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رّبان بمثابة هو الجيد وجود القائد الجيد، فالقائد  يإن من األمور المهمة والمؤثرة في أي عمل إداري أو تنظيمي ه

يجمع ت  بييجابية، يسار  الى تقديم الحلول، ، ويخطط لمسيرتها، يتفاعل مع المشكالالذي يوجهها الى الهدفالسفينة 
ألفراد على الهدف المشترك....، وحتى يوجه هذا الرّبان السفينة باالتجاه الصحيح ويحقق الهدف، يحتاج الى ا

 جميع أنوا  ن على مواجهة يسليمة تؤدي الى صناعة قادة قادر  أنماط قياديةخصائص قيادية و مقومات وصفات و 
 األنماط؟، فأين تتجسد هذه الصفات والمقومات والخصائص و معهاالظروف والتعامل 

صلى اهلل عليه وسلم( وصحابته، لذا جاء هذا البحث ليقدم لنا تتجسد في شخصية الرسول القائد األكرم )محمد  
صحابته من صفات والقيادة من خالل عرض لبعض ما تميز به محمد صلى اهلل عليه وسلم و النموذج األمثل للقائد 

 قيادية لو تم العمل بها والتحلي بها لوجدنا القائد الذي نريد.وأنماط 
 

Abstract 
 

One of the most important and influential aspects of any administrative or regulatory action is the presence 

of a good leader, A good leader is captain who guides a ship to the target, plans its route, interacts 

positively with the problems it faces, provides solutions, and brings together the crew to a common goal ...., 

In order to be such a good leader this captain is in need of fundamentals, qualities and characteristics of 

leadership in addition to a leadership style. These qualities and characteristics when available shall produce 

leaders who are capable of facing and dealing all kinds of conditions. Where can we find these qualities, 

characteristics, and patterns embodied? 

 

The personality of the commander Prophet (Mohammad peace be upon him) and his companions represent 

a model to look at and inspire. This paper demonstrates the optimal model of the leader and leadership 

through the presentation of some of what has characterized Muhammad peace be upon him and his 

companions of the attributes and patterns of leadership. Once these are followed we will find the leader we 

look for. 

 


