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..  يا أبا ذر
ا ) انها ألمانة نَ ضْ رَ ا عَ نَّ إِ
ى  لَ ةَ عَ انَ مَ األَْ

ضِ  رْ األَْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ
نَ  يْ بَ أَ الِ فَ بَ جِ الْ وَ
ا  هَ نَ لْ مِ حْ نْ يَ أَ
ا  هَ نْ نَ مِ قْ فَ شْ أَ وَ
انُ  سَ نْ ا اْلِْ هَ لَ مَ حَ وَ
ا  ومً لُ انَ ظَ هُ كَ نَّ إِ
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 تساؤلت
 

 المستحق لهذا اللقب؟ وهل كل من يؤثر على االخرين قائد؟ وهل كل العلماء والمفكرين قادة؟ ام ان ومن القائد

 الفنانون والرياضيون قادة؟

 كيف لنا ان نحدث توازنا بين طموحاتنا الشخصية والمصلحة العامة في ظل االزمات المستمرة التي نتعرض لها

 والضغوط التي تثقل كاهلنا؟

 كيف يمكن لألخالق ان تصنع قائدا؟ 

 كيف يمكن لنا ان نحوز الثقة في أنفسنا ونمنحها لآلخرين لنتوصل الى الكفاءة العالية والمقدرة على تجاوز

 الصعاب؟

هل كل مدير قائد، ام ان كل قائد مدير؟ 

 الذات؟ وهل يمكن قيادة من حولك قبل قيادتك لذاتك؟إدارة يمكن كيف 
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 األزمات

 تخلف استشعار

 تأثير قدوة
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 أزمة تخلف
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 أزمة استشعار
 : عمر بن عبد العزيز الخالفة، فأتى لينام الليل فذهب النوم، فقالت له فاطمة بنت عبد الملك تولى •

 يا أمير المؤمنين أال تنام؟

والعجوز والفقيروالهرم  المسكين، أمر الضعيفهللا أمر ني واّل كيف أنام وقد : قال  

.فبكت معه   
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 أزمة تأثير
:  أتوشك القرى ان تخرب وهي عامرة؟ قال: سئل عمر بن الخطاب

!اذا عال فجارها على أبرارها  
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 أزمة قدوة
 :  في الصحيحين من حديث ابن عمر ، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول )

ثم ذكر الوالة، .. عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها

 (.  أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: ثم قال

ما من عبد يسترعيه هللا عز وجل على رعية، : )يقول في الصحيحين 

 (.  حرم هللا عليه الجنةإال يموت غاشاً لرعيته 
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.. القيادة  
 

 لقيادةا
 

 نحو الهدف

 ين هدفه أيعرف  الذي ال
 ن يحركأين يريد أ لىإو

 الناس ليس بقائد 

 وجيه الذاتت

 آلخريناو 

 يملك القدرة الذي ال
 الذات على تحريك 
 ليس بقائد آلخريناو 

 

 عملية
 

 ليست خطوة واحدة
 بل خطوات متعددة  

 ومتجزئة وتتطلب
 من الجهدر الكثي 
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من هو القائد 
 الذي نتحدث عنه؟

 المدير القائد

 المربي القائد

 المعلم القائد

 األب القائد

االنسان 
 القائد
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 سمات القائد
 فطرية

أم  تخلقتهمايا رسول هللا : فقال. «إن فيك لخلتين يحبهما هللا عز وجل، الحلم، واألناة»: قال ألشج عبد القيس•

 .الحمد هلل الذي جبلني على خلقين يحبهما هللا ورسوله: فقال. «جبلك هللا عليهما»: جبلني هللا عليهما؟ فقال

 تعلم
 انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم•

 مهارة
 وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند هللا كذابا.. ان الرجل ليصدق حتى يكتب عند هللا صديقا•
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 القوي

 األمين

ن خير من إ
استأجرت القوي 

 األمين
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الخصائص المميزة 
للقادة المرتكزين 

 على المبادئ
يتعلمون 
 باستمرار

يبادرون 
لتقديم 
 الخدمات

يثقون 
 باآلخرين

 يغامرون

يتكاملون 
 مع غيرهم

يعيشون 
 حياة متوازنة

يشعون 
طاقة 
 ايجابية

يجددون 
 ذاتهم
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إدارة الذات 
المستوى  أول

 الشخصي

 المستوى البيني

المستوى اإلداري 

 والمؤسسي
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!اتبع القائد  
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