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إهداء
إلى كل من تشرب قلبه حب المصطفى  وعلى آله وصحبه
وسلللم وجمللح حللب آللله الطيبللين وأصللح به المي ل مين وزوج تلله
سدو ا الهِد
أمه ت الملمميين واستشلعر قولله تعل لى :مُّحَمَّدد رَّ ل
وَالِذينَ مَعَ ل أَشدَّاء عَهَى الْكافِارِ رلحَمَاء بَيْنَهلمْ [ )29(...الفتح]
كم ل استشللعر قوللله تع ل لى ...  :وَالطِيِّبَددا ل لهطِيِّبِ دََ وَالطِيِّبلددو َ
لهطِيِّبَا أاوْلَئكَ ملبَرَّؤلو َ ممَّا يَقاولاو َ لَهلم مَّغْفرَة وَرِزْقٌ كَدرِيم ()26
[اليللور] وقول له ف ل آللله ...  : إِنِمَددا يلرِي ددل الهِ د ل ليل دذْه َ
عَنكامل الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْت وَيلطَهِّرَكامْ تَطْهِريًا ([ )33األحزاب].
إلى من اتسح قلبه حب المصطفى  وآله وصحبه أهدي هلاا
العمل
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املقَــــــــدِّمَة
السرية النبوية العطرة سرية معلـم البشـرية وسـيد ولـد ددم وخـا
األشبيــاء  ,مليئــة باألحــدال والــدرورب والعــرب الــن يســتلهم منهــا
اإلشسان ,ويستنري مبا سنو يف حياتو ملن أراد خريي الدشيا واآلخرة.
أحببــت ســرية رســو ا

 ودراســة حياتــو كمــا أحببتــو ,

وقدمت دراسة حياتو على أي دراسـة لبشـر دخـر ,أرجـو بـبلك وجـو
ا

وأسألو تعاىل أن حيشرشا مع شبيو حممـد  وأن يوردشـا حوهـو

يــوم الكيامــة واعلنــا دــن ير,ــدون اخللــق ديــو  مبــا يكــربهم
للخالق تبارك وتعاىل.
وكم حنن حباجة ملزيد من الصلة حبياة رسو ا

 ومن هبا

املنطلـــق يـــأت) هـــبا العمـــا الـــبي بـــني يـــديكم وعنواشـــو :مبـــادئ
التخطيط واإلدارة يف السرية النبوية .
وقد ألك) همن أعمـا اللكـاء العلمـ) السـنوي الرابـع املنعكـد يف
الشارقة بدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة يف
استحســـان احلضـــور ـــــ بفضـــا ا
املبكور.

ـفر 1423هــ ,وشـا

ـــــ ,وششـــر يف أعمـــا امللتكـــى
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وهـــبا البحـــث يـــبني األســـلويف النبـــوي يف اإلدارة ســـواء للدولـــة
اإلسـالمية وأفرادهـا العــاملني مـع الرســو  أو إلدارتـو  أو غــري
ذلك من أشواع اإلدارة لألزمات دا يبعث على اإلحسارب بأن كثريًا
مــن املعجــبني بأســاليب اإلدارة احلديثــة

يعلمــوا ســبق رســو 

لتلك األساليب الن شادى بها املتأخرون ويأت) على رأرب ذلك اإلدارة
باألهداف الن هلـا ـا الكـثري يف العصـور املتـأخرة ,وقـد حاولـت
التطــريف يف هــبا البحــث للعديــد مــن ارواشــب اإلداريــة يف الســرية
النبويــة وقارشتهـــا بنظريــات اإلدارة املعا ـــرة مــن خـــال مصـــادرها
احلديثة ومع ارهد يف هبا البحـث إال أن لـدي قناعـة أن البحـث ال
زا قا ــ ـرًا وأن املوهــــوع حباجــــة ملزيــــد مــــن األحبــــال مــــن ذوي
االختصــاص يف املوهــوع وخصو ًــا مــن مكــنهم ارمــع بــني علــم
الســـرية وعلـــم اإلدارة احلـــديث وهـــبا لـــيل

ـــعبًا وأدعـــو الـــزمالء

إلجراء املزيد من األحبال حو هبا املوهوع.
وقد سبق ل) ششر البحث همن كتايف مجعت فيـو عـدة أحبـال
يف السرية النبوية وكان عنوان الكتـايف :أبعـاد إداريـة واقتصـادية
واجتماعية وتكنية يف السرية النبوية وقد ششرت طبعتـو األوىل سـنة
2005/1426م ,إال أشـ شظـرًا للحاجـة ولطلـب عـدد مـن الــزمالء
واملختصـــني يف اإلدارة والســـرية ,أعيـــد ششـــر مـــرة أخـــرى يف هـــبا
الكتيــب ,دملًــا االســتفادة منــو ,وأن أكثــر وأكــرر إثــارة موهــوع
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إداري ثكـايف ,ـر ع) هـام لعلـو اـد

ـدى مـن املهـتمني واملختصـني

ومن يثريو واري املزيد من األحبال حولو ,حيث لـدي قناعـة تامـة
أن مـا قمـت بـو قا ـرًا وحيتـاج إىل مزيـد جتليـة وحبـث ,أسـأ ا
األجر والثوايف والعون ,إشو وحد املستعان وعليو التكالن.

الرياض
1428/06/16هـ







11

مبادئ التخطيط واإلدارة يف السرية النبوية

متهيد:
لكـد بعــث رســو ا

 رمحـة للعــاملني فهــو دخـر األشبيــاء ,وقــد

متيـز عــنهم بأشـو (مجــع بــني الـدين الكــويم وسياسـة الــدشيا ,يف وقــت
واحد حيث تشرف بالنبوة و,غا منصـب رأرب الدولـة ,ولـبلك فكـد
أراد أن يضبط أمـور الدولـة والـدعوة بأشظمـة وواليـات (ومنا ـب
وعمــاالت ,ووظــا ف اســتكامت بهــا الدولــة وســارت أحوا ــا وشظمــت
قوتها البشرية واملالية واالجتماعية ,واألمنية ,وسا ر أمورهـا ,وقـد
ظهرت خال أحدال السرية النبوية مبـادئ معينـة للسياسـة اإلداريـة
النبويــة مكــن استشــعارها ودراســتها ,ومكارشتهــا مببــادئ اإلدارة
خال العصور املختلفة .كان  أميًّا

يكرأ و يكتـب ,وكـان

من جمتمع بدا ) ال يعرف الثكافة وال اإلدارة ,وال النظـام يف كـثري
من األحيان ,ومع هبا فكد كاشت تصرفات رسو ا

 املختلفة

أرقــى التصــرفات وأ ــويف التحركــات يف وتلــف األمــور ودراســة
حوادل السـرية ومـا يـرتبط بهـا مـن مسـببات وشتـا ا تعطـ) الـداررب
لإلدارة وأمورها اشطباعًـا بأشـو أمـام قا ـد إداري ديـز وفـب لـيل لـو
مثيـــا عـــرب التـــاريخ البشـــري كلـــو ,ولـــبلك فـــال غرابـــة أن يكـــوم
الكاتب األمريك) مايكا هـارت يف كتابـو ,أعظـم ما ـة رجـا
يف تاريخ البشرية  ,باختيار رسو ا

 كـأعظم مـؤثر يف حيـاة

البشــرية ومهــد لــبلك بكولــو( :إن اختيــار حملمــد ليكــون يف رأرب
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الكا مة الن تضم األ,خاص البين كان م أعظـم تـأثري عـامل) يف
وتلف اجملاالت ,إن هـبا االختيـار رمبـا أدهـي كـثريًا مـن الكـراء
إىل حـــد أشـــو قـــد يـــثري التســـا الت ,ولكـــن يف اعتكـــاد املؤلـــف أن
حممد كان الرجا الوحيد يف التاريخ البي جنب بشـكا أىـى
(1,

وأبرز يف كال املستويني الدي والدشيوي.,

ويكــو يف موهــع أخــر يكــو ( :إن هــبا االدــاد الفريــد الــبي ال
شظري لو للتأثري الدي والدشيوي معًا دا خيـو حممـدًا  أن يعتـرب
(2,

أعظم ,خصية مفردة ذات تأثري يف تاريخ البشرية.,

مفهوم اإلدارة:
علم اإلدارة علـم حـديث

تعـرف شظرياتـو يف العـا الغربـ) إال

حــــديثًا وإن كــــان معــــروف عمليًــ ـا وواقعيًــ ـا بأ,ــــكا وتلفــــة
وخصو ًا يف تنظيم الدو وإدارتها منب أقدم العصور.
ومـــن املالحـــل أن الدارســـني لعلـــم اإلدارة ركـــزوا علـــى دراســـة
النظريــــات الغربيــــة يف جمــــا اإلدارة ووتلــــف الشــــواهد فيهــــا,
( ,1مايكا هارت ,املا ة األوا ا ,ترمجة خالـد أسـعد عيسـى وأمحـد غسـان
ســـباشو ,دار قتيبـــة ,للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ,ص( 21ومـــن ارـــدير
بالبكر أن الكاتب ال يؤمن بنبوة الرسو  وبالتال) فان علـى الكـارئ
لو مراعاة هبا اراشب.,
( ,2مايكا هارت ,املا ة األوا ا ,ص.21
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مركـزين فيهـا علــى النظريـات والســلوكيات واملـداررب الغربيــة يف
جما اإلدارة وتناولوها شكدًا ودليلًـا مـن قبـا رواد علـم اإلدارة مبـن
(3,

فيهم علماء اإلدارة يف العا العرب).

وجتاهــا الكــثري مــنهم مــا كــان للمســلمني مــن دور كــبري يف
التأليف يف اإلدارة قبا الغربيني بكرون عديدة ,وخصو ًا ما يتعلـق
بـادارة الدولـة مـن كتـب األحكـام السـلطاشية والـنظم اإلسـالمية
(4,

املختلفة الن كثر التأليف فيها منب العصر العباس) األو .

والن كان اعتمادها بالدرجـة األوىل علـى ,ـواهد تنظيميـة مـن
العصر النبوي وعصر الرا,دين.

( ,3اشظر :ا واري ,د .سيد ,اإلدارة (األ و واألسل العلمية ,,ص.583
( ,4اشظر مثلًا :ابـن تيميـة :تكـ) الـدين أمحـد بـن عبـد السـالم (ت 728:هــ,,
السياســـة الشـــرعية يف إ ـــال الراعـــ) والرعيـــة ,ط ,4دار املعرفـــة,
بــريوت1969 ,م .الســهروردي :أبـــو احلســن حممـــد البغــدادي ,دريـــر
األحكــام يف السياســة ,وطــوط يف مكتبــة الســليماشية باســطنبو ,
دــــت رقــــم  .2852الفــــراء :أبــــو يعلــــى حممــــد بــــن احلســــني احلنبلــــ)
(ت458:هــــ ,,األحكـــام الســـلطاشية ,تصـــحيب وتعليـــق حممـــد حامـ ـد
الفك) ,مكتبة أمحد شبهان ,سربايا  ,أشدوشيسيا1394 ,هــ .املـاوردي:
أبواحلسن عل) بن حممد بن حبيـب(ت450:هــ .,األحكـام السـلطاشية,
دار الفكــر ,بــريوت( ,د .ت .,شصــيحة امللــوك ,دكيــق حممــد خضــر,
ط ,1مكتبة الفال  ,الكويت1403 ,هـ.
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وقــد اختلفــت تعريفــات اإلدارة وهــ) يف جمملــها الـ

إىل أشهــا

عالقات بني أفراد وتلفني إلجناز أعما حمددة.
ومنهم من يرى أن اإلدارة جمرد معرفة مـا هـو مطلـويف عملـو مـن
األفــراد ثــم التأكــد مــن أشهــم يــؤدون هــبا العمــا بأحســن وأرخ ـ
الطـــريف ,ورأى دخـــرون هـــ) التنبـــؤ والتخطـــيط والتنظـــيم والكيـــادة
والتنسيق والرقابة.
ويـرى دخــرون أشهــا سياســة التنســيق بــني النــواح) املاليــة واإلشتــاج
والتوزيع ودديد ا يكا التنظيم) للمشروع والرقابة النها ية علـى
أعما التنفيب… ويرى دخـرون أن اإلدارة هـ) الشـرارة الـن تنشـط
وتوجــو وتراقــب خطــط وإجــراءات املشــروع … ويــرى دخــرون بأشهــا
عملية خلـق البيئـة الداخليـة للجهـد املـنظم بغـرض دكيـق األهـداف
ارماعية … وهناك من يرى أن اإلدارة ه) عملية اجتماعية يرتتـب
عليهـــا املســـؤولية عـــن التخطـــيط الفعـــا ووهـــع اللـــوا ب اخلا ـــة
بالعمليات يف املشروع … وذلك بعما إجراءات عما سـليمة لضـمان
االلتزام باخلطط املكررة والتوجيو واإل,راف علـى األفـراد العـاملني
باملشروع ودكيق أهداف التكاما بينهم.
كمـــا يـــرى الـــبعي أشهـــا وظيفـــة تســـعى إىل دكيـــق األهـــداف
املشرتكة باملوارد املتاحة ,ويرى دخرون أشها وظيفـة مـن ,ـأشها أداء
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أعمــا عــن طريــق أفــراد دخــرين وتوجيــو جهــود هــؤالء األفــراد حنــو
(5,

هدف مشرتك.

ويعـرف د .مـدش) عالقـ)( :اإلدارة هـ) العمليـة اخلا ـة بتنســيق
وتوحيد جهود العنا ر البشرية يف املنظمة من مواد وعـدد ومعـدات
وأفــراد وأمــوا عــن طريــق اطــيط وتنظــيم وتوجيــو ومراقبــة هــب
(6,

ارهود من أجا دكيق األهداف النها ية للمنظمة.,

كمــا عــرف أحــد البــاحثني اإلدارة مســتكيًا هــبا التعريــف مــن
مفـــاهيم ابـــن خلــدون يف مكدمتـــو( :أشهـــا تعــ اســـتخدام العـــاملني
لتحكيق األهداف العامة واخلا ة الن يف بـداياتها وشهاياتهـا خدمـة
(7,

من أجا اإلشسان وجمتمعو.,

(8,

كما أن مهمة اإلدارة ه)( :تشغيا البشر ملا فيو مصلحتهم.,

( ,5بتصـــرف مـــن ها,ـــم :د .زكـــ) حممـــود ,أساســـيات اإلدارة ,ط ,3ذات
السالسا ,الكويت1414 ,هـ.
( ,6عالق) :د .مدش) ,اإلدارة ,دراسة دليليـة للوظـا ف والكـرارات اإلداريـة,
ص ,22شكلًا عن الضحيان ,اإلدارة يف اإلسالم ,ص.22
( ,7الضــــحيان :د .عبــــد الــــرمحن إبــــراهيم ,اإلدارة يف اإلســــالم ,ط ,1دار
الشرويف ,جدة1407 ,هـ ,ص.39
( ,8الضــــحيان :د .عبــــد الــــرمحن إبــــراهيم ,اإلدارة يف اإلســــالم ,ط ,1دار
الشرويف ,جدة1407 ,هـ ,ص.38
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وعلى املدير أن (يسعى إىل معرفة الوهـع االجتمـاع) ومـا يوافـق
هبا اجملتمع وما ال يوافكو وأن يؤسل هب املعرفة على علم ومعرفة
(9,

حيحة.,

ومعلومات

وأما يف الكردن الكـريم فكـد وردت اإلدارة يف قولـو تعـاىل :إِلـا
أَنْ تَكونَ تِجَارَةً حَاهِرَةً تُدِيرُوشَهَا بَيْنَكمْ فَلَيْلَ عَلَيْكمْ جُنَا ٌ أَلا
تَكْتُبُوهَــا وَأَ ْ,ـهِدُوا إِذَا تَبَــايَعْتُمْ وَلَــا يُضَــار كَاتِ ـبٌ وَلَــا  َ,ـهِيدٌ وَإِنْ
تَفْعَلوا فَاِشوُ فسُويفٌ بِكمْ وَاتكوا اللوَ وَيُعَلِّمُكمُ اللوُ وَاللوُ بِكاِّ ْ)َ,ءٍ
عَلِيمٌ[,282(البكرة].
و أقف على لفل شبـوي عـن اإلدارة مبفهومهـا املعـروف حاليًـا,
وقد ورد عنـد ُ,ـرا احلـديث ,ـ)ء دـا شسـب للسـنة ومـن ذلـك مـا
أورد األحوذي يف ,رحو لصحيب الرتمبي يف حديث طويا منسويف
للنيب  وهو هعيف عند وعند غري بكولو(( :اللهُم أَدِرْ الْحَق َأمِـر
ث دَا َر يعـ علـ) بـن
حيْـ ُ
ج َع ْا ا ْلحَـق دَا ِـرًا َوسَـا ِرًا َ
ي ِا ْ
ِم ْن ا ْل ِادَا َر ِة َأ ْ
(10,

أب) طالب.,,

ومع اختالف هب التعريفـات مـن قبـا املختصـني يف علـم اإلدارة

( ,9الضــــحيان :د .عبــــد الــــرمحن إبــــراهيم ,اإلدارة يف اإلســــالم ,ط ,1دار
الشرويف ,جدة1407 ,هـ ,ص.39
( ,10املباركفوري ,دفة األحوذي ,حديث رقم .3647
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فان املعنى واحد وهو دكيق األهداف عن طريق التنظيم واستخدام
املوارد واستغال الطاقات.
وقـــد تنوعـــت فنـــون اإلدارة وأقســـام التـــأليف فيهـــا ,يف الوقـــت
احلاهــر ,فمنهــا مــا ألــف يف اإلدارة احلديثــة11,(,ومنهــا مــا ألــف يف
(13,

أســـبايف النجـــا اإلداري12,(,ومنـــا مـــا ألـــف يف اإلدارة اإلشتاجيـــة,

ومنهــا مــا ألــف يف اإلدارة باألهــداف والنتــا ا14,(,ومنهــا مــا ألــف يف
األ ــــو واألســــل العلميــــة لــــإلدارة15,(,ومنــــا مــــا ألـــــف يف إدارة
التغــيري16,(,ومنــا مــا ألــف يف شظريــات التطــوير اإلداري17,(,ومنهــا مــا
( ,11اشظـــر :املصـــري :د .أمحـــد حممـــد ,اإلدارة احلديثـــة ,مؤسســـة ,ـــبايف
ارامعة ,اإلسكندرية1416 ,هـ.
( ,12اشظر :السويدان :د .طاريف حممد .وبا,راحيا :د .فيصا عمـر  ,ـناعة
النجا  ,ط ,2دار األشدلل اخلضراء  ,جدة1421 ,هـ.
( ,13اشظــر :الســلم) :د .علــ) ,إدارة اإلشتاجيــة ,مكتبــة غريــب ,الكــاهرة,
1991م.
( ,14اشظر :ا واري :د .سيد ,اإلدارة باألهداف والنتا ا ,ط ,4مكتبة عني
مشل بالكاهرة1999 ,م.
( ,15اشظــر مــثالً :ا ــواري ,اإلدارة األ ــو واألســل العلميــة ,مكتبــة عــني
مشل ,الكاهرة1977 ,م.
( ,16اشظـــر :ويلســـون :دافيـــد ,إســـرتاتيجية التغـــيري ,ترمجـــة ديـــة عمـــارة,
مراجعة ,فيق رزيف ا  ,ط ,1دار الفجر ,الكاهرة1995 ,م.
( ,17اشظر :األعرج) :د .عا ـم ودخـرون ,شظريـات التطـوير اإلداري ,ط,1
وزارة التعليم ,بغداد1402 ,هـ.
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(19,

ألــــف يف أساســــيات اإلدارة والتنظــــيم18,(,واإلدارة اإلســــرتاتيجية,

واالتصـــاالت اإلداريـــة20,(,كمـــا ألفـــت كتـــب وتلفـــة يف اإلدارة يف
اإلسالم21,(,وحصر الفنون أو الكتب اإلداريـة دـا يسـتحيا وحيتـاج
إىل جملــدات لكــن مــا ذكرتــو هنــا هــو أمثلــة لــبعي مــا يتداولــو
النارب يف املكتبات من كتب ذات عالقة باملوهوع.
وأمــا التــأليف يف اإلدارة النبويــة فــان مــن أقــدم مــن ألــف فيهــا
اخلزاع) التلمساش) يف كتابو اريا الـدالالت الشـرعية علـى مـا
كــان يف عهــد رســو ا

 مــن احلــرف والصــنا ع والعمــاالت

(22,

الشرعية .

( ,18اشظــر :عبــد الــرحيم :حممــد عبــد ا  ,أساســيات اإلدارة والتنظــيم,
الشركة العربية للتوزيع ,الكاهرة1992 ,م.
( ,19اشظــر :وهلــني :تومــارب وهنجــر :دافيــد ,اإلدارة اإلســرتاتيجية ,ترمجــة
حممود عبد احلميد مرس) ودخرون ,معهد اإلدارة ,الرياض1986 ,م.
( ,20اشظــر :العثــيمني :فهــد بــن ســعود بــن عبــد العزي ـز ,االتصــاالت اإلداريــة
ماهيتها وأهدافها ,ط ,2الرياض1414 ,هـ.
( ,21اشظــــر :الضــــحيان :د .عبــــد الــــرمحن إبــــراهيم ,اإلدارة واحلكــــم يف
اإلســـالم ,ط  ,4بـــدون مكـــان1417( ,هــــ ,ص .330الضـــحيان :د.
عبــدالرمحن إبــراهيم ,اإلدارة يف اإلســالم ,ط ,1دار الشــرويف ,جــدة,
1407هـ.
( ,22اخلزاعــى :أبــو احلس ـن علــى بــن حممــد التلمســاشى ,اــريا الــدالالت
الســـمعية علـــى مـــا كـــان يف عهـــد الرســـو  مـــن احلـــرف الصـــنا ع
والعماالت الشرعية ,دكيق أمحـد حممـود أبـو سـالمة ,اجمللـل األعلـى
للشئون اإلسالمية ,الكاهرة  1401هـ.
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وكـــبلك مـــا ألفـــو عبـــد احلـــ) الكتـــاش) يف كتابـــة املشـــهور
(23,

الرتاتيب اإلدارية أو شظام احلكومة النبوية .

واألعمــا اإلداريــة ــا عمليــات ر يســة أربــع هــ)( :التخطــيط
والتنظيم ,والتوجيو والرقابة ,,وهـب األمـور جنـدها يف كـا أشـواع
اإلدارة العامــة واخلا ــة24,(,وجنــد ــا ,ــواهد وتلفــة مــن أحــدال
السرية النبوية ,ومن أحكام الشريعة املختلفة الن طبكها ومارسـها
رسو ا

 واجملتمع املسلم يف أيامو.

واإلدارة (تــــالزم كــــا جهــــد مجــــاع) يف املؤسســــات الدينيــــة
واخلرييـ ـة… يف املستشـــفيات أو املستو ـــفات أو يف املنـــز …اخل
كمـا أن اإلدارة تصــاحب ارهـد ارمــاع) بغـرض دكيــق مصــلحة
(25,

عامة منفعة عامة.,

وال ,ـــك أن إدارة الرســـو  للمجتمـــع املســلم أثـــرت وتـــأثرت
بـــالظروف البيئيـــة املختلفـــة الـــن عا ـــرتو ســـواء منهـــا األخالقيـــة
الدينيــة الــن أثــر فيهــا رســو ا
والسياسية والن غري فيهـا رسـو ا

 أو االقتصــادية واالجتماعيــة
 أكـرب تغـيري ,كمـا أشهـا

( ,23الكتاشى :عبدا حلى بن عبد الكبري ,شظام احلكومة النبوية املسـمى
الرتاتيب اإلدارية ,ج ,2دار الكتايف اللبناش) ,بريوت (د .ت.,
( ,24الضحيان :د .عبد الرمحن إبراهيم ,اإلدارة يف اإلسالم ,ص.23
( ,25ا واري ,اإلدارة األ و واألسل العلمية ,ص.507
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مبحدوديتها وبالبيئة الن وجدت فيها وإمكاشيات الزمان واملكـان
كـــان ــا تـــأثري مبا,ـــر يف أســـلويف اإلدارة النبويـــة ,الـــن مكـــن
اعتبارهــا إدارة حكوميــة ومؤسســية ,ــبو حكوميــة ,إدارة دينيــة
واقتصادية ,إدارة اجتماعية إدارة أسرية وعا لية ,إدارة عسكرية,
إدارة أزمــات ,إدارة تطبيكيــة ,إدارة مشــرتكة ,إىل غــري ذلــك مــن
جواشب وأشواع اإلدارة الن شراها ماثلـة يف سـرية الرسـو  مكـن
دراستها واالقتبارب منها من خال املواقف واألحدال املختلفة.
ورغــــم كثــــرة الدراســــات عــــن اإلدارة اإلســــالمية وفكرهــــا
وتطبيكاتها يف العصـور املختلفـة عـرب الـدو اإلسـالمية الـن امتـدت
مخســـة عشـــر قرشًـ ـا ,إال أن أ ـــو هـــب املمارســـات ومســـتنداتها
الشرعية وسوابكها النظامية تعود إىل العصر النبوي البي

يغطـى

كمــا اــب يف الدراســات اإلداريــة مــن وجهــة شظــري كمــا غطيــت
العصور اإلسالمية األخرى.

مفهوم التخطيط:
هــو مــن( :اخلَــط الطريكــة املســتطيلة يف الشــ)ء وارمــع خُطــوط
طاط فكا ومشن يف الغبـار كاألخطـاط
وقد مجعو العجاج على أخْ َ
ويك ـا الكــأل خُطــوط يف األرض أي طرا ــق

يعــم الغيــث الــبالد

كلها ,واحدتها واخلَط الطريق يكا الزم ذلك اخلَط وال تظلم عنو
و خَ ـط الكلــم أي كتــب و خَ ـط الشــ)ء خيطــو خطً ـا كتبــو بكلــم أو
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غــري  ,والتخطــيط التســطري التهــبيب التخطــيط كالتســطري تكــو
(26,

خططت عليو ذشوبو أي سطرت.,

ويكا ( :فالن خيط يف األرض إذا كان يفكـر يف أمـر ويـدبر
ططَ فيـو خُطـوط وكـبلك متـر وطـط
ط وكساء مُخَ َ
ط َ
خَ
وثويف مُ َ
ـارت فيـو خطـوط و اخـتط

ووحي وطط و خط وجهـو و اخـتط

الغالم أي شبـت عـبار واخلطـة كـاخلط كأشهـا اسـم للطريكـة …
واخلَــط الطريــق و اخلَ ـط و اخلطــة األرض تنــز مــن غــري أن ينز ــا
شاز قبا ذلك وقد خطها لنفسو خطا واختطهـا وهـو أن يعلـم عليهـا
ط
عالمـــة بـــاخلط لـــيعلم أشـــو قـــد إحتازهـــا ليبنيهـــا دارا ومنـــو خُطَــ َ
(27,

الكوفة والبصرة.,

واخلِطة إذا أذن السلطان رماعة من املسلمني أن خيتطوا الـدور
يف موهــع بعينــو ويتخــبوا فيــو مســاكن ــم كمــا فعلــوا بالكوفـة
والبصرة وبغداد وإمنا كسرت اخلاء من اخلطة ألشها أخرجت علـى
ط…يكـا خِـط للمكـان
خطَـ َ
مصدر بـ علـى فعلـو ومجـع اخلِطـة ِ
الـبي خيتطــو لنفسـو مــن غـري هــاء يكـا هــبا خِـط بـ فـالن قــا
(28,

واخلَط الطريق يكا الزم هبا اخلَط.

( ,26ابن منظور ,لسان العريف ,ج ,7ص.287
( ,27ابن منظور ,لسان العريف ,ج ,1ص.288
( ,28ابن منظور ,لسان العريف ,ج ,1ص.289
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وقد عرف أحد علماء اإلدارة التخطـيط بأشـو( :الوظيفـة اإلداريـة
األوىل للكيــام بــأي ششــاط مــن األششــطة ويتطلــب الكيــام بــو بنجــا
دليـــا البياشـــات عـــن املاهـــ) وااـــاذ قـــرار يف احلاهـــر وتكيـــيم
(29,

للمستكبا.,

ومكـــن تلخـــي

التخطـــيط بأشـــو االســـتعداد يف احلاهـــر ملـــا

يواجهـــو اإلشســـان يف املســـتكبا والســـري علـــى طريكـــة ومنـــط خـــاص
ومدرورب لتحكيق أهداف حاهرة ومستكبلة.
وقــد كاشــت حيــاة رســو ا

 ومراحــا ســريتو املختلفــة تســري

وفــق خطـــط مدروســـة مبنيـــة علــى معرفـــة الواقـــع وتوقـــع املســـتكبا
واملسـاهمة يف تســيري األمــور حاهــرة ومسـتكبلة ,ومــا ســرية الــدعوة
واختفاء الرسو يف دار األرقم وأمر أ حابو با جرة إىل احلبشة,
وعرض شفسو على الكبا ا وهجرتو إىل املدينـة ,وكافـة دركاتـو
إال وفق خطط مدروسة وحمددة.
وكبلك احلا يف كا غزوة وحادثة من حوادل السرية شالحـل
فيهــا التخطــيط املســبق مثــا غــزوة بــدر وغــزوة األحــزايف ,وغــزوة
خيرب ,وفتب مكة وغريها من الوقـا ع والسـرايا املختلفـة يف السـرية
النبوية.
( ,29عبد الرحيم ,حممد عبد ا  ,أساسيات اإلدارة والتنظيم ,ص.171
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كما أن الرسو  خطط لتحصني املدينة يف اخلنـديف املشـهور
وقام بتخطيطو ورىو بنفسـو علـى األرض ,ودديـد مواقـع احلفـر
ومسري اخلنديف وعما مع الصحابة فيـو لتكويـة دفاعـات املدينـة هـد
أعـــدا ها30,(,كمـــا أشـــو خطـــط حلشـــد كـــا الطاقـــات العســـكرية
البشرية لصد تلك املوجة املعادية من األحزايف.

التنظيم وترتيب املسؤوليات:
مـــن املعـــروف أن الرســـو , ـــرف مبرتبـــة النبـــوة وهـــ) أعلـــى
املراتــب البشــرية ومــع هــبا التشــريف فكــد كــان  رأرب اجملتمــع
املســلم منــب بداياتــو األوىل يف مكــة املكرمــة ,وحــني قامــت دولــة
اإلســالم يف املدينــة كــان  يــدير ,ــؤوشها بنفســو ويــرأرب الدولــة
ومســؤولياتها الدشيويـة ويســورب أمورهــا املختلفــة ويكلــف غــري مــن
الصحابة مبسؤوليات حمددة وبطريكة منظمة.
وقد قَا َ تَعَالَى  :إشمَا الْمُؤْمِنُونَ البِينَ دمَنُـوا بِاَللـوِ وَرَسُـولِوِ وَإِذَا
كَـاشُوا مَعَـوُ عَلَــى أَمْـر جَــامِع لَـمْ يَـبْهَبُوا حَتــى يَسْـتَأْذِشُو ُ31,(.فَجَعَـاَ
َدلِيـ ـاَ ابْتِـ ـدَاءِ الْاِمَـــانِ الـ ـبِي مَـــا سِـ ـوَا ُ تَبَـ ـعٌ لَـ ـوُ الْاِمَـــانَ بِاَللـ ـوِ ,ثُـــم
بِرَسُولِوِ .

( ,30ابن هشام ,السرية النبوية ,ج ,3ص .216
( ,31سورة النور ,دية.62
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ثم التنظيم واالستئبان من املسؤو والشعور برتتيب األمور وعدم
إفساد النظام والتخل) عن الواجبات واحرتام الكيادة واملسؤولية.
ومن أكرب الشواهد على ذلك أشو  حينما بايعـو األشصـار بيعـة
العكبـة الثاشيــة طلـب مــنهم أن خيرجـوا لــو شكبـاء مــن بيـنهم يكوشــون
مســئولني عــن اآلخــرين لتلكــ) األوامــر ومتابعــة التنفيــب كــا فيمــا
خيصـــو32,(,كمـــا أشـــو  كـــان حريصًـ ـا علـــى الرتتيـــب والتنظـــيم
باستمرار وكاشت أوامـر يف هـبا اراشـب قويـة وواهـحة ,يف أمـور
العبادة وارهاد وما يتبع ذلك من أمور أخرى.
وقد كان  يو ) أ حابو بتنظـيم أمـورهم فكـد روى األمـام
أمحــد بــن حنبــا يف مســند أن رســو ا

 قــا (( :ال حيــا لثالثــة
(33,

يكوشون بفالة من األرض إال أمروا عليهم أحدهم.,,

كمــا أشــو  كــان يبعــث اريــور والســرايا املختلفــة ويكلــف
أحد الصحابة بامارتها وقيادتها.
با إشو  حينما دخا مكة وهو على رأرب جيي املسـلمني شظـم
فريف ارـيي الفادـة بدقـة وحـدد لكـا فرقـة قيـادة ومنفـب وموقـع

( ,32ابــن أبــى ,ــيبة ,املغــازي ,ص .465واشظــر :الصــاحل) الشــام) ,ســبا
ا دى والر,اد ,ج ,3ص.281
( ,33مسند اإلمام أمحد ,ج ,2ص.177
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ومهام بدقة متناهية حتى يضمن للمسلمني وألها مكة أكـرب قـدر
من النظام والسالمة واألمن.
بــا إن الرســو  يتخــب االحتياطــات املختلفــة حتــى ال يشــغر
منصب األمارة والكيادة واملسؤولية فهاهو يف غزوة مؤتـو ((اسْـتَخَْلفَ
رَسُــو ُ اللـوِ َــلى اللـوُ عَلَيْـوِ وَسَــلمَ عَلَــى جَ ـ ْييِ ُم ْؤتَـةَ َزيْـدَ بْـنَ حَا ِرثَـةَ
ب َف َعبْـ ُد اللـوِ بْـنُ
ب فَـ ِا ْن أ ِـي َ
ج ْعفَـ ُر بْـ ُن َأبِـ) طَالِـ ٍ
ب َف َ
َوقَا ََ :ف ِا ْن أ ِـي َ
حةَ فَاِنْ أ ِيبَ فَلْيَ ْرتَيِ الْمُسْلِمُونَ َرجُلًا فَتَكَـدمَ َزيْـدٌ فَكتِـاَ فَ َأخَـبَ
َروَا َ
الرايَـةَ جَ ْعفَـرٌ َوتَكَــدمَ فَكتِـاَ فَ َأخَـبَ الرايَـةَ عَبْـدُ اللـوِ بْـنُ َروَاحَـةَ فَتَكَــدمَ
(34,

فَكتِاَ فَاخْتَارَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ُ خَالِدَ بْنَ الْ َولِيدِ.,,

ولعا تصرف الصحابة  يف اختيار خالد أكرب دليا على جنا
الرسو  يف تربية أ حابو علـى النظـام والرتتيـب وأن ال يرتكـوا
املسؤولية ,اغرة دون قيادة.
كمــا كــان  يــنظم البلــدان املختلفــة حينمــا تــدخا دــت لــواء
الدولة اإلسـالمية حيـث يعـني عليهـا األمـراء وحيـدد ـم مسـؤوليات
خا ــة ويعــني ــم مــن يكومــون مبهــام أخــرى مســاعدة مثــا الكضــاء

( ,34املـــاوردي ,األحكـــام الســـلطاشية ,ص .16واشظـــر :ابـــن أبـــى ,ـــيبة,
املغازى ,ص.367
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وتنظيم بيت املا أو أعما الزكاة وغريها من األمور الن حيتاجها
(35,

اإلقليم أو البلد البي دخا دت شظام الدولة اإلسالمية.

{(وقد كان َ يُكَدمُ فِ) إمَـارَةِ الْحُـرُويفِ الرجُـاُ الْكَـوِي الشـجَاعُ
وَإِنْ كَــانَ فِيـوِ مــن هُـوَ َأ ْـلَبُ ِمنْـوُ فِــ) الــدِّينِ إذَا لَـمْ يَسُــد مَسَــد ُ. ,
َولِهَـبَا كَــانَ النبِــ)  يَسْـتَعْمِاُ خَالِ ـدَ بْـنَ الْ َولِيـدِ عَلَــى الْحَـرْيفِ ُمنْ ـبُ
أَسْلَمَ َوقَـا َ(( :إن خَالِـدَ سَـ ْيفٌ سَـلوُ اللـوُ عَلَـى الْ ُمشْـرِكِنيَ .,,مَـعَ أَشـوُ
َأحْيَاشًا قَدْ كَانَ يَعْمَاُ مَا ُينْكِرُ ُ النبِ)  حَتى إشوُ ـــ مَـرةً ـــ قَـامَ ثُـم
َرفَـ ـعَ يَ َديْـ ـوِ إلَـــى السـ ـمَاءِ َوقَـــا َ(( :اللهُـــم إشِّـــ) َأبْـ ـرَأ إلَيْـــك مِمـــا فَعَـ ـاَ
َدمُ ـوُ فِــ) إمَــارَةِ الْحَ ـرْيفِ ه لِأَش ـوُ
خَالِ ـدٌ……َ ,,ومَ ـعَ هَ ـبَا فَمَــا زَا َ يُك ِّ
كَــانَ َأ ْ ـلَبَ فِــ) هَ ـبَا الْبَــايفِ مِ ـنْ غَيْ ـرِ ِ َوفِعْ ـاُ َمــا فَعَ ـاَ ِبنَ ـوْعِ تَ ْأوِيــا.
ٍّ َ أ ْلَبَ ِمنْوُ فِ) الْ َأمَا َشةِ وَالصِّ ْديفِ ه َومَعَ هَـبَا فَكَـا َ لَـوُ
كَانَ َأبُو ذَر
ٍّ إشِّــ) أَرَاك هَ ـعِيفًا وَإِشِّــ) أحِــب لَــك مَــا أحِــب
النبِــ) (( :يَــا أَبَــا ذَر
ِل َنفْسِ)  :لَا تَأَمرَن عَلَى ا ْثنَيْنِ َولَا تَوَليَن مَا َ يَتِيمَ .,,روَا ُ مُسْلِمٌ.
َر عَنْ الْ ِامَارَةِ وَالْ ِولَا َيةِ لِأَشوُ رَد ُ هَعِيفًا مَعَ أَشوُ قَـدْ َروَى:
ٍّ
و شَهَى َأبَا ذ
َر.,,
ٍّ
خضْـرَاءُ َولَــا َأقَلـتْ الْغَبْـرَاءُ َأ ْـ َديفَ لَهْجَـةً مِـنْ َأبِــ) ذ
((مَــا أَظَلـتْ الْ َ
( ,35اشظــر :املــاوردي ,األحكــام الســلطاشية ,ص .35الكتــاش) ,الرتاتيــب
اإلدارية ج ,2ص 391ــ .447اخلزاع) ,اريا الدالالت السمعية,ج,1
ص .538د .عبد العزيز العُمري ,الوالية على البلدان ,ص.35
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وَأَم ـرَ النبِــ)  مَــرةً عَمْ ـرَو بْ ـنَ العــاص فِــ) غَ ـ ْزوَةِ ذَاتِ السلَاسِ ـاِ ـ
اسْتِعْطَافًا لِ َأقَا ِربِوِ البِينَ بَعَثَوُ إلَيْهِم ْـ عَلَى مَـنْ هُـمْ َأ ْفضَـاُ ِمنْـوُ .وَأَمـرَ
أسَا َمةَ بْنَ َزيْدٍ ه لِ َأجْاِ طَلَبِ ثَأْرِ َأبِيوِ .كَـ َب ِلكَ كَـانَ يَسْـتَعْمِاُ الرجُـاَ
ري مَـ ْن هُـ َو َأ ْفضَـ ُا
ح ٍة َم َع أَش ُو َق ْد كَـا َن يَكـو ُن مَـ َع الْـ َأ ِم ِ
جَ
ح ِة رَا ِ
صَل َ
ِل َم ْ
ِمنْوُ فِ) الْعِلْمِ وَالْاِمَانِ
وقــد كــان  إذا رأى أن الْحَاجَــة فِــ) الْ ِولَا َي ـةِ إلَــى الْ َأمَاشَ ـةِ أََ,ــد
حفْظهَا
ح ْفلِ الْ َأمْوَا ِ َوشَحْ ِوهَا ه فَأَما اسْتِخْرَاجُهَا َو ِ
قدِّمَ الْ َأمِنيُ :مِثْاُ ِ
فَلَا بُد فِيوِ مِنْ قوةٍ وَ َأمَا َشةٍ فَيُوَلى عَلَيْهَـا َ,ـادق قَـ ِويق يَسْـتَخْ ِرجُهَا بِكوتِـوِ
حفَظهَا بِخِبْ َرتِـوِ وَ َأمَاشَتِـوِ .وَكَـ َب ِلكَ فِـ) إمَـارَةِ الْحَـرْيفِ
وَكَاتِبٌ َأمِنيٌ يَ ْ
ح َت ْي ِن ه
جمَـ َع بَـ ْي َن ا ْل َمصْـَل َ
ري ِب ُمشَـا َو َر ِة َأهْـ ِا ا ْل ِعلْـ ِم وَالـدِّي ِن َ
إذَا َأ َم َر الْـ َأ ِم ُ
َوهَكَبَا فِ) سَا ِرِ الْ ِولَايَاتِ إذَا لَـمْ تَـتِم الْ َمصْـلَحَة بِ َرجُـاِ وَاحِـدٍ جَمَـعَ
بَـيْنَ عَـدَدٍ ه فَلَــا بُــد مِـنْ تَـ ْرجِيبِ الْ َأ ْـلَبِ َأوْ تَعَــددِ الْمَـ ْولَى إذَا لَـمْ تَكَـعْ
ٍّ.
كفَايَة بِوَاحِدِ تَام
الْ ِ
كفَــأ ه فَ ـاِنْ كَــانَ
َويُكَــدمُ فِــ) ِولَايَ ـةِ الْ َكضَــاءِ :الْ ـأَعْلَمُ الْ ـ َأوْرَعُ الْأَ ْ
َأحَ ُدهُمَا أَعْلَمَ وَالْآخَرُ َأوْرَعَ ه قدِّمَ ــ فِيمَـا قَـدْ يَظْهَـرُ حُكْمُـوُ َويُخَـافُ
فِي ـوِ الْهَ ـوَى ــــ الْ ـ َأوْرَعُ ه َوفِيمَــا يَ ـدُيف حُكْمُ ـوُ َويُخَــافُ فِي ـوِ الِا ْ,ـتِبَا ُ:
الْأَعْلَمَُ .ففِ) الْحَدِيثِ عَنْ النبِ)ِّ َلى اللوُ عَلَيْـوِ وَسَـلمَ أَشـوُ قَـا َ(( :إن
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اللوَ يُحِب الْ َبصَرَ النافِـبَ ِعنْـدَ وُرُودِ الشـبُهَاتِ َويُحِـب الْعَكْـاَ الْكَامِـاَ
ِعنْدَ حُلو ِ الشهَوَاتِ.},,

(36,

وقــد ورد عَ ـنْ عَبْ ـدِ الل ـوِ بْ ـنِ عُمَ ـرَ َرهِ ـ)َ الل ـوُ عَنْهُمَــا قَــا َ :بَعَ ـثَ
النبِــ) بَعْثًــا وَأَم ـرَ عَلَ ـيْهِمْ أسَــا َمةَ بْـنَ َزيْ ـدٍ فَطَعَ ـنَ بَعْ ـيُ النــاربِ فِــ)
ِإمَا َرتِوِ فَكَا َ النبِ) (( :أَنْ تَطْ ُعنُـوا فِـ) ِإمَا َرتِـوِ فَكَـدْ كنْـتُمْ تَطْ ُعنُـونَ
فِ) ِإمَارَةِ َأبِيوِ مِنْ قَبْاُ وَايْـمُ اللـوِ إِنْ كَـانَ لَخَلِيكًـا لِلْ ِامَـارَةِ وَإِنْ كَـانَ
(37,

لَمِنْ َأحَبِّ الناربِ ِإلَ) وَإِن هَبَا لَمِنْ َأحَبِّ الناربِ ِإلَ) بَعْدَ ُ.,,

ولتمــام التنظــيم فكــد كــان  يــأمر البكيــة بالســمع والطاعــة
لألمراء والكادة باملعروف
وقد قَا َ  فِ) الْحَدِيثِ الصحِيبِ(( :عَلَـى الْمَـرْءِ الْمُسْـلِمِ السـمْعُ
وَالطاعَة فِ) عُسْرِ ِ َويُسْرِ ِ َو َم ْنشَطِوِ َومَكْ َرهِوِ مَـا لَـمْ يُـ ْؤمَرْ بِمَ ْعصِـ َيةِ
اللوِ فَاِذَا أمِرَ بِمَ ْعصِ َيةِ اللوِ فَلَا سَمْعَ َولَا طَا َعةََ ,,وقَـا َ (( :لَـا طَاعَـةَ
لِمَخْلويفِ فِ) مَ ْعصِ َيةِ الْخَالِقِ ,,,من جمموع الفتاوى.
ومع هب األوامر الصارمة بالسمع والطاعة فكد كان  يو )
بالطاعـــة يف املعـــروف وعـــدم االســـتجابة لألخطـــاء الـــن يصـــدرها
) اللـ ُو َعنْـ ُو أَن َرسُـو َ اللـ ِو َـلى
ِـ) َرهِـ َ
ٍّ
املسؤولون فكد ورد (( عَـ ْن َعل
( ,36ابن تيمية ,الفتاوى ,ج ,28ص 255ــ .258
( ,37حيب البخاري ,كتايف املناقب ,ص.3451
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الل ـوُ عَلَيْ ـوِ وَسَــلمَ بَعَ ـثَ جَ ْيشًــا وَأَم ـرَ عَلَ ـيْهِمْ َرجُلًــا فَ َأ ْوقَ ـدَ شَــارًا فَكَــا َ:
رب َأ ْن يَــ ْدخُلوهَا َوقَــا َ دخَــرُو َن إِشمَــا َف َر ْرشَــا ِم ْنهَــا
ا ْدخُلوهَــا فَــ َأرَا َد شَــا ٌ
فَبُكِرَ َذ ِلكَ لِرَسُو ِ اللوِ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ فَكَا َ لِلـبِينَ أَرَادُوا أَنْ
يَ ْدخُلوهَا لَوْ َدخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالوا فِيهَا ِإلَى يَوْمِ الْكِيَا َمةِ َوقَـا َ لِلْـآخَرِينَ
قَ ْولًـــا حَسَـ ـنًا َوقَـــا َ لَـــا طَاعَـ ـةَ فِـــ) مَ ْعصِـ ـ َيةِ اللـ ـوِ إِشمَـــا الطاعَـــة فِـــ)
(38,

الْمَعْرُوفِ.,,

وقــد كــان كــا موظــف وعامــا لــو مســؤوليات حمــددة ســواء
كاشت دينية أو دشيوية ,فاملؤذن مسـتأمن علـى الوقـت ومسـؤو عـن
(39,

متابعة اإلمام فيما لو تأخر ,مع أن اإلمام أعلى منو منصبًا.

والكاهــ) وظيفتــو العــد بــني النــارب ,وقــد حــددت لــو الطــريف
(40,

والوسا ا املعينة على ذلك.

وهكبا فان األمثلـة للوظـا ف يف العهـد النبـوي كـثرية ويصـعب
(41,

حصرها إال أن كا وظيفة أو عمالة منها ا واجبات حمددة.

( ,38مسند اإلمام أمحد ,حديث رقم .686
( ,39ابن حجر ,فتب الباري, ,ر احلديث رقم .643
( ,40ابن حجر ,فتب الباري, ,ر احلديث رقم .5204
( ,41اشظر :الكتاش) ,الرتاتيب اإلدارية ,ج ,1ص.50
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إدارة املوارد البشرية:
مــن املعلــوم أن اإلدارة تعتمــد يف تنفيــب أعما ــا ودكيــق أهــدافها
على الكوى البشرية الكادرة على دكيق األهداف املنشودة.
ولــبلك فكــد اهــتم الرســو  بــالكوى البشــرية العاملــة معــو يف
إدارة ,ؤون الدولة والدعوة اإلسالمية ,ويعترب االهتمام باملسـاعدين
والكـوى العاملــة مـن أهــم األولويـات يف اإلدارة الكدمــة واحلديثـة بــا
(42,

وروحها الن تعتمد عليها.

ولعا عملية اإلحصاء الن أمر بها رسو ا

 لسكان املدينة

املنورة بعد فرتة من ا جـرة مـن أكـرب األدلـة علـى االهتمـام مبعرفـة
الكــوة البشــرية وتكــديراتها فكــد ورد أن الرســو  أمــر باحصــاء
املسلمني يف قولـو اكتبـوا لـ) مـن تلفـل باإلسـالم مـن النـارب يكـو
حبيفــة بــن اليمــان فكتبنــا لــو ألفًــا ومخســما ة رجــا(43,وإن كــان
األمــر ال خي ـ

اإلدارة مبا,ــرة لكنــو يعطــ) مفهومً ـا خا ً ـا حــو

االهتمام بالطاقات البشرية ودراستها.

( ,42اشظــر :ديفـــد رتشـــمان ودخــرون ,اإلدارة املعا ـــرة ,ترمجـــة د .رفـــاع)
حممــد رفــاع) وحممــد ســيد أمحــد عبــد املتعــا  ,دار املــريخ ,الريــاض,
ص.247
( ,43اخلزاعى ,اريا الدالالت السمعية ,ص.10
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وشظـام اجملتمــع املســلم يف العصــر النبــوي متثــا يف بداياتــو األوىل
يف املدينـــة املنـــورة وخصو ًــا أن العـــاملني مـــع الرســـو  ينتمـــون
لعنصرين ر يسني هما املهاجرون واألشصار وهم البين قاموا مبعظم
املهــام اإلداريــة يف دولــة الرســو  وكاشــت ــم ىــاتهم اخلا ــة
املو وفة يف الكردن الكريم يف قولو تعـاىل  :وَالـبِينَ تَبَـوءُوا الـدارَ
وَالْاِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِ) ُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِما أوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَشْفسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَا َةٌ وَمَنْ
يُويفَ ُ,ب شَفْ سِوِ فَأولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ[ , 9 ( احلشر].
كاشت م
ا

فات املؤمنني البـاذلني ألشفسـهم وأمـوا م يف سـبيا

واحلــافظني لألماشــة قَ ـدْ أَفْلَ ـبَ الْمُؤْمِنُــونَ( ,1ال ـبِينَ هُ ـمْ فِــ)
َلَاتِهِمْ خَاِ,عُونَ( ,2وَالبِينَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرِهُونَ( ,3وَالبِينَ هُمْ

لِلزكَــاةِ فَــاعِلونَ( ,4وَال ـبِينَ هُ ـمْ لِف ـرُوجِهِمْ حَــافِظونَ( ,5إِلــا عَلَــى
أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاشُهُمْ فَـاِشهُمْ غَيْـرُ مَلـومِنيَ( ,6فَمَـنِ ابْتَغَـى
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِـكَ هُـمُ الْعَـادُونَ( ,7وَالـبِينَ هُـمْ لِأَمَاشَـاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ
رَاعُونَ([ ,8املؤمنون].
ومن هنا فكد سعى اإلسالم إىل تكوية الوازع الدي وخشـية ا
عند الفرد واإلحسان يف العما وبالتال) كـان لـبلك مـرد علـى مـن
كلفــوا بأعمــا وتلفــة ذات

ــلة مدمــة اجملتمــع املســلم ودعوتــو

وإدارة ,ؤوشو املختلفة كما أن الرسو  كان يـأمر بـا جرة ملـن
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أسلم من الكبا ا املختلفة وامع الطاقات املسـلمة يف املدينـة املنـورة
وحيث على زيادة عددهم بشـتى الطـريف ليكوشـوا

ـاحلني عـاملني

ششيطني يف اجملتمـع املسـلم النا,ـم ومسـاعدين يف إدارتـو وتنظيمـو
ودكيق أهدافو املختلفة.

التكليف بالعمل (التعيني):
إن كـــا عمليـــة تتطلـــب دديـــد الكيـــادات البشـــرية أو األفـــراد
العاملني فيها يتوقف عليها اختيار األ,خاص الكا مني على العمـا,
ولكــد دلــت أحــدال الســرية النبويــة علــى وجــود ,ــواهد معينــة عــن
اختيار األ,خاص ,وأن األسارب فيها هو الكـدرة علـى العمـا ((فكـد
يف
ت يَـا َرسُـو َ اللـ ِو َألَـا َتسْـ َت ْعمِلنِ) قَـا َ َفضَـ َر َ
ورد عن أب) ذر قَا َ :قلْـ ُ
ٍّ إِشكَ هَعِيفٌ وَإِشهَا َأمَاشَة وَإِشهَا يَوْمَ
بِيَدِ ِ عَلَى َمنْكِبِ) ثُم قَا َ يَا َأبَا ذَر
الْكِيَامَـ ـةِ خِـ ـ ْزيٌ َوشَدَامَـ ـةٌ إِلـــا مَـ ـنْ َأخَـ ـ َبهَا بِحَكِّهَـــا وَأَدى الـ ـبِي عَلَيْـ ـوِ
(44,

فِيهَا.,,

وقد كان  خيشى تدافع النارب على املسـؤولية ودملـها دـن
ال يكــدرون عليهــا دــا يوقــع املســؤو عــن التعــيني يف حــرج ,ودــا
يو ــا غــري الكــادرين للمنا ــب ولــبلك كــان  ينهــى عــن التطلــع
للكيــادة واإلمــارة ((فكــد وردعــن عَبْ ـدُ الــرحْمَنِ بْـنُ سَ ـمُرَةَ قَــا َ النبِــ)
(,44

حيب مسلم ,احلديث رقم .3404
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َــلى اللـوُ عَلَيْـوِ وَسَــلمَ يَــا عَبْـدَ الــرحْمَنِ بْـنَ سَـ ُمرَةَ لَــا تَسْـأَ ْ الْ ِامَــارَةَ
فَاِشكَ إِنْ أوتِيتَهَا عَنْ مَسْ َأ َلةٍ وُكِلْتَ ِإلَيْهَا وَإِنْ أوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْـ َأ َلةٍ
أ ِعنْتَ عَلَيْهَا.,,
كمـا ورد عنـو  التحـبير مـن احلـرص علـى اإلمـارة فيمـا روا
أبو هُ َريْرَةَ ((عَنْ النبِ)ِّ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ قَـا َ إِشكـمْ سَتَحْ ِر ُـونَ
عَلَى الْ ِامَارَةِ وَإِشهَا سَتَكونُ شَدَا َمةً َوحَسْرَةً َفنِعْمَـتِ الْمُ ْرهِـعَة َوبِئْسَـتْ
(45,

ا ْلفَاطِمَة.,,

ومــع هــب الكراهي ـة للمنا ــب الكياديــة فكــد كــان الصــحابة
يتطلعـــون ملواقـــف ارهـــاد والتضـــحية ويتمنوشهـــا وخصو ًــا حينمـــا
تكون مكروشة بالثناء من النيب  الـبي ال ينطـق عـن ا ـوى ((فكـد
ورد عَـنْ َأبِــ) هُ َريْ ـرَةَ أَن رَسُــو َ الل ـوِ َــلى الل ـوُ عَلَيْـوِ وَسَــلمَ قَــا َ يَ ـوْمَ
ســولَوُ َيفْـتَبُ اللـوُ عَلَــى
خَيْبَـرَ لَــأعْطِيَن هَـبِ ِ الرايَـةَ َرجُلًــا يُحِــب اللـوَ وَرَ ُ
يَ َديْــوِ قَـــا َ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطـــايفِ مَـــا َأحْبَبْــتُ الْ ِامَـــارَةَ إِلـــا يَ ْومَئِــبٍ قَـــا َ
فَتَسَـاوَرْتُ لَهَــا َرجَــاءَ أَنْ أدْعَــى لَهَــا قَـا َ فَـدَعَا رَسُــو ُ اللـوِ َــلى اللـوُ
ت
ي َولَـا َت ْل َتفِـ ْ
ب َف َأ ْعطَـا ُ إِياهَـا َوقَـا َ امْـ ِ
َعَل ْي ِو َوسَل َم َعلِ) ْب َن َأبِ) طَالِـ ٍ
حَتى َيفْتَبَ اللوُ عَلَ ْيكَ قَا َ فَسَارَ عَلِ)ق َ,يْئًا ثُم َو َقفَ َولَمْ يَلْ َتفِتْ َفصَرَخَ
يَا رَسُو َ اللوِ عَلَى مَاذَا أقَاتِاُ الناربَ قَـا َ قَـاتِلْهُمْ حَتـى َيشْـهَدُوا أَنْ لَـا

( ,45سنن الرتمبي ,ج ,4حديث رقم .140
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ك
ك َفكَـ ْد َم َنعُـوا ِمنْـ َ
ِإ َل َو إِلا الل ُو َوأَن ُمحَمدًا َرسُو ُ اللـ ِو فَـ ِاذَا َفعَلـوا َذلِـ َ
(46,

ِدمَا َءهُمْ وَ َأمْوَالَهُمْ إِلا بِحَكِّهَا َوحِسَابُهُمْ عَلَى اللوِ.,,

وقد شهى الرسو  عن تعيني أحد للمحاباة واجملاملـة فكـد ورد
عن أب) بكر الصديق  أن رسو ا

 قَا (( :مَنْ َولِ)َ مِنْ َأمْـرِ

الْمُسْلِمِنيَ َ,يْئًا فَأَمرَ عَلَيْهِمْ َأحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْوِ لَ ْعنَة اللوِ لَا يَكْبَاُ اللوُ
ِمنْوُ َ ْرفًا َولَا عَ ْدلًا حَتى يُ ْدخِلَوُ جَهَـنمَ َومَـنْ أَعْطَـى َأحَـدًا حِمَـى اللـوِ
فَكَـدْ اشْتَهَـكَ فِــ) حِمَــى اللـوِ َ,ـيْئًا بِغَيْـرِ حَكِّـوِ فَعَلَيْـوِ لَ ْعنَــة اللـوِ َأوْ قَــا َ
(47,

تَبَرأَتْ ِمنْوُ ذِمة اللوِ عَز َوجَا.,,

تعدد السلطات وتوزيع الصالحيات:
ال ,ــك أن أي تنظــيم إداري يتطلــب دديــد املســؤوليات ووهــو
الصــالحيات ,وحينمــا كــان  يبعــث أمرا ــو إىل منــاطق وتلفــة
كان حيدد لكـا مـنهم منطكـة معينـة بـباتها يصـبب مسـؤولًا عنهـا
وحينمــا بعــث معــاذ بــن جبــا وأبــا موســى األ,ــعري  حــدد لكــا
(48,

واحد منهما والفًا معينًا أمر أن يدير وأمرهما أن يتطاوعا.

( ,46حيب مسلم ,حديث رقم .4432
( ,47مسند اإلمام أمحد ,حديث رقم .21
( ,48باقادر :عبد ا بن أمحد ,الكفاءات اإلدارية يف السياسة الشـرعية,
دار اجملتمع ,جدة1406 ,هـ ,ص.110
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ولكــد دلــت شصــوص وتلفــة علــى أن لكــا عامــا مهمــة خا ــة
ولبلك فكد كان يبعث من يعلم النارب ويبعث مـن خيصـو بالكضـاء
ويبعث من يعما على الزكاة ويبعث من يصل) بالنارب ويكلف من
يكوم بكسمة الغنا م أو مجعها ,ولبلك فف) كا حادثة مـن حـوادل
الســرية دالالت وتلفــة علـــى اختصــاص كــا فـــرد معــني بأعمـــا
(49,

و الحيات حمددة ومنضبطة حددها م . 

وحينما بعث الرسو  أبا بكر الصديق على النارب باحلا يف
السنة التاسعة للهجرة ,أوكا لعل) بـن أبـ) طالـب  مهمـة أخـرى
وه) تبليـ ديـات بـراءة (سـورة التوبـة50,(,فكـان لكـا منهمـا مهمتـو
اخلا ة دون تداخا بينهما.
كما أشو  يف غزوة أحد حدد للرماة موقعًا ومهمة وأمرهم بأن
(51,

ال يتعدوا املهمة الن أوكلت م وال يتجاوزوا موقعهم.

التقسيمات اإلدارية:
مــن الصــعب علــى الباحــث ايــا تكســيمات إداريــة حمــددة يف
العصر النبوي ,إذ أن األمر كان أبسط من ذلك ,لكن من الثابت

( ,49العُمري ,الوالية على البلدان يف عصر اخللفاء الرا,دين ,ص.40
( ,50اشظر :باقادر ,الكفاءات اإلدارية ,ص.113
( ,51اشظر :ابن هشام ,السرية النبوية ,ج ,3ص.54
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اصي

كا عامـا مـن عمـا الرسـو  بوظيفـة حمـددة ,فكـد

عرف بعي العاملني بأشو عاما الزكاة ,كما عرف دخـرون بـأشهم
قواد عسكريون وعرف دخرون بأشهم أمراء الصـالة وغريهـم بـأشهم
قضاة ,وغريهم باملسؤولية عن بيت املا  ,أو مجع أمـوا حمـددة أو
قســمتها ,كمــا أن الــبعي عــرف باحلراســة ,بــا وحتــى باخلدمــة
الشخصية لرسو ا

 مثا أشل بن مالك . 

ولعـــا حـــديثًا واحــدًا يكشـــف جـــزء مـــن هـــب التخصصـــات يف
حديث لرجا من أها الكوفة قا لو أبو الدرداء ( َأ َولَـ ْيلَ ِعنْـدَكمْ
ابْنُ أمِّ عَبْدٍ َاحِبُ النعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ َوفِـيكمْ الـبِي َأجَـارَ ُ
اللوُ مِنْ الشيْطَانِ يَ ْعنِ) عَلَى لِسَانِ شَبِيِّوِ َلى الل ُو عَلَيْـوِ وَسَـلمَ َأ َولَـ ْيلَ
فِيكمْ َاحِبُ سِرِّ النبِ)ِّ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَـلمَ الـبِي لَـا يَعْلَمُـوُ َأحَـدٌ
غَيْـــرُ ُ52,(.,وال ,ـــك أن اإلدارة العســـكرية وتكســـيم املســــئوليات يف
سرايا رسو ا

 وغزواتو خري مثا على تلك التكسيمات إهافة

إىل مهـام الصــحابة املختلفـة الــن كــان  يكلفهـم بهــا يف املدينــة
وغريها واملطلع علـى مـا كتبـو الكتـاشى يف الرتاتيـب اإلداريـة اـد
تنوع األعما واملهام واختالفها بني أ حايف رسو ا

( ,52اشظر :الكتاشى ,الرتاتيب االدراية ,ج ,1ص.74
( ,53اشظر :املصدر السابق.

(53,

.
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التعليم والتدريب:
حــرص الرســو  علــى إعــداد الرجــا املختصــني كــا فيمــا
خيصو باإلهـافة إىل اإلعـداد العـام لكـا األفـراد بالتـدريبات الـن
مكن أن يفيد منها.
وقــد كــان  يعلــم األمــراء الــبين يبعــثهم بنفســو وحيــدد ــم
أهــــدافهم بــــا واألســــلويف الــــبي ينبغــــ) أن يتبــــع يف تنفيــــب املهــــام
واألهــداف فكــد ورد ((عَـنْ ابْـنِ عَبــارب َرهِـ)َ اللـوُ َعنْهُمَــا قَــا َ :قَــا َ:
رَسُو ُ اللوِ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَا حِنيَ بَعَثَـوُ ِإلَـى الْـيَمَنِ
إِش ـكَ سَ ـتَ ْأتِ) قَ ْومًــا مِ ـنْ َأهْ ـاِ الْكِتَــايفِ فَ ـاِذَا جِئْ ـتَهُمْ فَــادْعُهُمْ ِإلَــى أَنْ
َيشْهَدُوا أَنْ لَا ِإلَوَ إِلا اللوُ وَأَن مُحَمدًا رَسُو ُ اللوِ فَـاِنْ هُـمْ طَـاعُوا لَـكَ
بِ َب ِلكَ فَ َأخْبِ ْرهُمْ أَن اللوَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَ ْملَ َلَوَاتٍ فِ) كاِّ يَوْم
َولَيَْلةٍ فَاِنْ هُـمْ طَـاعُوا لَـكَ بِـ َب ِلكَ فَـ َأخْبِ ْرهُمْ أَن اللـوَ قَـدْ فَـرَضَ عَلَـيْهِمْ
ك
خ ُب مِـ ْن َأ ْغ ِنيَـا ِ ِه ْم َفتُـرَد َعلَـى فكَـرَا ِ ِه ْم فَـ ِا ْن هُـ ْم طَـاعُوا لَـ َ
َ َد َق ًة ُت ْؤ َ
ل َب ْينَـ ُو
ك َوكَـرَا ِ َم َأمْـوَا ِل ِه ْم وَاتـ ِق َدعْـ َو َة ا ْل َمظْلـو ِم َفاِشـ ُو لَـ ْي َ
ك َفاِيـا َ
ِب َب ِل َ
َوبَـيْنَ اللـوِ حِجَــايفٌ54,(.,,ومــن هنــا شالحــل حــرص رســو ا

 علــى

تعليم معاذ  مهامو وترتيب أولياتو بنفسو.
ومثــا ذلــك حينمــا وجــو رســو ا
(,54

حيب البخاري ,حديث رقم .4000

 علــى بــن أبــ) طالــب 
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ٍّ 
للكضاء يف اليمن علمـو بنفسـو  وكـان دـا روي(( :عَـنْ عَلِـ)
قَا َ بَعَ َثنِ) رَسُو ُ اللوِ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ ِإلَـى الْـيَمَنِ قَاهِـيًا فَكلْـتُ
ِّـن َولَـا ِعلْـ َم لِـ) بِا ْل َكضَـا ِء َفكَـا َ
ث الس ِّ
يَا َرسُو َ الل ِو ُت ْرسِلنِ) َو َأشَا حَـدِي ُ
خصْـمَانِ
إِن اللوَ سَيَهْدِي قَلْ َبكَ َويُثَبِّتُ لِسَا َشكَ فَاِذَا جََللَ بَيْنَ يَـ َد ْيكَ الْ َ
فَلَا تَ ْكضِيَن حَتى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَو ِ فَاِشوُ َأحْرَى
أَنْ يَتَبَــينَ لَ ـكَ الْ َكضَــاءُ قَــا َ فَمَــا ِزلْ ـتُ قَاهِ ـيًا َأوْ مَــا  َ,ـكَكْتُ فِــ)
(55,

َقضَاءٍ بَعْدُ.,,

اخلربة:
لكد اهـتم الرسـو  بوجـود اخلـربة وتنميتهـا لـدى املسـلمني يف
وتلف اجملاالت املدشية والعسكرية ,فكد كان  خيرج السـرايا
مــــن املدينــــة قبــــا اإلذن بالكتــــا  ,وكــــان  يركــــز فيهــــا علــــى
املهــاجرين بالدرجــة األوىل يف تلــك الســرايا لوجــود الوقــت الكــايف
عنـــدهم للتـــدريب وكســـب اخلـــربة ,والششـــغا األشصـــار باإلشتـــاج
الزراع) وتنمية احملا يا.
وكــان مــن ســنتو  االســتعاشة بأ ــحايف االختصــاص مــن أهــا
اخلربة فف) هجرتو  استعان بـدليا مـاهر يف معرفـة الطـريف ,ويف
محـــا الرايـــات يف الغـــزوات كـــان خيتـــار أ ـــرب الرجـــا وأ,ـــدهم
( ,55سنن الرتمبي ,حديث رقم .3111
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دملًا ,ويف جما الكتابة خيتار اخلرباء من الرجـا  ,بـا حتـى يف
دثليو البين كـان يبعـثهم برسـا لو إىل امللـوك واألمـراء املعا ـرين
لــو كــان  يبعــث أهــا اخلــربة والدرايــة يف األمــاكن واجملتمعــات
الن يوفدون إليها.
وقد استفاد  من رجا جـاء إىل الـنيب فكـا إشـ) رأيـت موهـعا
للسويف أفال تنظر إليـو قـا بلـى فكـام معـو حتـى جـاء موهـع السـويف
فلما رد أعجبو وركي برجلو وقا شعم سوقكم هـبا فـال يـنك
(56,

وال يضربن عليكم خراج.

كمــا كــان  حريصً ـا علــى اشتشــار اخلــربة بــني النــارب فيــأمر
بعضهم بتعليم بعي ويدريف بعي الصحابة بعضهم اآلخر.
وقد كان  يشهد بنفسو مترين املسلمني على الرم) يف بعـي
(57,

شواح) املدينة املنورة.

األجور واملكافأة (املرتبات):
لكـــد وجـــدت حكـــويف وتلفـــة للعـــاملني يف املنا ـــب والوظـــا ف
اإلداريــة والعمــاالت الشــرعية يف عهــد رســو ا

 وهــب احلكــويف

منها ما هو أدب) ومنها ما هو معنوي وقد دلت األخبار املختلفة علـى
( ,56الكتاش) ,الرتاتيب اإلدارية ,ج ,2ص.163
( ,57الصاحل) الشام) ,سبا ا داية والر,اد ,ج ,1ص.291
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اصـــي

حكـــويف ماليـــة وأدبيـــة للعــاملني يف الوظـــا ف املختلفـــة يف

الدولــة اإلســالمية يف عهــد رســو ا

 وقــد وهــع البخــاري يف

حيحو بابًا عنوشو بـ (بَايف رِزْيفِ الْحُكـامِ وَالْعَـامِلِنيَ عَلَيْهَـا ,...وأورد
فيو أحاديث منها ما روي ((أَن عَبْدَ اللوِ بْنَ السـعْدِيِّ َأخْبَـرَ ُ أَشـوُ قَـدِمَ
) مِـ ْن َأ ْعمَـا ِ
ك َتلِـ َ
ل أَشـ َ
خلَا َف ِت ِو َفكَا َ َل ُو ُعمَـ ُر َألَـ ْم أحَـد ْ
َعلَى ُع َم َر فِ) ِ
ت َبلَـى َفكَـا َ ُعمَـ ُر
ك ِر ْه َتهَـا فَكلْـ ُ
ت ا ْل ُعمَالَـ َة َ
الناربِ أَعْمَالً ا َف ِاذَا أ ْعطِيـ َ
خيْـر وَأرِيـ ُد َأ ْن
ت إِن لِـ) َأ ْفرَاسًـا َو َأ ْعبُـدًا َو َأشَـا ِب َ
ك قلْـ ُ
َفمَا ُترِي ُد ِإلَى َذلِـ َ
تَكونَ عُمَالَتِ) َ َد َقةً عَلَى الْمُسْلِمِنيَ قَا َ عُمَرُ لَا َتفْعَاْ فَاِشِّ) كنْـتُ
أَرَدْتُ البِي أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُو ُ اللـوِ َـلى اللـوُ عَلَيْـوِ وَسَـلمَ يُعْطِينِـ)
ت
ا ْل َعطَا َء َفأَقو ُ َأ ْعطِـ ِو َأ ْفكَـ َر ِإ َليْـ ِو مِنِّـ) حَتـى َأ ْعطَـاشِ) مَـر ًة مَالًـا فَكلْـ ُ
أَعْطِوِ َأفْكَرَ ِإلَيْوِ مِنِّ) فَكَا َ النبِ) َلى اللوُ عَلَيْـوِ وَسَـلمَ خُـبْ ُ فَتَمَولْـوُ
ف َولَـا سَـا ِا
ت َغيْـ ُر ُمشْـ ِر ٍ
ك مِـ ْن هَـبَا ا ْلمَـا ِ َو َأشْـ َ
َو َتصَد ْيف ِب ِو َفمَا جَـا َء َ
(58,

سكَ.,,
فَخُبْ ُ وَإِلا فَلَا تُتْبِعْوُ َشفْ َ
وقد ثبت أن رسو ا

 حينما عني عتايف بن أسيد على مكة

جعا لو راتبًا يومياً درهمًا ,واعترب هبا املبل جمزيًا يف مكيارب ذلك
(59,

الزمان.

( ,58حيب البخاري ,حديث رقم .6630
( ,59ـــبح) الصـــاح ,الـــنظم اإلســـالمية ,دار العلـــم للماليـــني ,بـــريوت,
1980م ص.308
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املساواة والعدالة:
العدالة مبدأ إسـالم) هـام دكـم أمـور املسـلم يف كـا أحوالـو
العامة واخلا ة وخصو ًا ما يتعلق باآلخرين إذا تـوىل عملًـا للنـارب
وقــد قــا ا

تعــاىل :إِن اللـوَ يَ ـأْمُرُ بِالْعَـدْ ِ وَالْاِحْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي

الْكرْبَــى وَيَنْهَــى عَ ـنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنْكَ ـرِ وَالْبَغْ ـ)ِ يَعِظك ـمْ لَعَلك ـمْ
تَبَكرُونَ[,90( النحا].
 فَلِبَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَكِمْ كَمَا أمِرْتَ وَلَا تَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقاْ ءَامَنْتُ
بِمَا أَشْزَ َ اللوُ مِنْ كِتَايفٍ وَأمِرْتُ لِأَعْدِ َ بَيْنَكمُ اللوُ رَبنَا وَرَبكمْ لَنَا
أَعْمَالنَا وَلَكمْ أَعْمَالكمْ لَا حُجـةَ بَيْنَنَـا وَبَيْـنَكمُ اللـوُ يَجْمَـعُ بَيْنَنَـا
وَإِلَيْوِ الْمَصِريُ[ ,15( الشورى].
وال ,ك أن العدالة ليست خا ة يف الكضـاء بـا هـ) توجيـو عـام
لكـــا مســـلم وهـــ) مـــن

ـــميم العمـــا اإلداري حيـــث أن املســـؤو

اإلداري ينبغ) أن يكون عادال مع موظفيو وينبغ) أن يكـون عادلًـا
مع ذوي العالقة بالعما وأ حايف املصاح املتصلة بعملة با حتـى يف
إدارة عا لتو وعملو اخلاص فكيف إذا كان احب منصب وعما
متصـــا بعامـــة النـــارب أو خا ـــتهم ,وحـــني زعـــم أحـــد ارهـــا أن
الرسو 

يعد يف قسـمة أمـوا حـنني ,غضـب رسـو ا



لعظم التهمة يف شظر والتهامو بعدم اإلشصاف وهو  أعـد النـارب
وأبرهم وأسوة رميع العاملني على ,ؤون النارب  وحكويف العباد.
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املشاورة:
ال ,ــك أن اإلدارة العليــا دتــاج باســتمرار إىل مشــاورة الكــوادر
األخرى املشاركة يف املسؤولية قبا اااذ الكرارات املصريية ,وقـد
ســاد يف الفكــر اإلداري احلــديث أهميــة املشــاورة قبــا ااــاذ قــرار
إداري حمدد وجرت دراسات وتلفة حو أهميـة املشـاورة وشتا جهـا
(60,

بالنسبة للكيادات اإلدارية العليا.
وقد كان رسو ا

 وهو قا د الدولة اإلسـالمية يكثـر مـن

مشاورة أ حابو  حيـث شزلـت عليـو سـورة الشـورى لتؤكـد هـبا
املبــدأ يف قولــو تعــاىل  :وَال ـبِينَ اسْ ـتَجَابُوا لِ ـرَبِّهِمْ وَأَقَــامُوا الص ـلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ ُ,ورَى بَيْنَهُمْ وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكونَ[,38( الشورى].
ويف قولو تعاىل  :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللـوِ لِنْـتَ لَهُـمْ وَلَـوْ كنْـتَ فَظـا
غَلِـــيلَ الْكَلْـ ـبِ لَاشْفَضـــوا مِــنْ حَوْلِـ ـكَ فَـــاعْفُ عَــنْهُمْ وَاسْـ ـتَغْفِرْ لَهُـ ـمْ
ح ـب
ت َف َتوَكـ ْا َعَلــى اللـ ِو إِن اللـ َو ُي ِ
َوَ,ـا ِو ْر ُه ْم فِـ) الْـ َأ ْم ِر َفـ ِاذَا َع َزمْـ َ
الْمُتَوَكِّلِنيَ[ ,159(العمران].
وقد ثبت كثرة مشاورة الرسو  للصحابة العـاملني معـو قبـا
اااذ الكـرارات ا امـة ,حتـى عـرف بعـي الصـحابة أشهـم مـن أهـا
,ورى رسو ا

.

( ,60ا واري ,اإل دارة األ و واألسل العلمية ,ص.176
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وحوادل غزوة بدر مليئة بالشورى قبا اااذ قرار املكان وقبـا
اااذ قـرار احلـريف ,ويف غـزوة أحـد استشـار الرسـو  أ ـحابو
قبــــا دديــــد مكــــان املعركــــة ,ويف غــــزوة األحــــزايف مشــــاورة
الرســو  أ ــحابو يف ااــاذ املوقــف املناســب واســتفاد مــن خــربة
ســــلمان  ,ومــــن املالحــــل يف مواقــــف الشــــورى الــــن أجراهــــا
الرســو  أشهــا تهــدف ألمــرين األو الو ــو إىل الكــرار الصــحيب
وهــبا يتطلــب الســماع ألهــا اخلــربة والدرايــة ,واألمــر الثــاش) هــو
تطييــب خــاطر املشــاركني يف األحــدال وىــاع رأيهــم وإحساســهم
أشهــم جــزء مــن الكــرار وأ ــحابو وليســوا مهمشــني ولعــا أبــرز مثــا
إل,ــعار اآلخــرين باملشــاركة ىــاع الرســو  لــرأي األشصــار يف
غزوة بدر وإ رار على السماع منهم ودن مثلهم.
ومن الثابت أن الرسـو  كـان يستشـري بعـي الصـحابة قبـا
تعـيني أحـد معــني علـى عمــا للرسـو  فكــد روى األمـام أمحــد يف
ٍّ قَــا َ :قَـا َ :رَسُــو ُ اللـوِ َــلى اللـوُ عَلَيْـوِ وَسَـلمَ لَـوْ
مسـند ((عَـنْ عَلِـ)
(61,

كنْتُ ُمؤَمِّرًا َأحَدًا دُونَ َمشُورَةِ الْ ُم ْؤ ِمنِنيَ لَأَمرْتُ ابْنَ أمِّ عَبْدٍ.,,

املعاملة اخلاصة (والعالقات اإلنسانية):
من أبـرز املبـادئ اإلداريـة احلديثـة بـروز العالقـات اإلشسـاشية بـني
العـــاملني يف الكطـــاع الواحـــد ,وخصو ًــا بـــني املـــديرين والعـــاملني
( ,61مسند اإلمام أمحد ,حديث رقم .534
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معهــم ,وقــد تطرقــت العديــد مــن الدراســات احلديثــة ــبا املوهــوع
بالتفصيا.
ومــن املعــروف أن رســو ا

 كاشــت تربطــو عال ــق خا ــة

وقوية مع مجيع أ حابو  وخصو ًا مع من تولـوا أعمالًـا لرسـو
ا

 يف وتلـــف أحنـــاء الدولـــة اإلســـالمية ,ولعـــا مـــن املواهـــع

املشهورة يف شزو الدمع من رسو ا

 حينما لك) أسامة بن زيد

بعد مكتا والد زيد بن حارثـة يف غـزوة مؤتـو(( :جَـاءَ أسَـامَة بْـنُ َزيْـدٍ
ت عَ ْينَـا ُ ,فَلَمـا كَـانَ
بَعْدَ قَتْاِ َأبِيوِ ,فَكَامَ بَـيْنَ يَـ َديْ النبِـ)ِّ  فَـ َدمَعَ ْ
مِنْ الْغَدِ جَاءَ فَكَامَ مَكَامَوُ َذ ِلكَ ,فَكَـا َ النبِـ) َـلى اللـوُ عَلَيْـوِ وَسَـلمَ:
َألْكَى ِمنْك الْيَوْمَ مَا لَكِيت ِمنْك َأ ْملِ.,,
كما ا,ـتهر عـن رسـو ا

 تتبـع أحـوا املتـزوجني والعـزايف

مــن أ ــحابو وأمرا ــو بــا شكــا عنــو  أشــو كتــب تهنئــة إىل أحــد
(62,

أمرا و حينما رزيف مبولود.

وكــثريًا مــا حيتــاج املوظفــون والعــاملون مــع املســؤو إىل مواقــف
خا ــة للمســاشدة املعنويــة ,حينمــا يتعرهــون للــتهم أو االستضــعاف
ويتطلــب مــن الكا ــد أو املــدير دعمً ـا معنويً ـا خا ً ـا يســندهم ويعيــد

( ,62اشظــر :حممــد محيــد ا  ,الوثــا ق السياســية للعهــد النبــوي واخلالفــة
الرا,دة ,ص.211
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الثكة يف أشفسهم ويؤهلهم للكيام مبهـامهم املناطـة بهـم ,وقـد كـان
الرســو  حريصً ـا باســتمرار علــى دعــم أمرا ــو وقــواد واحــرتام
اآلخــرين ــم ومــن ,ــواهد ذلــك مــا ورد ((عَ ـنْ ابْ ـنِ عُمَـرَ َرهِ ـ)َ الل ـوُ
َعنْهُمَا قَا َ :أَم َر َرسُـو ُ اللـ ِو َـلى اللـ ُو َعَليْـ ِو َوسَـل َم أسَـا َم َة َعلَـى قَـوْم
فَطَ َعنُوا فِ) ِإمَا َرتِوِ فَكَا َ :إِنْ تَطْ َعنُوا فِ) ِإمَا َرتِوِ فَكَدْ طَ َعنْتُمْ فِ) ِإمَـارَةِ
َأبِيوِ مِنْ قَبْلِوِ وَايْمُ اللوِ لَكَدْ كَانَ خَلِيكًـا لِلْ ِامَـارَةِ وَإِنْ كَـانَ مِـنْ َأحَـبِّ
(63,

الناربِ ِإلَ) وَإِن هَبَا لَمِنْ َأحَبِّ الناربِ ِإلَ) بَعْدَ ُ.,,

كما كان بتفكدهم ويتابع أحوا م فيستكبلهم بنفسو ويـودعهم
عنــد تــوجههم ألعمــا م املناطــة ويــدعوا ــم دعــوة خا ــة بــالتوفيق
وخـري األمــور((عَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ قَــا َ كَــانَ رَسُــو ُ اللـوِ َــلى اللـوُ عَلَيْـوِ
وَسَلمَ إِذَا وَدعَ َرجُلًا َأخَبَ بِيَدِ ِ فَلَا يَدَعُهَا حَتى يَكونَ الرجُاُ هُـوَ يَـدَعُ
ك َو َأمَا َشتَـكَ
ِـ) َـلى اللـ ُو َعَليْـ ِو َوسَـل َم َويَكـو ُ اسْـ َت ْو ِد ْع اللـ َو دِينَـ َ
يَـ َد النب ِّ
(64,

وَدخِرَ عَمَِلكَ.,,

كما كان يتفكـد أحـوا م العا ليـة فيحـث بعضـهم علـى الـزواج
ويساعدهم عليو ,وحيضر مناسباتهم املختلفة يف األعياد واألفرا ,
ويعـــود مرهـــاهم ويعـــزيهم يف موتـــاهم ويهنـــئهم يف مواليـــدهم ,بـــا

( ,63حيب البخاري ,حديث ر قم .2919
( ,64روا الرتمبي ,حديث رقم .3364
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ويلعب مع أطفـا م  وهـو الكا ـد األعلـى  لكـا األمـة العـاملني
معو والعامة منهم.
وال ,ــك أن هــبا التعامــا النبــوي الرا ــع كــان لــو دور را ــع يف
تكويــة الــرو املعنويــة ــؤالء املــوظفني والعــاملني يف اإلدارة النبويــة,
ويف ,عورهم بأن قا دهم حيل بهـم ويعطـف علـيهم ويتـابع أمـورهم
اإلشساشية املختلفة.

احلوافز املعنوية:
يف الوقت البي حث اإلسالم علـى املسـاواة فاشـو أ,ـاد بأ ـحايف
العلم واخلربة ,ولبلك جاءت ديات الكردن يتم بعضها بعضًا ويكما
بعضها بعضًا غري متناقضة تدعو للمساواة يف الوقت البي ترفع فيو
من ,أن العلماء والعاملني وتشيد بهم يكـو ا

تعـاىل :أَمْ مَـنْ هُـوَ

قَاشِتٌ ءَاشَاءَ الليْاِ سَاجِدً ا وَقَا ِمًا يَحْبَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّـوِ قـاْ
هَ ـاْ يَسْ ـتَوِي ال ـبِينَ يَعْلَمُــونَ وَال ـبِينَ لَــا يَعْلَمُــونَ إِشمَــا يَتَ ـبَكرُ أولــو
الْأَلْبَايفِ[,9( الزمر].
كما أ,اد سبحاشو وتعاىل بالعلماء يف قولو تعـاىل :وَمِنَ النـاربِ
وَالدوَ ايفِّ وَالْأَشْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَاشُوُ كَبَلِكَ إِشمَا يَخْشَى اللوَ مِنْ عِبَادِ ِ
الْعُلَمَاءُ إِن اللوَ عَزِيزٌ غَفورٌ[,28( فاطر].
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ويف قولو تعـاىل  :وَالـبِينَ هُـمْ لِأَمَاشَـاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ رَاعُـونَ,8( 
[املؤمنون].
وقــد قــا (( :فيمــا روى عَـنْ َأبِــ) مُوسَــى عَـنْ النبِــ)ِّ َــلى اللـوُ
عَلَيْوِ وَسَلمَ قَا َ :الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْ َأمِنيُ البِي ُي ْن ِفبُ وَرُبمَا قَـا َ يُعْطِـ)
مَا أمِرَ بِوِ كَامِلًا مُوَفرًا طَيِّبًا بِوِ َشفْسُوُ فَيَ ْدفَعُوُ ِإلَـى الـبِي أمِـرَ لَـوُ بِـوِ
(65,

َدقَيْنِ.,,
َأحَدُ الْمُ َتص ِّ

وقد كان الرسو  يشيد ببعي الصـحابة بأىـا هم ومتـد
أعمالًــ ا حمـــددة مـــنهم .فكـــد أ,ـــاد بعلـــ) بـــن أبـــ) طالـــب يـــوم فـــتب
خيــرب66,(,كمــا أ,ــاد بســعد بــن أبــ) وقــاص وب ـأب) دجاشــة يف غــزوة
أحـــد67,(,كمـــا أ,ـــاد بعمـــر بـــن اخلطـــايف وبـــأب) بكـــر الصـــديق
وبغريهــم يف مواهــع وتلفــة68,(,بــا إن مــن يرجــع أللكــايف الصــحابة
وتسمياتهم اخلا ة اد أشها يف مواهع ذات عالقـة بتصـرف معـني
أثنى فيو رسو ا

 على أ حابو ,فما أىاء الصديق والفارويف

وأمـني هـب األمــة ,وغريهـا مــن األلكـايف إال مواهــع إ,ـادة معنويــة,
أطلكها رسو ا

 ـؤالء النفـر مـن أ ـحابو الـبين متيـزوا علـى

غريهم.
( ,65حيب البخاري ,حديث رقم .1348
( ,66ابن أبى ,يبة ,املغازي ,ص.302
( ,67ابن أبى ,يبة ,املغازي ,ص.220
( ,68سنن الرتمبي ,ص.3733
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وقــد أ,ــاد الرســو  بــبعي

ــغار الســن وأمــر بتكــدمهم يف

الصــالة بســبب حفظهــم لكتــايف ا

ســبحاشو وتعــاىل ,ومــن هــؤالء

عمرو بن سلمة  البي قَا َ(( :كنا بِحَاهِر يَمُر ِبنَا الناربُ إِذَا َأتَـوْا
النبِ) َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ فَكَاشُوا إِذَا َرجَعُوا مَروا ِبنَا فَ َأخْبَرُوشَا أَن
ت غلَامًـا
َرسُو َ اللـ ِو َـلى اللـ ُو َعَليْـ ِو َوسَـل َم قَـا َ كَـبَا َوكَـبَا وَكنْـ ُ
حفِظْتُ مِنْ َذ ِلكَ قرْدشًا كَ ِثريًا فَاشْطَلَقَ َأبِ) وَافِدًا ِإلَى رَسُـو ِ
حَافِظًا فَ َ
اللوِ َـل ى اللـ ُو َعَليْـ ِو َوسَـل َم فِـ) َشفَـر مِـ ْن َق ْومِـ ِو َفعَل َمهُـ ْم الصـلَا َة َفكَـا َ
حفَــل َفكَــدمُوشِ)
ت َأ ْ
ت َأقْــ َر َأ ُه ْم ِلمَــا كنْــ ُ
يَــؤُمك ْم َأقْــ َر ُك ْم وَكنْــ ُ
فَكنْـتُ أَ ُمهُـمْ وَعَلَــ) بُـرْدَةٌ لِــ) َـ ِغريَةٌ َـفْرَاءُ فَكنْـتُ إِذَا سَـجَدْتُ
تَكَشـفَتْ عَنِّــ) فَكَالَـتْ امْـرَأَةٌ مِـنْ النِّسَــاءِ وَارُوا عَنــا عَـوْرَةَ قَــا ِر ِكمْ
فَاْ,تَ َروْا لِ) قَمِيصًا عُمَاشِيًّا فَمَا فَ ِرحْتُ ِبشَ)ْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَ َرحِـ) بِـوِ
(69,

ني.,,
سنِ َ
سنِنيَ َأوْ ثَمَانِ ِ
فَكنْتُ أَ ُمهُمْ وَ َأشَا ابْنُ سَبْعِ ِ
كمــا أ,ــاد رســو ا

 بعــدد مــن الصــحابة يف حــديث واحــد

مبينًــا فضــلهم ومكـــاشتهم ووجــويف االســتفادة مـــن خــربتهم(( :عَــنْ
حُ َب ْي َفةَ قَا َ كنا جُلوسًا ِعنْدَ النبِ)ِّ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ فَكَـا َ :إِشِّـ)
لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَكَا ِ) فِيكمْ فَاقْتَدُوا بِالل َبيْنِ مِـنْ بَعْـدِي وَأََ,ـارَ ِإلَـى
َأبِــ) بَكْــر وَعُمَ ـرَ وَاهْتَ ـدُوا بِهَ ـ ْديِ عَمــار َومَــا حَــدثَكمْ ابْ ـنُ مَسْ ـعُودٍ
(70,

َفصَدِّقو ُ.,,

( ,69روا أبو داود يف سننو ,حديث رقم .495
( ,70سنن الرتمبي ,حديث رقم .3735
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كما كان  يكريف بعي الصحابة وحيرص على مرافكتهم لو
باستمرار وهبا مكان فخـر وعـزة ـم  ومكاشـة معنويـة خا ـة
شالوها من شيب ا

(71,

وقا د األمة . 

وقد أ,اد  بعدد من الصحابة يف حديث واحـد ((عَـنْ َأشَـلِ بْـنِ
مَا ِلكٍ قَا َ :قَا َ :رَسُو ُ اللوِ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَـلمَ أَ ْرحَـمُ أمتِـ) بِـأمتِ)
َأبُـــو بَكْـــر وَأََ,ـــدهُمْ فِـــ) َأمْــرِ اللــوِ عُمَــرُ وَ َأ ْــدَقهُمْ حَيَـــاءً عُثْمَـــانُ
وَأَعْلَمُهُ ـمْ بِالْحَلَــا ِ وَالْحَ ـرَامِ مُعَــاذُ بْ ـنُ جَبَــا وَ َأفْ َرهُ ـهُمْ َزيْ ـدُ بْ ـنُ ثَابِ ـتٍ
ني َه ـ ِب ِ الْأم ـ ِة َأ ُبــو ُع َب ْي ـ َد َة ْب ـ ُن
ني َو َأ ِم ـ ُ
ـا أم ـ ٍة َأ ِم ـ ٌ
) َولِكـ ِّ
َو َأ ْق ـ َر ُ ُه ْم أ َب ـ ق
(72,

الْجَرا ِ.,,

الضبط والتوثيق(املكاتبات):
لكــد كــان رســو ا
كمـــا

 أميً ـا ال يكــرأ وال يكتــب ,وهــبا مــن

ـــدقو وإعجـــاز  ومـــع هـــبا فكـــد جـــاءت أوىل اآليـــات

الكردشية النازلة عليو تتحدل عن العلم والكلم اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ البِي
خَلَقَ[ ,1(سورة العلق] ,وحينما استكر الرسو  يف املدينة كـان
لــو ك َتابًـا مشــهورين لضــبط وتوثيــق رســا لو وأوامــر املختلفــة حتــى
أشنـــا جنـــد احملـــدثني يشـــريون إىل ذلـــك فنـــرى مثلًــا أن البخـــاري يف
( ,71قادري :عبد ا أمحد ,الكفـاءة اإلداريـة يف السياسـة الشـرعية ,دار
اجملتمع ,جدة1406 ,هـ ,ص.155
( ,72سنن الرتمبي ,احلديث رقم .3733
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ــحيحو يضــع يف كتــايف األحكــام (بَــايف كِتَــايفِ الْحَــاكِمِ ِإلَــى
(73,

عُمالِوِ وَالْكَاهِ) ِإلَى أ َمنَا ِوِ.,

ويستد على ذلك بأحاديث وتلفة عن كتابـات رسـو ا



إىل العما واألمراء.
ومـــن املعـــروف أن رســـو ا

 كتـــب

ـــحيفة بـــني ســـكان

املدينة تعد وثيكة ومعاهدة وافـق عليهـا بكيـة أهـا املدينـة مـن اليهـود
والعــريف مــع املســلمني وتعــد كتابــة هــب الوثيكــة أو

ــحيفة املدينــة

كما عرفها املؤرخون وأ حايف السرية من أهم الدال ا على حرص
(74,

الرسو .

كما أن من املشهور واملتـواتر كتابـة الرسـو  ملـا اتفـق عليـو
مع قريي يف

لب احلديبية ,وكيف كاشت الكتابة وشصـها ومـن

الــبي كتبهــا بــني يــدي الرســو  وقــريي حيــث ورد الــن

علــى

(75,

اسم الكاتب يف هب الوثيكة.

( ,73حيب البخاري( ,كتايف األحكام.,
( ,74اشظر :العمري :أكرم هياء ,اجملتمع املدش) يف عهد النبـوة خصا صـو
وتنظيماتـــو األوىل ,ارامعـــة اإلســـالمية ,املدينـــة املنـــورة1403 ,هــــ,
ص.107
( ,75البهيب :مشل الـدين حممـد بـن عثمـان( ,ت748:هــ ,,املغـازي( ,مـن
تاريخ اإلسـالم ,دكيـق عمـر عبـد السـالم تـدمري ,ط  ,1دار الفكـر,
بريوت1407 ,هـ ,ص.370
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كما جاءت الكتابة يف أطو ديـة يف الكـردن الكـريم وهـ) ديـة
الــدين :يَــا أَيهَــا ال ـبِينَ ءَامَنُــوا إِذَا تَ ـدَايَنْتُمْ بِ ـدَيْن إِلَــى أَجَــا مُسَــمًّى
فَــاكْتُبُو ُ وَلْيَكْتُ ـبْ بَيْ ـنَكمْ كَاتِ ـبٌ بِالْعَ ـدْ ِ َولَــا يَ ـأْيفَ كَاتِ ـبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلمَوُ اللوُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِاِ البِي عَلَيْوِ الْحَق وَلْيَتقِ اللوَ
رَبوُ وَلَا يَبْخَلْ مِنْوُ َ,يْئًا[,281( ...البكرة].
وتؤكد هب اآلية على األمر بالكتابة والتوثيق وإن كـان هـبا
يف جمــا احلكــويف فــال ,ــك أشــو مكــن االســتدال بهــا يف جمــا
اإلدارة وتوثيق األوامر والتصرفات املختلفة.
وحينما أراد الرسو  أن يبعث رسلًا إىل ملوك وأمـراء العـاملني
املعا رين لو واملتصلني ببالد العريف حرص  علـى الكتابـة ـم,
ولــبلك ا,ــتهر عنــد أ ــحايف الســرية كتــب الرســو  إىل امللــوك
واألمــراء وحفــل لنــا أ ــحايف احلــديث شصو ــها ,وحلــا الفكهــاء
حمتوياتها وشاقشوا أمورها الشـرعية املختلفـة ,وال تـزا بعـي هـب
(76,

الكتب والرسا ا حمفوظة يف بعي املتاحف العاملية.

وقد كان الرسو  حريصًا على توثيق تلك الكتب والرسا ا
الــن يبعثهــا لألمــراء والكبا ــا وامللــوك وغريهــم مــن عامــة النــارب,

( ,76اشظر :إىل عدد كبري من هب الرسا ا عند حممد محيـد ا  ,الوثـا ق
السياسية للعهد النبوي واخلالفة الرا,دة ,من ص 43ــ .337
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ولـبلك فكــد ااـب  خامتًـا خيـتم بــو  كتبـو ورســا لو وهـو مــن
ثالثة أسطر :ــ
السطر األو لفل اراللة (اهلل,,
السطر األوسط (رسو ,,
السطر األخري (حممد.,

(77,

((عَ ـنْ َأشَ ـلِ بْ ـنِ مَالِ ـكٍ قَــا َ :كَتَ ـبَ النبِــ) َــلى الل ـوُ عَلَيْ ـوِ وَسَــلمَ
كِتَابًا َأوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَكِياَ لَوُ إِشهُمْ لَا يَكْرَءُونَ كِتَابًا إِلا مَخْتُومًا
خ َب خَا َتمًا مِـ ْن فِضـ ٍة َش ْكشُـ ُو ُمحَمـ ٌد َرسُـو ُ اللـ ِو كَـأَشِّ) َأشْظـ ُر ِإلَـى
فَات َ
(78,

بَيَاهِوِ فِ) يَدِ ِ.,,

كما كان  يكتب إىل أمرا و على البلدان يف قضـايا إداريـة
وأمــور ,خصــية وقضــايا وتلفــة79,(,فكــد دارت بينــو  وبــني عتــايف
ابن أسيد العديد من املكاتبات الن تتعلق بادارة مكة و,ؤوشها.

( ,77حممد محيد ا  ,الوثا ق السياسي ة للعهد النبوي واخلالفة الرا,ـدة,
ص.157
( ,78حيب البخاري ,حديث رقم .63
( ,79راجع عددًا مـن هـب الكتـب يف حممـد محيـد ا  ,الوثـا ق السياسـية
للعصر النبوي واخلالفة الرا,دة.
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ومــن خــال اســتعراض أســلويف الرســو  يف كتابــة الرســا ا
املوجهة يستطيع اإلشسان أن يدرك عدة أمور أهما:
وهــــو املصــــدر وجهــــة التوجيــــو وموهــــوع الرســــالة وهــــدفها
باختصار وإااز ,ثم أسم الكاتب ألشو  ال يكتـب والـن

علـى

اسم الكاتب يد على مزيد من احلرص على التوثيق.
وشالحــل هــب الكضــايا الر يســة وهــ) األســلويف املتبــع حاليً ـا يف
كثري من املراسالت حيث يكتب من فـالن إىل فـالن ثـم يشـار إىل
املوهـــوع باختصـــار قبـــا الـــدخو يف تفا ـــيا الرســـالة كمـــا أن
الرسو  كاشت تأتيو بعي الكتابات الن حيرص على سـريتها
وأن ال تكــع يف يــد اآلخــرين ومــن هنــا حــرص علــى أن يــتعلم زيــد بــن
ثابـــــت كتابـــــة احلـــــروف العربيـــــة ليكـــــون مؤمتنًـــــا علـــــى تلـــــك
(80,

املكاتبات.

الربيد واالتصاالت اإلدارية:
لكا عصر وسا لو املختلفة يف االتصاالت سواء منها اإلداريـة أو
غريهـــا ,وقـــد كـــان الرســـو  حريصًـ ـا علـــى و ـــو األخبـــار
والتعليمــات إىل أمرا ــو وعمالــو وإىل كافــة النــارب مــن األمــة فيمــا
خيصـهم ,ولـبلك فكـد كـان يكتـب الكتـب وخيتـار املـؤهلني مــن
( ,80الكتاش) ,الرتاتيب اإلدارية ,ج ,1ص.120

54

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

الرجـــا ذوي اخلـــربة بـــالطريف أو املنـــاطق املتـــوجهني إليهـــا لكـــ)
يؤدوهــا كمــا ينبغــ) ,كمــا كــان التبليـ الشــفه) يتطلــب اختيــار
أشـارب حمــددين للكيـام بــو ,و يكــن الربيـد منظمًـا أو مســتمرًا يف
أيامــو لكنــو  كــان حريصً ـا علــى أن يكــون ســبب االتصــا أو
طريكتها حمككة للهدف املرجو منو ومـا كتاباتـو  إال مـن وسـا ا
االتصا اخلا ة ,وقد كان  حريصًـا حتـى علـى أىـاء حـامل)
رسا لو والن تدعو إىل التفا

واألما الطيـب حيـث ورد أشـو كتـب

إىل أحد أمرا ـو (إذا أبـرد لـ) بريـدًا فـاجعلو حسـن الوجـو حسـن
االســـم81,(,كمـــا كـــان  يـــد م علـــى أيســـر الطـــريف للو ـــو إىل
أهدافهم لتو يا رسا لو وتوجيهاتو .

ترتيب األهداف واألولويات:
ظهــرت يف الســنوات األخــرية جمموعــة مــن األفكــار والنظريــات
اإلداريــة الــن تعتــرب عنــد الكــثريين شظريــات حديثــة ومطــورة ومنهــا
(82,

اإلدارة باألهداف الن ألفت حو ا العديد من الكتب واألحبال.

( ,81اشظــر :حممــد محيــد ا  ,الوثــا ق السياســية للعهــد النبــوي واخلالفــة
الرا,دة ,ص.211
( ,82اشظــر :ا ــواري ,د .ســيد ,اإلدارة باألهــداف والنتــا ا ,ط ,4مكتبــة
عــني مشــل ,الكــاهرة1999 ,م ,وقــد حــدد الكاتــب عــدد مــن املراجــع
ا امة يف االجتاهات املختلفة لإلدارة باألهداف ,ص 219ــ .222
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وقــد ركــزت معظــم اآلراء عــن اإلدارة باألهــداف علــى (وهــو
(83,

النتا ا املتوقعة ودديدها,

وقد ركـز اإلسـالم بتشـريعاتو املختلفـة علـى النيـة ,ومكـن أن
تعترب النية من منظور واسع (ا دف من العمـا ,هـ) احملـك يف كـا
األعما  ,كما أن املكا د العليا ألي عمـا مرتبطـة بالنيـة والثـوايف
األخروي مربوط بكـا تصـرفات اإلشسـان الدشيويـة واألخرويـة الـن
ينبغ) أن تكون سامية و,رعية.
كما أن الرسو  حينما كان يوجو موظفًا لعما فاشـو حيـدد
أولويات با العما ينبغ) أن يبدأ بها أولًا فأو فحينما وجـو رسـو
ا

 معــاذ بــن جبــا أمـريًا علــى الــيمن حــدد لــو أولويــات وأهــداف

ينبغ) مراعاتها والتدرج فيها حيث ورد ((عَنْ ابْـنِ عَبـارب َرهِـ)َ اللـوُ
َعنْهُمَا أَن النبِ) َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ بَعَثَ مُعَاذًا َرهِ)َ اللوُ َعنْـوُ ِإلَـى
الْيَمَنِ فَكَا َ :ادْعُهُمْ ِإلَى َ,هَادَةِ أَنْ لَا ِإلَوَ إِلا اللوُ وَأَشِّ) رَسُو ُ اللوِ فَـاِنْ
هُمْ أَطَاعُوا لِ َب ِلكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَن اللوَ قَدْ افْتَرَضَ َعلَيْهِمْ خَ ْملَ َـلَوَاتٍ
فِ) كاِّ يَوْم َولَيَْلةٍ فَـاِنْ هُـمْ أَطَـاعُوا لِـ َب ِلكَ فَـأَعْلِمْهُمْ أَن اللـوَ افْتَـرَضَ
عَلَــ ـيْهِمْ َــ ـ َد َقةً فِــــ) َأمْــ ـوَالِهِمْ ُت ْؤخَــ ـبُ مِــ ـنْ أَ ْغنِيَــــا ِهِمْ َوتُــ ـرَد عَلَــــى
(84,

فكَرَا ِهِمْ.,,

( ,83ا واري ,اإلدارة باألهداف ,ص.23
( ,84حيب البخاري ,حديث رقم .1308

56

أ .د .عبد العزيز بن إبراهيم العُمري

واملتتبع ملراحا الصراع بـني رسـو ا

 وأعـداء اإلسـالم اـد

أن مسرية الغزوات واملعارك كاشت مرتبة حسب األهمية حيث وجو
قوتو العسكرية ابتداء للعدو األقريف واألخطـر وهـم قـريي ثـم بعـد
ذلك شكا الساحة لكتا يهود املدينـة حينمـا غـدروا وكـان مـن املهـم
الكضــاء علــى تهديــدهم ,و يتحــرر  بــالفررب والــروم يف تلــك
(85,

املراحا لوجود من كان أوىل بالصراع وتوجيو الكوة.

ثم شكا الصراع إىل خيرب حينما بـدءوا يعـدون لغـزو املدينـة كمـا
أن أوامر بالصدقة والرتبية واملسؤولية كاشت ترتكز علـى األقـريف
واألوىل ثم األوىل وهكبا.

البحث عن املعلومات الصحيحة قبل القرار:
إن املعلومــة الصــحيحة تعــد أساســية الاــاذ أي قــرار وعمــا أي
تصرف إداري واملعلومات املختلفة وخصو ًا ما يتعلق مبيدان العما
وظروفو من أهم أسبايف التوفيـق يف العمـا ولـبلك كـان  حيـيط
عمالــو بــالظروف الــن ســتالقيهم يف املنــاطق الــن يتوجهــون إليهــا,
فحينما طلـب مـن الصـحابة ا جـرة إىل احلبشـة اختـار ـم املكـان
املناســب وأعطــاهم تصــورًا

(86,

ــحيحًا عــن النظــام املوجــود هنــاك,

( ,85وتر :حممد ظاهر ,فن احلريف يف اإلسالم يف عهد الرسـو ( اإلدارة
العسكرية يف حرويف الرسو  ,,ص.117
( ,86أبو يوسف ,اخلراج ,ص.83
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كما أشو حينما أراد بعث معاذ بن جبا  إىل الـيمن ,قَـا َ(( :إِشـكَ
(87,

تَكْدَمُ عَلَى قَوْم َأهْاِ كِتَايفٍ.,,
وقد عرف عن رسو ا

 حر و على تتبع أخبار أعدا و مـن

قريي وغريهـم قبـا أي دـرك عسـكري ,بـا أشـو  قـد جعـا لـو
عيوشًــا تأتيــو باألخبــار والتحركــات املختلفــة خلصــوم اإلســالم يف
حياتو .
فف) غزوة بدر كـان  يبحـث عـن مصـادر وتلفـة للمعلومـات
عن جيي قريي وعددهم وعدتهم .واملتتبـع لغـزوة األحـزايف يـدرك,
جديــة الرســو يف احلصــو علــى املعلومــات فهــو قــد حــرص علــى
معرفة أخبار قريي عند دركها لغزو املدينـة ,كمـا حـرص علـى
معرفة حا ب قريظة عند شكضـهم للعهـد مـع رسـو ا

 كمـا

حــرص علــى بــث عيوشــو بــني جــيي املعتــدين مــن األحــزايف ,وكــان
 أثرهـــا يف ااـــاذ الكـــرار

للمعلومـــات الـــن مجعهـــا رســـو ا

(88,

املناسب املب على املعلومة الصحيحة.

كمــا عــرف عنــو  احلــرص علــى املعلومــات الصــحيحة عــن
الطـريف الـن يســلكها واأل,ـخاص الــبين يكابلـهم ,وغــري ذلـك دــا
حيتاج معو إىل قرار ودرك يتأثر باملعلومة.
( ,87حيب البخاري ,حديث رقم .1365
( ,88اشظر :ابن أب) ,يبة ,املغازي ,ص.191
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املتابعة والتنسيق:
لعــا مــن أكثــر األمثلــة وهــوحًا يف املتابعــة والتنســيق يف حيــاة
الرسو  متابعتو ألحوا أمرا و البين بعثهم على املناطق املختلفة
من بالد العريف بعد إسالمها ,ومن أبرز ذلك مكاتباتـو  ألمرا ـو
علــى الــيمن للتعــاون فيمــا بيــنهم والتنســيق يف مكاومــة مــدع) النبــوة
األســود العنســ) الكــبايف ,دــا كــان لــو أكــرب األثــر يف دــرك
أولئــك األمــراء وتنســيكهم مــع بعضــهم الــبعي ومــع مــن ثبــت علــى
اإلسالم من أها اليمن ومتكنهم مـن الكضـاء علـى املتنبـم وأتباعـو
(89,

من املرتدين.

كمــا كــان الرســو  يف بعــي غزواتــو يبع ـث ســرايا معينــة
لتنفيب أهداف أخرى ذات عالقة بالغزوة الر يسـة أو متابعـة ألعمـا
أخرى سبق الكيام بها ,فف) أثنـاء غـزوة تبـوك بعـث  عـدة سـرايا
ملنــاطق جمــاورة كاشــت ــا أهــداف حمــددة هــ) يف الغالــب متابعــة
ألعما ودركات سابكة90,(,بـا لعـا غـزوة تبـوك يف حـد ذاتهـا هـ)
متابعـــة لغـــزوة مؤتـــة الـــن ســـبكتها بعـــام كامـــا ,كمـــا أن إعـــداد
الرســو  رــيي أســامة بــن زيــد قبــا وفاتــو ودديــد وجهتــو إىل
الــروم هــو مــن أعمــا املتابعــة ملــا ســبكو مــن دركــات مؤتــة وغــزوة
تبوك.
( ,89اشظر :العُمري ,الوالية على البلدان ,ص.42
( ,90اشظر :ابن أبى ,يبة ,املغازي ,ص.169
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كما كان  يطلب من عمالـو الـبين بعـثهم لتحصـيا الزكـاة
أو تعليم النارب أو أي عما من األعما أن ينسكوا مع أشارب أو عما
دخرين ذوي ارتباط مبناطكهم دن أسـلم مـن زعمـاء الكبا ـا أو مـن
ظهــر تعــاطفهم مــع املســلمني مــنهم كمــا أ,ــرف  بنفســو علــى
(91,

تنسيق العما يف حفر اخلنديف ومتابعة سري بنفسو .

إدارة النفقات واملصروفات:
ال ,ك أن إدارة اجملتمع املسلم وقوا املدشية والعسكرية تطلبـت
شفكات وتلفة ,وكاشت ـب املصـروفات مواردهـا الشـرعية كمـا
كان لصرفها طرقها الشرعية ,وقد اعتنت كتـب األمـوا والفكـو
بهب الكضية وكان عمادها يف قواعدها الفكهيـة علـى حـوادل مـن
سنة رسو ا

 شابعة من األحدال الـن وقعـت يف أيامـو  وقـد

اعتمدت الدولة اإلسالمية يف مواردها على اخلراج البي كثـر بعـد
إســالم الــيمن والبحــرين وخيــرب ووادي الكــرى ,كمــا أشهــا اعتمــدت
قبـــا ذلـــك علـــى أمـــوا الغنـــا م الـــن حيصـــا عليهـــا املســـلمون مـــن
أعدا هم يف أعكايف املعارك إهافة إىل بعي الواردات األخرى ,ومع
كا هب الواردات وغريها ,فان لكا بايف منهـا مصـروفات معينـة
وحمـــددة وجـــزء منهـــا خيـــدم الدولـــة اإلســـالمية عمومًـ ـا بادارتهـــا
( ,91ابــن هشــام ,الســرية النبويــة ,ج ,3ص .216الصــاحل) الشــام) ,ســبا
ا دى والر,اد ,ج ,4ص.515
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املختلفــة ,كمــا أن جــزء أخــر حســب تكســيمها الشــرع) يعــود علــى
العــاملني عليهــا فاجملاهــدون ينــالون شصــيبهم مــن الغنــا م وبالتــال)
يتولــون متويــا أشفســهم ذاتيًـا والعــاملون علــى الصــدقات ــم شصــيب
,رع) منهـا وهـبا يف حـد ذاتـو يعـود علـى العمـا واسـتمرار تسـيري
دون توقف ومبا يشبو التمويا البات) ,كما كان جز ًءا كبريًا مـن
العمــا يكــوم علــى االحتســايف والتطــوع ألن أعمــا م يف كــثري مــن
األحيان مؤقتة وغري مستدمة ومن الصعب مكارشة ذلك بالتمويـا يف
اإلدارة احلديثــة لكنــو كــان ســا رًا وشاجحًـا يف تكــديم مــا دتاجــو
اإلدارة النبوية من شفكات ومصروفات ,وقد كاشت النفكات اإلدارية
حمدودة ويأت) على رأسها وصصات املوظفني والعما الـن أ,ـري
إليها سابكًا.

إدارة وتنشيط اإلنتاج:
إن التغريات الن حدثت يف اراشب االقتصادي شتيجة التشريعات
النبويــة كاشــت قويــة ومــؤثرة ,حيــث توالــت التشــريعات اإلســالمية
احلاثة على النشاطات االقتصادية املختلفة واملنظمة ا مبـا ينسـجم
مــع حاجــات النــارب والعــد معهــم وإيفــا هم حكــوقهم ســواء منهــا مــا
يتعلــق بارواشــب النظريــة أو باحليــاة التطبيكيــة العمليــة92,(.وقــد عمــا
( ,92اشظر :د .عبد ا اخلرا ,),النشاط االقتصادي يف منطكـة املدينـة يف
العهــد النبــوي ,رســالة دكتــوراة ,قســم التــاريخ ,كليــة اآلدايف ,جامعــة
امللك سعود بالرياض.
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الرسو  على فتب األسـوايف وتنظيمهـا يف املدينـة وأتاحتهـا للتجـار
احملليني والكادمني مـن خـارج املدينـة93,(,وجعـا للسـابكني مـن التجـار
حكوقً ـا يف الســويف ,ومنــع الظلــم علــى أطــراف البيــع والشــراء ,دــا
ســاعد يف منــو التجــارة يف أســوايف املدينــة وال ,ــك أن هــبا مــن أهــم
عواما التنشيط لو.
وقد حث الرسو  على استصال األراه) فكـا (( :مـن أحيـا
أرهًـ ـ ا ميتـــة فلـــو فيهـــا أجـــر ومـــا أكلـــت العاشيـــة منهـــا فلـــو منهـــا
(94,

دقة.,,

وقــد ســاهمت اإلقطاعــات النبويــة املختلفــة يف املدينــة يف تزايــد
الرقعة الزراعية فيها وزيادة إشتاجيتها.
وقد ,جع الرسو  على زراعـة النخيـا فكـا (( :مـا مـن مسـلم
يغررب غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكـا منـو طـري أو إشسـان أو بهيمـة إال
(95,
كان لو بو دقة.,,
وقــــد ,ــــارك  بنفســــو يف غــــررب النخيــــا يف بعــــي شــــواح)
(96,
املدينة.
( ,93د .عبـــد ا اخلرا,ـــ) ,النشـــاط االقتصـــادي يف املدينـــة يف العصـــر
النبوي ,ص.242
( ,94سنن الدارم) ,ج ,2ص.267
( ,95حيب البخاري ,ج ,3ص.66
( ,96البهيب ,سري أعالم النبالء ,ج ,1ص.511
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كما حث النيب  على الصناعة واإلشتـاج فيهـا وغـري مـن شظـرة
العريف لبعي املهن احملتكرة وأدرك حاجة املسلمني عمومًا وسـكان
املدينة خصو ًا لبعي تلك الصناعات فكـان يشـجع النـارب عليهـا
بتبكري النارب ببعي الصناعات وأشها من حرف األشبياء.
كما حث الرسو  على تصـنيع السـال وإشتاجـو ,فكـا :
(( إن ا

عــز وجــا يــدخا الثالثــة بالســهم الواحــد ارنــة,

ــاشعو

(97,

حيتسب يف نعو اخلري واملمد بو والرام) بو.,,
وكــان أطفــا املدينــة يشــاركون يف

ــناعة النبــا عل ـى قــدر

طاقــاتهم ,وكــان الصــحابة يف املدينــة يتنافســون يف

ــناعة النبــا

والتصديف بها98,(,وه) ذخرية ذلك الزمان.

جتميع الطاقات وجتنيدها:
لكــد ســعى الرســو  لبنــاء اجملتم ـع املســلم اخلــاص وجتميــع
املســلمني فيهــا واالســتفادة مــن طاقــاتهم وجتنيــدها حيــث وجــو بعــد
بيعــة العكبـــة مجيــع املســلمني بـــا جرة إىل املدينــة والتجمـــع فيهـــا,
فســبكو بعــي الصــحابة إىل املدينــة أو حلكــو حيــث اســتمر التــدفق

( ,97سنن الدارم) ,ج ,2ص.205
( ,98الطربي ,تارخيو ,ج ,3ص.187
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البشري علـى املدينـة ,دـا اسـتدعى اطيطًـا ـبا األمـر ,ومتابعـة
ألحوا املهاجرين اخلا ة.
ويف الوقــت الــبي كــان  حيــث علــى ا جــرة يف الغالــب فاشــو
حينما تواجو املدينة هـغطًا مـن كثـرة املهـاجرين يوجـو ببكـا هم يف
جمتمعـــــاتهم وحفـــــل إســـــالمهم دون ا جـــــرة ,واشتظـــــار أوامـــــر
الرسو .

إدارة األزمات:
مــن املصــطلحات اإلداريــة احلديثــة الــن خرجــت فيهــا دراســات
عديدة وقدمت ا دورات وشفبت فيها قرارات إدارية وتلفة.
وقد تعرض رسو ا

 للعديد من األزمات والظروف املختلفة

والطار ة الن استدعت منـو تصـرفات خا ـة وجهـود ديـزة عاجلـة
ملواجهــة تلــك األحــدال ولعــا مــن أهــم األزمــات الغــزوات املفاجئــة
للمشركني لبلد الرسو  مثلما حدل يف غزوة أحد ومن أ ـعب
األزمات الـن واجههـا الرسـو  غـزوة األحـزايف الـن و ـفها ا
سبحاشو وتعاىل يف كتابو العزيز  :إِذْ جَاءُوكمْ مِـنْ فَـوْقِكمْ وَمِـنْ
أَسْفَاَ مِنْكمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَـارُ وَبَلَغَـتِ الْكلـويفُ الْحَنَـاجِرَ وَتَظنـونَ
بِاللوِ الظُّنُوشَا[,10(األحزايف].
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وقد تصرف الرسـو  حبكمـة وحشـد كـا الطاقـات املاديـة
والبشــرية ,واســتخدم اخلــربات والطاقــات املتــوفرة يف تنفيــب خطــة
عاجلــة ملواجهــة تلــك األزمــة الطار ــة وجنــب  بعــون ا

تعــاىل يف

اااذ كافة األسبايف لتجاوز األزمة ,با ومعاقبة اخلا نني من يهـود
املدينــة وتطهــري الصــف وبلــد الرســو  مــن ب ـ قريظــة ليكــون
التغلــب علــى األزمــة أولًــا ومــن ثــم التغلــب علــى مســبباتها مبعارــة
اخلطر الداخل) يف املدينة والكضاء على مصدر اخلطر.
كم ـا أن الرســو  تعــرض يف أكثــر مــن مــرة ألزمــات ماليــة
وخصو ًــا عنــد الغــزوات كمــا حــدل يف غــزوة تبــوك ,فكــام 
باستنفار النارب للصدقة ,و,جع عليها حتى متكن  مـن التغلـب
على جزء كبري من تلك املشكلة كمـا واجـو الرسـو  أخطـارًا
أمنية وتلفة يف املدينة عارها ومتكـن مـن التغلـب عليهـا ومعاقبـة
ارنــاة ,وواجــو الرســو  يف أواخــر حياتــو أزمــة املرتــدين أتبــاع
األســود العنســ) الكــبايف يف الــيمن فــأدار والتــو مــن املدينــة حتــى
تغلبــوا علــى هــب األزمــة كمــا أدار اإلعــداد للكضــاء علــى مســيلمة
(99,

الكبايف البي ظهر يف اليمامة.

( ,99العُمري ,الوالية على البلدان ,ص.42
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السرية:
منب ظهور اإلسالم وبداية الدعوة أتليـو وتكـوين اجملتمـع املسـلم
بأفراد الكال ا و بغة العما السري والبي يعني على النجا ومنع
كيد األعداء وال يعرقا األهداف تسـري مراحـا الـدعوة األوىل ,بـا
عرفـــت الســـنوات األوىل الـــثالل بعـــد البعثـــة النبويـــة بأشهـــا مرحلـــة
الدعوة السرية ,حتى أن بعي الصحابة البين دخلوا يف اإلسالم
يكن يعرف بعضهم بعضًـا ,وحينمـا بـدأ الرسـو  يلتكـ) بـبعي
املســـلمني يف مكـــة ليكـــوم بتعلـــيمهم الـــدين ارديـــد وكتـــايف ا
ســبحاشو وتعــاىل كــان  يلتكــ) بهــم س ـرًا يف دار األرقــم بــن أبــ)
األرقم(100,ليضمن النجا للدعوة وعدم مصادمة قريي.
ومــن هنــا فــان العمــا قــد يتطلــب الســرية يف بعــي األحيــان وقــد
عرف عن حبيفة بن اليمان بأشو احب سر رسو ا
وقد دريف رسو ا

.

 أ حابو والعاملني معو على كتم السـر

وعدم إفشا و ,حتى أن أشـل بـن مالـك خـادم رسـو ا
غالمً ـا

(101,

 وكـان

ــغري يبعثــو الرســو  يف عمــا أو حاجــة فيكتمهــا علــى

( ,100اشظر :ابن هشام ,السرية النبوية ,ج ,1ص.323
( ,101اشظــر :ترمجــة حبيفــة بــن اليمــان عنــد الــبهيب ,ســري أعــالم النــبالء,
ج ,2ص.362
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أقريف الصحابة لرسو ا

(( عَنْ َأشَل قَا َ َأتَـى عَلَـ) رَسُـو ُ اللـوِ

َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ وَ َأشَا َألْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ قَـا َ فَسَـلمَ عَلَ ْينَـا فَبَعَ َثنِـ)
سكَ قلْـتُ بَعَ َثنِـ)
جةٍ فَ َأبْطَأْتُ عَلَى أمِّ) فَلَما جِئْتُ قَالَتْ مَا حَبَ َ
ِإلَى حَا َ
جةٍ قَالَتْ :مَا حَاجَتُوُ ,قلْتُ :إِشهَا
رَسُو ُ اللوِ َلى اللوُ عَلَيْوِ وَسَلمَ لِحَا َ
ـدثَن بِسِـــرِّ رَسُـــو ِ اللـ ـوِ َـــلى اللـ ـوُ عَلَيْـ ـوِ وَسَـــلمَ
سِـ ـرق قَالَـ ـتْ لَـــا تُحَــ ِّ
(102,

َأحَدًا.,,

وقـــــد حـــــرص رســـــو ا

 علـــــى إبكـــــاء بعـــــي دركاتـــــو

العسكرية سرية وبعيدة عن عيون أعدا ـو ,بـا إشـو قبـا غـزوة فـتب
مكة أمر الصحابة بالتجهيز وأخفى وجهتـو عـن املكـربني إليـو ,
وحني بعث  سعد بن معاذ  السـتطالع أخبـار بـ قريظـة أثنـاء
غزوة األحزايف طلب من املسؤولني عن تكص) اخلرب أن يكتمو عن
بكية جيي املسلمني خشية من التأثري السليب عليهم.

الرقابة واحملاسبة:
لكــد حــرص رســو ا

 علــى الكيــام بواجبــو وأداء األماشــات

املختلفة وتطبيكاتها فكـان  مثالًـا حيتـبى ,وال ,ـك أن اإلسـالم
قــد ركــز بالدرجــة األوىل علــى الرقابــة الباتيــة يف وتلــف ,ــؤون
احليــاة الدينيــة والدشيويــة ,واملســؤولية اإلداريــة جتمــع واجــب دي ـ
(,102

حيب مسلم ,حديث رقم .4533
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ودشيــوي يف وقــت واحــد ال فــريف بينهمــا ,ومكــن الكــو إن الرقابــة
الباتية ه) األسارب يف الرقابة اإلدارية وقـد أكـد الكـردن الكـريم
والســنة النبويــة عليهــا ,حيــث أن تكــوى ا

هــ) املرتكــز األســارب

لألعمــا الرقابيــة يف اإلســالم ومــع ذلــك فهنــاك ,ــواهد وتلفــة يف
السرية النبوية تـد علـى متابعـة الرسـو  وتدقيكـو مـع بعـي مـن
والهم مسؤوليات وظيفية حمددة.
كما كان  يسمع املالحظات املختلفـة الـن تـرد عـن عمالـو
وأمرا ــو دــن عمــا معهــم أو احتــك بهــم ,وكــان يوجــو وينتكــد مــا
يصــدر مــن تصــرفات والفــة للهــدف مــن املهمــة الــن كلــف بهــا,
كما فعا مع خالد بن الوليد .
وقـــد غضـــب الرســـو  مـــن أحـــد عمالـــو حينمـــا بعثـــو رمـــع
الزكاة فلما بدأ الرسو  حياسـبو قـا هـبا لكـم وهـبا أهـدي
لو ,فغضب  وقا (( :فهـال جلسـت يف بيـت أبيـك أو أمـك فتأتيـك
هديتك إن كنت ادقًا.,,

(103,



(,102





حيب البخاري ,حديث رقم . 6578
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اخلامتة
تبني من خال الشواهد البسيطة املبكورة يف البحث أن رسـو
ا

 وهـــع األســـل لألمـــة اإلســـالمية يف اإلدارة الناجحـــة الـــن

دكق األهـداف املطلوبـة بدقـة وتسـخر اإلمكاشـات املختلفـة للكيـام
مبهام اإلدارة االجتماعية وإدارة الدولـة واإلدارة العسـكرية واإلدارة
املاليـــة ويكـــارب عليهـــا املؤسســـات املختلفـــة وبالتـــال) فـــاش أدعـــو
البـــــاحثني يف جمـــــا اإلدارة خصو ًــــا لدراســـــة الســـــرية النبويـــــة
واستخراج الشـواهد املختلفـة يف اإلدارة الناجحـة بأبوابهـا املختلفـة,
وعدم االكتفاء بأقوا الغربيني أو الشـرقيني يف اإلدارة ,فـوا

لـو

علـــم هـــؤالء مـــا يف ســـرية املصـــطفى  مـ ـن ,ـــواهد الستصـــغروا
شظرياتهم وأقوا م يف اإلدارة.
أمــا حنــن املســلمون فلألســف الشــديد

شكــدر بعــد حجــم اإلرل

النبــوي يف وتلــف العلــوم وخصو ً ـا مــا مــل حياتنــا فتجاهلنــا أو
جُ هلنا وبدأشا شلتفـت منـة ويسـرة متغـافلني عـن مـا بـني أيـدينا شسـأ
ا

للجميع ا داية والتوفيق.
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املصادر واملراجع:
الكردن الكريم.
 . 1األعرج) :د .عا م ودخرون.
 شظريــــــات التطــــــوير اإلداري ,ط ,1وزارة التعلــــــيم ,بغــــــداد,1402هـ.
 . 2باقادر :عبد ا

بن أمحد.

 الكفاءات اإلدارية يف السياسة الشرعية ,دار اجملتمـع ,جـدة,1406هـ.
 . 3البخــاري :أبــو عبــد ا

حممــد بــن إىاعيــا بــن إبــراهيم

( 194ــ 256هـ.,
-

حيب البخاري ,دار إ,بيلياء ,الرياض1418 ,هـ.
 . 4الرتمبي :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سـورة (209هــ ـــ
279هـ.,

 ارـــامع الصـــحيب (ســــنن الرتمـــبي ,,دكيــــق أمحـــد حممــــد,اكر ,دار إحياء الرتال العرب) ,بريوت ,لبنان( ,يف .ت.,
 . 5ابن تيمية :تك) الدين أمحد بن عبد السالم ( ت 728 :هـ.,
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 السياســــة الشــــرعية يف إ ــــال الرعــــ) والرعيــــة ,ط ,4داراملعرفة ,بريوت1969 ,م.
 الفتاوى255/28 .ــ .258 . 6ابـــن حجـــر, :ـــهايف الـــدين أبـــو الفضـــا أمحـــد بـــن علـــ)
العسكالش) (ت852:هـ.,
 اإل ابة يف متييـز الصـحابة ,ط ,1مطبعـة السـعادة ,الكـاهرة,1328هـ.
 . 7محيد ا  :حممد.
 جمموعـة الوثــا ق السياســية للعهــد النبــوي واخلالفــة الرا,ــدة,ط ,4دار النفا ل ,بريوت1403 ,هـ.
 . 8ابــــن حنبــــا :اإلمــــام أبــــ) عبــــد ا

أمحــــد بــــن حممــــد

(ت241:هـ.,
 املسند ,املكتب اإلسالم) ,بريوت1398 ,هـ. . 9اخلرا :),اخلرا.),
 النشاط االقتصادي يف منطكة املدينـة يف العهـد النبـوي ,رسـالةدكتــوراة ,قســم التــاريخ ,كليــة اآلدايف ,جامعــة امللــك ســعود
بالرياض.

71

مبادئ التخطيط واإلدارة يف السرية النبوية

. 1 0

اخلزاعى :أبو احلسن عل) بن حممد التلمساشى.

 اريا الدالالت السمعية على ما كان يف عهد الرسو  مناحلرف الصنا ع والعماالت الشرعية ,دكيق أمحد حممود أبـو
ســالمة ,اجمللــل األعلــى للشــئون اإلســالمية ,الكــاهرة1401 ,
هـ.
. 1 1

الدارم) :أبو عبد ا

بـن عبـد الـرمحن بـن الفضـا

بن بهرام( ,ت255:هـ.,
 سنن الـدارم) ,دكيـق حممـد أمحـد دهمـان ,دار إحيـاء السـنةالنبوية) ,د .م( .,د .ت.,
. 1 2

البهيب :احلافل مشل الدين حممـد بـن أمحـد بـن

عثمان (ت847:هـ.,
 ســري أعــالم النــبالء ,ط ,1مؤسســة الرســالة ,بــريوت ,لبنــان,1405هـ.
 املغازي (من تاريخ اإلسالم .,دكيـق عمـر عبـد السـالم تـدمري,ط ,1دار الفكر ,بريوت1407 ,هـ.
. 1 3

رتشمان ديفيد ,ودخرون.

 اإلدارة املعا رة ,ترمجة د .رفاع) حممـد رفـاع) وحممـد سـيدأمحد عبد املتعا  ,دار املريخ ,الرياض.
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. 1 4

السلم) :د .عل).

 إدارة اإلشتاجية ,مكتبة غريب ,الكاهرة1991 ,م.. 1 5

السهروردي :أبو احلسن حممد البغدادي.

 درير األحكام يف السياسة ,وطـوط يف مكتبـة السـليماشيةباسطنبو  ,دت رقم.2852
. 1 6

السهيل) :أبو الكاسم عبد الرمحن بن عبد ا .

 الروض األشف يف تفسري السرية النبوية ,البن هشام ,تعليـق طـوعبد الرءوف سعد ,دار املعرفة ,بريوت1398 ,هـ.
. 1 7

السويدان :د .طاريف حممـد .وبا,ـراحيا ,د .فيصـا

عمر .
-

ناعة النجا  ,ط ,2دار األشدلل اخلضراء ,جدة1421 ,هـ.
. 1 8

ابن أبى ,يبة :عبد ا

بن حممد (ت235:هـ.,

 املغــازي ,دكيــق ,عبــد العزيــز بــن إبــراهيم العُمــري ,ط ,1دارا,بيلياء ,الرياض1419 ,هـ.
. 1 9

الصاح:

بح).

 النظم اإلسالمية ,دار العلم للماليني ,بريوت1980 ,م.. 2 0

الصاحل) الشام) :حممد بن يوسف (ت942:هـ.,
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 سبا ا دى والر,اد يف هدي خري العباد ,ج ,1دكيق مصطفىعبــد الواحــد ,اجمللــل األعلــى للشــؤون اإلســالمية ,الكــاهرة,
1394هـ.
. 2 1

الضحيان :د .عبد الرمحن إبراهيم.

 اإلدارة واحلكم يف اإلسالم ,ط  ,4بدون مكان1417 ,هـ. اإلدارة يف اإلسالم ,ط ,1دار الشرويف ,جدة1407 ,هـ.. 2 2

الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير (ت310:هـ.,

 تاريخ األمم وامللوك ,دار الفكر ,بريوت( ,يف .ت., جــامع البيــان يف تفســري الكــردن (تفســري الطــربي ,,دار الكتــبالعلمية ,بريوت ,لبنان1412 ,هـ.
. 2 3

عبد الرحيم :حممد عبد ا .

 أساسيات اإلدارة والتنظيم ,الشركة العربية للتوزيع ,الكاهرة,1992م.
. 2 4

العثيمني :فهد بن سعود بن عبد العزيز.

 االتصــــاالت اإلداريــــة ماهيتهـــــا وأهــــدافها ,ط ,2الريـــــاض,1414هـ.
. 2 5

عالق) :د .مدش).
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 اإلدارة دراســة دليليــة للوظــا ف والكــرارات اإلداريــة ,شكلًـا عــنالضحيان ,اإلدارة يف اإلسالم.
. 2 6

العمري :أكرم هياء.

 اجملتمــع املــدش) يف عهــد النبــوة ,خصا صــو وتنظيماتــو األوىل,ارامعة اإلسالمية ,املدينة املنورة1403 ,هـ.
. 2 7

العُمري :عبد العزيز بن إبراهيم.

 الواليــة علــى البلــدان يف عصــر اخللفــاء الرا,ــدين ,ط ,2دارا,بيلياء ,الرياض1420 ,هـ.
. 2 8

الفـــراء :أبـــو يعلـــى حممـــد بـــن احلســـني احلنبلـــ)

(ت458:هـ.,
 األحكــام الســلطاشية ,تصــحيب وتعليــق حممــد حام ـد الفكــ),مكتبة أمحد شبهان ,سربايا ,أشدوشيسيا1394 ,هـ.
. 2 9

قادري :عبد ا

أمحد.

 الكفــاءة اإلداريــة يف السياســة الشــرعية ,دار اجملتمــع ,جــدة,1406هـ.
. 3 0

الكتاشى :عبدا حلى بن عبد الكبري.
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 شظــام احلكومــة النبويــة املســمى الرتاتيــب اإلداريــة ,ج ,2دارالكتايف اللبناش) بريوت( ,د .ت.,
. 3 1

املــاوردي :أبــو احلســن علــ) بــن حممــد بــن حبيــب

(ت450:هـ.,
 األحكام السلطاشية ,دار الفكر ,بريوت( ,د .ت., شصـيحة امللـوك ,دكيـق حممـد خضـر ,ط ,1مكتبـة الفــال ,الكويت1403 ,هـ.
. 3 2

مايكا هارت.

 املا ة األوا ا ,ترمجة خالد أسعد عيسى وأمحـد غسـان سـباشو,دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع.
. 3 3

املباركفوري :حممد بن عبد الرمحن.

 -دفة األحـوذي بشـر

ـحيب الرتمـبي ,تصـحيب عبـد الوهـايف

عبد اللطيف ,املكتبة السلفية باملدينة املنورة.
. 3 4

مســلم :اإلمــام أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج بــن

مسلم الكشريي النيسابوري (ت261هـ.,
 -ارامع الصحيب ( ,حيب مسلم ,,دار اآلفايف ,بريوت( ,د .ت.,
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. 3 5

املصري :د .أمحد حممد.

 اإلدارة احلديثــــة ,مؤسســــة ,ــــبايف ارامعــــة ,اإلســــكندرية,1416هـ.
 ارامع الصحيب ( ,حيب مسلم ,,دار اآلفايف ,بريوت( ,د .ت.,. 3 6

ابن منظور :حممد بن مكرم بن عل) )ت711هـ.,

 -لســــان العــــريف ,دكيــــق عبــــد ا

الكــــبري ,ودخــــرون ,دار

املعارف ,الكاهرة( ,د .ت.,
. 3 7

النسا ) :أبو عبد الرمحن أمحد بن ,عيب بن علـ)

(214ـــ303هـ.,
 سنن النسا ) ,دار إحياء الرتال العرب) ,بريوت( ,يف .ت.,. 3 8

ها,م :د .زك) حممود.

 أساسيات اإلدارة ,ط ,3ذات السالسا ,الكويت1414 ,هـ. 3 9

ا واري :د .سيد.

 اإلدارة باألهداف والنتا ا ,ط ,4مكتبة عني مشل بالكاهرة,1999م.
 -اإلدارة األ و واألسل العلمية.
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وتر :حممد ظاهر.

 فن احلريف يف اإلسالم يف عهد الرسو ( اإلدارة العسـكريةيف حرويف الرسو .,
. 4 1

وهلني :تومارب وهنجر :دافيد.

 اإلدارة اإلســـرتاتيجية ,ترمجـــة حممـــود عبـــد احلميـــد مرســـ)ودخرون ,معهد اإلدارة ,الرياض1986 ,م.
. 4 2

ويلسون :دافيد.

 إســرتاتيجية التغــيري ,ترمجــة ديــة عمــارة ,مراجعــة ,ــفيق رزيفا  ,ط ,1دار الفجر ,الكاهرة1995 ,م.
. 4 3

أبو يوسف :الكاه) يعكويف بن إبراهيم.

 -اخلراج ,ط ,5املطبعة السلفية ,الكاهرة1396 ,هـ.

