Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities)
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

ADMINISTRATIVE PLANNING IN THE COVENANT
PROPHET: FUNDAMENTALS AND PRINCIPLES

OF THE

 األسس والمبادئ:التخطيط اإلداري في العهد النبوي
Alsuhad Said Humaid Albusaidi1 & Fouad Mahmoud Mohammed Rawash2
(Corresponding Author) Ph.D. Candidate, Faculty of Education, International Islamic University
Malaysia (IIUM). alsuhad88@hotmail.com
2 Associate Professor Dr., Faculty of Education, International Islamic University Malaysia (IIUM).
rawash@hotmail.com
1

Vol. 5. No. 1
August Issue
2019

Abstract
This research comes to bear one of the main problems in Islamic
administrative thought the issue of administrative planning in the
Covenant of the Prophet, hence the problem of this research revolves
around what is the reality of administrative planning in the Covenant of
the Prophet. The main aim of the research was to identify the reality of
administrative planning in the prophetic era and the principles upon
which administrative planning was based. The research concluded a
number of results, the most important of which are the following: That
the Islamic management approach is considered one of the Finest
administrative systems, and that the management of the Prophet derived
its strength from the spirit of Islam and the character of the Prophet in
addition to the Islamic State was carrying out all administrative
processes.
Keywords: Islam, Administrative, Planning, Prophet, Covenant.

ملخص البحث
يأيت ىذا البحث الوصفي ليحمل يف طياتو إحدى اإلشكاليات الرئيسية يف الفكر
 من ىنا كانت. وىي قضية التخطيط اإلداري يف العهد النبوي،اإلداري اإلسالمي
.مشكلة ىذا البحث تدور حول تشخيص واقع التخطيط اإلداري يف العهد النبوي
وقد ىدف البحث بشكل رئيسي إىل التعرف على واقع التخطيط اإلداري يف العهد
 وباعتماد ادلنهج الوصفي. وادلبادئ اليت كان يقوم عليها التخطيط اإلداري،النبوي
 خلص البحث إىل رلموعة من النتائج كان، واالستعانة بادلنهج التارخيي،التحليلي
 وأن، أن منهج اإلدارة اإلسالمية يعترب من أرقى النظم اإلدارية:من أمهها ما يلي
 إضافة إىل،)اإلدارة النبوية استمدت قوهتا من روح اإلسالم وشخصية الرسول (ص
ٔٓ
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أ َن الدولة اإلسالمية كانت تقوم بكل العمليات اإلدارية.
الكلمات ادلفتاحية :اإلسالم ،اإلداري ،التخطيط ،النيب ،العهد.
كانت حياة الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم يف
رتيع مراحل حياتو ادلختلفة تسَت وفق ختطيط

مقدمـة

من فضل ا﵁ تعاىل على األمة اإلسالمية أهنا أمة

زلكم وإدارة حسنة تقوم على معرفة طبيعة
الواقع الذي يتحرك فيو ،وبعمل على توقع
أحداث ادلستقبل.

ذلا حضارة وتأريخ يقوم على النظام والتخطيط،
فبلغت دولة اإلسالم الدنيا كلها بفضل اعتمادىا
ومعرفتها بنماذج من اإلدارة والقيادة ،فمنذ خلق

وما سرية الدعوة اليت عاشها الرسول
صلى ا﵁ عليو وسلم لفًتة من الزمن ،واختفائو
يف دار األرقم وأمره أصحابو باذلجرة إىل احلبشة،
وعرض نفسو على القبائل وىجرتو إىل ادلدينة،

ا﵁ تعاىل اإلنسان وىو يقوم مبمارسة واتباع
أمناط اإلدارة يف أوقات السلم واحلرب وبصورة
فطرية عفوية ،فهو من يتوىل إدارة شؤون حياتو
من أجل توفَت احتياجاتو ومتطلباتو من مطعم

وكافة حتركاتو كل ذلك كان وفق إدارة وخطة
زلددة ومدروسة.
العهد النبوي :مصطلح يشَت إىل حقبة

ومشرب وكساء ودواء معتمداً يف ذلك على
القدرات وادلواىب الذي وىبو ا﵁ إياىا.
ومع تقدم الزمن وتطورات احلياة

تأرخيية من تأريخ اإلسالم ،وىي تلك الفًتة اليت
دارت فيها رلموعة من األحداث التأرخيية ادلتعلقة
بنشأة اإلسالم والدولة اإلسالمية األوىل وذلك
يف الفًتة الواقعة بُت بعثة الرسول صلى ا﵁ عليو

ادلعاصرة تطور مفهوم اإلدارة حيث أصبحت
القوانُت واألسس اليت وضعها اإلنسان البدائي
ىي ادلنظمة وادلسَتة لشؤون حياتو اليوميو.
التخطيط اإلداري :ىو التوجو إىل ادلستقبل

وسلم ووفاتو (ٓٔ.)ٖٕٙ-ٙ

وحتديد الوجو اليت جيب أن تسَت عليو ادلنظمة
ٔ
بكل مكوناهتا.
وعندما ظهر اإلسالم وسادت الدولة

ٕ

مشكلة البحث
مشكلة ىذا البحث
اإلداري الذي كان
وادلبادئ اليت كانت
وادلبادئ اليت كان

اإلسالمية ظهرت العديد من األنظمة اإلدارية
ادلتميزة ،واألفكار القيادية ادللهمة اليت مل تسبق
إليها أي حضارة من احلضارات القددية .لقد

تظهر يف طبيعة التخطيط
سائداً يف العهد النبوي،
سائده يف ذلك العهد،
يقوم عليها يف عملية

التخطيط ،وقد مت صياغة مشكلة ىذا البحث يف

ٔ ثابت عبد الرزتن إدريس .ٕٖٓٓ .ادلدخل احلديث
يف اإلدارة .االسكندرية :الدار اجلامعية.

https://ar.wikipedia.org.

ٔٔ
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التساؤل التايل" :ما ىو واقع التخطيط اإلداري
الذي كان سائداً يف العهد النبوي؟"

الفكر السياسي اإلسالمي ٖ،حيث ركزت ىذه
الدراسة على قضية احلكم والسياسة والدولة يف
الفكر السياسي اإلسالمي .وقد دارت مشكلة

أهداف البحث

الدراسة حول ما ىو حجم السياسة يف االسالم
كدين؟
وما ىي طبيعة العالقة بُت الدين

ٔ .التعرف على طبيعة التخطيط اإلداري
الذي كان سائداً يف العهد النبوي.

والسياسة .وقد ىدفت الدراسة إىل تأصيل
مفهوم إدارة الدولة يف الفكر السياسي
اإلسالمي .وقد خلصت الدراسة نتائج أمهها :أن
العالقة بُت مفهوم الدولة وإدارهتا مل تربز

ٕ .إلقاء الضوء على األسس اليت كان يقوم
عليها التخطيط اإلداري يف العهد النبوي.
ٖ .التعرف على ادلبادئ اليت يقوم عليها
التخطيط اإلداري يف العهد النبوي.

كمعضلة يف االسالم ألن إدارة الدولة يف
اإلسالم ديثل جتسيداً وتعبَتاً للشريعة اإلسالمية.
دراسة بلقزيز :ٕٓٓ٘ ،حول تكوين

ٗ .بيان األشكال اإلدارية اليت كانت سائدة
يف العهد النبوي.

ٗ

اجملال السياسي اإلسالمي ،النبوة والسياسة،
حيث ركزت حول مسألة الدولة وجتربة بناءىا يف
ادلدينة يف عهد النيب صلى ا﵁ عليو وسلم ،وقد
اشتملت على قيام اجلماعة السياسة يف

منهج البحث

استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ادلنهج
الوصفي التحليلي ،من خالل رتع ادلعلومات

ادلطلوبة حول موضوع التخطيط واإلدارة يف
اإلسالم والقيام بتحليلها ودراستها واستنباط
ادلواقف وادلشاىد اليت تتناسب مع موضوع
اإلدارة والتخطيط يف العهد النبوي.

اإلسالمية ،وخاصة بعد وفاة النيب صلى ا﵁ عليو
وسلم .وقد خلصت الدراسة إىل رلموعة من
النتائج لعل من أمهها ضرورة ترشيد التفكَت يف
ادلسألة السياسية وإرجاعها إىل أصوذلا الشرعية،
كما خلصت إىل أ َن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم

كما قامت الباحثة باستخدام ادلنهج
التأرخيي .من خالل مسح الًتاث الفكري
اإلسالمي الذي حتدث عن الدولة اإلسالمية
وادلبادي اليت قامت عليها ومعرفة الظواىر
واألحداث اليت دتت يف ادلاضي.

ٖ زلمد على صبح .ٕٓٔٔ .إدارة الدولة يف اإلسالم.
رسالة ماجستَت .كلية الدراسات العليا .جامعة النجاح.
نابلس فلسطُت.
ٗ عبد ا﵁ بلقزيز .ٕٓٓ٘ .تكوين اجملال السياسي
االسالمي .النبوة والسياسة .بَتوت :مركز دراسات
الوحدة العربية.

الدراسات السابقة
دراسة صبح :ٕٓٔٔ ،حول إدارة الدولة يف
اإلسالم دراسة تأصيلية دلفهوم إدارة الدولة يف
ٔٔ
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مثل القائد العظيم يف رسم معامل ادلشروع
السياسي اإلسالمي.
دراسة شعث :ٕٓٔ٘ ،حول مكانة

وإصلاز األعمال بدقة .وقد ىدفت الدراسة إىل
توضيح التأصيل اإلسالمي للتخطيط
االسًتاتيجي يف اجملال الًتبوي مستخدماً يف ذلك

اإلداري اإلسالمي .وقد ىدفت الدراسة إىل بيان
مكانة التخطيط يف الفكر اإلسالمي ،وبيان
كيف كان االسالم سباقاً ذلذا النوع من الفكر
السياسي.

ليس وليد العصر كما يعتقد الكثَتون ،وأ َن
التخطيط االسًتاتيجي النابع من األصول
اإلسالمية لو أمهية وتأثَت يف اجملاالت ادلختلفة،
إضافةً إىل أ َن الفرد الذي يعتمد على التخطيط

التخطيط كعنصر للعملية اإلدارية يف مصادر
الفكر اإلسالمي الرئيسية ٘.حيث تركزت مشكلة
الدراسة يف مكانة وأمهية التخطيط يف الفكر

ادلنهج االستنباطي.
وقد اسفرت الدراسة إىل عدد من
النتائج لعل من أمهها :أ َن التخطيط االسًتاتيجي

وقد استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي
والتحليلي دلناسبتها ذلذا النوع من الدراسة ،وقد
توصلت الدراسة إىل رلموعو من النتائج من

يكون أىالً لتحمل ادلسؤولية وعلى درجة من
اخلربه.

أمهها :اشتمال القرآن الكرمي والسنة النبوية على
أصول وأساليب التخطيط ،وأ َن مفهوم التخطيط
يف االسالم يرتكز على استخالص العرب ،مع
اقًتان التخطيط يف الفكر اإلسالمي على مبدأ

المبحث األول :اإلدارة في العهد النبوي -
المجاالت والوظائف

الفكر اإلداري يف اإلسالم يقوم على ثالثة زلاور

(العبادات  -ادلعامالت  -األخالقيات) واإلدارة
معروف أهنا تقع يف قسم ادلعامالت
واألخالقيات ،ومن ىنا كان اإلسالم أمشل وأعم
من األنظمة اإلدارية احلديثة يف اجملتمعات الغربية،

التوكل على ا﵁ واألخذ باألسباب.
دراسة باجابر :ٕٕٓٔ ،حول التأصيل
ٙ
اإلسالمي للتخطيط االسًتاتيجي الًتبوي،
حيث ركزت الدراسة على دور االسالم يف تطوير
علىم التخطيط والتنظيم ،وأمهية اختاذ القرار

فالفكر اإلداري أبسط وأصغر إذا ما قارناه
بالفكر اإلسالمي العظيم.

٘ نبيل مصطفى شعث .ٕٓٔ٘ .مكانة التخطيط
كعنصر للعملية اإلدارية يف مصادر الفكر االسالمي
الرئيسية .رللة جامعة الناصر .العدد اخلامس .اجمللد
األول.
 ٙفاطمة سامل عبدا﵁ باجابر .ٕٕٓٔ .التأصيل
االسالمي للتخطيط االسًتاتيجي الًتبوي .رللة كلية
الًتبية .جامعة األزىر .العدد  .ٜٔٗاجلزء األول.

المفهوم العام لإلدارة في اإلسالم
ﻭﺭﺩ في ﺍلقﺭﺁﻥ ﺍلكرمي اشتقاق لكلمة ﺇﺩﺍﺭﺓ في
قﻭلو تعاىل﴿ :إِاال أَ ْن تَ ُكو َن ِجتارًة ح ِ
اضَرًة
ََ َ
ِ
اح أاَال
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
تُد ُيرونَ َها بَْي نَ ُك ْم فَلَْي َ

ٕٔ
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وىا﴾ ٚ.والسياق العام دلفهوم ىذه األية
تَكْتُبُ َ
يشَت إىل أنَو عندما تكون ىناك جتارة قائمة على
العالقة ادلباشرة بُت الناس فإن إدارهتا يعٍت

عرفت اإلدارة
إدياناً منهم بأمانة اإلدارة .كما ّ
كل
اإلسالمية بأ ّهنا زلاولة االستفادة من ّ
اإلجراءات والقواعد الشرعية ،والتّوجيهات

تعاملهم يداً بيد وليس ىناك مانعاً من التكاتب
بشأهنا أو عدم التكاتب ألنو ليس ىناك شك قد
حيصل مثلما حيصل يف حالة التداين أو البيع
باألجل.

األخالقيّة للوصول إىل أكثر قدر شلكن من
ٕٔ
النتائج.
ومن التعريفات ادلهمة لإلدارة اإلسالمية

تعريف الدكتور حزام ادلطَتي ٖٔ،حيث يرى أهنا:
باعا،
تلك اإلدارة اليت يتحلاى أفر ُادىا -قياد ًة وأَتْ ً
أفر ًادا ورتاعات ،رجاالً ونساءً -بالعلم واإلديان
ِ
ألعماذلم ادلوكلة إليهم.
عند أدائهم

ٛ

وقد أشارت معاجم اللغة العربية إىل
كلمة "دور" لكنها مل تذكر كلمة "إدارة" بشكل
صريح يعرب عن لفظها ولكنها وردت من خالل

إشارات قريبة منها ٜ،كما تضمن معجم اللسان
أشكال عديدة لكلمة "إدارة"حيث وردت
معانيها متشاهبة دلعاين اإلدارة وتعريفاهتا احلديثة

األسس التي تقوم عليها اإلدارة اإلسالمية
ٔ .استحالة

كالتدورة :أي إدارة األمر ومعاجلتو ،وأدرتو عن
ٓٔ
األمر؛ أي طلبت منو تركو.
وقد عرفها أزتد األشعرئٔ بأهنا عملية
رتاعية يقوم هبا ادلسؤول مع موظفيو والعاملُت

الفصل بُت الدين والدولة،

فاإلسالم ىو دين ودولة.
ُ
ٕ .ديثل منهج اإلدارة اإلسالمية أرقى وأمسى
النظريات والنظم اإلدارية يف اإلدارة.
ٖ .أن ما دتثلو عمليةُ اإلدارة اإلسالمية من

لديو يف رتيع األقسام والقطاعات اثناء تقدمي
اخلدمات أو ادلنتجات إىل اجلمهور من غَت دتييز

خصائص ومزايا ىي طريق األمم
َ
اإلسالمية إىل النجاح والتقدم.
ٗ .إ ان دستور الدولة اإلسالمية منبثق من

 ٚسورة البقرة :اآلية ٕ.ٕٛ
 ٛزلمود بن عمر الزسلشري .ٜٔٚٚ .ﺍلكشاﻑ عن
حقائق التنزيل وعيون األقاويل .ﺝٔ .ﻁ ٔ .بَتوت:
ﺩﺍﺭ ﺍلفك ﺭ.
 ٜحافظ أزتد عجاج الكرمي .ٕٓٓٙ .اإلدارة يف
عصر الرسول .طٔ .القاىرة :دار السالم .ص.ٕٚ
ٓٔ رتال الدين منظورٔٗٓٔٗ .ى  .لسان العرب.
جٔ .بَتوت :دار صادر.
ٔٔ أزتد بن داوود األشعري .ٕٓٓٓ .مقدمة يف اإلدارة
العامة اإلسالمية .طٔ .الشركة اخلليجية للطباعة
والنشر.

القرآن الكرمي والسنة النبوية ،وقد احتوى
على العديد من اآليات واألحاديث اليت

ٕٔ

طالل مشعل .ٕٓٔٙ .مفهوم اإلدارة يف اإلسالم.

https://mawdoo3.com
ٖٔ

حزام ماطر ادلطَتي .ٜٜٔٚ .اإلدارة اإلسالمية:
ادلنهج وادلمارسة .الرياض :مكتبة الرشد.

ٖٔ
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الازَكا َة وأَمروا بِالْمعر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمن َك ِر
َ َُ َ ُْ
ٔٚ
َولِلا ِو َعاقِبَةُ ْاأل ُُموِر﴾.

تظهر ادلنهج الذي َِجيب أن تسَت عليو
ٗٔ
اإلدارة يف اإلسالم.

الوظائف األساسية إلدارة الدولة في العهد

أهداف اإلدارة في العهد النبوي

النبوي

ٔ .عماﺭﺓ ﺍألﺭﺽ :حيث جاء اإلسالم
مبجموعة ادلبادئ والقيم واليت من شأهنا

وظائف اإلدارة يف اإلسالم منذ عهد النبوة يف

صدر اإلسالم ال ختتلف كثَتاً عن وظائفها يف
األنظمة اإلدارية احلديثة .إالَ أهنا تتميز بأ َن
أىدافها ترتبط بتحقيق مفهوم العبودية ﵁ تعاىل

جعل الفرد ادلسلم خليفة ا﵁ يف أرضو
يقوم بتعمَتىا وقد جاء ذلك واضحاً
وصرحياً يف أيات عديدة منها قولو تعاىل:
﴿وإِ َىل َذتُود أَخاىم ص ِ
ال يَا قَ ْوِم
احلًا قَ َ
َ َ ُْ َ
َ
ٍ
ْاعبُ ُدواْ اللاوَ َما لَ ُكم ِّم ْن إِلَو َغْي ُرهُ ُى َو
َنشأَ ُكم ِّم َن األ َْر ِ
استَ ْع َمَرُك ْم فِ َيها
أ َ
ض َو ْ
فَ ِ
ِِ ِ
يب
ْ
استَ ْغف ُروهُ ُثُا تُوبُواْ إلَْيو إ ان َرِِّّب قَ ِر ٌ
٘ٔ
ِ
يب﴾.
جرل ٌ

ولكوهنا مؤصلة تأصيالً شرعياً وىذا بدوره
يكسبها قوًة وثباتا ٔٛ.وفيما يلي استعراض ذلذه
الوظائف:
أوال :التخطيط اإلسالمي (التهيؤ واإلعداد)
وىو عبارة عن القيام بعملية التدبر والتفكَت سواء
بشكل فردي أو رتاعي للقيام بعمل معُت وربط
ذلك مبشيئة ا﵁ وقدرتو ومن ُث بذل األسباب

ٕ .ﺭعاية ﺍلكلياﺕ ﺍلخمﺱ :وادلتمثلة يف
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل

وادلال ،وىي اليت من أجلها خلق ا﵁
اإلنسان﴿ :وما خلَ ْقت ِْ ِ
األنْس إِالا
ََ َ ُ
اجل ان َو َ
ِ ٔٙ
لِيَ ْعبُ ُدون﴾.
ٖ .السعي لتحقيق ادلصاحل العامة لألمة

ادلشروعو لتحقيقو والتوكل واإلديان بقضى ا﵁
وقدره .ولعملية التخطيط رلموعة من الشروط
ٜٔ
والضوابط وىي:
ٔ .االعتبار شلا سبق من أجل حتقيق ادلنفعو
اعتَِربُوا يَا أ ِ
ُويل
وعدم تضييع الفرص ﴿فَ ْ
ٕٓ
صا ِر﴾.
ْاألَبْ َ

وا﵀افظة عليها :فأي عمل يف نظر
اإلسالم ىو من أجل حتقيق غايات خلق
اِ
ين إِن
اإلنسان ،وحتقيقاً لقولو تعايل ﴿الذ َ
ااى ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ص َال َة َوآتَ ُوا
ض أَقَ ُاموا ال ا
ام اكن ُ

 ٔٚسورة األنفال :اآلية ٖ.ٙ
 ٔٛفهمي خليفة الفهداوي .ٕٓٓٗ .اإلدارة يف
اإلسالم .ادلنهجية والتطبيق والقواعد .طٕ .عمان :دار
ادلسَتة.
 ٜٔزلمد علي زلمود صبح .ٕٓٔٔ .ادلرجع السابق.
ٕٓ سورة احلشر :اآلية ٕ.

ٗٔ زلمد مهنا العلي .ٜٔٛ٘ .اإلدارة يف اإلسالم.
جدة :الدار السعودية للنشر والتوزيع.
٘ٔ سورة ىود :اآلية ٔ.ٙ
 ٔٙسورة الذاريات :اآلية .٘ٙ

ٗٔ
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ٖ .الطاعة وااللتزام :عمالً بقولو تعاىل﴿ :يا
اِ
َطيعوا اللاو وأ ِ
ِ
َطيعُوا
ين َآمنُوا أ ُ
َ َ
أَيج َها الذ َ
ٕٚ
ول َوأ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر ِمن ُك ْم ﴾.
الار ُس َ

ٕ .العلم وعدم اتباع الظن أو مامل يقم عليو
ف
دليل وال برىان لقولو تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ْق ُ
ما لَيس لَ َ ِِ ِ
صَر
ك بو ع ْل ٌم إِ ان ال اس ْم َع َوالْبَ َ
َ ْ َ
ٕٔ
ول﴾.
ك َكا َن َعْنوُ َم ْسئُ ً
َوالْ ُف َؤ َاد ُك جل أُوَٰلَئِ َ
ٖ .اسشارة أىل اخلربة وىم أىل العلم
ك ِمثْ ُل
والدراية لقولو تعاىل ﴿ َوَال يُنَبِّئُ َ
ٕٕ
َخبِ ٍَت ﴾.
ٗ .اإلعداد امتثاالً لقولو تعاىلَ ﴿ :وأ َِع جدوا َذلُم
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ اوةٍ﴾ٖٕ.
اما ْ

ٗ .القوة واألمانة وتولية أصحاب الكفاءات:
امها يا أَب ِ
لقولو تعاىل﴿ :قَالَ ْ ِ
ت
ت إ ْح َد َُ َ َ
ِ
ي
ت الْ َق ِو ج
استَأْ َج ْر َ
استَأْج ْرهُ إِ ان َخْي َر َم ِن ْ
ْ
ٕٛ
ِ
ُت﴾.
ْاألَم ُ
٘ .التعاون واإليثار :لقولو تعاىل﴿ :يُ ْؤثُِرو َن
ٕٜ
ِِ
ِ
اصةٌ﴾.
ص َ
َعلَ َٰى أَن ُفس ِه ْم َولَ ْو َكا َن هب ْم َخ َ
ثالثا :التوجيه والقيادة في اإلسالم (األمر

ثانيا :التنظيم اإلسالمي (التمكن والترتيب)

والنصح)

ويتضمن ذلك حتديد ادلهام والوظائف واخلطوات
اليت جيب القيام هبا من أجل حتقيق األىداف

ومن ىنا فإ َن منهج اإلسالم يقوم على وضع
الرجل ادلناسب يف ادلكان ادلناسب وىذا واجب
شرعي من أجل حفظ الكفاءات واستغالل
ٖٓ
الطاقات وسالمة العمل وحسن األداء.

ادلطلوبة ،ولوظيفة التنظيم رلموعة من الشروط
تتمثل بالتايلٕٗ:
ٔ .التمكن :وتتمثل بالقيام بتنفيذ األمور
اإلدارية ادلشروعة بقدرة عالية ودتكُت
اِ
ااى ْم
ين إِن ام اكن ُ
متميز لقولو تعاىل﴿ :الذ َ
ِيف ْاأل َْر ِ
ص َال َة َوآتَ ُوا الازَكا َة َوأ ََم ُروا
ض أَقَ ُاموا ال ا
ٕ٘
بِالْمعر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمن َك ِر﴾.
َ ُْ

رابعا :وظيفة الرقابة اإلسالمية (المحاسبة
والمساءلة)
وىي متابعة وتقييم التصرفات واألشياء سواءً
بواسطة الفرد أو ادلنظمة ،بغرض التأكد بأن كل
شيء يتم حبسب القواعد وأحكام الشريعة
اإلسالمية ومن ُث بيان نقاط اخلطأ وزلاولة

ٕ .التبوؤ :أي ترتيب األفراد على مواقعهم
ِ
ك
ت ِم ْن أ َْىل َ
لقولو تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ َغ َد ْو َ
ٕٙ
ئ الْم ْؤِمنُِت م َق ِ
اع َد لِْل ِقتَ ِال﴾.
تُبَ ِّو ُ ُ َ َ
ٕٔ سورة االسراء :اآلية .ٖٙ
ٕٕ سورة فاطر :اآلية ٗٔ.
ٖٕ سورة األنفال :اآلية ٓ.ٙ
ٕٗ سعيد فائز السبعي .مفهوم االدارة يف اإلسالم.

ٕٚ

سورة النساء :اآلية .ٜ٘
 ٕٛسورة القصص :اآلية .ٕٙ
 ٕٜسورة احلشر :اآلية .ٜ
ٖٓ نعيمة حيياوي وأخرون .ٕٓٔٙ .وظائف اإلدارة من
ادلنظور اإلسالمي .كلية العلوم االقتصادية والتجارة.
جامعة احلاج خلضر .اجلزائر.

?www.manhal.net/articles.php
ٕ٘

سورة احلج :اآلية ٔٗ.
 ٕٙسورة آل عمران :اآلية ٕٔٔ.
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)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

عالجها .فالرسول صلى ا﵁ عليو وسلم كان
ي َقوم عمل أصحابو رضي ا﵁ عنهم يف أعماذلم
ووظائفهم فها ىو النيب صلى ا﵁ عليو وسلم دير

فنظم الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم شؤون
حكومتو اإلدارية تنظيماً كامالً وفق مبادئ ترعى
وتدير رتيع أفراد اجملتمع ،ومن ىذه ادلبادئ ما

على بائع يظهر اجليد من الطعام يف األعلى
وخيفي الردئ يف األسفل فقال صلى ا﵁ عليو
وسلم {أفال جعلتو فوق الطعام لَتاه الناس من

يلي:
ٔ .اإلخالص :فالدوافع اليت تدفع اإلنسان
إىل العمل بإخالص كثَتة ،وكلما زاد

وللرقابة يف اإلسالم أربعة

اإلخالص يف العمل كلما كان العمل
متقناً وناجحاً.
ٕ .مبدأ استعمال أىل الكفاءة :وىم أولئك
األفراد القادرين على القيام باألعمال

ادلسؤولية الفردية كاألمانة والعدل.
ٕ .رقابة تنفيذية؛ وىي اليت دتارسها السلطة
التنفيذية سواء من داخل ادلنظمة أو من

بطريقة صحيحة وبكفاءة عالية ولن
يتحقق ذلك إال بوجود رؤية واضحة
وأىداف زلددة .ويف ىذا اجلانب ضرب

خارجها.
ٖ .رقابة شعبية؛ وىي تلك الرقابة اليت
ديارسها الرأي العام ادلسلم شلثالً باجملتمع
ادلسلم الذي يقف أمام أي انقسام قد

الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم أروع األمثلة
عند تعيُت العمال يف الواليات وادلدن فعن
أِّب ذ ٍر رضي ا﵁ عنو قال :قلت يا رسول
ا﵁ أال تستعملٍت قال :فضرب بيده على

حيدث للمجتمع ويؤثر فيو.
ٗ .رقابة القضاء اإلداري؛ واليت دتارس عاد ًة
من قبل مؤسسات متخصصة مناط هبا

منكيبُ ،ث قال{ :يا أباذر إنك ضعيف،
وإهنا أمانة ،وإهنا يوم القيامة خزي
وندامة ،إالَ من أخذىا حبقها وأدى الذي

ٖٔ

ٖٖ

غش فليس منا}،
ٕٖ
أنواع ىي:
ٔ .رقابة ذاتية؛ وىي رقابة اإلنسان لذاتو
ولضمَتة فتجعل الفرد يشعر بتحملو

ٖٗ

عليو فيها}.
ٖ .مبدأ األمانة :فاإلسالم دعا إىل وجوب
استعمال األمناء يف إدارة األعمال العامو
واخلاصة ،فاستعمال غَت األمُت تعترب

عملية الرقابة.
مبادئ اإلدارة في العهد النبوي

مثل الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم يف ادلدينة
السلطة الدينية والدنيوية ،وبعد فتح مكة وانتشار
اإلسالم تشكلت األقاليم والواليات اإلسالمية،

ٖٖ

ثامر عبد اذلادي حتاملة .ٕٓٔ٘ .ادلنهج النبوي يف
إدارة األعمال .كلية االذليات .جامعة بينغول احلكومية.
تركيا.
ٖٗ أخرجو مسلم يف الصحيح وأبو داود والنسائي يف
سننهما عن أِّب ذر.

ٖٔ رواه مسلم ( اإلديان .قول النيب صلى ا﵁ عليو وسلم
من غشنا فليس منا ) عن أِّب ىريرة رضي ا﵁ عنو.
ٕٖ زلمد علي زلمود صبح .ٕٓٔٔ .ادلرجع السابق.

ٔٙ
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خيانة لألمانة نفسها ووسيلة ذلدم الدولة
ومىت ماكان العامل أميناً وناصحاً تتقدم
الدولة وتزدىر وينتهي الغش واخليانة

قلوب الناس {إ َن ادلقسطُت عند ا﵁ على
ٖٚ
منابر من نور}.
ٖ .إدارة الواليات :وىي دتثل ما يسمى اليوم

واجلشع.
ٗ .العمل اجلماعي :فاإلسالم يدعونا إىل
ذلك ألنو أفضل الوسائل لتحقيق النتائج،

باإلدارة ا﵀لية ،حيث راعت الدولة
اإلسالمية بقيادة الرسول صلى ا﵁ عليو
وسلم وجود مصاحل زللية ذلا خصائصها

فقد كان الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم
يشجع على العمل اجلماعي وحيث عليو.
٘ .العدل :فقد كان الرسول صلى ا﵁ عليو
وسلم عادالً يف كل أموره وأحكامو ،وقد

وشليزاهتا ادلختلفة يف الواليات واألقاليم
ادلختلفة.
ٗ .إدارة األموال وادلمتلكات العامة :فاجلزيرة
العربية مل تعرف قبل ظهور االسالم أي

عرفت فيو ىذه الصفة يف اجلاىلية
واإلسالم حىت أ َن قريش كانت حتتكم
إليو.

المجاالت اإلدارية في العهد النبوي

تشريعات أو تنظيمات مالية بادلعٌت
ادلتعارف عليو،فكان أول عمل مايل يقوم
بو عليو الصالة والسالم ىو إرسال
العمال جلبايات األموال ورتع الصدقات
والقيام بتوزيعها على ا﵀تاجُت من عامة
ادلسلمُت.
٘ .إقامة العالقات والتحالفات واالتصاالت

35

ٔ .إدارة األعمال الدينية :ودتثل ذلك يف
إقامة شعائر الدين اإلسالمي بُت

(الدبلوماسية) :فقد استعمل صلى ا﵁
عليو وسلم العالقات الدبلوماسية يف
حكمو من أجل سيادت دولتو وجعل

ادلسلمُت من صالة وزكاة وحج ومساعدة
للفقراء {أن تعبد ا﵁ كأنك تراه ،فإن مل
ٖٙ
تكن تراه فإنو يراك}.

ٖٛ

كلمة ا﵁ ىي العليا.
 .ٙإدارة التحركات وادلهام اجلهادية :فقد كان
الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم القائد العام
جليش ادلسلمُت سلططاً ومنفذاً ومشاركاً

ٕ .إدارة ادلصاحل العامة للمسلمُت :من خالل
توجيهات الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم
ونشره دلبادئ األمن والعدل والطمأنينو يف

حُت آخر ،ديدىم مبقومات النصر من رفع

 ٖٚصحيح البخاري .د.ت .ج .ٜمصر :مطبوعات
زلمد علي صبيح.
 ٖٛىاشم حيي ادلالح .ٕٓٓٗ .حكومة الرسول
ادلصطفى .طٔ .بَتوت :الدار العربية للموسوعات.

ٖ٘ زلمد علي زلمود صبح .ٕٓٔٔ .ادلرجع السابق.
ٖٙرواه البيهقي يف الزىد من حديث أنس .بلفظ
"اعمل ﵁ رأى العُت .كأنك تراه" (.)ٖٛٓ\ٙ

ٔٚ

)Perdana: International Journal of Academic Research (Social Sciences & Humanities
Vol. 5. No. 1 - August Issue 2018
eISSN: 2600-9463

دلعنويات ،والتدريب والتأىيل ،وقد دتثلت
ىذه اإلدارة بقولو صلى ا﵁ عليو وسلم:
{أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا الإلو

نماذج إدارية في العهد النبوي
انطالقاً من أ َن الفكر اإلداري يف اإلسالم يعتمد
على ما جاء يف كتاب ا﵁ من اآليات البينات،

إالَ ا﵁} .ٖٜ
 .ٚإدارة شؤون العاملُت :تتعلق ىذه اإلدارة
مبختلف العاملُت داخل الدولة ،حبسب

وما أُثر عن الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم من
أقو ٍال و ٍ
أفعال وتقريرات ؛ إضافةً إىل رلموع أقوال
وأفعال وآراء وتطبيقات السلف الصاحل يف ىذا

مستوياهتم اإلدارية والقيادية.

ديكن إجياز أىم خصائص اإلدارة النبوية للدولة
اإلسالمية فيما يلي:
ٔ .أهنا إدارة تقوم على عقيدة وعلى إديان
وىذا ىو األساس إلقامة أي دولة رشيدة.

ادليدان " فقد كانت الدولة اإلسالمية يف عهد
الرسول ويف عهد أصحابو تقوم بكل العمليات
اإلدارية ،وما خططو الرسول صلى ا﵁ عليو
ٍ
وسلوك ،ماىي إالَ مناذج إدارية
وسلم من ُس ٍنة
لقيادتو صلى ا﵁ عليو وسلم ومن أىم
ٔٗ
االستشهادات يف ىذا اجلانب ما يلي:
ٔ .الًتاتيب اإلدارية اليت كان الرسول صلى

الروحيّة
ٕ .أهنا هتتم بشكل كبَت باجلوانب ّ
واإلنسانيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة
للفرد ،باإلضافة إىل أهنا تعمل على إشباع
حاجات الفرد بناءً على مستوى قدراتو

ا﵁ عليو وسلم يقود هبا مسَتة األمة،
ويؤسس من خالذلا منهجها الفريد .فقد
كان (دستور ادلدينة) عبارة عن إشارٍة
واضحة إىل انتهاء عصر الفوضوية

خصائص اإلدارة النبوية
ٓٗ

السياسية واإلدارية.
ٕ .عملو صلى ا﵁ عليو وسلم مببدأ الشورى
يف كث ٍَت من أمور إدارة الدولة ،اليت مل ينزل

الفكريّة.
ٖ .أهنا إدارة تقوم على مبداء الشورى والعدل
ادلقومات
وتوفَت ّ
ادلتغَتات االجتماعية ،و ّ

وحي من ا﵁ تعاىل امتثاالً
عليو يف شأهنا ٌ
لقولو تبارك وتعاىل ﴿ َو َشا ِوْرُى ْم ِيف
ٕٗ
ور َٰى
ْاأل َْم ِر﴾ .وقولو تعاىل ﴿ َوأ َْم ُرُى ْم ُش َ
ٖٗ
بَْي نَ ُه ْم﴾.

ادلالية الضروريّة لتحقيق كرامة االنسان،
ادلؤسسة اإلداريّة،
وتنظيم العمل داخل ّ
كل ذلك وفق حتديد الواجبات
ّ
السلطة يف العمل.
وادلسؤوليّات و ّ

ٔٗ أزتد ابراىيم أبو سن .ٜٔٛٗ .اإلدارة يف اإلسالم.
طٖ .اخلرطوم :الدار السودانية للكتب.
ٕٗسورة آل عمران :اآلية ٔ٘.
ٖٗ سورة الشورى :اآلية .ٖٛ

 ٖٜصحيح البخاري .باب فإن تابوا وأقاموا الصالة.
(ٔ.)ٕ٘ ( )ٔٗ/
ٓٗ آالء جابر .ٕٓٔٙ .خصائص اإلدارة يف اإلسالم.
https://mawdoo3.com
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أىداف مشروعة مع حتديد الوسائل ادلتاحة وفق
شرعا ،وبذل الطاقات يف استثمارىا
ادلوارد ادلتاحة ً
أقل ٍ
وقت وجهد
لتحقيق األىداف ادلرسومة يف ِّ

ٖ .القدوة احلسنة اليت كان صلى ا﵁ عليو
وسلم حيرص عليها وىو القائد اإلداري
األول لألمة.

ٗٗ

ٗ .حسن اختياره صلى ا﵁ عليو وسلم
ألصحابو عند توزيع ادلهام ادلختلفة
عليهم ،فقد كان يُراعي يف ذلك الفروق

شلكن ،مع تعليق النتائج بقضاء ا﵁ وقدره.
وتعترب اآليات الواردة يف سورة يوسف
رؤيا ادللك للبقرات السبع وتفسَتىا أ اول موازنة

٘ .ختطيطو صلى ا﵁ عليو وسلم للمعارك
والغزوات والسرايا ،وإدارتو ادلباشرة لبعضها
يدل دالل ًة واضحة على عبقر ٍية إدار ٍية
فذةٍ.

تنفذ ىذه اخلطة على مدار أربع عشرة سنة،
ويدل ذلك على التخطيط دلواجهة حتديات إصلاز
العمل يف ادلستقبل واليًتك حتت رزتة ادلفاجآت

ختطيطياة مبنياة على أسس علمية ،استطاع من
خالذلا نيب ا﵁ يوسف عليو السالم كسب الوقت
يف سنوات الرخاء مبضاعفة الناتج لإلفادة منو يف
سنوات اجلدب ،وعليو كانت مبثابة أداة رقابية

واإلمكانيات الفردية بينهم ،ويُراعي
اختالف طاقاهتم وقدراهتم ومواىبهم
حىت يضع الرجل ادلناسب يف ادلكان
ادلناسب.

بل يأخذ يف االعتبار توقعات ادلستقبل
واإلمكانيات ادلتاحة حاال ومستقبال وىو ما
ِ
استَطَ ْعتُم
يتجلى يف قولو تعاىلَ ﴿ :وأَع جدوا َذلُم اما ْ
٘ٗ
ِّمن قُ اوٍة وِمن ِّرب ِ
اخلَْي ِل﴾.
اط ْ
َ َ

المبحث الثاني :التخطيط اإلداري في العهد
النبوي – المفاهيم واألهداف

وبنظرة فاحصة دلفهوم التخطيط اإلداري
يف العهد النبوي وأبعاده وغاياتو ،نلمس ذلك
يف أحاديث سيد ادلرسلُت زلمد صلى ا﵁ عليو

حينما نتحدث عن التخطيط من منظور إسالمي
فإننا بذلك منتثل ألمر ا﵁ باإلعداد والعمل
اجلاد ،فا﵁ تعاىل حينما خلق اإلنسان خلقو

وسلم ،إذ قال{ :والذي نفسي بيده ال يسألوين
ُخطة يُعظمون فيها حرمات ا﵁ إال أعطيتهم
إياىا ،فإن ىذا قد عرض لكم ُخطة رشد،

دلهمة عظيمة ودور كبَت يف ىذا الكون ،وىذه
ادلهمة الديكن أن تتم أو تنفذ إالَ وفق ختطيط
زلكم ،ألن العمل بدون خطو يصبح ضرباً من
العبث والضياع للوقت واجلهد ،ويصبح الوصول
إىل حتقيق األىداف بعيد ادلنال.

مفهوم التخطيط في اإلدارة النبوية
عُِّرف التخطيط اإلسالمي بعِداة تعاريف،
ورتيعها تدور حول :استخدام الفكر يف وضع

ٗٗ خدجية أزتد زلمد باسلرمة .ٕٖٓٔ .التخطيط
اإلداري من ادلنظور اإلسالمي النبوي.
https://almanalmagazine.com

٘ٗ سورة األنفال :اآلية ٓ.ٙ
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اقبلوىا ودعوين آتيو} ٗٙ.ولنا يف حادثة ىجرة
النيب صلى ا﵁ عليو وسلم مثال واضح يف
التخطيط ،ومن خالل حتليل سَتتو وإرشاداتو

٘ .الشورى مع ذوي االختصاص.
 .ٙادلدة الزمنية وادلرحلية يف التخطيط :يقول
اِ
ين َآمنُوا اتا ُقوا اللاوَ
ا﵁ تعاىل ﴿يَا أَيج َها الذ َ
ت لِغَ ٍد واتقوا ا﵁ إن
ام ْ
س اما قَد َ
َولْتَنظُْر نَ ْف ٌ
ا﵁ خبَت مبا تعملون﴾ ٜٗ،وىا ىو يوسف
عليو السالم خيطط دلدة ٗٔ سنة.

ألصحابو صلد أن الرسول الكرمي كان يركز على
التخطيط وضمان صلاحو وإتقانو ،وجتلى ذلك يف
خطتو االسًتاتيجية اليت وضعها لفتح مكة.

إ َن النيب صلى ا﵁ عليو وسلم يعلمنا
مبدأ احليطة واحلذر يف احلياة فها ىو خيطط
للهجرة مرتان التخطيط األساسي أو البعيد حىت
جيد دولة أو مكان يبتدئ منو بنشر اإلسالم

عناصر التخطيط اإلداري في العهد النبوي
كما ورد في القرآن والسنة

47

ٔ .التفكر واالعتبار :فحىت أفكر واعترب البد
من حتديد ىدف قال ا﵁ ﴿ويف األرض
آيات للموقنُت ويف أنفسكم أفال

بصورة قوية،وخطط للهجرة إىل ادلدينة فتقابل يف
ادلرة األوىل بوفد ادلدينة يف بيعو العقبة األوىل
وأرسل معهم مصعب بن عمَت لتحفيظهم القرآن

تبصرون﴾ ،48فالتفكَت ركيزة أساسيو من

وتفهيمهم كثَت من مبادئ الدين اإلسالمي ،ويف
السنة اليت تليها تقابل مع وفد األوس واخلزرج
وكان معو أبو بكر وعلي بن أِّب طالب يف
حراسو الشعب.

ركائز التخطيط النبوي.
ٕ .اذلدف والغاية من التخطيط :التخطيط
بعيد األمد يف حياة ادلسلم مربوط يف
احلياة األخروية ،أما التخطيط قصَت األمد
فهو مرتبط يف ىذه احلياة ،واإلسالم
ديتدح من ديشي على خط وىدف
واضح.

والنيب صلى ا﵁ عليو وسلم جهز
للهجرة ليثرب فخطط لذلك األمر وبدأ بالسماح
للمسلمُت باذلجرة للمدينة ومل يبقى فيها بعدىم
إال النيب صلى ا﵁ عليو وسلم وأبا بكر وعلي بن
أِّب طالب وبعض ادلستضعفُت ،وأحاط موعد
ىجرتو بالسرية التامة،فال يعلم موعد اذلجرة إال
أبا بكر وعلي رضي ا﵁ عنهما.

ٖ .ربط التخطيط مبشيئة ا﵁ والتوكل على ا﵁
عز وجل.
ٗ .بذل األسباب والوسائل ادلشروعة.
 ٗٙصحيح البخاري .باب الشروط يف اجلهاد وادلصاحلة
مع أىل احلرب وكتابة الشروط.
 ٗٚأبو يوسف العنزئٖٕٗ .ى  .اإلدارة يف اإلسالم.
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية .جامعة اإلمام زلمد بن
سعود اإلسالمية.
 ٗٛسورة الذاريات :اآلية ٕٓ.ٕٔ-

 ٜٗسورة احلشر :اآلية .ٔٛ
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يرجعون إليو يف شؤوهنم ،وقد استطاع
بأسلوبو اإلداري ادلتدرج أن يزيل رتيع
أسباب الشقاق والنزاع بُت القبائل ،وقد

المبحث الثالث :األشكال اإلدارية للدولة في
العهد النبوي
الشكل اإلداري للدولة اإلسالمية يف العهد
النبوي مل حيظ باىتمام وعناية فقهاء القانون
الدستوري نظراً لطبيعتها القانونية حيث أنصب
اىتمامهم على دراسة الدولة العصرية احلديثة يف

استمرت الدولة االحتادية يف ادلدينة عاماً
ٔ٘
كامالً قبل أن يكتمل بناؤىا النهائي.
ٖ .دولة احتادية الطابع :لقد كانت دولة
الدعوة ا﵀مدية يف العهد النبوي دولة
احتادية الطابع حيث قامت على أساس
بنود الصحيفة اليت نضمت العالقة بُت
القبائل والديانات اليت كانت موجودة يف

حُت ترك احلديث عن أمر الدولة اإلسالمية
النبوية للباحثُت يف رلال التأريخ.
وبالرغم من أ َن اجلهود اليت دتت يف ىذا

اجلانب قليلة إالَ أ َن ىناك زلاوالت دتت يف
وصف الدولة اإلسالمية يف العهد النبوي
ٓ٘
وطبيعتها اإلدارية حيث مت وصفها بالتايل:
ٔ .الدولة الوفاقية :فالرسول صلى ا﵁ عليو

ادلدينة ،وقد كانت بنود ىذه الصحيفة
أشبو مايكون بدستور الدولة االحتادية.
الخاتمة وأهم النتائج

وسلم حينما ىاجر مع أصحاب إىل
ادلدينة واليت كانت تضم العديد من من
القبائل اليهودية والقبائل البدوية ادلتنقلة

تناول البحث السابق موضوع التخطيط اإلداري
يف العهد النبوي من حيث األسس اليت قامت
عليها عملية التخطيط وادلبادي العامة للتخطيط

وكان لكل قبيلة شخصيتها االعتبارية
والسياسية والتنظيمية حيث كانوا يقيمون
العدالة ويشنون احلروب ويعقدون
ادلعاىدات كأي دولة من الدول.

اإلداري ،وقد تبُت من خالل البحث أن اإلسالم
دين يقوم على التخطيط واإلدارة ،وأن الدولة
اإلسالمية اليت أقامها الرسول صلى ا﵁ عليو
وسلم حيكمها قيم ومبادئ العدل وادلساواة
والشورى وضمان احلريات.
وقد خلص البحث إىل رلموعة من
النتائج من أمهها ما يلي:

ٕ .دولة ادلدينة االحتادية :كان ىم الرسول
صلى ا﵁ عليو وسلم منذعامو األول من
اذلجرة ىو إحالل األمن والنظام
واالستقرار يف ربوع مدينة يثرب ،وقد
دتكن صلى ا﵁ عليو وسلم من كسب ثقة
األوس واخلزرج حىت يكون احلكم الذي

ٔ .أ َن منهج اإلدارة اإلسالمية ديثل أمسى
النظريات والنظم اإلدارية احلديثة.

ٓ٘ ىاشم حيي ادلالح .ٕٜٓٓ .طبيعة الدولة اإلسالمية
دراسات تأرخيية يف ادلفهوم والنظم واإلدارة .بَتوت :دار
الكتب العلمية.

ٔ٘ عون الشريف قاسم .ٜٔٛٔ .نشأة الدولة
اإلسالمية .طٕ .بَتوت :دار الكتاب اللبناين.
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ٕ .أ َن الوظائف األساسية لإلدارة يف اإلسالم
منذ العهد النبوي الختتلف كثَتاً عن
وظائفها يف األنظمة اإلدارية احلديثة.

األشعري ،أزتد بن داوود .ٕٓٓٓ .مقدمة يف
اإلدارة العامة اإلسالمية .طٔ .الشركة
اخلليجية للطباعة والنشر.

ٖ .أ َن رتيع ادلبادئ اإلدارية اليت جاء هبا
الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم كان اذلدف
منها ىو إجياد رلتمع منظم يف رتيع

باجابر ،فاطمة سامل عبد ا﵁ .ٕٕٓٔ .التأصيل
اإلسالمي للتخطيط االسًتاتيجي
الًتبوي .رللة كلية الًتبية ،جامعة

شؤونو اإلدارية.
ٗ .أن ادلسجد الذي بناه الرسول صلى ا﵁
عليو وسلم عند مقدمو إىل ادلدينة مثَ َل
أول مؤسسة إلدارة الدولة.

األزىر ،العدد  ،ٜٔٗاجلزء األول.
البخاري .د.س .صحيح البخاري .ج .ٜمصر:
مطبوعات زلمد علي صبيح.
بلقزيز ،عبد اإللو .ٕٓٓ٘ .تكوين اجملال

٘ .أن اإلدارة النبوية أستمدت قوهتا من روح
اإلسالم ومن شخصية الرسول صلى ا﵁
عليو وسلم ادلتميزة فهو أعظم إداري عرفتو

السياسي اإلسالمي النبوة والسياسة.
بَتوت :مركز دراسات الوحدة العربية.
اجلوىري ،أبو النصر إمساعيل.ٜٔٛٚ .

البشرية.
 .ٙأن الدولة اإلسالمية يف عهد الرسول ويف
عهد الصحابة كانت تقوم بكل العمليات
اإلدارية.

الصحاح .جٖ .بَتوت :دار العلم
للمالئُت.
حتاملة ،ثامر عبد اذلادي .ٕٓٔ٘ .ادلنهج
النبوي يف إدارة األعمال .كلية
االذليات ،جامعة بينغول احلكومية،
تركيا.
الرازي ،أزتد بن فارس القزويٍت .ٜٜٔٚ .معجم

المراجع

ابن منظور ،رتال الدينٔٗٔٗ .ى  .لسان

مقاييس اللغة .جٔ ،بَتوت :دار
الفكر.
الزسلشري ،زلمود بن عمر .ٜٔٚٚ .ﺍلكشاﻑ
عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل.

العرب .جٔ .بَتوت :دار صادر.
أبو سن ،أزتد إبراىيم .ٜٔٛٗ .اإلدارة يف
اإلسالم .طٖ .اخلرطوم :الدار
السودانية للكتب.

ﺝٔ ،ﻁ ٔ ،بَتوت :ﺩﺍﺭ ﺍلفك ﺭ.
شعث ،نبيل مصطفى .ٕٓٔ٘ .مكانة التخطيط
كعنصر للعملية اإلدارية يف مصادر
الفكر اإلسالمي الرئيسية ،رللة جامعة

إدريس ،ثابت عبد الرزتن .ٕٖٓٓ .ادلدخل
احلديث يف اإلدارة .االسكندرية :الدار
اجلامعية.
األزىري ،زلمد بن أزتد .ٕٓٓٔ .هتذيب اللغة.
طٔ .بَتوت :دار إحياء الًتاث العرِّب.

الناصر ،العدد اخلامس ،اجمللد األول.
ٕٕ
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 نشأة الدولة.ٜٔٛٔ . عون الشريف،قاسم
 دار الكتاب: بَتوت.ٕ ط.اإلسالمية
.اللبناين

 إدارة الدولة.ٕٓٔٔ . زلمد علي زلمود،صبح
 دراسة تأصيلية دلفهوم إدارة،يف اإلسالم
.الدولة يف الفكر السياسي اإلسالمي

 وظائف اإلدارة.ٕٓٔٙ . نعيمة وأخرون،حيياوي
 كلية العلوم،من ادلنظور اإلسالمي
 جامعة احلاج،االقتصادية والتجارة

، كلية الدراسات العليا،رسالة ماجستَت
.جامعة النجاح
. اإلدارة يف اإلسالم.ٜٔٛ٘ . زلمد مهنا،العلي

. اجلزائر،خلضر

. الدار السعودية للنشر والتوزيع:جدة
 اإلدارة يف.  ٕٖٗٔ ى. أبو يوسف،العنزي
 كلية االقتصاد والعلوم.اإلسالم
 جامعة اإلمام زلمد بن سعود:اإلدارية
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