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اإلالخص :هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث اإلاٗانغة ،ومً زم جدلُل مماعؾاث الُ٣اصة
الىبىٍت لهظه الٗىانغ ،بٛغى الىنى ٫بلى ال٨ك ًٖ ٠مماعؾاث الُ٣اصة الىبىٍت للُ٣اصة الخاصمت بإمثلت ٖملُت – ممثلت بصخو
الىبي.
ولخد ٤ُ٣هض ٝالضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىج الىىعي ،وبالخدضًض اإلاىج الخاعٍدي الىىعي (اإلاىج الىزاث٣ي الخدلُلي) للخٗغٖ ٝلى ُُٟ٦ت
مماعؾت الُ٣اصة الىبىٍت ممثلت بصخو الىبي  للُ٣ا صة الخاصمت ،وجىنل البدث بلى :الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت (الاههاث،
الخ٣مو الٗاَٟي ،اإلاؿاٖضة ،الخىُٖت ،ؤلا٢ىإ ،وي٘ جهىع للمؿخ٣بل ،البهحرة ،الُ٣ام بالخضمت ،الالتزام بخد ٤ُ٣جىمُت الىاؽ ،بىاء
اإلاجخم٘) ،ومً زم جدضًض الٗىانغ اإلاغ٦ؼٍت التي ق٩لذ الاَاع الٗام للُ٣اصة الىبىٍت اهُال٢ا مً الُ٣اصة الخاصمت ،وطل ٪مً زال ٫جإُ٦ض
مماعؾت الُ٣اصة الىبىٍت للُ٣اصة الخاصمت بإمثلت همىطحُت ٖملُت مً شخو ٞ ،الُ٣اصة الىبىٍت ؤلاؾالمُت ممثلت بصخو الغؾى٫
ال٨غٍم  جخجاوػ الُ٣اصة الخاصمت التي ويٗها (حغٍىلُ )Greanleaf, 1970 ٠بإقىاٍ ٦ثحرة ،والتي هي ؤًٞل مما ونلذ بلُه اإلاضاعؽ
الٛغبُت في الُ٣اصة الخاصمت .وٖلُه ٞالىبي ال٣اثض مدمض ٌٗ ض ؤٖٓم ٢اثض زاصم مغ ٖبر الخاعٍش ،وَكهض بظل ٪ؾلى٦ه الُ٣اصي اإلاخمحز،
ً
وزهاثهه الُ٣اصًت الُٗٓمت ،بل بن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في
ً
الُ٣اصة ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما" .وفي يىء الىخاثج ٢ضمذ الضعاؾت مجمىٖت مً الخىنُاث
واإلا٣ترخاث.
الكلمات اإلافحاحية :اإلاماعؾت الىبىٍت .الُ٣اصة الخاصمت ،صعاؾت هىُٖت.

)Prophetic Practice of Servant Leadership (Quality Study
Abstract: This Study aimed at achieve an items of Servant Leadership, and analyzing prophet leadership practice from the
perspective of the most modern leadership theories, namely, servant leadership that combines prophet practical practicesrepresented by the person of the prophet (peace and blessing of Allah be upon him), and servant leadership from a modern
administrative perspective.
In order to achieve the study objective, the researcher used the qualitative method, namely the historical qualitative method
to achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him- The findings of the study were as the following:
achieve an items of Servant Leadership: (Listening, Empathy, Healing, Awareness, Persuasion, Conceptualization, Foresight,
Stewardship, Commitment to the Growth of People and Building Community).
achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him-. "The Islamic prophetic leadership represented by person
of the Holy prophet (Greeneleaf, 1970) with many strokes, which is better than the Western schools in Servant leadership
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Thus the prophet Commander Muhammad - peace and blessing of Allah be upon him- is the greatest leader of a servant
passed through history, and all the Western scholars mentioned in their studies and research on the servant leadership was
considered of Muslims, and the prophet of humanity for more than (1440) years.
Keywords: Prophetic practice. Leadership. quality study.

 -1اإلاقذمة:
ٌكهض الٗهغ الحالي الٗضًض مً الخُىعاث اإلادؿاعٖت ،والخٛحراث اإلاخالخ٣ت؛ هدُجت الثىعة اإلاٗغُٞت ،ألامغ
الظي جدخاج ُٞه اإلااؾؿاث في الٗالم اإلاٗانغ بلى ُ٢اصاث مخمحزة ،وطل ٪مً زال ٫اؾخسضام اججاهاث خضًثت في
الُ٣اصة ،ومىا٦بت للخُىع الؿغَ٘ في ؤؾالُب الُ٣اصة وؤلاصاعة في ْل اإلاخٛحراث الٗاإلاُت٦ ،ما ؤجها مُالبت بسل ٤ؤحىاء
مىاؾبت للمغئوؾحنٌ ،ؿىص ٞحها الٗمل الجماعي ،وعوح الٟغٍ ٤الىاخض.
وفي ْل ْهىع ما ٌٗغ ٝبالخىحهاث الحضًثت في الُ٣اصةْ ،هغث الُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipخُث
ٌٗض عوبحرث حغٍىلُ (Robert Greenleaf) ٠ؤو ٫مً ؤزاع مٟهىم الُ٣اصة الخاصمت يمً الىٓغٍاث الخىُٓمُت الحضًثت
ً
في ٖام ( ،(Spears, 1996, 33) )1970و٢ض ؤقاع ٞان  )228 ،2007( Vanبلى ؤن الؼمً ٢ض حٛحر ،وحٛحرث ؤًًا وحهاث
ً
الىٓغ ًٖ ؾلى ٥ال٣اثض ،وؤنبذ الُلب الحالي للماؾؿاث مىحها هدى بصاعة ؤ٦ثر ؤزالُ٢ت جغ٦ؼ ٖلى مهلحت
ً
اإلاغئوؾحن ،وجدبجى ُ٢اصة ٢اثمت ٖلى ؤ٩ٞاع مً هٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت حُٗي اهخماما ل٩ل ألاَغا ٝطاث الٗال٢ت
باإلااؾؿت .خُث "ج٣ىم الُٗ٣ضة الغثِؿُت للُ٣اصة الخاصمت ٖ Servant Leadershipلى ؤن اإلاغئوؾحن ؾى٩ً ٝىهىا ؤ٦ثر
ً
اػصهاعا وخ٨مت ،وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت في ؤصاء ؤٖمالهم" (ؤبى ال٣مهان ،)3 ،2011 ،وحٗخبر الُ٣اصة الخاصمت همِ ُ٢اصة
ً
مدب لآلزغًٌٍ ،ؿهم في جُىٍغ الاججاهاث ؤلاًجابُت لضي اإلاغئوؾحن ،وؤ٦ثر اعجباَا في الى٢ذ اإلاٗانغ بالبِئت
).(Sendjaya et al, 2008,402
في خحن ؤقاع بٌٗ باخثي الُ٣اصة الخاصمت ؤمثا (Reinke, 2004, 30; Liden et al, 2008, 162) ٫بلى ؤن
ال٣اثض الخاصم  Servant Leaderال ٌؿخسضم ٢ىجه في بهجاػ ألاقُاء ،ول٨ىه ًداو ٫ؤن ًبدث وٍ٣ى٘ اإلاغئوؾحن مٗه،
وٍمخل ٪صوع اإلاؿاو ًٖ ٫الخضمت الظي ًً٘ اإلااؾؿت جدذ عٖاًت ؤمُىت ،بهه مدٟؼ بالحاحت بلى الخضمت ،ولِـ
الحاحت بلى ال٣ىة ،ولضًه عٚبت خُ٣ُ٣ت في جلبُت خاحاث وؤهضا ٝاإلاغئوؾحن.
بن جُىع ٞلؿٟاث هٓغٍاث الُ٣اصة ومماعؾتها ٖبر اإلاغاخل الخاعٍسُت ٢ض جدى ٫مً الىماطج التي ٧اهذ جىٓغ
بلى ُ٢اصة ألاٞغاص ٦مغئوؾحن بلى مضازل ؤو ٞلؿٟت حضًضة جغج٨ؼ ٖلى الٗال٢ت بحن َغفي الٗملُت وهما :ال٣اصة
واإلاغئوؾىن ،والتي ججٗل اإلاغئوؾحن في ألاولىٍت ،ولٗل الُ٣اصة الخاصمت هي مً حؿضث هظه الٟلؿٟت (Russel,
).2001, 22
ومً هظه الٟلؿٟاث مىيىٕ الُ٣اصة الخاصمت ،والظي ًدٓى باهخمام بال ٜلضي الىسب ال٨ٟغٍت وألاوؾاٍ
ألا٧اصًمُت في الجامٗاث ،واإلاٗاهض ؤلاصاعٍت الخضعٍبُت؛ وما طا ٥بال ألهمُت صعاؾت هظا اإلاىيىٕ وجىاوله بحن اإلاسخهحن
والخبراء (البضاح.)2 ،2009 ،
وٍا٦ض مخٗب ( )2 ،2015بإن الُ٣اصة الخاصمت ؤعوٕ هماطج الُ٣اصة ٖلى الاَال١؛ ٧ىجها اخخلذ الهضاعة بحن
الىٓغٍاث ألازالُ٢ت التي حؿدىض بلى ألا٩ٞاع واإلاباصت الؿماوٍت اإلاغجبُت بالُ٣م واإلاثل الغوخُت٦ ،ما ؤجها ججٗل خاحاث
ألاٞغاص اإلاغئوؾحن ؤولىٍت لل٣اثض الخاصم ٢بل ٧ل ش يء.
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والُ٣اصة الخاصمت هٓغٍت طاث مًامحن ٖملُت جضٖم ٧ل مً ًغٍض ؤن ًسضم الىاؽ لُ٣ىصهم حماٖاث
وماؾؿاث ،وَٗض عوبغث حغٍىل (Robert Greenleaf) ٠هى ناخب هٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipبط
ًامً بإؾلىب اإلاؿاٖضة ،وج٣ضًم ًض الٗىن إلهجاػ ألاٖما ،٫وجد ٤ُ٣آلاما( ٫الٛامضي.)26 ،2014 ،
وٍُل ٤هجم (ٖ )344 ،2011لى الُ٣اصة الخاصمت اؾم ُ٢اصة ؤوؿىت الٗال٢اثٞ ،الُ٣اصة الخاصمت ج٣ىم ٖلى
ً
٨ٞغة طُ٦ت وهي ؤن الُ٣اصة ٖىضما ج٣ىص ألاٞغاص ل٩ي ً٩ىهىا ؤ٦ثر اؾخٗضاصا ً٣ىمىا هم بإهٟؿهم لخضمت آلازغًٍ ،وؤن
ً
مما ً٨مل ال٨ٟغة خ٣ا هى ؤن ألاٞغاص الظًً جسضمهم ًجب جدٟحزهم إلهجاح الُ٣اصة الخاصمت ،بدُث ً٩ىهىا مً همِ
ً
ً
ؤوال ،ؤي لضحهم الضاُٗٞت لُ٩ىهىا ؤ٦ثر اؾخٗضاصا لخضمت آلازغًٍ ،وال٣اصة الخاصمىن
ألاٞغاص الظًً ًمُلىن بلى الخضمت
هم الظًً ًسضمىن اإلاغئوؾحن بالك٩ل الظي ًم٨جهم مً زضمت آلازغًٍ.
وبما ال ًسٟى ٖلى الباخثحن ؤن جُىٍغ ألاصبُاث الىٓغٍت إلاسخل ٠الخسههاث ،ؤو بزغاء هظه ألاصبُاث مً
ألامىع الًغوعٍت في اإلاجا ٫اإلاٗغفي ،والبدث يمً هظا الىُا ١ال ً٣ل ؤهمُت البخت ًٖ الضعاؾاث البدثُت طاث البيُت
ؤلاخهاثُت ،وال ؾُما الضعاؾاث طاث الخسههاث ؤلاصاعٍت.
ومً زال ٫الاَالٕ ٖلى ألاصبُاث الىٓغٍت اإلاخٗل٣ت باإلاجا ٫الُ٣اصي -وزانت الُ٣اصة الخاصمت -ؾُجض الباخث
شحت في اإلاهاصع الٗغبُت ،واؾخٟايت في اإلاهاصع ألاحىبُت ،بال ؤن ال٣اعت ًلحٔ هضعة الاؾخٟاصة اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة
ألهم الخجاعب الُ٣اصًت التي مغث ٖلى ؤلاوؿاهُت ،وَؿخٛغب ؤًًا مً الخدُُض لها ،والتي هي بال عٍب ق٩لذ لها ه٣لت
هىُٖت ،لِـ ٖلى اإلاؿخىي الًُ ٤لؤلمم التي ؤعؾلذ بلحهم الغؾل مً ؤحلها ،بل ؤًًا حٗضي طل ٪بلى البِئاث
اإلادُُت ،وحمُ٘ ؤَغا ٝالٗال٢اث طاث الهلت٦ ،ما هى الحا ٫م٘ البٗثت الىبىٍت اإلادمضًت.
بن الجهض الجباع الظي بظله ؤولى الٗؼم مً الغؾل -والظًً هم بال ق٢ ٪اصة مً الُغاػ ألاو -٫والىخاثج التي
خهضوها ،بن ٧ل طل ٪زلُ ٤بإن ج٩ىن ُ٢اصتهم لؤلمم التي ؤعؾلىا بلحها مً ؤهم اإلاهاصع الٗملُت الٗلمُت في اؾخسالم
ألاصبُاث الىٓغٍت ،وال ؾُما اإلاخٗل٣ت بإهم ٖملُت بصاعٍت ايُلٗىا بها ،ؤال وهي الُ٣اصة.
وبىاء ٖلى ما ؾبْ ٤هغث الغٚبت لضي الباخث في اإلاداولت ٢ضع اإلاؿخُإ إلزغاء ألاصبُاث الىٓغٍت اإلاخٗل٣ت
بالُ٣اصة اهُال٢ا مً الُ٣اصة الىبىٍت ،وال ؾُما الؿحرة الىبىٍت.
مشكلة الذراسة:
ْهغث –زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة -هٓغٍاث في الُ٣اصة ٧ان مً ؤهمها الُ٣اصة الخاصمت Servant Leadership
واإلاالخٔ ؤن هظه الىٓغٍت ال حضًثت اؾخٟاصث مً ٧ل ألاصبُاث الؿاب٣ت ،وبيذ ٖلحها ،ل٨جها في الى٢ذ هٟؿه ؤهملذ
الاؾخٟاصة مً ال٨ثحر مً اإلاماعؾاث الُ٣اصًت الىاجحت ٖلى مغ الخاعٍش ،ومً ؤهم جل ٪اإلاماعؾاث الٟغٍضة مً هىٖها
ؤصبُاث الُ٣اصاث ؤلاؾالمُت ،وٖلى عؤؾها الُ٣اصة الىبىٍت ،بياٞت بلى ؤجها ؤ٦ضث ٖلى الجاهب ألازالقي الٗالي ،والبٗض
الغوحي.
ٞاإلاضة الىححزة التي ٖاقها الىبي  في م٣ابل ألازغ الُ٣اصي ال٨بحر الظي جغ٦ه في هٟىؽ ؤجباٖه ،ومً جبٗهم،
في البٗ٣ت اإلا٩اهُت التي ٧اهذ اإلاجا ٫الحُىي لٗمله ،وما ٧ان لها مً جإزحر ٦بحر ٖلى ب٣إ ؤزغي ممخضة في ؤن٣إ ألاعى،
بن ٧ل طل ٪ماقغ واضح ٖلى الىجاح الُ٣اصي الظي خ٣٣ه ،وهظا الىجاح حضًغ باالهخمام البدثي الخسهص ي؛
لالؾخٟاصة مً هظه الُ٣اصة الىبىٍت في بزغاء اإلاٗغٞت ون٣لها بخجاعب خُىٍت ٖملُت (ٖبض اإلاىلى.)4-3 ،2015 ،
وٖلُه ٞةن الضعاؾت الحالُت ال ج٣خهغ ٖلى اإلاىاػهت بحن الخسهو ؤلاصاعي والكغعي اإلادٌ  ،ِ٣ٞبل
ؾدخٗضي اإلاداولت في اإلاؿاهمت في ؤلاياٞت اإلاٗغُٞت؛ ؾىاء بالخٗضًل ،ؤم بٖاصة الهُ٩لت و ٤ٞالغئٍت ؤلاؾالمُت بما ًهب
والُ٣اصة الخاصمت ،في مداولت للىنى ٫بلى ؤولى اللبىاث الٗلمُت لخإؾِـ هٓغٍت هبىٍت طاث زلُٟت زاصمت.
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وٖلُه جم ً٨مك٩لت الضعاؾت في ٖضم وحىص همىطج بؾالمي لىٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت ،بياٞت بلى ؤهه لم ًىل
خ٣ه مً الضعاؾت ،وما ػا٨ً ٫خىٟه الٛمىى؛ في خحن ٌؿدىض مٗٓم اإلاؿلمحن الُىم بلى الىٓغٍاث الٛغبُت الحضًثت،
والتي ٌكىبها ال٨ثحر مً ال٣هىع.
أسئلة الذراسة:
بىاء ٖلى ما ؾب٤؛ جخدضص مك٩لت الضعاؾت في ألاؾئلت آلاجُت:
 -1ما ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة؟
٧ ٠ُ٦ -2اهذ مماعؾت الىبي  لٗىانغ الُ٣اصة الخاصمت؟
 -3ما ألاصلت الٗملُت لُُٟ٨ت مماعؾت الىبي  للُ٣اصة الخاصمت؟
أهذاف الذراسة:
تهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة ،ومً زم
مٗغٞت ُُٟ٦ت مماعؾت الىبي  لٗىانغ الُ٣اصة الخاصمت ،مً زال ٫ؤصلت ٖملُت لهظه اإلاماعؾاث.
أهمية الذراسة:
جيب٘ ؤهمُت الضعاؾت مً ؤهمُت مىيىٖها ،والؾُما م٘ هضعة الضعاؾاث الخسههُت ؤلاصاعٍت التي جىاولذ
الُ٣اصة مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ،وبظلٞ ٪مً اإلاخى ٘٢ؤن جُٟض هخاثج الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي:
٢ -1ض حؿهم هخاثج البدث في جبهحر ٖمىم اإلاؿلمحن بجاهب مهم مً خُاة عؾىلهم ال٨غٍم؛ وبُان ُُٟ٦ت
جُبُ٣ها في خُاتهم الٗملُت.
٢ -2ض جمثل الضعاؾت بياٞت مٗغُٞت مهمت للم٨خبت الٗغبُت في مجا ٫الُ٣اصة الخاصمت.
 -3وٍامل الباخث ؤن حؿهم الضعاؾت في حٗغٍ ٠الباخثحن مً ٚحر اإلاؿلمحن بٗٓمت ؤلاؾالم والغؾى ٫ال٨غٍم ،
وزهىنا في مجا ٫الُ٣اصة.
 -4مً اإلاامل ؤن جىٗ٨ـ هخاثج الضعاؾت في جدؿحن ؾلىُ٦اث ومماعؾاث الُ٣اصاث ؤلاصاعٍت ،وحٗامالتهم م٘
مغئوؾحهم.
حذود الذراسة:
 .1الحضوص اإلاىيىُٖت والبكغٍت :بن اإلاجا ٫الخُبُ٣ي الٗملي للضعاؾت ؾُ٩ىن م٣خهغا ٖلى شخهُت الىبي مدمض
 ،وؾلى٦ه الٗملي ،بدُث ال ٌؿخٗغى الباخث ٧ل ؤخضار الؿحرة الىبىٍت مً ؤحل اؾخسغاج صعوؽ الُ٣اصة،
بل ؾِؿخٗغى ؤصبُاث ٖلم الُ٣اصة الخاصمت في يىء ما اقاع بلُه ؾبحرػ ) (Spears, 1996مً زهاثو للُ٣اصة
الخاصمت ،ومً زم ؾِؿ  ِ٣الباخث هظه الخهاثو ٖلى شخهُت الىبي  ،زم ًبحن الكىاهض الىبىٍت ٖلحها،
وؤلاياٞاث اإلاٗغُٞت اإلاخاخت ،مً ٚحر ج٩ل ٠للمىا.٠٢
 .2الحضوص اإلاىججُت :ؾُ٩ىن الهُ٩ل ألاؾاس ي لؤلصب الىٓغي للُ٣اصة الخاصمت مؿخٟاصا مً ؤخضر الىٓغٍاث الُ٣اصًت
ألاحىبُت ،وهظا ال ًىٟي الاؾخٟاصة مً بُ٣ت الضعاؾاث البدثُت اإلاخهلت بمجا ٫البدث ،وؾخ٩ىن ٦خب الؿحرة
الىبىٍت مىي٘ الخدلُل لُُٟ٨ت مماعؾت الىبي  للُ٣اصة الخاصمت.
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جعزيف اإلاصطلحات:
القيادة الخادمة:
ٌٗغٞها ؾبحرػ  )33 ،1996( Spearsبإجها" :هىٕ حضًض مً هماطج الُ٣اصة ًً٘ ،زضمت اإلاغئوؾحن في اإلا٣ام
ً
ً
ألاو ،٫وَكضص ٖلى حٗؼٍؼ زضمت اإلاغئوؾحن مىججا قامال للٗمل ،م٘ حٗؼٍؼ الاخؿاؽ باالهخماء للجماٖت ،واإلاكاع٦ت في
ٖملُت نى٘ ال٣غاع".
وحٗغ ٝبإجها" :هىٕ مً الُ٣اصة جدخه ٠باإلاباصت ؤلاوؿاهُت ولها زهاثو ومماعؾاث مكاهضة جغج٨ؼ ٖلى مباصت
ؤؾاؾُت مً اإلاؿاواة والاخترام والاؾخ٣امت في اإلااؾؿت واإلاجخم٘" ).(Greenleaf, 1997, 5
في خحن ًغي آعُٞىج  )25 -24 ،2005( Irvingبإجهاٖ" :ملُت مكاع٦ت بحن ال٣اصة واإلاغئوؾحن ،وطل ٪لخد٤ُ٣
هض ٝمٗحن ،وعئٍت مكتر٦ت جم ويٗها ،والتي حٗىص بالخحر ٖلى الجمُ٘".
في خحن ٌٗغٞها ٖابضًً ( ) 1434 ،2012بإجهاُ٢ " :اصة جىُل ٤مً الاخؿاؽ باإلاؿاولُت ًٖ زضمت آلازغًٍ
والغٚبت بمؿاٖضتهم وؤلاقغاٖ ٝلحهم صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت صون الغ٧ىن بلى الهغمُت وؾلُت اإلاغ٦ؼ".
وَٗغٞها الباخث بحغاثُا بإجها :همِ ُ٢اصي بؾالمي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ألازال ١وال٣ضوة الحؿىت وزضمت
آلازغًٍ ،والظي ًيبغي ؤن جيخججه الُ٣اصاث ؤلاوؿاهُت ألامغ الظي ًاصي بلى جىُٟظ اإلاهام ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمباخت في ؤ٢ل
و٢ذ وحهض مم٨ىحن.

 -2الخلفية النظزية والذراسات السادقة:
أوال القيادة الخادمة:
نشأة القيادة الخادمة:
وحض اإلاٟهىم الٗام للُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipمىظ الٗهىع ال٣ضًمت٣ٞ ،ض جدضر حكاهاُ٦ا
( )Chanakyaفي ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص في ٦خابه )" (Arthashastraبإن ٖلى اإلال – ٪ال٣اثض -ؤن ًإزظ بٗحن الاٖخباع
لِـ ما ًغض ي هٟؿه ،ول ً٨ما ًغض ي عٖاًاه -مغئوؾُه ،-وؤن اإلال ٪هى زاصم بإحغ ،وٍخمخ٘ بمىاعص الضولت م٘
ً
الكٗب" .وجدضر ؤًًا جاو حكيُ ًٖ )Tao Teching( ٪الُ٣اصة الخاصمت التي وؿبذ بلى الو جؼو ( ،)Lao Tzuالظي
ٖاف في الهحن ما بحن (٢ )490 -570بل اإلاُالصٖ ،ىضما ٢ا" :٫بن ؤًٞل الح٩ام الظي ًضع ٥الىاؽ وحىصهُٞ ،إحي
ً
واخض مجهم ًدبه وٍثجي ٖلُه ،زم ًإحي آزغ ًسكاه ،وزالث ًدخ٣غه وٍخدضاه" ،و٢ا ٫ؤًًا" :بن ال٣اثض الخاصم هى طاحي
ألايىاء ،وهاصع ال٩لماث ،وٖىضما ًىجؼ مهمخه ً٣ى :٫ل٣ض خ٣٣ىا طل ٪بإهٟؿىا" ).(Tzu & Ching, 2006, 15
ؤما مً خُث مهُلح الُ٣اصة الخاصمت ٦ىمِ ُ٢اصي ٣ٞض ْهغ للمغة ألاولى في بضاًت الؿبُٗيُاث مً ال٣غن
الٗكغًٍ في بصاعة ألاٖما ٫بىاؾُت عوبغث حغٍىلُ )Robert Greenleaf( ٠في م٣الخه التي وكغها ٖام ( ،)1970بٗىىان:
" ،"The Servant As Leaderوهي اإلا٣الت التي ؤخضزذ زىعة في مماعؾاث الُ٣اصة ،والتي جدىلذ ُٞما بٗض بلى الٟهل
ً
ألاو ٫مً ٦خابه ) (seminal bookخُث ؤقاع بلى ؤن ال٣اثض ًجب ؤن ً٩ىن زاصما في اإلا٣ام ألاو ،٫وَكٗغ باإلاؿاولُت
ججاه آلازغًٍ ).(Black, 2013, 439
وٍغح٘ حؿمُت الُ٣اصة الخاصمت بهظا الاؾم ٖىضما اؾخمض ) (Greenleafؤلالهام مً زال ٫جٟاٖله م٘ ٢غاءاجه
ألخضار عواًت ٢هحرة ٖىىاجها "عخلت بلى الكغ ،)The Journey to the East) "١لل٩اجب هغمان هِـ (،)Herman Hesse

العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس

()139

اإلامارسة النبىية للقيادة الخادمة (دراسة نىعية)

مجلة مزلش جشيزة العزب للبحىث التردىية وؤلانسانية ـ اإلاجلذ ألاول -العذد ألاول -رمضان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

والتي ٦خبها ٖام ( ،)1956وجخدضر الغواًت ًٖ مجمىٖت مً الغحا ٫جم اهخ٣ائهم لغخلت صًيُت ؤؾُىعٍت بصحبت
مغا( ٤ٞزاصم) ًضعى لُى ()Leo؛ وُْٟخه الاٖخىاء بخل ٪اإلاجمىٖت مً الغحا ٫والؿهغ ٖلى عاختهم ،وحكحر ؤخضار
ال٣هت بلى ؤن الغخلت ؾاعث ٖلى زحر ما ًغام بلى ؤن ازخٟى لُى ( )Leoطاث ًىمٞ ،ىٗ٢ذ اإلاجمىٖت بٗضه في ٞىض ى
وجحهان صٗٞها إللٛاء الغخلت ،زم ًبحن الغاوي وهى واخض مً مجمىٖت الغحا ٫الظًً قاع٧ىا في الغخلت ؤهه الخ٣ى لُى
( )Leoبٗض ٖضة ؾىىاث مً الغخلت ،وطهب به بلى عحل الضًً مىٓم الغخلت ،لُ٨دك ٠ؤن لُى ( )Leoالظي ٖغٝ
بالخاصم لم ً ً٨بال ٦بحر عحا ٫الضًً ،ومغقضهم الغوحي ).(Hannay, 2012, 3; Black, 2013, 439
ومً ؤخضار هظه ال٣هت ْهغث بضاًت الُ٣اصة الخاصمت ،واؾخىحى الٗضًض مً الضعوؽ ًٖ صوع ال٣اثض
ً
الخاصم ،وبمغوع الى٢ذ جُىعث هظه الضعوؽ في مٟهىمه للُ٣اصة الخاصمت ،خُث ا٢ترح ) (Greenleafحٗغٍٟا لل٣اثض
ً
ؤوال  "the great leader is seen as servant firstوبهظا ٌٗض ) (Greenleafؤو٫
الخاصم ب٣ىله" :ال٣اثض الُٗٓم هى زاصم
ً
ً
مً ؤصزل مهُلح ال٣اثض الخاصم  The Servant As Leaderاؾدىاصا بلى ٢ىاٖخه بإن ال٣اثض الجُض ًجب ؤن ً٩ىن زاصما
ً
ً
حُضاً ،امً بإؾلىب اإلاؿاٖضة ،وج٣ضًم ًض الٗىن إلهجاػ ألاٖما ،٫ألامغ الظي ؤخضر اه٣البا في مٟهىم صوع الُ٣اصة،
ً
خُث بجها جغ٦ؼ ٖلى ُ٢اصة ٢اثمت ٖلى اإلاكاع٦ت والضًم٣غاَُت ،وزضمت اإلاغئوؾحن بضال مً الُ٣اصة ألاوجى٢غاَُت ،وفي
ؤزىاء جلبُت اخخُاحاث اإلاغئوؾحن ،ال ًٟ٨ي ال٣اثض الخاصم التر٦حز ٖلى مجمىٖت مً الخهاثو مثل :الجزاهت ،ألاماهت،
ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت صازل اإلااؾؿت ).(Covey, 2006, 6
ً
ً
وًٍُ ٠ال٩اال  )23 ،2009( Alcalaبإن ال٣اثض الخاصم ؤًًا ٌؿعى لخم٨حن اإلاغئوؾحن مٗه بضال مً الؿُُغة
ً
ٖلحهم٦ ،ما ٌؿخسضم وؾاثل ب٢ىاٖهم بضال مً ب٦غاههمًٞ ،ال ًًٖ حصجُ٘ اإلاغئوؾحن ٖلى اإلاكاع٦ت وؤلابضإ،
باإلياٞت بلى جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞفي آلاعاء صازل ٞغٍ ٤الٗملٞ ،هى ال ٌؿعى بلى الحهىٖ ٫لى الامخُاػاث الخانت ،ؤو ؤن
ً
ًيؿب ؤلاهجاػاث لىٟؿه ،ول٨ًٟ ً٨غ صاثما في ُُٟ٦ت مؿاٖضة آلازغًٍ مما ٌؿهم في جدٚ ٤ُ٣غى ؤؾمى وهى مهلحت
اإلااؾؿت.
وٖلى الغٚم مً ؤن الخىٓحر لهظا اإلاىيىٕ ًغح٘ بلى ٖهض ٢غٍب بال ؤن الىا ٘٢الٗملي ًخجؿض مىظ ػمً بُٗض في
شخهُت الغؾى  ٫والظي حؿض ال٣ى ٫اإلاإزىع)ؾُض ال٣ىم زاصمهم) (ألالباوي ،1988 ،بغ٢م3323 :؛ وألالباوي،1992 ،
َ
ُُ
بغ٢م1502 :؛ والسخاوي ،1985 ،بغ٢م٩ٞ ،)597 :ان ال٣ضوة و٧ان ٦ما ٢اُٞ ٫ه عب الٗؼة ( َوِب َّه َ ٪ل َٗلى زل ٍٍُ ِٓ َٖ ٤م)
ً
(ؾىعة ال٣لم آلاًت .)4 :وُٞما ًإحي ٖغيا إلاٟهىم الُ٣اصة الخاصمت مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه،
وؾلى ٥الُ٣اصة الخاصمت ،وزهاثهها.
جعزيف القيادة الخادمة:
هىا ٥الٗضًض مً الخٗغٍٟاث للُ٣اصة الخاصمت ،وجسخل ٠الخٗغٍٟاث بازخال ٝالؼاوٍت التي ًىٓغون بلحها ،لظا
ً
ً
ًهٗب ؤن ججض حٗغٍٟا مىخضا لها ،وُٞما ًإحي ؾغص بٌٗ الخٗاعٍ:٠
حٗغ ٝبإجها" :الٟهم واإلاماعؾت للُ٣اصة التي حؿمى ٖلى الاهخمام ؤو اإلاهالح الظاجُت لل٣اثض ،وهظه الُ٣اصة جغوج
هدى جثمحن وجُىٍغ الىاؽ ،وبىاء اإلاجخم٘ والاهها ٝبدب الٛحر ،ومىذ الُ٣اصة لؤلنلح مً الىاؽ ،واإلاكاع٦ت في الىٟىط
ً
واإلا٩اهت إلاا هى نالح ل٩ل ؤٞغاص اإلااؾؿت ،وللماؾؿت طاتها ،وؤًًا لهاالء الظًً ج٣ىم اإلااؾؿت بسضمتهم " (Laub,
).1999, 81
ً
وحٗغ ٝؤًًا بإجهاٞ" :لؿٟت ومجمىٖت مً اإلاماعؾاث التي جثري خُاة ألاٞغاص وحٗمل ٖلى بىاء ماؾؿاث
ؤًٞل ،وبالخالي جاصي بلى زلٖ ٤الم ؤ٦ثر ٖضالت وٖىاًت باألٞغاص" (ٚالي.)9 ،2015 ،
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وٍغي ٖىصة ( )14 ،2016بإجهاٞ" :هم ومماعؾت الُ٣اصة التي جً٘ مهلحت اإلاغئوؾحن ٞى ١اإلاهلحت الظاجُت
لل٣اثض مً زال ٫جم٨حن اإلاغئوؾحن ،ومؿاٖضتهم ٖلى الخُىع والىجاح ،والاهخمام بهم ،وخثهم ٖلى الخهغ ٝبإزال،١
والغٖاًت الصخهُت بهم ،وبىاء وجُىٍغ اإلاجخم٘".
وَٗغٞها الباخث بإجها :همِ ُ٢اصي بؾالمي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ألازال ١وال٣ضوة الحؿىت وزضمت آلازغًٍ،
والظي ًيبغي ؤن جيخججه الُ٣اصاث ؤلاوؿاهُت ألامغ الظي ًاصي بلى جىُٟظ اإلاهام ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمباخت في ؤ٢ل و٢ذ
وحهض مم٨ىحن.
أهمية ومشاًا القيادة الخادمة:
ً
ً
ا٦دؿبذ الُ٣اصة الخاصمت ٢ضعا هاثال مً الضعاؾاث والبدىر زانت في اإلااؾؿاث واإلاىٓماث ألامغٍُ٨ت؛
باٖخباعها خل واٖض لخل٧ ٤اصع ُ٢اصي ًخه ٠بالٟ٨اءة واإلاباصت ،والتر٦حز ٖلى اإلاغئوؾحن.
٦ما ج٨مً ؤهمُت الُ٣اصة الخاصمت في اؾدُٗابها للمخٛحراث اإلادؿاعٖت في الٗالم اإلاٗانغ ،ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ
ً
ً
مط ى ،وؤ٦ثر جىاٞؿا مً خُث اؾدُٗاب الخٛحراث الخ٣ىُت ،واإلاىاٞؿت الضولُت ،و٢ىة الٗمل اإلاخٛحر ؾ٩اهُا (Spears,
).1996, 1
ً
ً
في خحن ًغي باؽ  )29 ،2000( Bassؤن الُ٣اصة الخاصمت حصج٘ ٖلى الخٗلم والىمى ،وجلٗب صوعا هاما في
ً
ُ٢اصة اإلااؾؿاث مؿخ٣بال ،وبما ؤن مٗٓم اإلااؾؿاث بداحت بلى الخٗلم في حمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت مً ؤحل الخ٠ُ٨
م٘ البِئت الخاعحُت اإلاخٛحرة؛ لظلٞ ٪اجبإ اؾتراجُجُت الُ٣اصة الخاصمت ج٩ىن طاث ٞاثضة ل٣اصة الُىم؛ ألجها جدُذ
وجم ً٨اإلاغئوؾحن مً الخٗلم والىمى.
وٍظ٦غ حالب ( )516 ،2011ؤن الُ٣اصة الخاصمت جبضو ؤ٦ثر ؤهمُت مً زال:٫
 -1صوع ال٣اثض الخاصم الظي ًازغ مهالحه الصخهُت ،بمهالح اإلاغئوؾحن ،والاهخمام بسضمت خاحاتهم.
 -2مؿاٖضة اإلاغئوؾحن ٖلى جد ٤ُ٣الىمى والخُىع.
ً
ً
 -3مىذ اإلاغئوؾحن الٟغنت لخد ٤ُ٣ما ًُمدىن بلُه ماصًا وقٗىعٍا.
 -4مؿاٖضة اإلاغئوؾحن ٖلى بلى ٙؤهضا ٝاإلااؾؿت التي ٌٗملىن بها.
بِىما ٌكحر صًغٍىضوه )1237 ،2011( Dierendonck ٪ؤن الُ٣اصة الخاصمت جازغ ٖلى اإلاغئوؾحن في زالر
مؿخىٍاث:
 -1اإلاؿخىي الٟغصي (جد ٤ُ٣الظاث ،الؿلى ٥ؤلاًجابي ،ػٍاصة ألاصاء).
 -2مؿخىي الٟغٍ( ٤ػٍاصة ٗٞالُت الٟغٍ.)٤
 -3اإلاؿخىي الخىُٓمي (ػٍاصة التر٦حز ٖلى الاؾخضامت ،اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للماؾؿاث).
وٍغي الباخث ؤن ؤهمُت الُ٣اصة الخاصمت ج٨مً في هظا الىمِ طاجهٞ ،هي حؿعى لخم٨حن اإلاغئوؾحن ،وحٗمل
ً
ً
ً
ٖلى حصجُٗهم ،وجىمُت مهاعاتهم ،وجسل ٤مؼٍضا مً الث٣ت بحن ال٣اصة واإلاغئوؾحن ،م٘ بُٖائهم مؼٍضا مً الحغٍت ،و٢ضعا
ً
٦بحرا إلاماعؾت ٢ضعاتهم الخانت في ؤٖمالهم.
عناصز القيادة الخادمة في ألادديات ؤلادارية اإلاعاصزة:
محز )ٖ (Spears, 1996, 27; Arrington, 2015, 19كغ زهاثو للُ٣اصة الخاصمت:
 .1الاههاث  ،Listeningالخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت الاجها ٫والبدث لخدضًض عٚبت اإلاغئوؾحن.
 .2الخ٣مو الٗاَٟي ٞ ،Empathyهم اإلاغئوؾحن ،والٓغو ٝالتي جىاحههم.
العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس
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 .3اإلاٗالجت  ،Healingال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة الجمُ٘.
 .4الىعي  ،Awarenessالخدلي بالُٓ٣ت.
ً
 .5ؤلا٢ىإ  ،Persuasionالخإزحر ٖلى اإلاغئوؾحن مٗخمضا ٖلى الحجت ،ولِـ ٖلى الؿُلت الىُُْٟت.
 .6وي٘ جهىع للمؿخ٣بل  ،Conceptualizationالخ٨ٟحر للمؿخ٣بل.
 .7البهحرة (الح٨مت)  ،Foresightجى ٘٢الىخاثج ،ؾغَ٘ البضحهُت.
 .8الُ٣ام بالخضمت  ،Stewardshipالغٖاًت ألامىُت وجد ٤ُ٣خاحاث اإلاغئوؾحن.
 .9الالتزام بخد ٤ُ٣جىمُت الىاؽ  ،Commitment to the Growth of Peopleج٩ىن ؤؾاؾُت في خُاة ال٣اصة.
 .10بىاء اإلاجخم٘  ،Building Communityالخإُ٦ض ٖلى ؤن اإلاجخمٗاث اإلادلُت ج٩ىن ؤؾاؾُت في خُاة ألاشخام.
جانيا /الذراسات السادقة:
 .1دراسة (العزوس ي )2017 ،هضٞذ الضعاؾت بلى بىاء ؤهمىطج ُ٢اؽ ٞاٖلُت الُ٣اصة الخاصمت في حىصة الحُاة
الىُُْٟت لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت في الجامٗاث الُمىُت ،وطل ٪مً زال ٫جد ٤ُ٣مجمىٖت مً ألاهضا ٝجمثلذ
في الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾت الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت للُ٣اصة الخاصمت٦ ،ما ؾعى البدث للخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت
الُ٣اصة الخاصمت في حىصة الحُاة الىُُْٟت لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت ،وؤًٖاء هُئت الخضعَـ ومؿاٖضحهم في
الجامٗاث الُمىُت .ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالبدث اؾخسضم الباخث اإلاىججحن آلاجُحن :اإلاىج الؿُ٩ىمتري ،في بىاء
اإلاُ٣اؽ ،اإلاىج الىنٟي بكُ٣ه :اإلاؿحي والاعجباَي ،و٢ام الباخث بازخُاع ُٖيخحن للبدث :ألاولى بالُغٍ٣ت
ً
ً
الهضُٞت (ُٖىت مٟخىخت) بلٛذ (ٞ )442غصا ،والثاهُت بالُغٍ٣ت الُبُ٣ت الٗكىاثُت بلٛذ (ٞ )582غصا ،وجىنلذ
الضعاؾت بلى بىاء ؤهمىطج (مُ٣اؽ م٣جن) للُ٣اصة الخاصمت للُ٣اصاث ألا٧اصًمُت ًًم (٣ٞ )36غة ،مىػٖت ٖلى
ً
زمؿت ؤبٗاص ،بن مؿخىي مماعؾت الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت للُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الُمىُت ٧ان مخىؾُا،
خُث بل ٜاإلاخىؾِ الحؿابي ( ،)2.65وباهدغا ٝمُٗاعي ( ،)0.861هىاٞ ٥اٖلُت بًجابُت طاث صاللت بخهاثُت
ٖىض مؿخىي ) ( ≤ 0.05بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخاصمت ٩٦ل وحىصة الحُاة الىُُْٟت ٩٦ل لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت
في الجامٗاث الُمىُت ،خُ ــث بل ٜمٗامل الاعجباٍ ) ،)0.71( (Rؤما مٗامل الخدضًض )٣ٞ (R2ض بل.)0.506( ٜ
 .2دراسة (حلبي )2016 ،هضٞذ بلى مٗغٞت صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الح٩ىمُت الثاهىٍت في مدآٞاث قما٫
الًٟت للُ٣اصة الخاصمت وٖال٢تها بالخىمُت اإلاهىُت للمٗلمحن مً وحهاث هٓغ مضًغحها ومٗلمحها ،ومً ؤحل جد٤ُ٣
طل٢ ٪امذ الباخثت بخُىٍغ اؾدباهت جم جىػَٗها ٖلى ُٖىت م٣ضاعها ( )903جم ازخُاعها بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت
الُبُ٣ت ،واؾخسضمذ اإلاىج الىنٟي بكُ٣ه اإلاؿحي والاعجباَي ،وجىنلذ بلى الىخاثج آلاجُت :وحىص صعحت
اؾخجابت ٦بحرة في صعحت مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت ،وحىص ٖال٢ت بًجابُت بحن صعحتي الُ٣اصة الخاصمت والخىمُت
اإلاهىُت للمٗلمحن ،وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعحت مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت حٗؼي إلاخٛحر الىىٕ
الاحخماعي لهالح ؤلاهار ،وفي مخٛحر الىُْٟت لهالح اإلاضًغ ،وفي مخٛحر اإلااهل الٗلمي لهالح ماحؿخحر وما ٞى،١
وفي مخٛحر ؾىىاث الخبرة لهالح ( 10ؾىىاث ٞإ٦ثر ،وفي مخٛحر اإلاىُ٣ت الخٗلُمُت لهالح مضًغٍاث هابلـ و٢باَُت
وَىل٨غم.
 .3دراسة (النشاش ،والتيالني :)2015 ،هضٞذ بلى جُىٍغ مضوهت ؤزالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن٦ ،ما هضٞذ
ً
ؤًًا بلى بُان ؤهمُت الُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن ٦ما جغاها الُ٣اصاث التربىٍت في مضًغٍاث التربُت والخٗلُم واإلاضاعؽ
الثاهىٍت في ألاعصن ،وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت مثلذ اإلاخٛحراث اإلاغاص صعاؾتها (الجيـ ،اإلااهل الٗلمي،
واإلاؿمى الىُْٟي) ،وج٩ىهذ مً (٢ )510اثض جغبىي ،واجبٗذ الضعاؾت اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،وجم جُىٍغ ؤصاة
العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس
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الضعاؾت (مضوهت ؤزالُ٢ت) ٖلى مُ٣اؽ جُُ٣م الُ٣اصة الخىُٓمُت الخاصمت لـ (لىب The )Lube, 1999
 ،Organizational Leadership Assessmentوؤْهغث هخاثج الضعاؾت ما ًإحي :الُ٣اصاث التربىٍت في ألاعصن جماعؽ
الُ٣اصة الخضمُت بضعحت مخىؾُت٦ .ما خهلذ مجاالث اإلاضوهت ألازالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت التربىٍت في ألاعصن ٖلى
ؤهمُت ٖالُت .وحىص زماهُت مباصت ؤزالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن مً زال ٫وا ٘٢ألاهمُت واإلاماعؾت ،ومً
زال ٫ألاصب الىٓغي اإلاخٗل ٤باإلاىيىٕ.
 .4دراسة ) :(Arrington, 2015هضٞذ بلى ٦ك ٠الٗال٢ت بحن مؿاهضة الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي ٣٦اصة زضام وعيا الُلبت،
٦ما هضٞذ بلى مٗغٞت مضي مماعؾت الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي للُ٣اصة الخاصمت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت
اإلاؿِؿُبي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً الُلبت ،خُث بلٛذ ُٖىت الضعاؾت (َ )1451الب وَالبت ،وجم ازخُاعهم
بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،واؾخسضم الباخث اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،وجبجى الباخث مُ٣اؽ ) ،(OLAجُُ٣م الُ٣اصة
الخىُٓمُت  ، Organizational Leadership Assessmentوجىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الىخاثج ؤبغػها :بن
ً
مؿخىي مماعؾت الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي ٧ان مخىؾُا .هىا ٥ؤعب٘ مً
ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي مً ُٖىت الضعاؾت ال ًماعؽ الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي الُ٣اصة الخاصمت٦ ،ما
ؤن هىا ٥زالر ماؾؿاث مً ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي مً ُٖىت الضعاؾت جغي بإن ُ٢اصتها
ألا٧اصًمُت جماعؽ الُ٣اصة الخاصمتً ،ىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.01إلاماعؾت الُ٣اصة
الخاصمت ،في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي ،وطل ٪لهالح ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي نٛحرة الحجم.
٦ما جىحض ٖال٢ت َغصًت طاث صاللت بخهاثُت بحن الُ٣اصة الخاصمت وعيا الُلبت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في
والًت مؿِؿُبي ألامغٍُ٨ت.
 .5دراسة ) :(Erkutlu & Chafra, 2015وهضٞذ بلى ازخباع الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخاصمت ومماعؾت ألازالُ٢اث في
الجامٗاث الترُ٦ت٦ ،ما هضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت جإزحر الُ٣اصة الخاصمت ٖلى الخم٨حن والالتزام الىٟس ي في هظه
الجامٗاث ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )10حامٗاث جغُ٦ت وازخاع الباخثان الُٗىت البكغٍت بُغٍ٣ت ٖكىاثُت
ً
ً
ً
بؿُُت ؤًًا واإلا٩ىهت مً (ًٖ )793ىا بهظه الجامٗاث ،بياٞت بلى (ٖ )46مُضا وٖمُضة ،واجب٘ الباخثان اإلاىج
الىنٟي اإلاؿحي ،وجبجى الباخثان مُ٣اؽ ) ،(Ehrhart's, 2004للُ٣اصة الخامت ،وجىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً
الىخاثج ؤهمها :بن مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت ٧اهذ بك٩ل مخىؾِ .ال جىحض ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.05إلاماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت (ؤٖماع
ؤًٖاء هُئت الخضعَـ ،الىىٕ الاحخماعي ألًٖاء هُئت الخضعَـ ،الىىٕ الاحخماعي لٗمضاء ال٩لُاث ،ؾىىاث الخبرة
ألًٖاء هُئت الخضعَـ) .جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.05إلاماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في
الجامٗاث الترُ٦ت حٗؼي إلاخٛحر ؤٖماع الٗمضاء ،وطل ٪لهالح الٗمضاء الظًً ؤٖماعهم ٞى ١ؤعبٗحن ؾىت٦ ،ما جىحض
ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة ،وطل ٪لهالح الٗمضاء ألا٦ثر زبرة٦ .ما جىحض ٖال٢ت اعجباٍ َغصًت مخىؾُت
بحن الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت ومماعؾت ألازالُ٢اث .وؤًًا جىحض ٖال٢ت اعجباٍ َغصًت مخىؾُت بحن
الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت والخم٨حن الىٟس ي.
الحعليق على الذراسات السادقة:
مً زال ٫اؾخٗغاى للضعاؾاث الؿاب٣ت ؾىاء الضعاؾاث الٗغبُت ؤو الضعاؾاث ألاحىبُت٣ٞ ،ض ازخلٟذ
الضعاؾت الحالُت م٘ حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت مً خُث اإلاىج اإلاؿخسضم ،خُث اٖخمضث حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت
ٖلى اإلاىج ال٨مي وبالخدضًض اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،في خحن ؤن البدث الحالي اٖخمض ٖلى اإلاىج الىىعي وبالخدضًض
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اإلاىج الخاعٍدي الىىعي (اإلاىج الىزاث٣ي الخدلُلي) ،بياٞت بلى ؤن الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض ازخاعث الُٗىت بالُغٍ٣ت
الٗكىاثُت ،باؾخثىاء صعاؾت )٣ٞ (Arrington, 2015ض ازخاع ُٖيخه بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،وهي ما جدكابه م٘ البدث
الحالي في ازخُاع الُٗىت بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،وهظا ؤبغػ ما ّمحز البدث الحالي ًٖ بُ٣ت الضعاؾاث الؿاب٣ت ،في جىاوله
ً
ً
مىيىٖا حىهغٍا والظي ٌُٗض مً بخضي الضعاؾاث التي جداو ٫جإنُل مٟاهُم واججاهاث خضًثت في الُ٣اصة في يىء
اإلاماعؾاث الىبىٍت إلاثل هظه الخىحهاث٦ .ما اؾخٟاص البدث الحالي مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في :بزغاء ؤلاَاع الىٓغي.

 -3منهجية الذراسة وئجزاءاتها:
ًىضعج جهيُ ٠هظه الضعاؾت جدذ مٓلت البدث الىىعي ،وبالخدضًض اإلاىج الخاعٍدي الىىعي( -اإلاىج الىزاث٣ي
الخدلُلي) ، -وهى مىج بدثي وزاث٣ي ٚحر جٟاٖليٌٗ ،خمض ٖلى الىزاث ٤لجم٘ البُاهاث ،بدُث حٗغى الح٣اث ٤بُغٍ٣ت
ؾغصًتٌ ،ؿخسضم ٞحها الباخث ال٩لماث ،وهاصعا ما ٌؿخسضم الباخث في هظا الىىٕ مً ألابدار البُاهاث الغ٢مُت .وٍ٩ىن
ً
ً
ً
ً
الباخث مىًبُا طاجُا ،بُٗضا ًٖ الخدحز ،ؾىاء ٖىض حم٘ البُاهاث ؤو ٖىض جدلُلها .مؿدىضا في طل ٪بلى ما ٌؿخُ٣ه
مً ؤصلت ٖلمُت صحُدت جبرهً اؾخيخاحاجه ،لئلحابت ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت بما ًخ ٤ٟمٗه في مًمىجها و ٤ٞالخُىاث
الخالُت:
 .1الغحىٕ بلى اإلاهاصع ألاولُت ،وحكمل ال٣غآن ال٨غٍم ،و٦خب الؿحرة ،و٦خب الحضًث.
 .2الغحىٕ بلى اإلاهاصع الثاهىٍت طاث الٗال٢ت .
 .3الغحىٕ بلى الغؾاثل الٗلمُت وألابدار اإلاد٨مت التي جىاولذ مىيىٕ الضعاؾت.
ثجلي القيادة الخادمة في اإلامارسة النبىية للقيادة:
ال ٌؿخُُ٘ الباخث ؤن ًهل بلى بزباث ٞغيُت وحىص همىطج ُ٢اصي بؾالمي (هبىي) مخٟىٖ ١لى همِ الُ٣اصة
الخاصمت ٢بل اإلاٗغٞت الٗملُت مً جد ٤٣زهاثو الُ٣اصة الخاصمت في الُ٣اصة ؤلاؾالمُت ،ومً هىا ؾُ٩ىن هظا اإلادىع
بُان مضي وٞغة ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت في اإلاماعؾاث الىبىٍت الٗملُت وال٣ىلُت لخاجم الىبُحن مدمض ،وطل ٪مً
زال ٫جدب٘ ٧ل زانُت مً زهاثو الُ٣اصة الخاصمت ٖلى خضه ،ومٗغٞت مضي جىاٞغها في الُ٣اصة الىبىٍت.
وؾخ٩ىن هظه الجؼثُت زانت بةحابت الؿاالحن الثاوي والثالث مً ؤؾئلت الضعاؾت؛ وطل ٪مً زال ٫اؾخ٣غاء
للىزاث ٤الخاعٍسُت في ٦خب الؿحر الىبىٍت ،و٦خب الحضًث ٖلى ازخال ٝؤهىاٖهاٞ ،الىزاث ٤هي اإلاهاصع ألاؾاؾُت للمٗغٞت
للبدىر الخاعٍسُت الىىُٖت ،وج٣ىم َغٍ٣ت اإلاىج الخاعٍدي ٖلى جٟؿحر جل ٪الىزاث ٤الخاعٍسُت لخ ٪ُ٨ٟبيُت ٧ل ٖىهغ
إلاٗغٞت ؤهم م٩ىهاجه ألاؾاؾُت ،ومً زم الخمثُل ٖلى هظه اإلا٩ىهاث مً خ٣ل الؿحرة الىبىٍت ،ومً الُبُعي ج٣اَ٘ ٦ثحر
مً هظه الهٟاث م٘ بًٗها البٌٗ ،ومً الُبُعي الخٟاوث في مضي ٖم ٤هظه الهٟاث لضي ال٣اصة ،وفي الهٟداث
الخالُت ؾًُغب الباخث ؤمثلت ٖلى بٌٗ هظه الهٟاث مً الؿحرة الىبىٍت.
خُث جىاو ٫ال٣غآن في آًاث ٖضًضة ومىا ٠٢مسخلٟت ،ومً ػواًا وؤبٗاص مخ٩املت مجها ما ًدضص ً ٠ُ٦خم
ازخُاعه ،وماهي اإلا٣ىماث التي جبرع طل ،٪مثل ما خضر في مىٟ٢ي َالىث وٍىؾٖ ٠لحهما الؿالم ،ومجها ما ًدىاو ٫همِ
وؤؾلىب ال٣اثض م٘ مغئوؾُه ،مثل جل ٪آلاًاث التي وعصث في ون ٠الىبي  ،وؤؾلىبه في الُ٣اصة والخٗامل م٘
مغئوؾُه ،ومجها ما ًخٗامل ما صوعه في الخُٛحر والخإزحر ٖلى مً خىله (البلىي ،)4 ،2010 ،وؾُداو ٫الباخث التر٦حز
ّ
َ
ٖلى الجاهب الخام بىمِ الُ٣اصة الخاصمت خُث ً٣ى ٫هللا ؾبداهه وحٗالى في ون ٠الىبي ِ ٞ( ب َما َع ْخ َم ٍت ِّم ًَ الل ِه
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ َ َ
َ
اؾ َخْ ِٟ ٛغ ل ُه ْم َوق ِاو ْع ُه ْم ِفي ألا ْم ِغ ِ ٞةطا َٖ َؼ ْم َذ
ِلىذ لهم ولى ٦ىذ ٓٞا ِ ٚلُٔ ال٣ل ِب الهًٟىا ِمً خى ِلٞ ٪اٖٖ ٠جهم و
ّ
َ ّ
ُْ ّ
َ َّ
َ ٞخ َىْ ٧ل َٖلى الل ِه ِب َّن الل َه ًُ ِد ُّب اإلا َخ َى ِِ ٧ل َحن) (آٖ ٫مغان ،)159 :ول٣ض جُىعث الُ٣اصة وجىىٖذ مجاالتها وؤؾالُبها
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ومؿاولُاتها بٗض هجغة الغؾى  ٫بلى اإلاضًىت اإلاىىعة ،وؤ٢ام ٞحها الضولت ؤلاؾالمُت ،و٢ام بدؿُحر قاوجها ،وجضبحر
ؤمىعها ،والٗىاًت بمهالحها ،مثل جىُٓم وبٗث الجُىف ،وجىػَ٘ الٛىاثم ،وٖ٣ض اإلاىازُ ٤والٗهىص ،وبصاعة بِذ اإلاا،٫
وجىُٓم وج٩لُ ٠ال٣اصة والىالة ،وب٢امت الحضوص ،وبعؾا ٫الضٖاة والغؾل وٚحر طل ٪مً بصاعة خُاة اإلاؿلمحن ،وحؿُحر
ً
ؤمىعهم ٢اثما بمهالح الضولت ؤلاؾالمُت الضًيُت الضهُىٍت ،ختى لح ٤بالغ ٤ُٞألاٖلى ،بٗض ؤن عؾم للمؿلمحن مً بٗضه
اإلاىج  ،ووضح لهم الُغٍ ،٤وؤ٢ام الحجت.
زم حاء مً بٗضه  الخلٟاء الغاقضون – عض ي هللا ٖجهم -مهخضًً بهضًه ،ومخإؾحن وم٣خضًً به ،ؾاثغًٍ
ٖلى هججه ،مهخمحن بكاون الُ٣اصة والخالٞتً ،د٨مىن وَؿىؾىن الىاؽ بالٗض ٫والح٨مت والغخمت ،قٗاعهم ب٢امت
الٗض ،٫وهضاًت الخل ،٤وٖماعة ألاعى و ٤ٞاإلاىج الغباوي الظي ؤزظوه ًٖ الغؾىٗٞ  ٫ىىا بازخُاع الىالة وال٣اصة
ً
ممً ٖغٞىا بال٣ىة وألاماهت ،والىصح للخل ،٤ختى ٞخذ هللا ٖلى ؤًضحهم ال٣لىب والبالص ،وؤؾهمىا حمُٗا في بىاء خًاعة
بؾالمُت ٖغٍ٣ت ٧ان لها ؤزغها الخحر والٟغٍض في جاعٍش ؤلاوؿاهُت ٖبر ال٣غون (البلىي.)5 ،2010 ،
ومً زال ٫مغاحٗت ألاصب الىٓغي والاَالٕ مً الباخث ُٞما ًخٗل ٤بالُ٣اصة الخاصمت بىحه ٖام ،وزهاثهها
ً
بىحه زامً ،جض ؤن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في
ً
الُ٣اصة ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما.
ً
وٍ٣ىم هظا الىمِ الُ٣اصي في ؤلاؾالم ٖلى ؤؾاؽ اخترام الٟغاص ٦ةوؿان ،واُٖاثه ٢ضعا ؤ٦بر مً الكغا٦ت في
ؤلاقغا ٝوالخىحُه ،والحغم ٖلى الاؾدىاعة بأعاثه وب٢غاع الهىاب مجها ،م٘ الا٢ال٢ ٫ضع ؤلام٩ان مً الخىحُه الهاعم،
ً
والخد٨م اإلاخٗؿ ٠مً حاهب مكغٞحهمٖ ،مال بدضًث ؾهل بً ؾٗض ٢ا٢ :٫ا ٫الىبي( :ؾُض ال٣ىم زاصمهم)
(ألالباوي ،1988 ،بغ٢م3323 :؛ وألالباوي ،1992 ،بغ٢م1502 :؛ والسخاوي ،1995 ،بغ٢م ،)597 :وٍ٣ىي هظا الحضًث
ً
ً
خضًث ؤبى هغٍغة -عض ي هللا ٖىه٢ -ا :٫ؤن الىبي ٢ ا( :٫مً جىاي٘ هلل صعحت عٗٞه هللا صعحت ختى ًجٗله في ٖلُحن،
ً
ً
ومً ج٨بر ٖلى هللا صعحت ويٗه هللا صعحت ختى ًجٗله في ؤؾٟل ؾاٞلحن) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م٩ٞ ،)27324 :ان
َ
ُُ
الىبي  ال٣ضوة ،و٧ان ٦ما ٢اُٞ ٫ه عب الٗؼةَ ( :وِب َّه َ ٪ل َٗلى زل ٍٍُ ِٓ َٖ ٤م) (ال٣لم ،)4 :ولِـ هظا ٞدؿب٣ٞ ،ض حؿض
ً
الىبي اخترام الٟغص ٦ةوؿان هاب٘ مً ٧ىهه م٨غما مً ٢بل هللا ٖؼ وحل ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ صًىه ،خُث مغث
ً
ً
بالىبي حىاػة ٣ٞام لها اختراماُ٣ٞ .ل له :بجها حىاػة حهىصي٣ٞ .ا" : ٫ؤلِؿذ هٟؿا" (صحُذ البساعي ،بغ٢م:
ْ ْ
ْ
ََ َ
ْ
 ،)1250و٧ل طل ٪الاخترام مؿخ٣ى مً ٢ىله حٗالىَ ( :ولْ ٣ض َّ ٦غ ْم َىا َب ِجي َآص َم َو َخ َمل َى ُاه ْم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِغ َو َع َػَ ٢ى ُاهم ِّم ًَ
َ َ
َّ ّ َ َ َ َّ ْ
ً
ََ َ
ًل َى ُاه ْم َٖلى ِ ٦ث ٍحر ِّم َّم ًْ زل َْ ٣ىا ج ًُِْ ٟال) (ؤلاؾغاء ،)70 :وهظا الاخترام الكضًض للمسلى ١البكغي حٗضي بلى
اث وٞ
الُ ُِب ِ
ً
الحُىان ؤًًا٣ٞ ،ض ؤزبر الىبي  ؤههٖ" :ظبذ امغؤة في هغة خبؿتها ختى ماجذ حىٖاٞ ،ضزلذ ٞحها الىاع" (صحُذ
البساعي ،بغ٢م.)2236 :
و٦ما ٧ان الىبي ٌ ؿاٖض ؤصحابه في بىاء اإلاسجض ،وٍغ ٘ٞالحجغ بىٟؿه ،وَكاع ٥ؤصحابه في خٟغ
الخىض ،١وٍى٣ل بىٟؿه التراب ختى ؤٚمغ بُىه ،ؤو ؤٚبر بالتراب ،بل وٍخهضي إلاا ٌعجؼون ٖىه مً الحٟغ٦ ،ما ٧ان
ًإزظ ههِبه مٗهم مً الجىٕ والبرص والجهض الكضًض ،و٧ان وَؿاٖض ؤهله في بِخهُٞ ،سه ٠وٗله٣ٞ ،ض ٧ان ال٣اثض
الظي لم جىجب البكغٍت مثله٣ٞ ،ض ٧ان ًهى٘ ٢اصة ال مغئوؾحن ،جل ٪هي ٖٓمت الُ٣اصة الىبىٍت ممثلت في شخو
الىبي ٨ٞ م هي ٖضص ألاوامغ التي ٧ان ًل٣حها الىبي  بهىعة الدصجُ٘ والخدٟحز ختى في ؤخل ٪الٓغو ٝوألاػماث،
عوي خظًٟت بً الُمان -عض ي هللا ٖىهٖ -ىضما ٢ا :٫ل٣ض عؤًدىا م٘ عؾى ٫هللا  في ألاخؼاب ،وؤزظجىا عٍذ قضًضة،
٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ( :ؤال عحل ًإجُجي بسبر ال٣ىم حٗله هللا معي ًىم الُ٣امت) (ابً ٦ثحر ،1976 ،ج.)343 ،2
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مالمح سلىك القيادة الخادمة في القيادة النبىية
ً
ومً زال ٫ما ؾبٖ ٤غيه ،في آلاحي ًىحؼ الباخث بًٗا مً مالمذ ؾلى ٥الُ٣اصة الخاصمت في الُ٣اصة
الىبىٍت ممثلت في شخو الىبي مدمض  وزهاثهه ٣٦اثض زاصم ،وطل ٪ببُان ؤن ما خضصه (ؾبحرػ )Spears, 2010
مً زهاثو الُ٣اصة الخاصمت مخىٞغ بجالء في ُ٢اصجه وطل٦ ٪ما ًإحي:
 -1ؤلاصغاء :مً مٓاهغ ؤلانٛاء لآلزغ في شخهُت الىبي  الانٛاء ختى لٛحر ألاجبإ ،وزحر مثاٖ ٫لى طل :٪خحن
ؤحى ٖخبت بً عبُٗت ٞجلـ بلى الىبي ٣ٞ ا ٫لهً :ا ابً ؤخي به ٪مىا خُث ٢ض ٖلمذ مً الؿلُت في
الٗكحرة ،واإلا٩ان في اليؿب ،وبه ٪ؤجِذ ٢ىم ٪بإمغ ُٖٓم ٞغ٢ذ به حماٖتهم ،وؾٟهذ به ؤخالمهم ،وٖبذ
ً
به آلهتهم وصًجهم ،وٟ٦غث به مً مط ى مً آبائهمٞ ،اؾم٘ مجي ؤٖغى ٖلُ ٪ؤمىعا جىٓغ ٞحها لٗل ٪ج٣بل مجها
بًٗها٣ٞ .ا ٫له عؾى ٫هللا ٢" : ل ًا ؤبا الىلُض ؤؾم٘"٢ ،اً :٫ا ابً ؤخي بن ٦ىذ جغٍض بما حئذ به مً هظا
ً
ً
ً
ألامغ ماال حمٗىا ل ٪مً ؤمىالىا ختى ج٩ىن ؤ٦ثرها ماال ،وبن ٦ىذ جغٍض به قغٞا ؾىصهاٖ ٥لُىا ختى ال هُ٘٣
ً
ً
ً
ؤمغا صوه ،٪وبن ٦ىذ جغٍض به مل٩ا مل٨ىاٖ ٥لُىا ،وبن ٧ان هظا الظي ًإجُ ٪عثُا جغاه ال حؿخُُ٘ عصه ًٖ
هٟؿَ ٪لبىا ل ٪الُب ،وبظلىا ُٞه ؤمىالىا ختى جبرث ٪مىه ...ختى بطا ٞغٖ ٙخبت وعؾى ٫هللا ٌؿخم٘ مىه ٢ا٫
له الىبي " :ؤ٢ض ٞغٚذ ًا ابا الىلُض"؟ ٢اٖ ٫خبت :وٗم٢ ،ا ٫الىبي ٞ" :اؾم٘ مجي"٢ ،اٖ ٫خبه :ؤٗٞل،
٣ٞا" : ٫بؿم هللا الغخمً الغخُم .....وحغي بُجهما خضًث َىٍل (ابً هكام.)139 ،2010 ،
 -2الحعاطفً :جب ٖلى ال٣اثض الخاصم ؤن ًخٗاَ ٠م٘ اخخُاحاث اإلاغئوؾحن بٗض ؤن ًٟهمهمٞ ،الىاؽ ًدخاحىن
إلاً ً٣بلهم وٍخٗغٖ ٝلى هٟىؾهم اإلاخٟغصة ،وال٣اثض الخاصم ًجب ؤن ًٟترى الىُت الحؿىت في مغئوؾُه ،وال
ً
ًلٟٓهم ختى لى ايُغ ؤن ًغ ٌٞؤخُاها مؿخىي ؤصائهم .وفي طل ٪ؤن عؾى ٫هللا  اإلاثل ألاٖلى في الُٗ٠
ً ّْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اِ ٥بال َع ْخ َمت ِلل َٗ ِاإلا َحن) (ألاهبُاء:
والغخمت والغ ،٤ٞونٟه ال٣غآن ال٨غٍم بالغخُم في ٢ىله حٗالى( :وما ؤعؾلى
.)107
و٧ان ً ىص ي ؤصحابه بالغخمت ،ومً طل :٪خضًث حغٍغ بً ٖبض هللا -عض ي هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا
( :ال ًغخم هللا مً ال ًغخم الىاؽ) (البساعي ،بغ٢م .)6852 :وُٞما ًضٖ ٫لى الاهخمام ؤلاوؿاوي مً الغؾى٫
بغُٖخه خضًث مٗاوٍت بً الح٨م الؿلمي -عض ي هللا ٖىه -خُث ٢ا( :٫بِىا ؤها ؤنلي م٘ عؾى ٫هللا بط ُٖـ عحل
مً ال٣ىم ٣ٞلذ ًغخم ٪هللا ٞغماوي ال٣ىم بإبهاعهم٣ٞ ،لذ واز٩ل ؤمُاه ما قإه٨م جىٓغون بلي ٞجٗلىا ًًغبىن
ً
بإًضحهم ٖلى ؤٞساطهم ٞلما عؤًتهم ًهمخىهجي ؾ٨ذ ٞلما نلى عؾى ٫هللا ٞ بإبي هى وؤمي ما عؤًذ مٗلما ٢بله وال
ً
بٗضه ؤخؿً حٗلُما مىه ٞىهللا ما جهغوي وال يغبجي وال قخمجي ٢ا :٫بن هظه الهالة ال ًهلح ٞحها ش يء مً ٦الم الىاؽ
بهما هى الدؿبُذ والخ٨بحر و٢غاءة ال٣غآن) (صحُذ مؿلم ،بغ٢م537 :؛ ومؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م .)23350 :هظا و٢ض
٧ان الىبي ٌُٗ ي ٧ل واخض مً حلؿاثه خ٣ه مً الالخٟاث بلُه ،والٗىاًت به ،ختى ًًٓ ٧ل واخض مجهم ؤهه ؤخب
الىاؽ بلى عؾى ٫هللا.
وٖلُه ٣ٞض ٢ضم الىبي  مؿخىٍا ث ٖالُت مً الؿلى ٥ألازالقي وألاصبي الٗملي م٘ صحابخه ال٨غام ،ختى
اؾخُإ ؤن ًهل بلى هظه الضعحت اإلاثالُت وبؿبب هظه اإلاؿخىٍاث الٗلُا الٗملُت مً الؿلى ٥ألازالقي ًخٟهم اإلاغء
َّ ْ
َ َ َّ َ ً
ْ
َّ
ََ ْ َ َ َُ
الله ُؤ ْؾ َى ٌة َخ َؿ َى ٌت ّإلاًَ ََ ٧
ُ
ان ًَ ْغ ُحى الل َه َوال َُ ْى َم آلا ِز َغ َوطَ ٦غ الل َه ِ ٦ثحرا) (ألاخؼاب:
٢ى ٫هللا ٖؼ وحل( :ل٣ض ٧ان لْ ٨م ِفي َعؾى ِِ ٫
ِ
ً
ؾىاء ٢بل البٗثت ؤم بٗضها.
 ،) ١٢و٦ىدُجت مىُُ٣ت لهظا الؿلى ٥ألازالقي ٧ان الىبي  مىي٘ اخترام ل٩ل مً خىله،
 -3الاححىاء العاطفي (العالمات ؤلانسانية) :مً ؤٖٓم هىاحي ال٣ىة في الُ٣اصة الخاصمت :هى الىمى في قٟاء
الظاث وقٟاء آلازغًٍ٦ .ثحر مً الىاؽ لضحهم هٟىؽ م٨ؿىعة وَٗاهىن مً حغوح مخىىٖت في اإلاكاٖغ .وم٘ ؤن
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هظا ً
حؼءا مً ُ٦ان ؤلاوؿان ،بال ؤن ال٣اصة الخضام ًضع٧ىن ؤن لضحهم ٞغنت للمؿاٖضة ٖلى ج٨مُل مً
ًخٗاملىن مٗهمُٞ .ما ًخٗل ٤بخٟاٖل الُ٣اصة الىبىٍت الخاصمت لآلزغًٍ ،وبصعا ٥الىبي  الخخُاحاث مغئوؾُه
الٟغصًت ،واهخماماتهمً ،ظ٦غ الباخث ٢هت الىبي  م٘ حابغ بً ٖبض هللا -عض ي هللا ٖجهما ،-التي ٢هها حابغ
ً
ًٖ هٟؿه خُث ٢ا :٫زغحذ م٘ عؾى ٫هللا في ٚؼوة طاث الغ٢إ مغجدال ٖلى حمل لي يُٗٞ ،٠لما ٟ٢ل
عؾى ٫هللا حٗلذ الغٞا ١جمط ي ،وحٗلذ ؤجسل ،٠ختى ؤصع٦جي عؾى ٫هللا ٣ٞا" :٫مالً ٪ا حابغ"؟ ٢لذ ًا
عؾى ٫هللا ؤبُإ بي حملي هظا٢ ،ا ٫الىبي ٞ" : إهسه" وؤهار عؾى ٫هللا ،زم ٢ا" :٫ؤُٖجي هظه الٗها مً
ًضٞ ،"٥إُُٖخه بًاهاٞ ،ىسـ الغؾى ٫بها الجمل هسؿاث ،زم ٢ا ٫لجابغ" :اع٦ب"٣ً ،ى ٫حابغٞ :غ٦بذ
ً
ٞسغج ًىاه ٤ها٢خه مىاه٣ت(،زغج مؿغٖا)٢ .ا ٫حابغ :وجدضر معي عؾى ٫هللا٣ٞ ،ا" :٫ؤجبُٗجي حمل ٪هظا ًا
حابغ"؟ ٢لذ ًا عؾى ٫هللا :بل اهبه ل٢ ،٪ا ٫الىبي" :ال ،ول ً٨بٗىُه"٢ ،ا ٫حابغٞ :ؿمجي به٢ ،ا ٫الىبي٢" :ض
ً
٢لذ ؤزظجه بضعهم"٢ ،ا ٫حابغ :ال بطا ٌٛبىجي عؾى ٫هللا٢ ،ا ٫الىبيٞ" :بضعهمحن"٢ ،ا ٫حابغ ال٣ً ...ى ٫حابغ:
ٞلم ًؼً ٫غ ٘ٞلي عؾى ٫هللا ختى بل ٜألاوُ٢ت٢ ،ا ٫حابغ٣ٞ :ض عيِذ ،هى ل ،٪زم ٢ا ٫الىبيً" :ا حابغ هل
ً
ً
ً
جؼوحذ بٗض"؟ ٢ا :٫وٗم ًا عؾى ٫هللا٢ ،ا ٫الىبي" :ؤزِبا ؤم ب٨غا"؟ ٢ا ٫حابغ :بل زِبا٢ ،ا ٫الىبي" :ؤٞال حاعٍت
ً
جالٖبها وجالٖب"٪؟ ٢ا ٫حابغً :ا عؾى ٫هللا بن ؤبي ؤنِب ًىم ؤخض ،وجغ ٥بىاث له ؾبٗاٞ ،ى٨دذ امغؤة
حامٗت ججم٘ عئوؾهً ،وج٣ىم ٖلحهً٢ ،ا ٫الىبي " :ؤنبذ بن قاء هللا".
وفي الُىم الخالي ٢ا ٫حابغٞ :لما ؤنبدذ ؤزظث بغؤؽ الجمل ٞإ٢بلذ به ختى ؤهسخه ٖلى باب عؾى ٫هللا ،زم
ً
حلؿذ في اإلاسجض ٢غٍبا مىه ،وزغج عؾى ٫هللا ٞغؤي الجمل٣ٞ ،ا" :٫ما هظا"؟ ٢الىاً :ا عؾى ٫هللا هظا حمل حاء به
حابغ٢ ،ا ٫الىبي ٞ" : إًً حابغ"؟ وٖىضما حاء حابغ ٢ا ٫له الىبي" :حٗاً ٫ا ابً ؤخي زظ بغؤؽ حملٞ ٪هى ل ،٪وصٖا
ً
ً
ً
الىبي بالال ٣ٞا" :٫اطهب بجابغ ٞإُٖه ؤوُ٢ت"٣ً ،ى ٫حابغٞ :ظهبذ مٗه ٞإُٖاوي ؤوُ٢ت وػاصوي قِئا ٌؿحرا (مؿىض
ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م.)15068 :
الاخخىاء الٗاَٟي الىىعي ْاهغ بامخُاػ في هظا الحىاع ،الظي ؤحغاه ال٣اثض الخاصم  م٘ ؤخض ؤجباٖه ال٣ٟغاء،
ً
واجسظ الىبي  هظه اإلاؿاومت الخجاعٍت الُىٍلت واإلااحٗت مً ؤحل ؤن ًباؾُه بالحضًث ؾاثال ًٖ همىمه وٚمىمه،
ً
ومً اإلاالخٔ ؤن الىبي  لم ج ً٨له خاحت بلى طل ٪الجمل ،وؤعاص ؤن ٌؿاٖض حابغا بإن ٌؿم٘ مىه ب٣لب مٟخىح ،ومً
زم لبى خاحخه اإلااصًت مً صون بعا٢ت ماء وحه طل ٪الخاب٘ ،بل خ ٟٔلجابغ ٦غامخه.
 -4ثىعية آلاخزين :لٗل مً بحن ؤٖٓم حىاهب شخهُت الغؾى  ٫شخهِخه الُ٣اصًت الىاُٖت ،وٖب٣غٍخه
الٟظة ،خُث جم ً٨ببؿاَت وَؿغ مً جٟجحر الُا٢اث ؤلابضاُٖت والابخ٩اعٍت لصحابخه -عيىان هللا ٖلحهمٖ -لى
ً
ازخال٢ ٝضعاتهم ومؿخىٍاتهم ،وحٗل ٦ال مجهم ٌٗمل ٖ٣له و٨ٞغه لخضمت ال٨ٟغة التي آمً بها ،وطل ٪بإٖلى
صعحاث الٟ٨اءة ،والٟاٖلُت الٟغصًت والخىُٓمُت.
ً
ً
ً
٣ٞض حٗل ٦ال مجهم ٢اثضا ممحزا في مجالهٌ ،ؿدكٗغ ؤٖلى صعحاث اإلاؿاولُت ،وٍىٛمـ في الٗمل ل٨ٟغجه ب٩ل
ُ٦اهه ووحضاهه ،وَكاع ٥وٍبضٕ وٍباصع بخ٣ضًم ؤ٩ٞاعه وعؤًه صون اهخٓاع ؤن ًُلب طل ٪مىه .ولٗل هظه واخضة مً
ؤٖلى صعحاث الىمِ الُ٣اصي الخاصم ،والظي ْهغث ؤماعجه في مىاٖ ٠٢ضة ،ؤقهغهاً :ىم بضع ،ومباصعة الحباب بً
اإلاىظع با٢تراح مىي٘ لجزو ٫الجِل ؤلاؾالمي ٚحر طل ٪اإلاىي٘ الظي ؤمغ به الغؾى ، ٫والظي صٖ ٫لى مضي بخؿاؾه
باإلاؿاولُت واإلاكاع٦ت واإلاباصعة ،وبٖما٨ٞ ٫غه وٖ٣له في حٛغاُٞت اإلا٩ان ،و٦إهه ال٣اثض ألاٖلى للجِل ،ولِـ مجغص
حىضي ٖاصي.
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و٧ان الىبي ً ضع ٥بم٩اهاث و٢ضعاث صحابخه -عض ي هللا ٖجهم ًٗٞ -ؤوـ بً مال -٪عى هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا٫
عؾى ٫هللا " :ؤعخم ؤمتي بإمتي ؤبى ب٨غ ،وؤقضهم ٖمغ ،وؤنض٢هم ً
خُاء ٖثمان ،وؤٖلمهم بالحال ٫والحغام مٗاط بً
حبل ،وؤٞغيهم ػٍض بً زابذ ،وؤ٢غئهم ؤبي ،ول٩ل ؤمت ؤمحن ،وؤمحن هظه ألامت ؤبى ٖبُضة بً الجغاح" (ؾجن الترمظي،
بغ٢م3790 :؛ وؾجن ابً ماحه ،بغ٢م.)155 :
ً
 -5ؤلامنا ٣٦ :اثض زاصم ًيبغي الاٖخماص ٖلى ؤلا٢ىإ بضال مً الؿلُت التي ًمىدها اإلاىهب ،ال٣اثض الخاصم ًيكض
ً
ا٢ىإ آلازغًٍ ٖىيا ًٖ بحباعهم ٖلى الاطٖان ،هظا الٗىهغ الخام هى ؤخض ؤوضح ؾبل الخمُحز بحن
الىمىطج الؿلُىي الخ٣لُضي للُ٣اصة ،وبحن همىطج ال٣اثض الخاصم .وفي الحىاع الغاقي الخالي هدُجت َبُُٗت
ً
لئل٢ىإ ،ومدانغة ؤلامُٗت٣ٞ ،ض حاء قاب بلى الىبي ٢ اثال :اثظن لي في الؼها!! ٞهاح به الىاؽ ،وػحغوه
٣ٞالىا :مه مه؟ ؤما الىبي ٣ٞ ض ٢ا ٫للٟتى" :ؤصن مجي"ٞ ،ضها مىه ختى حلـ بحن ًضي الىبي ٣ٞ ،ا ٫له
الىبي " :ؤجدبه ألم"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا حٗلجي هللا ٞضا٢ .٥ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه ألمهاتهم ،ؤٞخدبه
البيخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا٢ .٥ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لبىاتهم ،ؤٞخدبه
ألزخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫ؤجدبه لٗمخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا
ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لٗماتهم ،ؤجدبه لخالخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا
ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لخاالتهم" ٞىي٘ الىبي ً ضه ٖلى نضعه
و٢ا" :٫اللهم اٟٚغ طهبه ،وَهغ ٢لبه ،وخهً ٞغحه" (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م.)22265 :
ًالخٔ الباخث في هظا الحضًث ٢ضعجه  في ؤلا٢ىإ ،وفي الث٣ت التي ٚغؾها بحن مغئوؾُه ،وهظه الصجاٖت
ً
ال٨ٟغٍت لم جدهل ؾغا بحن ال٣اثض ومغئوؾه ،بل ٧ان اإلاغئوؽ ٚحر آبه في عصة ٗٞل ٚحره مً اإلاغئوؾحن.
بن ٖم ٤صعحت الا٢ىإ ،والحغٍت ال٨ٟغٍت التي ؤؾؿها الىبي  بحن ؤجباٖه في بَال ١الٗىان والخ٨ٟحر بهىث
ٖا ٫حٗ٨ـ اإلاؿخىي ال٨ٟغي الغاقي الظي قُضه هظا ال٣اثض الخاصم الُٗٓم ،بما ال ًدىافى م٘ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وبما
ال ًسل م٣انض الكغُٖت.
 -6بعذ النظز (ثتىين الزؤية) :بن الىٓغ إلااؾؿت ما مً مىٓىع عئٍىي ٌٗجي ؤن ال٣اثض ًجب ؤن ً٨ٟغ ُٞما وعاء
ً
الح٣اث ٤الُىمُت ،وجخُلب هظه الخانُت هٓاما وزبرةٖ ،ىضما جخطح في طهً ال٣اثض الخاصم نىعة اإلاؿخ٣بل
ً
ًيخ٣ل بلى اإلاغئوؾحن ،وٍهبذ طل ٪ؤمال لضحهم ،وجخىلض لضحهم الغٚبت ألاُ٦ضة في جد٣ُ٣ه٦ ،ما ًخىلض لضحهم
الكٗىع الح٣ُ٣ي باألهمُت والُٗاء ،وٍٓل هظا الكٗىع ًخٛلٛل في ٢لىبهم وؤعواخهم ختى ٌؿخسغج ؤًٞل ما
لضحهم ،بن الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت للىبي ٧ اهذ في ؤٖلى مغاخلها ،وهظا الخجؿض الٗلمي للغئٍت ٌؿمذ للباخث بإن
ًه ٠الىبي مدمض بإهه عحل عئٍىي مً الُغاػ ألاوٞ ،٫غٚم ٧ل الاٚغاءاث التي ٢ضمذ له للحُض به ًٖ جل٪
ً
الغئٍت ب٣ي زابخا ٖلحها ،ولم ًتزخؼح ٖجها ُ٢ض ؤهملت٣ٞ .ض ع٧  ٌٞل الاٚغاءاث اإلاالُت والاحخماُٖت ٖلى
ٖٓمتها ،والتي خاولذ زيُه ًٖ عئٍخه وعؾالخه ،وؤونض الباب ٖلى زهىمه في طلٖ ٪ىضما ؤعؾل لهم عؾالت
ٖلى لؿان ٖمه" :وهللا ًا ٖم لى يٗىا الكمـ في ًمُجي ،وال٣مغ في ٌؿاعي ،ما جغ٦ذ هظا ألامغ ختى ًٓهغه هللا
ؤو ؤهل ٪صوهه" (ابً هكام125 ،2010 ،؛ الُبريٞ )545 ،2001 ،هى ٢ضم عوخه عزُهت في ؾبُل زضمت
عئٍخه التي ؤٖلجها ٖلى اإلاؤل وبكغ بها.
ولظل ٪خغم ؾُض ال٣اصة مدمض ٖ لى ؤن ًىضح ألصحابه -عض ي هللا ٖجهم -نىعة مؿخ٣بل الضٖىة مً
ؤوً ٫ىم بك٩ل ٌٗلي مً هممهم ،وٍظ٧ي َمىخهمٞ ،اهٓغ بلُه وهى ًغؾم لهم الهىعة ًٖ :جمُم الضاعي -عض ي هللا
ٖىه٢ -ا :٫ؾمٗذ عؾى ٫هللا ٣ً ى( :٫لُبل ًٛهظا ألامغ ما بل ٜاللُل والجهاع ،وال ًتر ٥هللا بِذ مضع وال وبغ بال ؤصزله
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ً
ً
هللا هظا الضًً بٗؼ ٖؼٍؼ ،ؤو بظ ٫طلُلٖ ،ؼا ٌٗؼ به هللا ؤلاؾالم ،وطال ًظ ٫هللا به الٟ٨غ) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م:
.)16997
و٦ظل٧ ٪ان الىبي  صاثم الخظ٦حر باآلزغة  ،وهي الغئٍت الجهاثُت للمؿلمحن ،وٍدث الغؾى ٫ال٣اثض 
اإلاؿلمحن ٖلى الجهاص ًٗٞ .ؤوـ بً مال -٪عض ي هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا٢( :٫ىمىا بلى حىت ٖغيها الؿماواث وألاعى)
(صحُذ مؿلم ،بغ٢م.)5024 :
 -7الحخطيط (البصيرة) :البهحرة هي الخانُت التي جدُذ لل٣اثض الخاصم ؤن ٌعي الضعوؽ اإلاؿخ٣اة مً اإلااض ي،
ً
ومً و٢اج٘ الحايغ ،والىخاثج اإلاخىٗ٢ت مؿخ٣بلُا الجساط ٢غاع ما .ال عٍب ؤن و٢ىص ال٨ٟغ الحغ هى الٗلم ،ومً
ؤعاص الجهىى ال٨ٟغي بإجباٖه ؾُجض بُٛخه بُغٍ٣ت مسخهغة مً زال ٫بط٧اء اإلاٗاع ٝلضحهم ،وهظا ما ٗٞله
الىبي  في اإلاغاخل اإلاب٨غة مً صٖىجه ،وزحر مثاٖ ٫لى طل :٪ما حاء ٖلى لؿان ابً ٖباؽ -عض ي هللا ٖجهما-
ٖىضما ٢ا٧ :٫ان ؤهاؽ مً ألاؾغي ًىم بضع لم ً ً٨لهم ٞضاءٞ ،جٗل عؾى ٫هللا ٞ ضاءهم ؤن ٌٗلمىا ؤوالص
ً
ألاههاع ال٨خابت (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م٣ٞ ،)2216 :ض ٧ان باؾخُاٖخه ٢ خل ألاؾغي ه٩اال بإٖضاثه؛ ل٨ىه
٢ضم مهلحت عاُ٢ت ٖلى مهالح مغحىخت.
ومً صٖاثم الخسُُِ في خُاة الىبي  جصحُذ اإلاٟاهُم اإلاٛلىَت بحن اإلاغئوؾحنٞ ،الخإؾِـ لالؾخ٣اللُت
في الخ٨ٟحر ،وٖضم الخ٣لُض ألاٖمى ،والؾُما ج٣لُض آلاباء في ٖباصة ٚحر هللا حٗالى ،مً ؤواثل اإلاباصت التي ؤعؾاها  في
مجخم٘ حاهلي همُيٞ ،ىجاح الضٖىة ؤلاؾالمُت ًخُلب ج ٪ُ٨ٟالظهىُت ال٣اثمت ٖلى ألامُٗت ،وهظا ما هصح به الىبي
ً
 صحابخه؛ وطلٖ ٪ىضما ؤوناهم ٢اثال" :ال ج٩ىهىا بمٗت ج٣ىلىن بن ؤخؿً الىاؽ ؤخؿىا ،وبن ْلمىا ْلمىا ،ولً٨
وَىىا ؤهٟؿ٨م بن ؤخؿً الىاؽ ؤن جدؿىىا ،وبن ؤؾائوا ٞال جٓلمىا" (ؾجن الترمظي ،بغ٢م.)2007 :
 -8الالتزامً :غي ال٣اثض ؤن صوعه هى الحٟاّ ٖلى زغوة اإلااؾؿت ومىاعصها ،واؾخسضامها إلاهلحت اإلاجخم٘ .وٍىٓغ
بلى الُ٣اصة الخاصمت ٖلى ؤجها التزام إلاؿاٖضة اإلاغئوؾحن وزضمتهم .وٖلُه ٞةن مً ألاونا ٝالتي اقتهغ ٞحها
الىبي  نٟت الهاص ١ألامحن ،وهظا الىن ٠ؤَلٖ ٤لُه ٢بل بٗثخه وبٗضها ،ولكضة ؤماهخه ٧ان الىاؽ
ًلجاون بلُه في خ ٟٔؤماهاتهم ووصاجٗهم ،وازخالٞه الٗ٣ضي م٘ زهىمه لم ًسضف جل ٪اإلا٩اهت الُٗٓمت في
الهض ١وألاماهت التي جبىؤها ،ولم ًجض الباخث في ٦خب الؿحر ؤن بٌٗ اإلاىصٖحن سحبىا وصاجٗهم مىه ٖىضما
ً
بضؤ بالجهغ بالضٖىة زىٞا ٖلى ؤماهاتهم.
ًالخٔ الباخث ؤًًا ؤن زهىمخه الٗ٣ضًت م٘ بجي ٢ىمه ؤ٦ضث جل ٪الهٟتٞ ،هى في لُلت هجغجه مً م٨ت بلى
اإلاضًىت لم ًبرح م٩اهه ختى ؤوص ى ؤلامام ٖلي -عض ي هللا ٖىه -بإن ًغص ألاماهاث اإلاىصٖت ٖىضه بلى ؤهلها ٧املت ٚحر
مى٣ىنت ،اإلااٍضًً له ؤو ٚحر اإلااٍضًً.
هظا وجا٦ض ٦خب الؿحرة الىبىٍت ؤهه ٧ ان بطا ؤمغ ؤصحابه بإمغ بضؤ بخُبُ٣ه ٖلى هٟؿه ًٖ ،ابً ٖباؽ-
عض ي هللا ٖجهما ًٖ -الىبي ٢ ا( :٫زحر٦م زحر٦م ألهله وؤها زحر٦م ألهلي) (ؾجن ؤبي صاوص ،بغ٢م4786 :؛ وؾجن ابً
ماحه ،بغ٢م.)1977 :
 -9ثحمل اإلاسإولية (الالتزام دارثقاء اإلازؤوسين) :ال٣اثض الخاصم ً٣ى٘ ؤن الىاؽ لضحهم ُ٢مت ٗٞلُت جخجاوػ
بؾهامهم ٦مغئوؾحن ،ولظلً ٪يبغي ؤن ٌٛظي همى الىىاحي الصخهُت واإلاهىُت والغوخُت للمغئوؾحن ٖلى
ؾبُل اإلاثا :٫بهٟا ١اإلاا ٫لخُىٍغ الىىاحي الصخهُت واإلاهىُت للمغئوؾحن الظًً ٌك٩لىن اإلااؾؿت ،حصجُ٘
ؤ٩ٞاع الجمُ٘ ،وبقغا ٥آلازغًٍ في نى٘ ال٣غاع .ول٣ض ؤزبذ الىبي  هٟؿه ٖلى ؤهه عحل ًم ً٨الخٗىٍل ٖلُه،
وال ؾُما في الً٣اًا الحؿاؾت طاث الهلت بالكإن الٗام ،والتي حٗخبر بِئت زهبت للمىاػٖاث والخهىماث
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بحن ال٣باثل ،وزحر مثاٖ ٫لى طل ٪هى :اؾخبكاع اإلاخىاػٖحن ب٣ضومه ٚحر اإلا٣هىص ٖىضما ازخلٟىا ُٞمً
ً
ؾُدكغ ٝبىي٘ الحجغ ألاؾىص ٖىضما اٖاصوا جغمُم الٗ٨بت ،وال٢ذ وحهت هٓغه في بًجاص الحل اإلاىاؾب ٢بىال
لضي ٧ل ألاَغا ٝالتي ٧اصث ازخالٞاث وحهاث الىٓغ ُٞما بُجهم ؤن ج٩ىن ٞخُل هؼإ وق٣ا( ١ابً هكام،
.)93 ،2010
ومً صالثل الالتزام باعج٣اء اإلاغئوؾحن وجدمل مؿاولُتهم ما وعص ًٖ مٗاط بً حبل -عض ي هللا ٖىه -ؤن عؾى٫
هللا  خحن بٗثه بلى الُمً ٣ٞا ٠ُ٦( :٫جهى٘ بن ٖغى لً٢ ٪اء؟ ٢ا :٫ؤ٢ط ي بما في ٦خاب هللا٢ ،اٞ :٫ةن لم ًً٨
في ٦خاب هللا؟ ٢اٞ :٫بؿىت عؾى ٫هللا٢ ،اٞ :٫ةن ل ً٨ً ٪في ؾىت عؾى ٫هللا؟ ٢ا :٫ؤحتهض بغؤَي٢ ،اًٞ :٫غب عؾى٫
هللا  نضعي زم ٢ا :٫الحمض هلل الظي و ٤ٞعؾى ٫عؾى ٫هللا إلاا ًغض ي عؾى ٫هللا) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م:
21556؛ وؾجن الترمظي ،بغ٢م1327 :؛ وؾجن ؤبي صاوص ،بغ٢م.)3592 :
و٧ان هظا مً جمام ببضاٖه الُ٣اصي ٞ ،هى حهخم بةٖضاص ال٣اصة الظًً ٌٗضون لُ٩ىهىا ٢اصة اإلاؿخ٣بل ،ومً
ً
ألامثلت ٖلى طل :٪ؤمغه ألبي ب٨غ -عض ي هللا ٖىه -بالهالة بضال مىه خحن مغى ،وبنغاعه ٖلى طلٖ ًٗٞ ،٪اجكت -عض ي
هللا ٖجها٢ -الذ :إلاا مغى الىبي  مغيه الظي ماث ُٞه ٞدًغث الهالة ٞإطن ٣ٞا" :٫مغوا ؤبا ب٨غ ٞلُهل
بالىاؽ" (صحُذ البساعي ،بغ٢م646 :؛ وصحُذ مؿلم ،بغ٢م ،)633 :و٦ظل ٪ولى ؤؾامت بً ػٍض -عض ي هللا ٖجهما -و٧ان
ً
قابا ٖلى ُ٢اصة الجِل اإلاؿلم الظي ٚؼا الغوم م٘ وحىص ٦باع الصحابت -عض ي هللا ٖجهم -وطل٢ ٪مت ؤلاٖضاص والتهُئت
لهاالء ال٣اصة.
ً
ولٗل ؤهم محزة جمحز بها الىبي  في جىمُت اإلاغئوؾحن ،هي ؤهه ٧ان ٢ضًغا ٖلى ازخُاع الغحل اإلاىاؾب للٗمل
اإلاىاؾب ،وؤهه ٧ان ٌٗغ ٝالىٟـ البكغٍت ،وٍ٣ضعها خ٢ ٤ضعها ،وَٗغً ٠ُ٦ ٝىحهها بلى ما ًىاؾبها (زُاب،2002 ،
.)442
مً ألامثلت الضالت ٖلى هظا الباب في الؿحرة ٖضة ؤمىع مجها ألامغ بالخٗلم والحث ٖلُه ومىه ؤمغه لؼٍض بً
زابذ حٗلم الٗبرًت لُإمً م٨غ ح هىص ،وجدٟحزه للصحابت بخٗلم  ًٞالغماًت ....الخ
 -10دناء اإلاجحمع (دناء مجحمع مترادط) :بن الىبي  ؤؾـ مباصت ُٖٓمت في خُاة البكغٍت ٢امذ ٖلى مىٓىمت
مً الُ٣م واإلاباصت الكاملت واإلاخ٩املت التي ؤههٟذ الجمُ٘ ،وؾاص بها اإلاؿلمىن الٗالم ،وفي ٢هت اإلاسؼومُت
التي ؾغ٢ذ خُث خاو ٫بٌٗ الصحابت الكٟاٖت لها إلؾ٣اٍ خض الؿغ٢ت ٖجهاٞ ،اؾدكٟٗىا بإؾامت بً ػٍض
ً
خب عؾى ٫هللا ٞ غ ٘ٞالًُ٣ت بلُهًٛٞ ،ب ٖ ًٗٞ ،اجكت -عض ي هللا ٖجها :-ؤن ٢غَكا ؤهمتهم اإلاغؤة
اإلاسؼومُت التي ؾغ٢ذ ٣ٞالىا مً ً٩لم عؾى ٫هللا ومً ًجترت ٖلُه بال ؤؾامت بً ػٍض خب عؾى ٫هللا ،
٣ٞا :٫ؤحك ٟ٘في خض مً خضوص هللا زم ٢ام ٞسُب ٢ا" :٫ؤحها الىاؽ بهما يل مً ٢بل٨م ؤجهم ٧اهىا بطا ؾغ١
ٞحهم الكغٍ ٠جغ٧ىه وبطا ؾغٞ ١حهم الًُٗٞ ٠حهم ؤ٢امىا ٖلُه الحض ،وؤًم هللا لى ؤن ٞاَمت بيذ مدمض
ؾغ٢ذ ل ُ٘٣مدمض ًضها" (البساعي ،بغ٢م.)6788 :
وفي ٢هت مىث ببغاهُم ؤ٦ض الىبي ٖ لى مباصت عاسخت ٖىضما ج٩لم صحابخه في ؤن ال٨ؿى ٝخضر إلاىث
ببغاهُم ابً عؾى ٫هللا  ًٖ .ؤبي مؿٗىص -عض ي هللا ٖىه -ؤن عؾى ٫هللا ٢ ا" :٫بن الكمـ وال٣مغ لِـ
ًى٨ؿٟان إلاىث ؤخض مً الىاؽ ،ول٨جهما آًخان مً آًاث هللاٞ ،ةطا عؤًخمىه ٣ٞىمىا ٞهلىا" (صحُذ مؿلم ،بغ٢م:
.)2145
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الخاثمة:
بمثل هظا ألاؾلىب الُ٣اصي جإؾؿذ للمؿلمحن ؤٖٓم صولت بؾالمُت ٖلى مغ الٗهىع في مضة ٢هحرة٣ٞ ،ض
٧ان الىبي مدمض  ال٣اثض ألآٖم الظي ٖلم البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440ام  ٠ُ٦ج٩ىن الُ٣اصة الخاصمت.
ً
خُث جؼزغ الؿحرة الىبىٍت بإمثلت ٦ثحرة حضا ٖلى بؾ٣اٍ زهاثو الُ٣اصة الخاصمت ٖلى الُ٣اصة الىبىٍت ،بل
بن الُ٣اصة الىبىٍت ؤلاؾالمُت ممثلت بصخو الغؾى ٫ال٨غٍم  جخجاوػ الُ٣اصة الخاصمت التي ويٗها (حغٍىلُ٠
 )Greanleaf, 1970بإقىاٍ ٦ثحرة ،والتي هي ؤًٞل مما ونلذ بلُه اإلاضاعؽ الٛغبُت في الُ٣اصة الخاصمت .وٖلُه ٞالىبي
ال٣اثض مدمض ٌٗ ض ؤٖٓم ٢اثض زاصم مغ ٖبر الخاعٍش ،وَكهض بظل ٪ؾلى٦ه الُ٣اصي اإلاخمحز ،وزهاثهه الُ٣اصًت
الُٗٓمتٞ ،اإلاهمت الُٗٓمت ،التي ؤو٧لذ بلى الىبي مدمض  لم ً ً٨مً الؿهل ألي بوؿان ؤن ً٣ىم بها ،ول٩ىن الىبي
ً خمخ٘ بسهاثو ونٟاث ٖضًضة ال جخىاٞغ في ٚحره مً بجي البكغ٣ٞ ،ض ٢ام بدمل ألاماهت زحر ُ٢ام وجد ٤٣له
ً
الهض ،ٝبل بن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في الُ٣اصة
ً
ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما.

الحىصيات واإلاقترحات:
 -1الاؾخٟاصة مً ُ٢اصة الىبي ٖ مىما ،في بزغاء ألاصب الُ٣اصي بك٩ل ٖام ،والُ٣اصة الخاصمت بك٩ل زام.
 -2يغوعة جضعَـ م٣غع الُ٣اصة ؤلاؾالمُت بك٩ل ٖام ،والُ٣اصة الىبىٍت بك٩ل زام في ٧اٞت اإلاغاخل الخٗلُمُت
ً
ابخضاء مً الخٗلُم الٗام بلى الجامعي والضعاؾاث الٗلُا.
٣ٖ -3ض صوعاث جضعٍبُ ت زانت لؤل٧اصًمُحن وألا٧اصًمُاث ،وللمٗلمحن واإلاٗلماث مً ؤحل ؤلاإلاام بالُ٣اصة الىبىٍت،
والخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت جل ٪الُ٣اصة وُُٟ٦ت جُبُ٣ها ٖلى الىا ٘٢التربىي.
 -4الخإُ٦ض ٖلى صمج ال٨الم الىٓغي للُ٣اصة الىبىٍت م٘ اإلاماعؾاث الٗملُت في ٧ل مجا ٫مً مجاالث الحُاة.
 -5ؤوص ي ال٣اثمحن واإلاهخمحن بمىيىٕ الُ٣اصة ٖلى وكغ الُ٣اصة الىبىٍت ،وؤلاقاعة بلحها في ٧اٞت صعاؾاتهم وؤبداثهم.
 -6بحغاء اإلاؼٍض مً البدىر اإلاسخهت بالُ٣اصة الخاصمت بك٩ل مخٗمٖ ٤لى ٧ل الخلٟاء الغاقضًً ،وؤبغػ ال٣اصة
ؤلاؾالمُحن في مسخل ٠الٗهىع.
 -7بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث الخإنُلُت للٗضًض مً الاججاهاث الحضًثت في الُ٣اصة وؤلاصاعة ،وببغاػ زهىنُت ألامت
ؤلاؾالمُت في هظا الجاهب ،وبْهاع بهمتها الحًاعٍت.
ً
ً
ُ
وفي الخخام ؤؾإ ٫هللا الٗلي ال٣ضًغ ؤن ًلهمىا عقضها ،وؤن ًبرم لهظه ألامت ؤمغا عقضاٌٗ ،ؼ ُٞه ؤهل الُاٖت
ً
ً
وٍظُٞ ٫ه ؤهل اإلاٗهُت ،وؤن ًغٍىا الح ٤خ٣ا وٍغػ٢ىا بجباٖه ،وؤن ًغٍىا الباَل باَال وٍغػ٢ىا احخىابه ،ونل اللهم
وؾلم وباعٖ ٥لى هبِىا مدمض وٖلى آله وؤصحابه ؤحمٗحن ،وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن.
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-
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الترار ،صاع ابً الجىػي للُب٘ واليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة ،مهغ.
ؤبى ال٣مهانٖ ،بض الىهاب مدمض  .)2011(.القيادة الخادمة في اإلانظمات الحتىمية بعذ جىرة ً 25ناًز:
اخحبار آجارها على سلىليات ألاداء والحاالت النفسية الاًجادية٧ ،لُت الخجاعة ،حامٗت ٟ٦غ الكُش.
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ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان.
البضاح ،مدمض زالض .) 2009(.مٟهىم الُ٣اصة الخاصمت في ال٨ٟغ اإلاٗانغ :زاصم الحغمحن الكغٍٟحن ٢ضوة ،ورمة
عمل علمية مقذمة لنذوة القيادة ومسإولية الخذمة ،بماعة اإلاىُ٣ت الكغُ٢ت ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت-25 ،
 /26ماعؽ.
البلىيٖ ،بض اإلاىٗم  .)2010(.ألاسىة العمزية في القيادة ؤلادارية ،بدث ميكىع ٖلى اإلاى٘٢
www.watein.com/educe/edu/10727
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ألاعصن.
خلبي ،مىا ٫حهاص ٖامغ  .)2016(.صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الح٩ىمُت الثاهىٍت في مدآٞاث قما ٫الًٟت
الٛغبُت للُ٣اصة الخاصمت وٖال٢تها بالخىمُت اإلاهىُت للمٗلمحن مً وحهاث هٓغ مضًغحها ومٗلمحها ،رسالة ماجسحير
غير منشىرة٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،حامٗت الىجاح الىَىُتٞ ،لؿُحن.
زُاب ،مدمىص قِذ  .)2002(.الزسىل القائذ ،)6ٍ( ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ ،بحروث ،لبىان.
السجؿخاوي ،ؾلُمان بً ألاقٗث (.ص.ث) .سنن أبي داود ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،بحروث ،لبىان.
السخاوي ،مدمض بً ٖبض الغخمً قمـ الضًً  .)1985(.اإلاقاصذ الحسنة في ديان لثير ألاحادًث اإلاشتهزة على
ألالسنة  ،جد ٤ُ٣مدمض ٖثمان الخكذ ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ،لبىان.
الُبري ،مدمض بً حغٍغ  .)2001(.ثاريخ ألام واإلالىك ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان.
ٖابضًً ،مدمض  .)2012(.صعحت الؿلى ٥الُ٣اصي للمضًغًٍ ٦ما ً٣ضعها اإلاٗلمىن في مدآٞاث وؾِ الًٟت
الٛغبُت في ٞلؿُحن ،مجلة جامعة النجاح لألدحاث (العلىم ؤلانسانية) ،مجلض ( ،)6الٗضص ( ،)6م م -1430
.1472
ٖبض اإلاىلىٖ ،هام ٖبض اللُُ .)2015(. ٠هٓغٍت الُ٣اصة الىبىٍت الخدىٍلُت صعاؾت م٣اعهت لالوٗ٩اؾاث ٖلى
مماعؾاث الُ٣اصة في مىٓماث ألاٖما ٫الٗغبُت بدث هىعي للىنى ٫بلى هٓغٍت مجظعة ،عؾالت ماحؿخحر ٚحر
ميكىعة ،حامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،ألاعصن.
الٗغوس يٖ ،بض الؿالم ؤخمض خؿحن  .) 2017(.ؤهمىطج ُ٢اؽ ٞاٖلُت الُ٣اصة الخاصمت في حىصة الحُاة الىُُْٟت
لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت في الجامٗاث الُمىُت ،أطزوحة دلحىراه غير منشىرة٧ ،لُت التربُت ،حامٗت نىٗاء.
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ٖىصة ،وؾُم ٖبض الٟٛاع  .)2016(.صوع الُ٣اصة الخاصمت في جدؿحن مؿخىي البِئت الخىُٓمُت بىػاعة الضازلُت
وألامً الىَجي ،رسالة ماجسحير غير منشىرة ،بغهامج الضعاؾاث الٗلُا اإلاكتر ٥بحن ؤ٧اصًمُت ؤلاصاعة والؿُاؾت
للضعاؾاث الٗلُا وحامٗت ألا٢ص ىٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن.
ٚالي ،مدمض ؤخمض  .)2015(.الُ٣اصة الخاصمت وٖال٢تها بااللتزام الخىُٓمي صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى الجامٗاث في ُ٢إ
ٚؼة ،رسالة ماجسحير غير منشىرة٧ ،لُت الخجاعة ،الجامٗت ؤلاؾالمُتٚ ،ؼةٞ ،لؿُحن.
الٛامضي ،بىضع ٖلي مدمض  .)2014(.صعحت جىاٞغ ؾماث ال٣اثض الخاصم لضي مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت بمضًىت
الُاث ،٠رسالة ماجسحير غير منشىرة ،حامٗت ؤم ال٣غي ،الؿٗىصًت.
مخٗب ،خامض ٧اْم  .)2015(.الُ٣اصة الخاصمت وؤزغها في ٞاٖلُت الٟغٍ -٤صعاؾت جدلُلُت آلعاء ُٖىت مً ؤًٖاء
اإلاجالـ اإلادلُت في مدآٞت ال٣اصؾُت ،مجلة التىيت للعلىم الامحصادًة وؤلادارية ،حامٗت واؾِ ،الٗضص
( ،)17م م .37 -1
هجم ،هجم ٖبىص  .)2011(.القيادة في القزن الىاحذ والعشزين ،صاع نٟاء لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان ألاعصن.
اليكافٞ ،اَمت مدمىص  ،وؤهماع مهُٟى الُ٨الوي  .)2015(.جُىٍغ مضوهت ؤزالُ٢ت للُ٣اصة الخاصمت التربىٍت في
ألاعصن .دراسات العلىم والتردية ،اإلاجلض ( ،)42الٗضص (.)2
الىِؿابىعي ،ؤبى خؿحن مؿلم بً الحجاج ال٣كحري  .)1975(.صحيح مسل  ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث،
لبىان.

جانيا /اإلازاجع ألاجنبية:
Alcala, M. (2009). Secondary Principals as Servant Leadership, Unpublished Doctoral Dissertation,
The University of Texas, San Antonio, USA.
Arrington, Joan Michelle .(2015). Academic Support Staff As Servant Leaders And The Relationship
To Student Satisfaction, Unpublished Doctoral Dissertation, University of Southern Mississippi, USA.
Bass, B. M. (2000). The future of leadership in learning organizations, The Journal of Leadership
Studies, 7(3), pp19-40.
Black, Glenda Lee. (2013). Correlational Analysis of Servant Leadership and School Climate, A Journal
of Inquiry and Practice, Vol. 13, No. 4, pp 437–466.
Covey, S.R. (2006). Servant leadership: Use your voice to serve others, Leadership Excellence, 23(12),
PP 5-6.
Dierendonck, D. V. (2011). Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, Vol.
(37), No. (4), PP 1228-1261.
Erkutlu, Hakan & Chafra, Jamel. (2015). Servant Leadership and Voice Behavior in Higher Education,
H. U. Journal of Education, 30(4), PP 29-41.
Greenleaf ,R.K. (1997). Seeker and servant: reflections on religious leadership. san Francisco: josseybass.

العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس

()153

اإلامارسة النبىية للقيادة الخادمة (دراسة نىعية)

-

م2019 / ماًى- هـ1440 / رمضان- العذد ألاول-مجلة مزلش جشيزة العزب للبحىث التردىية وؤلانسانية ـ اإلاجلذ ألاول

-

-

Hannay, Maureen. (2012).The Cross-Cultural Leader: The application of Servant Leadership Theory in
the international context. Troy University, Journal of international Business and cultural studies, Vol 4,
(1), PP 1-12.
Irving Justin A. .(2005). Servant Leadership and The Effectiveness of teams, Unpublished Doctoral
Dissertation, Regent University.
Laub ,J.A. (1999). Assessment the servant organization: development of the servant organizational
leadership assessment (SOLA) instrument. Unpublished manuscript Florida Atlantic university.
Liden, R.C., Wayne, S.J., Zhao, H., & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a
multidimensional measure and multi-level assessment. Leadership Quarterly, 19(2), PP 161- 177.
Reinke, S.J .(2004). Service before self: Towards A theory Of Servant Leadership. Global Virtue Ethics
Review, 3.
Russell, R.F. (2001). The role of values in servant leadership, leadership& organization development
journal, 22(1), PP 76-84.
Sendjaya, S., Sarros, J. C., & Santora, J. C. (2008). Defining and measuring servant leadership behavior
in organizations, Journal of Management Studies, 45(2), PP 402-424.
Spears, L. C. (1996). Reflections on leadership: How Robert K. Greenleaf’s theory of servantleadership influenced today’s top management thinkers, New York: John Wiley & Sons, Inc.
Tzu, L. & Ching, T.T. (2006). Servant leadership, translated by ,John C. H., Boston ,MA: Shambhala, VA:
Regent University.
Van Staden, M. (2007) The relationship between servant leadership, emotional intelligence, trust in
the immediate supervisor and meaning in life: An exploratory study, Unpublished Master Thesis,
University of Stellenbosch, South Africa.

)اإلامارسة النبىية للقيادة الخادمة (دراسة نىعية

)154(

 عبذ السالم أحمذ حسين ماس،العزوس ي

