى األمانة ،لقولو صلى ا﵁ عليو وسلم( :كلكم ر ٍاع ،وكلكم مسئول عن

ئول عن رعيتو  ،وادلرأة راعية يف بيت زوجها ،
رعيتو فاإلمام الذي على الناس ر ٍاع وىو مس ٌ
وىي مسؤولة عن رعيتها  ،والولد ر ٍاع يف مال أبيو ،وىو مسؤول عن رعيتو ،و العبد ر ٍاع
اع ،وكلكم مسئول عن رعيتو) (Al-
يف مال سيده ،وىو مسؤول عن رعيتو ،أال فكلكم ر ٍ
) ،Hadeeth Bukhari:2409أما أن يويل قريباً لقربو ،أو شريفاً لشرفو ،أو من معو
شهادة وىو إما غَت أمُت وإما غَت ناصح يف العمل فهذا يعد خيانة ﵁ ورسولو وادلؤمنُت
عرض نفسو للوعيد باحلرمان من رائحة اجلنة
يف األمانة اليت وكلت إليو فيها ،وىذا قد ّ
غاش
لقولو صلى ا﵁ عليو وسلم( :ما من ر ٍاع يسًتعيو ا﵁ رعية ،ؽلوت يوم ؽلوت وىو ٌّ

ذلا ،إال حرم ا﵁ عليو رائحة اجلنة) ) ،(Al-Hadeeth Muslim: 124قال
" )6026( Uthaiminما من ر ٍاع يسًتعو ا﵁ رعية ،ليس ادلراد اإلمام األعظم أو نائبو أو
غاش ألىلو فإن ا﵁
الوزير أو كرباء القوم فحسب ،بل حىت الرجل يف بيتو إذا مات وىو ٌ
Ibn

ػلرم عليو رائحة اجلنة ،والذين يدعون عند أىليهم آالت اللهو ادلفسدة لألخالق ادلدمرة
للعقائد ،ىؤالء ال شك أهنم غاشون ألىلهم ،فإذا ماتوا على ىذه احلال والعياد با﵁ حرم
ا﵁ عليهم رائحة اجلنة ،نسئل ا﵁ العافية والسالمة".
شلا سبق يستفاذ من اآلثار النبوية أن مفهوم القيادة اإلدارية يف اإلسالم ذلا مفهوم مشويل
ال يقتصر فقط على الوالية العامة واخلاصة بل تشمل حىت الرجل يف بيتو والزوجة يف بيت
زوجها واالبن يف مال أبيو ،وكما أهنا ال تعد مكانة وشرفاً دلن ُوسدة إليو ىذه ادلهمة ،بل
ىي مسؤولية وأمانة فيمن وقعت على عاتقو؛ وىو بذلك معرض للحساب أمام ا﵁

سبحانو وتعاىل إما أن يقوم حبقها ويؤدي الذي عليو فيها أو العقاب؛ وىو احلرمان من
رائحة اجلنة والعياذ با﵁.

165

Vol. 11 (Oct.), 2017

رللة العبقري

Journal al-‘Abqari

مفهوم القيادة عند الصحابة والتابعين
يف ىذا اجلانب من البحث تستعرض الدراسة بعض الصور من حياة الصحابة والتابعُت
رضوان ا﵁ عليهم يف كيف فهموا وعملوا باألوامر والتعاليم الرابنية والنبوية يف اإلمارة
ومنها؛ عندما توىل أبوبكر الصديق رضي ا﵁ عنو اخلالفة بعد رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو
وسلم خطب الناس ف حمد ا﵁ وأثٌت عليو ،مث قال :أما بعد أيها الناس ،قد وليت أمركم
ولست خبَتكم ،ولكن نزل القرآن وسن النيب عليو الصالة والسالم فَ َعلَّ َمنَا فَ َعلِ ْمنَا ،أعلموا
أن أكيس الكيس التقوى ،وأن أمحق احلمق الفجور ،و َّ
أن أقواكم عندي الضعيف حىت
آخذ لو حبقو ،وأن أضعفكم عندي القوي حىت آخذ منو احلق ،أيها الناس إظلا أنا متبع
ولست مبتدع ،فإن أحسنت فأعينوين وإن زغت فقوموين
وذكر ابن اجلوزي يف كتابو ادلنتظم يف تاريخ ادللوك واألمم وصية أمَت ادلؤمنُت عمر بن
اخلطاب رضي ا﵁ عنو لعمالو؛ حيث كان رضي ا﵁ عنو إذا بعث عمالو يشًتط عليهم
)، (Ibn Al-Jawzi,1995

أن ال تتخذوا على اجملالس اليت ذبلسون فيها للناس باباً ،وال تلبسوا الثياب الرقاق ،وال
تأكلوا النقي ،وال تغيبوا عن صالة اجلماعة ،وال تطمعوا فيكم السعاة (Ibn Al-
) ،Jawzi,1995وعن ابن ادلسيب عن عمر بن اخلطاب أنو قال :أؽلا عامل يل ظلم
[أحداً] فبلغتٍت مظلمتو فلم أغَتىا فأنا ظلمته ) ،(Ibn Al-Jawzi,1995وذكر القاضي
أبو يوسف ) (Abu Yusuf: 1979يف كتابو اخلراج أن اخلليفة أمَت ادلؤمنُت ىارون
الرشيد طلب منو أن يكتب لو كتاباً جامعاً يعمل بو يف جباية اخلراج ،والعشور،
والصدقات ،واجلوايل ،وغَت ذلك شلا غلب النظر فيو والعمل بو ،حيث أرد بذلك رفع
الظلم عن رعيتو ،والصالح ألمرىم ،وعليو فقد كتب لو كتاباً جامعاً شلا َيرد العمل بو،
وفسره وشرحو لو بعناية بالغة ،وباإلضافة إىل ذلك قد أشار ابن تيمية يف كتابو السياسة
الشرعية يف اصالح الراعي والرعية قصة للخليفة عمر بن عبدالعزيز تذكر الدراسة منها
ماعلق عليو الشيخ ابن العثيمُت يف ىذا اجلانب حيث قال "ىذه قصة عجيبة ،عمر بن
عبدالعزيز خليفة واحد على األمة اإلسالمية من أقصاىا إىل أدناىا ،وأوالده سبعة عشر
ذكراً أو بضعة عشر ،بعضهم يقول :السبع عشر كلهم صغار مل يبلغوا ،يدخلون عليو يف
مرض موتو ويبكي رقة ذلم ،ومع ذلك ؽلتنع أن يوصي ذلم بشئ أو يعطيهم شيئاً من
أموال ادلسلمُت وقال :ما منعتكم حقاً ىو لكم ،حقكم الذي تستحقونو كمن يستحقو
فقهم رضوان
غَتكم من ادلسلمُت أعطيتكموه" ) ، (Ibn Uthaimin: 2012وىذا من ّ
ا﵁ عليهم ومدى تعظيمهم للمسئولية واألمانة اليت ُوسدة إليهم وحرصهم على براءة
أنفسهم أمام ا﵁ سبحانو وتعاىل يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى ا﵁ بقلب سليم.
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شلا تقدم دلت األثار من حياة الصحابة والتابعُت على عمق فهمهم وفقههم رضوان ا﵁
عليهم للتعاليم اإلذلية والنبوية يف مفهوم القيادة ومدى تعظيمهم للمسئولية واألمانة اليت
ُوسدت إليهم وحرصهم على براءة أنفسهم أمام ا﵁ سبحانو وتعاىل يوم ال ينفع مال وال

بنون إال من أتى ا﵁ بقلب سليم ،وكما يستخلص شلا سبق أن القيادة اإلدارية يف
اإلسالم ذلا شأن عظيم ،وىي مسئولية عظيمة وأمانة على من كلف هبا وغلب على من
ُوسدة إليو أن يكون أىالً ذلا؛ أن يكون عادلاً حبقها قادراً على أدائها ،وأن يؤدي الذي
عليو فيها؛ بالعدل بُت الناس وال يبخسهم حقهم ويعطي كل ذي حق حقو.
الفرق بين اإلمارة واإلدارة

قال

)1434AH( Al-Sahrief

أن ىناك قواسم مشًتك بُت اإلمارة واإلدارة ،وىو أن

اإلدارة تعد جزء من اإلمارة ،فاإلمارة تتضمن اإلدارة ،حبيث أن القيام بأعمال اإلمارة ال
ؽلكن حصولو على الوجو ادلرضي إال من خالل إدارة جيدة ،وكما أشار الشريف ىناك
أيضاً بعض االختالفات ادلهمة بينهم:
أوالً :من حيث نطاق العمل الذي كالعلا يعمل فيو ،غلد الناظر يف رلال عمل اإلدارة
زلدود وخاص كإدارة شركة أو مؤسسة أو مدرسة وضلو ذلك ،بينما غلد الناظر يف رلال
عمل اإلمارة أهنا أعم من ذلك بكثَت ،حيث يكون رلال عمل اإلمارة على مستوى إدارة
دولة يف كل شئوهنا أو مدينة أو قرية أو زلافظة أو وزارة إىل ضلو ذلك ،وكما قد تكون
اإلمارة على أمر خاص ،فاإلمارة من حيث التقسيم العام تشمل أمرين:
 -1العمل نفسو.
 -2مكانو.
من حيث العمل نفسو قد يكون العمل عاماً يف كل أضلاء الدولة وىذه أعم إمارة ،وذلك
مثل (ادللك ،اخلالفة ،الرئاسة ،الوزارة) ،وعالوة على ذلك قد يكون العمل خاص ولكن
يف رقعة معينة؛ كإمارة (مدينة ،قرية ،زلافظة) ،وقد يكون العمل نفسو خاص ولكن يف
رقعة الدولة كلها (كإمارة اجليش) ،وقد يكون العمل نفسو خاصاً ولكن على بقعة معينة
(كوالية القضاء) يف مدينة معينة.
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ثانياً :من حيث حدود السلطة ،فحدود السلطة يف اإلدارة يكون زلدود ومقتصر على
النظم واللوائح ادلقررة سلفاً واالجتهاد يف اإلدارة يكون زلكوم داخل نطاق النظم
واللوائح ،بينما حدود السلطة يف اإلمارة أوسع وال يقتصر على النظم واللوائح ادلقررة
سلفاً ،وإظلا يتاح ذلا االجتهاد يف التدبَت واستحداث نظم ولوائح جديدة لضبط األمور

وإتقاهنا ،وباإلظافة إىل ذلك ،فإن حدود سلطة اإلمارة من حيث اإلجبار واإللزام أوسع
بكثَت منها يف اإلدارة؛ فاإلمارة كما ذلا سلطة عتاب ادلقصر أو عقاب ادلخالف معنوياً
فلها سلطة التعزير بالعقاب البدين وليس ذلك يف اإلدارة ،ورلال السلطة التقدرية يف
اإلمارة أوسع منها يف اإلدارة ،وقد يكون من السهل قانوناً معارضة التقدير اإلداري يف

والية ادلظامل أو القضاء اإلداري وذلك بعكس اإلمارة فقد يدخل تقديرىا فيما يندرج
ربت ما يسمى بأعمال السيادة ومن مت فالؽلكن معارضتها ،وعموماً شلا تقدم يتبُت أن
الغالب على اإلمارة العموم والغالب على اإلدارة ا﵀دودية واخلصوص (Al-
).Sharief:1434AH

موقف الشريعة اإلسالمية من المفاهيم والنظريات الغربية المتعلقة بالقيادة اإلدارية
من خالل ما تقدم صلد أن ىناك اختالف شاسع يف مفهوم القيادة اإلدارية بُت الفكر
اإلداري ادلعاصر والشريعة اإلسالمية ،حيث أن القيادة اإلدارية يف الفكر اإلداري ادلعاصر
كثَتاً ما تعد ظاىرة إنسانية ربتاج إىل دراسة من حيث السمات والصفات اليت تّتسم هبا
شخصية القائد وقدرتو يف التأثَت على األخرين ،بغض النظر على ما ربملو ىذه
الشخصية من معتقادات أو أيديولوجيات اليت قد تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،ودبعٌت
أخر وحسب وجهة نظر ىذه الدراسات أن من شروط القيادة اإلدارية يف من يقوم هبذا
الدور غلب أن تتوفر فيو السمات والصفات اليت سبكنو من خالذلا يف التأثَت على األفراد
واجلماعات لتحقيق أىدافو أو أىداف ادلنظمة ،وىذا ما أىتمت بو معظم الدراسات يف
الفكر اإلداري ادلعاصر ادلبنية على النظريات الغربية يف زلاولة منها أن تضع ذلا القواعد
والنظريات لكي تدرس أو تستند عليها دراسات وأحباث جديدة.
وأما مفهوم القيادة اإلدارية يف الشريعة اإلسالمية فيدور حول كوهنا مسؤولية عظيمة
وأمانة تقع على عاتق من ُو ِسدة إليو ىذه ادلسؤولية ،وأنو مسؤول أمام ا﵁ يوم القيامة
وسيسئل عليها؛ إن أقام حبقها فلو ،وإن ضيعها فعليو ،وادلقصود من ذلك ىو القيام
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دبصلحة اجلماعة أو ادلنظمة أو اجملتمع ،حيث أنو ال ؽلكن جلب ادلصاحل ودفع ادلفاسد
إال بقيادة إدارية رشيدة تقوم هبذا الدور ،سواء إن كانت ىذه القيادة عامة أي (الرئيس)
بادلصطلح احلديث أو القيادة اخلاصة أي من ( نواب الرئيس ،الوزراء ،الوكالء ،ادلدراء
وغَتىم من قادة جيوش وضباط وعساكر) ،أي كل من كلف بأمر من شؤون ادلسلمُت،
وعالوة على ذلك ،أن ادلفاىيم اليت يتبناىا أولئك ادلفكرين والباحثُت غالباً ما تتعارض مع
الشريعة اإلسالمية؛ من وجهة نظر ىذه النظريات وادلفاىيم أن الدور الذي تلعبو القيادة
اإلدارية من منظور الفكر اإلداري ادلعاصر يف ربقيق أىدافها يعتمد اعتمادا كلياً على
قدرات القائد الشخصية وما يتمتع بو من ادلهارات ادلختلفة كادلهارات الدىنية ،البدنية،
الفنية ،والقدرة على التحدث واإلقناع والتأثَت يف األخرين لتحقيق ىذه األىداف ،ويفهم
من ىذا أن القائد غلب أن يثق يف نفسو ويستفيد من قدراتو الشخصية واالعتماد عليها

واالستفادة من األسباب ادلتاحة أمامو رلردة ،جاىلُت أو متناسُت أن التوفيق واخلذالن
بيد ا﵁ وحده سبحانو وتعاىل ،واألخذ باألسباب رلردة دون النظر إىل أن التوفيق بيد
ا﵁ ،وىذا ادلفهوم يتصادم مع عبادة التوكل على ا﵁ تعاىل اليت أمر هبا ،حيث أن الشريعة
اإلسالمية ضبطت ىذه ادلسئلة باجلمع بُت عبادة التوكل وتعاطي األسباب يف ربصيل
﴿و َعلَى اللَّ ِو
ادلصاحل ودرء ادلفاسد وربقيق الغايات واألىداف ،قال ا﵁ سبحانو وتعاىل َ
ِِ
ُت﴾ ) ، (Al-Ma`idah: 23وأخرب ا﵁ تعاىل يف القرآن الكرمي عن
فَتَ َوَّكلُوا إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
وسى يَا قَ ْوِم إِن ُكنتُ ْم َآمنتُم بِاللَّ ِو فَ َعلَْي ِو تَ َوَّكلُوا إِن ُكنتُم
﴿وقَ َ
ال ُم َ
موسى دلا قال لقومو َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
ك ِم َن
ُت * َوَصلنَا بَِر ْمحَتِ َ
ُت * فَ َقالُوا َعلَى اللَّو تَ َوَّك ْلنَا َربَّنَا َال َْذب َع ْلنَا فْت نَةً ل ْل َق ْوم الظَّالم َ
ُّم ْسلم َ
ِ ِ
ِ
﴿وَمن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّو فَ ُه َو َح ْسبُوُ
ين﴾ ) ،(Yunus:84-86وقال ا﵁ تعاىل َ
الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
إِ َّن اللَّوَ بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل اللَّوُ لِ ُكل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا﴾ ) ،(Al-Talaq: 3وقال صلى ا﵁ عليو
وسلم( :إذا استعنت فاستعن با﵁) ) ،Tirmizi: (Al Sunan Tirmizi 2: 2516قال Ibn
" (1413AH) Uthaiminالواجب على ادلؤمن أن يعلق قلبو با﵁ عز وجل وأن يصدق
االعتماد عليو يف جلب ادلنافع ودفع ادلضار فإن ا﵁ وحده ىو الذي بيده ملكوت
السموات واألرض وإليو يرجع األمر كلو ،ويأخذ باألسباب الشرعية والقدرية احلسية اليت
أمر ا﵁ تعاىل هبا ،ألن أخذ األسباب اجلالبة للخَت ادلانعة من الشر من اإلؽلان با﵁ تعاىل
وحكمتو وال تنايف التوكل ،فها ىو سيد ادلتوكلُت زلمد رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم
كان يلبس الدروع يف احلروب وقام حبفر اخلندق حول ادلدينة حلمايتها عندما اجتمع
حوذلا أحزاب الشرك" ،وأمر ا﵁ تعاىل داود ان غليد صناعة الدروع قال ا﵁ عز وجل
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ِ
﴿وعلَّمنَاه صْن عةَ لَب ٍ َّ ِ ِ
ََ ْ ُ َ َ ُ
وس ل ُك ْم لتُ ْحصنَ ُكم من بَأْس ُك ْم ۖ فَ َه ْل أَنتُ ْم ُ
) ،80قال  )2222( Ibn Katheerيف تفسَت ىذه اآلية "يعٍت صنعة الدروع" ،دبعٌت أن
ادلؤمن يتوكل على ا﵁ وػلسن الظن بو يف ربصيل غاياتو وربقيق أىدافو مع األخذ
باألسباب الشرعية والقدرية احلسية دون النظر إليها.
شاكِرو َن﴾ (Al-Anbya:
َ

العالقة بين القائد واألتباع في الفكر اإلداري المعاصر من منظور الشريعة
اإلسالمية:
من خالل النظر واإلستقراء غلد الناظر أن ادلفاىيم الغربية يف الفكر اإلداري ادلعاصر من
ناحية العالقة بُت القائد واألتباع وخاصة من جانب إحداث الطاعة وإخضاع األخرين
لتحقيق األىداف ،أن األمر يرجع حسب ىواء القائد ورؤيتو الشخصية ،وحبسب وجهة
نظر ىذه ادلفاىيم أن إحداث الطاعة يف األخرين يعتمد على نفوذ القائد من خالل مساتو
وقدراتو الشخصية بالتأثَت عليهم وبالتايل توجيههم لتحقيق أىدافو أو األىداف ادلشًتكة
بدون وجود أي ضوابط تضبط العالقة بُت القائد واألتباع أو الرئيس وادلرؤسُت يف اصلاز
ادلهام أو ربقيق األىداف والغايات وهبذا ادلفهوم يوجب على األتباع أو ادلرؤسُت
األنصياع إىل األوامر اليت يأمر هبا القائد أو الرئيس لتحقيق األىداف ادلطلوبة دون النظر
إليها ىل ىذه األوامر واألىداف أو الوسائل اليت توصل إليها قد تضر أو تؤدي األخرين
ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى ىل ىذه األوامر واألىداف أوالوسائل ادلؤدية إليها
مشروعة أو غَت مشروعة يف الشريعة اإلسالمية ،ويف ىذا اجلانب من البحث غلد الناظر
أن الشريعة اإلسالمية وضعت ضوابط حددت هبا العالقة بُت القائد واألتباع أو الرئيس
وادلرؤسُت يف ربصيل ادلصاحل أو دفع ادلفاسد أو يف ربقيق األىداف ،حيث إن إحداث
الطاعة للقائد يف الشريعة اإلسالمية يكون من خالل إمتثال األفراد واجلماعات لألوامر
اإلذلية يف طاعة من واله ا﵁ أمرىم؛ ألن طاعة من واله ا﵁ أمر ادلسلمُت من طاعة ا﵁
خبالف مفهوم أولئك ادلفكرون والباحثون يف الفكر اإلداري ادلعاصر الذين يتبنون
َّ ِ
َطيعوا اللَّو وأ ِ
ِ
َطيعُوا
ين َآمنُوا أ ُ َ َ
النظريات الغربية ،قال ا﵁ تعاىل يف زلكم التنزيل ﴿ يَاَاأَيُّ َها الذ َ
ٍ
ِ ِ
ِ
الرس ِ
ِ
ول إِ ْن ُكنتُ ْم تُ ْؤِمنُو َن
الر ُس َ
َّ
ول َوأ ُْوِيل ْاأل َْم ِر مْن ُك ْم فَإ ْن تَنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْيء فَ ُرُّدوهُ إ َىل اللَّو َو َّ ُ
ِ
ِ
َح َس ُن تَأْ ِو ًيال﴾ ) ، (An Nisa : 59قال إبن تيمية كما
بِاللَّ ِو َوالْيَ ْوم ْاآل ِخ ِر َذل َ
ك َخْي ٌر َوأ ْ
سبق ذكره "نزلت ىذه اآلية يف الرعية و اجليوش وغَتىم  ،عليهم أن يطيعوا أويل األمر
الفاعلُت لذلك يف قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغَت ذلك ،إال أن يؤمروا دبعصية ا﵁،
فإذا أمروا دبعصية ا﵁ فال طاعة دلخلوق يف معصية اخلالق" (ابن تيمية  ،د.ت) ،ىكذا
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ال شريعة اإلسالمية حددت العالقة بُت القائد والتابع ليس ىناك طاعة مطلقة غَت مقيدة؛
الطاعة لوالة األمر مشروط بطاعة ا﵁ الطاعة تكون يف ادلعروف ولكن إذا أمر القائد أو
األمَت دبعصية فال طاعة دلخلوق يف معصية اخلالق ،وشلا غلب ذكره ،إن يف إختزال مفهوم
القيادة عند الدراسات اليت تتبٌت النظريات الغربية يف شخصية القائد من حيث مساتو
وصفاتو الكرزمية وقدراتو يف التأثَت على األخرين بقصد إخضاعهم وتوجيههم إىل ربقيق
األىداف ادلرغوب يف ربقيقها ،هبذا ادلفهوم ؽلكننا القول أن ادلشاىَت من صلوم السنيما،
الفن ،الرياضةُ ،دعاة األحزاب السياسية واألعالميُت الذين ذلم تأثَت على مناصريهم
واتباعهم ومعجابيهم ؽلكن عدىم من القيادين حبسب وجهة نظر تلك الدراسات يف
حُت إن ىذا ادلفهوم يتنافة مع مفهوم القيادة اإلدارية يف اإلسالم ،ألن من ادلعلوم لدى
الكثَت من العلماء وفقهاء الشريعة اإلسالمية أن التأثَت يف األخرين وإستمالت قلوهبم

يكون من خالل البيان وفصاحة اللسان وأيضاً من خالل السلوك ،أي أن الشخص
الذي لديو القدرات اللغوية والبالغية يكون لو تأثَت ساحر على األخرين والقدرة على
إستمالت قلوهبم وإحداث التغَت يف سلوكهم ومبادئهم ،وىذا الشخص يكون أحد
الصنفُت من الناس؛ إما داعيا للحق ،وإما من ُدعاة الباطل ،قال رسول ا﵁ صلى ا﵁

لسحرا)
عليو وسلم( :إن من البيان
ً
 ،أشار ابن حجر إىل ما قالو اخلطايب معلقاً "البيان اثنان :أحدعلا :ما تقع بو اإلبانة
عن ادلراد بأي وجو كان ،واآلخر :ما دخلتو الصنعة حبيث يروق للسامعُت ويستميل
)(Al-Hadeeth Ibn Hajar Al- Asqalani: 5434

قلوهبم ،وىو الذي يشبو بالسحر إذا خلب القلب وغلب على النفس حىت ػلول الشيء
عن حقيقتو ويصرفو عن جهتو ،فيلوح للناظر يف معرض غَته ،وىذا إذا صرف إىل احلق
ؽلدح ،وإذا صرف إىل الباطل يذم ،قال :فعلى ىذا فالذي يشبو بالسحر منو ىو ادلذموم،
وتعقب بأنو ال مانع من تسمية اآلخر سحراً ،ألن السحر يطلق على االستمالة كما
تقدم تقريره يف أول باب السحر ،وقد محل بعضهم احلديث على ادلدح واحلث على
ربسُت الكالم ورببَت األلفاظ ،وىذا واضح إن صح أن احلديث ورد يف قصة عمرو بن
األىتم ،ومحلو بعضهم على الذم دلن تصنع يف الكالم وتكلف لتحسينو وصرف الشيء
عن ظاىره ،فشبو بالسحر الذي ىو زبييل لغَت حقيقة" (Ibn Hajar Al-Asqalani,

َح َس ُن
) ،1986يف جانب ادلدح قال ا﵁ تعاىل مادحاً فيو كل من دعا إىل احلقَ ﴿ :وَم ْن أ ْ
قَوالً ِشلَّن دعا إِ َىل اللَّ ِو وع ِمل ص ِ
ِ
ِِ
ُت﴾ )  ، )Fussilat: 33قال أبن
احلاً َوقَ َ
ْ ْ ََ
ال إِن ٍَِّت م َن الْ ُم ْسلم َ
ََ َ َ
كثَت يف تفسَت ىذه اآلية أي :دعا عباد ا﵁ إليو( ،وعمل صاحلا وقال إنٍت من ادلسلمُت)
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أي :وىو يف نفسو مهتد دبا يقولو ،فنفعو لنفسو ولغَته الزم ومتعد ،وليس ىو من الذين
يأمرون بادلعروف وال يأتونو ،وينهون عن ادلنكر ويأتونو ،بل يأسبر باخلَت ويًتك الشر،
ويدعو اخللق إىل اخلالق تبارك وتعاىل ،وىذه عامة يف كل من دعا إىل خَت ،وىو يف
نفسو مهتد ،ورسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم أوىل الناس بذلك ،كما قال زلمد بن
سَتين ،والسدي ،وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ،وأما من جانب الذم يف ُدعاة الباطل
فروى حديفة بن اليمان رضي ا﵁ عنو عندما سئل رسول ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم عن
الشر سلافة أن يدركو فقال صلى ا﵁ عليو وسلم منبهاً إياه (ُ ،...دعاة على أبواب جهنم،
من أجاهبم إليها قذفوه فيها ) ، (Al-Hadeeth Bukhari: 7084وىذا موطن الشاىد من
داع أي إىل غَت احلق ،وقولو
(دعاة) بضم الدال ادلهملة مجع ٍ
احلديث الطويل" ،قولو ُ
(على ابواب جهنم) أطلق عليهم ذلك باعتبار مايؤول إىل حاذلم ،كما يقال دلن أمر
بفعل زلرم وقف على شفَت جهنم ) ، ( Ibn Hajar Al-Asqalani,1986وعليو ؽلكن
القول إذا كان التأثَت يف الناس القصد منو أحقاق احلق فهذا شلدوح ،وإذا كان التأثَت يف
الناس القصد منو تلبيس احلق بالباطل فهذا مذموم ،لذلك إن القيادة اإلدارية يف اإلسالم
ليس من أىم شروطها أن يكون من يقوم هبذا الدور ذو مهارات وقدرات تأثَتية على
الناس ،بل إن من أىم شروط القيادة اإلدارية يف اإلسالم ىي القوة واألمانة ،من حيث
وسد إليو وقادر على أدائو ،وأما من
القوة؛ غلب أن يكون لديو العلم بطبيعة األمر الذي ّ
حيث األمانة غلب على من ػلملها أن يؤدي الذي عليو فيها؛ من إقامة العدل بُت
ظ عليو،
الناس ،واعطاء كل ذي حق حقو ،وغلب أن يكون أميناً لِما ُوّكال إليو ،وزلاف ٌ

وناصح فيو ،واجلدير بالذكر ،إن أولئك التابعُت الذين يتبعون قاداهتم وأمرائهم ويفعلون ما
ٌ
يأمرون بو من إضاعة األمانة اليت وكلت إليهم ،وظلمهم للناس وأكل أمواذلم بالباطل
وسلالفتهم أمر النيب عليو ال صالة والسالم حبجة طاعتهم لقادهتم وأمرائهم ،ىذا ال يعفيهم
َّ
وى ُه ْم ِيف النَّا ِر يَ ُقولُو َن يَا لَْيتَ نَا أَطَ ْعنَا اللَّ َو
ب ُو ُج ُ
من العقاب قال ا﵁ تعاىل فيهم ﴿يَ ْوَم تُ َقل ُ
السبِ َيال * ربَّنَا آهتِِم ِض ْع َف ْ ِ
ُت
َوأَطَ ْعنَا َّ
َضلُّونَا َّ
الر ُس َوال * َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َس َادتَنَا َوُكبَ َراءَنَا فَأ َ
ْ
َ
ِمن الْع َذ ِ
اب َوالْ َعْن ُه ْم لَ ْعنًا َكثِ ًَتا﴾ ) ، ( Al- Ahzaab: 66-68قال إبن كثَت يف تفسَته
َ َ
أي :يسحبون يف النار على وجوىهم ،وتلوى وجوىهم على جهنم ،يقولون وىم كذلك،
يتمنون أن لو كانوا يف الدار الدنيا شلن أطاع ا﵁ وأطاع الرسول ،كما أخرب ا﵁ عنهم يف
ض الظَّ ِ
الرس ِ
ول
املُ َعلَى يَ َديِْو يَ ُق ُ
حال العرصات بقولوَ ﴿ :ويَ ْوَم يَ َع ُّ
ول يَا لَْيتٍَِت َّازبَ ْذ ُ
ت َم َع َّ ُ
ِ
ِ
َضلٍَِّت َع ِن الذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ َجاءَِين ۖ َوَكا َن
َسبِ ًيال*يَا َويْلَ َىت لَْيتٍَِت َملْ أ ََّزب ْذ فَُالنًا َخل ًيال*لََّق ْد أ َ
َّ ِ
الشَّيطَا ُن لِ ِْإل ِ
ين
ْ
نسان َخ ُذ ًوال﴾ ) ، (Al-Furqan: 27-29وقول ا﵁ تعاىلُّ ﴿ :رَدبَا يَ َوُّد الذ َ
َ
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ِِ
ُت﴾ ) ، (Al-Hijr:2وىكذا أخرب عنهم يف حالتهم ىذه أهنم
َك َف ُروا لَ ْو َكانُوا ُم ْسلم َ
يودون أن لو كانوا أطاعوا ا﵁ ،وأطاعوا الرسول يف الدنيا ،وقولو ﴿ َوقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا
السبِ َيال﴾ ،قال طاوس :سادتنا :يعٍت األشراف ،وكرباءنا :يعٍت
َضلُّونَا َّ
َس َادتَنَا َوُكبَ َراءَنَا فَأ َ

العلماء رواه ابن أيب حامت ،أي :اتبعنا السادة وىم األمراء والكرباء من ادلشيخة ،وخالفنا
الرسل واعتقدنا أن عندىم شيئا ،وأهنم على شيء فإذا ىم ليسوا على شيء ،إنتهاء
كالمو ).(Ibn Katheer, 1999
موقف الشريعة اإلسالمية من طلب القيادة:

دلت األثار النبوية على النهي يف سؤال اإلمارة (القيادة) أو حىت طلب تويل بعض شئون
ادلسلمُت ،حيث إن ىذا األمر اليعطى دلن طلبو بل قال بعض الفقهاء أن ذلك يكون
سبب ادلنع ،عن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم( :أن قوماً دخلوا عليو فسألوه والية فقال :إنا
ال نويل أمرنا ىذا دلن طلبو) ) ،(Al-Hadeeth Al-Bukhari: 7419وقال لعبد الرمحن بن
مسرة( :يا عبدالرمحن ،ال تسأل اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها من غَت مسألة أُعنت عليها،
وإن أُعطيتها عن مسألة ُوكِلت إليها) ) ،(Al-Hadeeth Al-Bukhari: 7149وقال
صلى ا﵁ عليو وسلم (من طلب القضاء واستعان عليو ُوكل إليو ،ومن مل يطلب القضاء
ومل يستعن عليو أنزل ا﵁ عليو ملكاً يسدده) ) (Al-Hadeeth Al-Tirmizi: 1324قال
 )6026( Ibn Uthaiminالدين اإلسالمي يرى أن الوالية تكليف وأمانة وليست
تشريف ،وإظلا ىي تكليف ،فبذل من أن يكون اإلنسان مسئوالً عن أىلو صار يُسأل
األن عن أمة ،وىذا ما أشارة إليو األدلة على أن القيادة اإلدارية يف اإلسالم تكليف
وليس تشريف ،وتكون على وفق ما أنزل ا﵁ يف الوحيُت مث وفق النظم واللوائح التنظيمية
اليت وضعها أىل اإلختصاص من خرباهتم الغَت منايف للشريعة اإلسالمية ،لقيام بالصاحل
العام ،خبالف ماتقولو النظريات الغربية مثل نظرية الرجل العظيم ونظرية السمات وغَتىا
من النظريات ،حيث إنو ليس من الفطنة ترك كل عضو يف اجملتمع أن ػلدد الصاحل العام
وفقاً ذلواه وأن يًتك ألمنياتو توجيو سلوكو ،فالقائد ليس سوى مندوباً عن الصاحل العام،

فيجب أن يوضحو ويدافع عنو وػلققو خدمة لإلسالم وللمنفعة ادلشًتك العليا سواء
كانت للمجتمع أو للفرد وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية كما سلف ذكره ،وأيضاً تلك
النظريات الغربية جعلت من القيادة مطلب وأصبحت زلل للتنافس عند الكثَت من عامة
ادلسلمُت بسبب ادلفاىيم اليت جائتنا من تلك النظريات الغربية ضناً منهم إهنا مكانة
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وشرف دلن يقوم هبذا الدور ،يف حُت أن من يقوم هبذا الدور قد وضع نفسو على ا﵀ك
وىو أول من سيسئل يوم القيامة عنها وما فعل فيها ،لذلك إن اإلمارة (القيادة) يف
اإلسالم ليست زلل طلب أو تنافس بُت الناس عليها ،وىذا ما دلت عليو النصوص يف
عدم اعطاء اإلمارة (القيادة) دلن يطلبها ،وجعل من سؤاذلا سبب للمنع.
إمارة المرأة في اإلمارة العامة أو المناصب القيادية

دلت األدلة القرآنية واألثار النبيوية كما سبق ذكره أن القيادة اإلدارية يف اإلسالم ليست
رلرد صفة إعتبارية دلن يقوم هبذا الدور بل أهنا مسؤولية وأمانة على عاثق من يقوم هبذا

الدور ،خبالف وجهة نظر الدراسات اليت تتبنا النظريات الغربية اليت تعد القيادة اإلدارية
أوال:
صفة اعتبارية بغض النظر عن كونو رجل أو مرأة ،وىذا ادلفهوم خاطئ من وجهُتً ،
ؼلالف نص احلديث النبوي؛ فعن أيب بكرة رضي ا﵁ عنو قال( :دلا بلغ رسول ا﵁ صلى
ت كِ ْسَرى قال :لَ ْن يُ ْفلِ َح قَ ْوٌم َولَّْوا
اا﵁ عليو وسلم أن أىل فارس قد َملَّ ُكوا عليهم بِْن َ
أ َْمَرُى ْم ْامَرأًَة)  .(Sunan an-Nasa'i: 8:227) .ويف ىذا احلديث ليس ىناك انتقاص
لقدرات ادلرأة القيادية يف اإلسالم ولكن فقط توجيو ىذه القدرات التوجيو الصحيح
وادلناسب شلا يتماشة مع طبيعة ادلرأة النفسية والبدنية والشخصية ،وحفاظاً عليها من
اذلدر والضياع يف أمر ال يتالئم مع طبيعتها ،وال يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
األخرى اليت حفظت ادلرأة من الفساد واإلفساد ،ثانياً :إن ادلرأة بطبيعتها ضعيفة ال
تستطيع ربمل األعمال ذات ادلسؤليات الكبَتة واألمحال الثقيلة ،وقد أتبثت الدراسات

أن فًتة (احليض واحلمل والنفاس) عند ادلرأة تؤثر بشكل كبَت على حياهتا شلا يتسب ذلا
بالثعب والضعف ونقص يف الًتكيز وحالة رفض ،ويرجع ذلك لالضطربات اجلسمية
والنفسية ادلصاحبة لفًتة احليض والنفاس واحلمل ،وزد على ذلك أن ادلرأة ضعيفة الرأي
تغلب ع ليها العاطفة فقد وصف عليو الصالة والسالم النساء بأهنن ناقصات عقل ودين،
ومن كان هبذه ادلنزلة اليصلح لتويل اإلمارة أو ادلناصب القيادية العليا احلساسة ،يف حُت
أن القيادة اإلدارية كما جاء يف الشريعة اإلسالمية ربتاج إىل القوة واألمانة لقول ا﵁ تعاىل
ضنَا ْاألَمانَةَ علَى َّ ِ
ض و ِْ
ُت أَن َْػل ِم ْلنَ َها َوأَ ْش َف ْق َن ِمْن َها
﴿إِنَّا َع َر ْ َ َ
اجلبَ ِال فَأَبَ ْ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
ِ
ِ
وما َج ُه ًوال﴾ ) ، (Al-Ahzab:72قال الطربي "وأوىل
نسا ُن ۖ إنَّوُ َكا َن ظَلُ ً
َو َمحَلَ َها ْاإل َ
األقوال يف ذلك بالصواب ما قالو الذين قالوا :إنو عُ ٍِت باألمانة يف ىذا ادلوضع :مجيع
األمانَةَ)
معاين األمانات يف الدين وأمانات الناس وذلك أن ا﵁ مل ؼلص بقولوَ (:عَر ْ
ضنَا َ
بعض معاين األمانات دلا وصفنا" انتهى ) ، )Al-Ţabari:1994لذلك أن القيادة اإلدارية
174

مفهوم القيادة اإلدارية من منظور الفكر اإلداري ادلعاصر والشريعة اإلسالمية

ربتاج إىل أصحاب رأي وحكمة وقوة ليستطيع من يقوم هبذا الدور من ربمل األمانة
وسدة إليو بأدائها بالشكل ادلطلوب.
وادلسؤوليات اليت ُ

خصائص القيادة اإلدارية في اإلسالم
 -1ربانية المصدر والغاية :ربانية ادلصدر من حيث أن مسلماهتا تشتق من تعاليم
الدين اإلسالمي احلنيف ادلتمثل يف القرآن الكرمي والسنة النبيوية ادلطهرة ،ادلنزىان عن
اخلطئ والنقصان ،ألهنما تنزيل من عند العزيز احلكيم قال ا﵁ تعاىلَ﴿ :ال يأْتِ ِيو الْب ِ
اط ُل
َ َ
مح ٍ
ِ
ُت ي َدي ِو وَال ِمن خ ْل ِف ِو ۖ تَْن ِزيل ِمن ح ِكي ٍم َِ
يد﴾ ) (Fussilat:42وأما يف الفكر
م ْن بَ ْ ِ َ ْ َ ْ َ
ٌ ْ َ
فجل الدراسات تعتمد على النظريات اليت أتت إلينا من الغرب ادلبنية
اإلداري ادلعاصر ُ
على ذبارب البشر اليت ربتمل اخلطئ والصواب ،لذلك ذبد ىناك تعدد يف األراء وكثرة يف
اإلختالف بُت ادلفكرين والباحثُت الذين يتبنون النظريات الغربية يف دراساهتم.

وأما غاية الشريعة اإلسالمية وتكاليفها فًتجع إىل حفظ مقاصدىا يف اخللق ،وىذه
ادلقاصد ال "تعدو ثالثة أقسام ضروية ،حتياجية ،ربسنية ) ، (Al-Shatibi: 1997ودبا أن
غاية الشريعة اإلسالمية ترجع إىل حفظ مقاصدىا يف اخللق إذاً ىذه الغاية ربانية
بالتضمن ،ألن الشريعة اإلسالمية تنزيل من عند رب العادلُت ،وأما يف الفكر اإلداري
ادلعاصر فالغاية تقتصر على غاية البشر وطموحاهتم يف ربقيق األىداف الشخصية سواءً
كانت للفرد أو للجماعة أو للحزب أو للمنظمة ،إىل غَت ذلك من ادلصاحل الشخصية.
 -2جامعة شاملة :وذلك من حيث ربقيق ادلصاحل ودفع ادلفاسد يف أمري الدين والدنيا،
وأما يف الفكر اإلداري ادلعاصر فهي مقتصرة على أمر الدنيا فقط .مث من حيث أهنا نظام
شامل جلميع رلاالت احلياة ادلتعددة وادلختلفة ،فهي عنيت بأمور الدنيا بكل ما ػلتاج

إليو الناس يف مجيع مرافق حياهتم عنايتها بأمور اآلخرة.
 -3الوسطية :تقوم الشريعة اإلسالمية على التوسط والتوازن دون إفراط وال تفريط ،أي
ت
ف اللّوُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها َذلَا َما َك َسبَ ْ
بدون غلو وتكلف لقول ا﵁ تعاىل﴿ :الَ يُ َكل ُ
ِ
ِ
ِ
صراً َك َما
َو َعلَْي َها َما ا ْكتَ َسبَ ْ
ت َربَّنَا الَ تُ َؤاخ ْذنَا إِن نَّسينَا أ َْو أ ْ
َخطَأْنَا َربَّنَا َوالَ َْربم ْل َعلَْي نَا إِ ْ
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َمح ْلتو علَى الَّ ِذ ِ ِ
ِ
ف َعنَّا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْارمحَْنَا
ين من قَ ْبلنَا َربَّنَا َوالَ ُربَم ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِو َو ْاع ُ
َ َُ َ
َ
ِ
ِ
ين﴾ ) ، (Al-Baqarah: 286وقول ا﵁ تعاىل:
أ َ
َنت َم ْوالَنَا فَ ُ
انص ْرنَا َعلَى الْ َق ْوم الْ َكاف ِر َ
ِ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطاً لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
﴿ َوَك َذل َ
ش ِهيداً﴾ )(Al-Baqarah:143
َ
 -4الواقعية :سبتاز الشريعة اإلسالمية أهنا مسايرة لكل الظروف والواقع البشري مهما

تطورت احلياة اإلنسانية ،فهي صاحلة لكل زمان ومكان من دون تبديل لقول ا﵁ تعاىل:
ِ
﴿فِطْرت اللَّ ِو الَِّيت فَطَر النَّاس علَي ها َال تَب ِد ِ
ين الْ َقي ُم َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر
يل خلَْل ِق اللَّ ِو َذل َ
ََ
َ َ َ َْ
ك الد ُ
ْ َ
الن ِ
َّاس َال يَ ْعلَ ُمو َن﴾ )(Ar-Rūm:30
 -5الجمع بين الثبات والتوازن :من مزايا اجملتمع اإلسالمي عن غَته أنو ػلقق التوازن
بُت الثيات يف الدين واحلفاظ على القيم واألخالق اإلسالمية ،وادلرونة يف التطور ومواكبة
العصر يف التقدم احلضاري اذلائل ،وأيضاً ربقيق التوازن بُت مصاحل الفرد واجلماعة فال
سبيل إىل اجلماعة على حساب الفرد وال تقدس الفرد على حساب اجلماعة.
يف ىذا اجلانب ذكرت الدراسة بعض من خصائص القيادة اإلدارية يف اإلسالم ال للحصر
ولكن لإلشارة ،حيث أنو ال يتسع ادلقام لذلك ،ذلذا فقد أشارت الدراسة لبعض منها.

الخاتمة
ادلتمعن يف حال معظم ادلفكرين والباحثُت من ادلسلمُت الذين يتبنون ادلفاىيم والنظريات
الغربية غلد أهنم قد اغثروا بالغرب ودبا لديهم من العلوم ،وطلص بالذكرالعلوم اإلنسانية
اليت حضيت مفاىيمها ونظرياهتا بالقبول والتسليم عند أولئك الباحثُت دون مراعاة النظر
إىل موقف الشريعة اإلسالمية من ىذه ادلفاىيم والنظريات ،ومن خالل ىذه ادلقالة
حاولت الدراسة بيان موقف الشريعة اإلسالمية من ىذه ادلفاىيم والنظريات ،وابراز
حقيقة مفهوم القيادة اإلدارية وخصائصها يف اإلسالم بشكل خاصة ،وابراز أعلية دور
الشريعة اإلسالمية يف قيام حياتنا العلمية والعملية يف شت اجملاالت بشكل عام ،مث
ختمت ادلقالة بالنتائج والتوصيات اليت من أعلها مايلي:

176

مفهوم القيادة اإلدارية من منظور الفكر اإلداري ادلعاصر والشريعة اإلسالمية

النتائج
أول -ىناك ثقة مفرطة يف القبول والتسليم للمفاىيم والنظريات الغربية ،ومن اخلطئ

القبول والتسليم إىل ىذه ادلفاىيم والنظريات على وجو اإلطالق دون النظر ىل ىذه
النظريات وادلفاىيم تتوافق مع ديننا وعقائدنا واخالقنا أم تتعارض معها.
ثانيا -إن النظريات وادلفاىيم الغربية تتعارض كثَتاً مع األحكام الشرعية يف اإلسالم ومن

مجلة ذلك على سبيل ادلثال ال احلصر؛ حكم طلب الرياسة أو القيادة وحكم تويل ادلرأة

للرياسة أو القضاء أو اجليوش وغَتىا من ادلناصب احلساسة كما سبق بيانو.
ثالثا -يف الفكر اإلداري ادلعاصر توضع سياسة العمل وفق رؤى القيادة اإلدارية وما
يتماشى مع ىواىا وتطلعاهتا ،يف حُت أن سياسة العمل يف اإلسالم توضع وفق رؤيا

شرعية تدور حول مقاصد الشريعة اليت تدور حول مقاصد اخللق.
رابعا -تعارض النظريات وادلفاىيم الغربية مع العقائد والقيم اإلسالمية؛ كعبادة التوكل
على ا﵁ وذلك بالتعلق بقدرات القيادة وتدبَتىا يف ربقيق األىداف وادلصاحل دون النظر
إىل أن التوفيق واخلذالن بيد ا﵁ وحده سبحانو وتعاىل ،كما مت توضيحو أنفاً.

خامسا -إن الشريعة اإلسالمية تعد نظام شامل ومتكامل للحياة البشرية مجعا؛ حدد ا﵁
هبا العالقة بُت العبد وربو والعالقة بُت العباد فيما بينهم والعالقة بُت األمة اإلسالمية
وغَتىا من الشعوب على مجيع األصعدة السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية والعسكرية،

واهنا ليس كما فهمها الكثَت منهم باقتصارىم واختزاذلم للشريعة اإلسالمية يف الصالة
والصيام والزكاة واحلج ،وإهنا عندىم ال ينفع العمل هبا يف رلاالت احلياة األخرى ،وىذا
يرجع سببو إىل ج هلهم وقصور فهمهم بالشريعة اإلسالمية ومقاصدىا ،ولكن لو أهنم
رجعوا إىل صدر اإلسالم لوجدوا أن يف تلك احلقبة ،قامت الفتوحات وانتشرت احلضارة
اإلسالمية وازدىرت يف العامل وتصدر العلماء ادلسلمُت وتربعوا على عرش العلم وبرزوا يف
كافة العلوم واخرجوا الكثَت من العادلُت من الظلمات إىل النور ابتداءً من عبادة العبادة
إىل عبادة رب العباد وكما كان ذلم الفضل بنشئة العلوم األخرى وازدىارىا يف العامل
كالطب والرياضيات وال َفلك ،يف حُت كانت أروبا يف تلك احلقبة تعيش فًتة مظلمة
واشتهرت تلك الفًتة بالعصورادلظلمة.
سادسا -مفهوم القيادة اإلدارية يف الفكر اإلداري ادلعاصر ؼلتلف سباماً عن مفهومها يف

اإلسالم؛ حيث يدور مفهوم القيادة يف الفكر اإلداري ادلعاصر حول سلوك وقدرات
ومسات القائد الشخصية يف التأثَت على األخرين من األفراد واجلمعات لتحقيق األىداف
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والغايات ،أما مفهوم القيادة اإلدارية يف اإلسالم فيدور حول كوهنا مسؤولية وأمانة دلن
كلف هبا وىو مسؤول أمام ا﵁ بأدائها كما أُمر؛ وذلك وفقاً دلا انزل ا﵁ يف كتابو وسنة
نبيو صلى ا﵁ عليو وسلم.
التوصيات

وعلى ضوء ما تقدم توصي الدراسة دبا يلي:

أول -دبا أن ادلفاىيم والنظريات الغربية أصبحت أمراً واقعاً يف حياة ادلسلمُت العلمية
والثقافية ،إذاً أصبح لزاماً على العلماء والباحثُت ادلسلمُت من مواجهت ىذه التحديات؛
وذلك من خالل تنقيح ىذه ادلفاىيم والنظريات اليت تأيت إلينا من الغرب وفرز ما ىو
نافع منها وما ىو ضار ،لتقدؽلها للمهتمُت نقية وخالية من الشبو ،مث التحذير من الغزو
الثقايف ومن الوقوع يف شراك العودلة ،وباإلضافة إىل ذلك ،على الباحثُت وادلفكرين
ادلسلمُت يف العلوم اإلنسانية والتطبيقية بشكل خاص وعامة ادلسلمُت بشكل عام من
التفقو يف الدين حلماية أنفسهم من خطر العودلة وتأثَتاهتا السلبية على ادلسلمُت يف
عقيدهتم وأخالقهم ومبادئهم.
ثانيا -على أىل االختص اص من ادلس ئولُت والعلماء يف شىت العلوم اإلنسانية والتطبقية

بالتعاون مع علماء وفقهاء الشريعة اإلسالمية من وضع اسًتاتيجية على دم ج الشريعة
اإلسالمية يف مناىج العلوم األخرى واذلدف من ذلك التايل:
 1اكساب ادلتلقي ادلعرفة والفخر بتارؼلو ومورثو اإلسالمي وفضلو على عامل أمجع.
 2تأىيل ادلتلقي ليكون قادراً على التصدي للتحديات العقائدية والفكرية األخرى ،واليت
تتنافة مع العقيدة اإلسالمية ومبادئها.
 3نشرالتاريخ وادلوروث اإلسالمي والدعوة إليو.
 4احلث على التمسك بالكتاب والسنة وكيف فهمها وعمل هبا الصحابة رضوان ا﵁
عليهم.
 5احلث على اإلقثداء بالصحابة والتابعُت رضوان ا﵁ عليهم يف علتهم بطلب العلم
ونشره.
ثالثا -على أىل االختصاص زلاربة دعوى فصل الدين عن الدولة وبيان خطرىا وأثارىا
السلبية على ادلسلمُت وذلك من خالل الربامج الدعوية والتفقهية والتثقفية عرب وسائل
اإلعالم ادلختلفة؛ ادلرئية وادلسموعة وادلقروءة ،وفيها أيضاً سداً لطريق على اإلرىابيُت
وادلتطرفُت دعاة ربكيم شرع ا﵁؛ فوقعوا جبهلهم يف تكفَت ادلسلمُت وحكامهم؛ ويرجع
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سببو تفشي الفكر العلماين واللربايل يف الكثَت من الدول اإلسالمية شلا أعطا الفرصة
ألعداء اإلسالم من استخدام ىؤالء ادلتطرفُت والزنادقة يف زلاربة اإلسالم واستغالل
أفكارىم ادلتطرفة وجهلهم بالشريعة اإلسالمية وأحكامها.
رابعا -غلب ان يعلم الناس أن التقدم والعزة والرقي يكون يف اإلسالم ،وأن التخلف
والذل وادلهانة يف غَته كما قال عمر بن اخلطاب رضي ا﵁ عنو يف مقولتو الشهَتة "ضلن
قوم أعزنا ا﵁ باإلسالم فإذا ابتغينا العزة يف غَته أذلنا ا﵁" ،وباإلضافة إىل ذلك ،عدم
االغثرار بتقدم الغرب ودبا لديهم من علوم الدنيا ،لقول ا﵁ تعاىل فيهم ﴿ال يَغَُّرن َ ُّ
ب
َّك تَ َقل ُ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ
اع قَلِيل ُمثَّ مأْواىم جهنَّم وبِْئ ِ
ين اتَّ َق ْوا
س الْم َه ُ
اد * لَك ِن الذ َ
الذ َ
ين َك َف ُروا يف الْبالد * َمتَ ٌ ٌ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ِِ
ِ ِ
ين فِ َيها نُُزًال ِم ْن ِعْن ِد اللَّ ِو َوَما ِعْن َد اللَّ ِو َخْي ٌر
َربَّ ُه ْم َذلُ ْم َجن ٌ
َّات َْذب ِري م ْن َْربت َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
لِ ْألَبْ َرا ِر﴾ ) ، (Ali ‘Imran: 196-198قال ابن كثَتقال ا﵁ تعاىل :ال تنظروا إىل ما ىؤالء
الكفار مًتفون فيو ،من النعمة والغبطة والسرور ،فعما قليل يزول ىذا كلو عنهم،
ويصبحون مرهتنُت بأعماذلم السيئة ،فإظلا ظلد ذلم فيما ىم فيو استدراجا ،ومجيع ما ىم
فيو (متاع قليل مث مأواىم جهنم وبئس ادلهاد))(Ibn Katheer .(Ibn Katheer, 1999
وختاماً ال يسع القول إال كما قال اإلمام مالك يف مقولتو ادلشهورة لن يصلح آخر ىذه

األمة إال الذي أصلح أوذلا ،وصلى ا﵁ على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت ومن
أتبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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