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 ملخص البحث:

من خالل مناقشة بعض  ،النبوي يف العهد اإلسالميهدفت هذه الدراسة للتعرف على التخطيط اإلداري 

لتأصيل بعض املبادئ اليت تقوم عليها هذه  ةيف حماول ،العهد النبوي اجلوانب اإلدارية املهمة من عملية التخطيط يف

عادة صياغة مفرداته لتالئم إو  ،العظيم يف تطبيقاهتا، متأملني العودة هلذا األصل اإلسالميةثبات ألسبقية اإلدارة إو  العملية،

 جانبه اإلداري . يف اإلسالميالوعي  وإحياءهذا العصر، 

اجلاهزة اليت تناولت العديد من اجلوانب  نهج التارخيي التحليلي من خالل املصادرلقد مت االعتماد على امل

 .صلي هللا عليه وسلمالرسول  اإلدارية لعملية التخطيط يف حياة

 ح:يخلصت الدراسة إىل توض

 .االستعداد والتنبؤ، ،: العقيدةوهي ،التخطيط اإلداري يف العهد النبوي مبادئ -

 والقواعد، واألساليب والوسائل اليت ال إذ يقوم على جمموعة من األصول ؛ده عن غريهاملميزات اليت متيزه وتفر  -

 احلديث. طتتوافر يف التخطي

الدولة ومؤسساهتا،  يف بناء أركانصلي هللا عليه وسلم ر األساس الذي قامت العملية التخطيطية يف عهده و الد -

  ومأسسة العمل السياسي واإلداري .

ومنط  ،املعلومات الدقيقة وأتثري اجلماعة ات العاملني وكيفية توظيفها من خالل االعتماد علىمبعرفة قدر  االهتمام -

 .اإلسالمالتخطيط اإلداري يف  القيادة كمبادئ تقوم عليها عملية

اخلاص وتعينه على أداء وظيفته بصورة   شرعي قائم على أسس مقننة واضحة ومتينة حتفظ له طابعهط ختطي أنه -

 وجيمع بني الطابعني الديين والدنيوي . ،يقع ضمن اإلطار التعبدي يف غريه فهو فر مطلقا  تتوا كاملة ال
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 مة:دمق

أما  ،سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

  بعد:

عد هذا يإذ  ،اإلسالمي يف فرتة العهد النبوي يهذه حماولة متواضعة يف معرفة وأتصيل ماهية التخطيط اإلدار 

 ، صلي هللا عليه وسلمابلرسول  االقتداء -كمسلمني   -ي بنا . وحر التطبيق واملمارسة إنساين ،املوضوع إهلي املنهج

َر َوذََكَر اَّللهَ  َلَقْد َكاَن َلُكْم يفي َرُسولي اَّللهي أُْسَوٌة َحَسَنٌة ليَمْن َكاَن يَ ْرجُ )يقول احلق تبارك وتعاىل : حيث  و اَّللهَ َواْليَ ْوَم اْْلَخي

 ،األهداف يتم مبوجبها اختيار ،عد مادة علمية وعملية مستقلةيموضوع التخطيط  ، ونظرا لكون[حزاب: األ12] (َكثيري ا

ذ كد من تنفيأللت ،الطرق والوسائل الالزمة ووضع ،الالزمة لتحقيق األهداف واالسرتاتيجياتوحتديد السياسات 

ضرورته  . ومتشعب يف مدىلى وضوح الرؤية وامتالك املعلومةمنهج علمي يقوم ع السياسات والربامج احملددة وفق

فيه ستكون بشكل خمتصر على أن تكون الصورة يف  فإن الكتابة ؛األخرىولزوميته ملختلف النشاطات والوظائف اإلدارية 

أتثريه  ا  عن قناعة ورض ليلمس ؛ع واحلكم عليه بتجرد وموضوعيهاملعامل ليتمكن من حماكمة املوضو  واضحة القارئذهن 

واملتابع هلذا  القارئكانت النظرة اليت ينظر من خالهلا  هذا احلقل ابتداء وتطبيقا أاي مبادئيف أتصيل  صلي هللا عليه وسلم

 املوضوع .

ف العقيدة اليت يقوم عليها الابخت ورغم أتثر التخطيط ابأليدولوجية إذ ختتلف أهدافه واستخداماته وأساليبه

 نصري]يف األصل  علميا   لكون املنظور الذي يقوم عليه هذا احلقل منظورا   إال أن أركانه وأساليبه واضحة ،بنيان اجملتمع

:2041: 201]. 

اليت ختتربه كظاهرة إدارية متميزة يف  وأهدافه مث افرتاضاته ،وقد تضمن املوضوع مناقشة أسباب اختيار البحث

استعراض أهم  ومن مث ،لتحقيق أهدافه يف فرتة العهد النبوي ؛ومرونة يف اْلليات والوسائل كاهنا ومشولية أفكارها وأصوهلا،أر 

اإلداري يف العهد النبوي بصورة متيزه عن طبيعة التخطيط  للتخطيط ومبادئميكن اعتباره مفاهيم  ما إىللوصول لنتائجه 
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املؤسسات اإلدارية احلكومية  ، وببناءابتداء   احملمديةة إدارية عند البدء بنشر الدعوة وتؤكد وجوده كوظيف اإلداري احلديث،

 ،التدليل على ذلك إبيراد بعض النماذج والصور يف جماالت الدعوة هذا ومت ،اتليا، منذ مخسة عشر قران من الزمان

ابلسياسات االجتماعية واجتاهاهتا،  ة تنبؤعملي يعدواملؤاخاة اليت متثل أفضل صور التخطيط االجتماعي الذي  ،واهلجرة

، صلي هللا عليه وسلمالرسول  أزواجوبيوت  ،بناء مسجد قباء، واملسجد النبوي وكذلك التخطيط العمراين ومتثل ذلك يف

 فة، والتخطيط اإلداري والسياسي.لصاوأهل  ،املهاجرين ومنازل

 خطة البحث:

وكل مطلب جمموعة من الفروع وفق  وعة من املطالب،جاءت خطة البحث مببحثني، يتضمن كل مبحث جمم

 متخض عنه البحث على النحو التايل: ما مقتضى احلال مث خامتة تتضمن

 مقدمة -

 متهيد -

 : اإلطار التحليلياملبحث األول -

 التخطيط اإلداري يف العهد النبوي مبادئاملطلب األول :  -

 الفرع األول : العقيدة -

 نبؤالفرع الثاين : الت -

 الفرع الثالث : االستعداد -

 املطلب الثاين : إطار التخطيط اإلداري يف العهد النبوي -

 : التفكريلو الفرع األ -

 : الصور التخطيطيةالفرع الثاين -
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 : مميزات التخطيط يف العهد النبوياملطلب الثالث -

 : مشولية األفكار واألصولالفرع األول -

 والوسائل : مرونة اْللياتالفرع الثاين -

 الدولة ومؤسساهتا : دور التخطيط اإلداري يف العهد النبوي يف بناء أركاناملطلب الرابع -

 : اإلقليملو الفرع األ -

 : الشعبالفرع الثاين -

 : السلطة السياسيةالفرع الثالث -

 العمل السياسي واإلداري املطلب اخلامس : دور التخطيط اإلداري يف العهد النبوي يف مأسسة -

 : العمل السياسيالفرع األول -

 : العمل اإلداريالفرع الثاين -

 األفراد وطاقاهتم : اهتمام التخطيط اإلداري يف العهد النبوي بقدراتاملطلب السادس -

 ختطيطية يف العهد النبوي : دروس وعرباملبحث الثاين -

 : التخطيط للدعوةاملطلب األول -

 وة: املرحلة السرية للدعالفرع األول -

 الفرع الثاين : املرحلة اجلهرية للدعوة -

 : التخطيط للهجرةاملطلب الثاين -

 : التخطيط العمرايناملطلب الثالث -
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 االجتماعي: التخطيط املطلب الرابع -

 السياسي واإلداري ططيخ: التاملطلب اخلامس -

 : التخطيط للغزوات والسرااياملطلب السادس -

 تاخلامتة : النتائج والتوصيا -

 أسباب اختيار البحث:

 منها: اْليت: ،توجد عدة أسباب شجعت على إعداد هذا البحث

وخباصة يف  ،جانبه اإلداري ظيم يفلعملتاحة يف إبراز صورة اإلسالم ادرات القاملسامهة ضمن ا -2

التخطيط وأساسياته وعناصره  مبادئاستجالء العديد من  ودوره وأسبقيته يف ،اإلداري طجمال التخطي

 فكرا وتطبيقا. حله،ومرا

التخطيطي على وجه  عطاء املتجدد واملتميز يف جانبهالإبراز قدرة اإلدارة اإلسالمية على ا -1

كل األمكنة والعصور إذا توافرت املعطيات والنوااي   يف حية للتطبيقالمما اكسبها خاصية الص ؛اخلصوص

 رية على التطبيق.لغوا احلسنة والصادقة

املتتابعة  األمواجخضم  مي عن ذلك اجلانب من اإلدارة اإلسالمية يفحماولة نشر الوعي اإلسال -3

حىت غدا اإلرث اإلداري اإلسالمي بعيدا عن ؛ وتقنياهتا من تنوع املعارف والعلوم الغربية بكل مبادئها

 والتطبيق. البحث والتناول

هذه  إىلتقر اليت تفاألخرى ليحل حمل املناهج  ؛حماولة تقدمي بديل أخالقي لإلدارة احلديثة -0

 ،وأفعاله وتقريراته صلي هللا عليه وسلمأبقوال الرسول  ممثال  اإلسالمية هذا البديل املتأصل من العقيدة  ،امليزة

 الكرمي. واملستوحى من القرآن
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 البحث: أهداف

 أمهها ما أييت: ،حتقيق أغراض عديدة إىليهدف البحث 

ووضوح من خالل بيان  بوي ابختصارناليط اإلداري اإلسالمي يف العهد تقدمي موضوع التخط -2

ديث وأسبقيته يف طرح حلعن مفردات التخطيط اإلداري ا متيزه وإظهار ،مفهومه ومبادئه وآليات تطبيقه

 مفرداته اخلاصة. العديد من

ىل إالنبوي بقدر اإلمكان  إظهار خصائص التخطيط اإلداري يف الصورة اإلسالمية يف العهد -1

وابلتايل تعزيز قناعته وقناعة اْلخرين  ،اإلدارية وأسسها املتينة املسلم يف أنظمته " وذلك إلعادة ثقةالقارئ

 امليدان وصالحيته. بقوة هذا

التخطيط اإلداري يف العهد  يف جمال اإلسالميةبة اإلدارية تإضافة معلومة متواضعة إىل املك -3

وأصالة وإبداع املخططني سالمي عملية التخطيط اإلداري اإل طالع رواد هذه املكتبة على عمقإو  ،النبوي

 املسلمني. اإلداريني

وحتديد  ،األهداف إثبات أن التخطيط اإلداري يف العهد النبوي عملية مت مبوجبها اختيار -0

د من تنفيذ أكووضع الطرق والوسائل الالزمة للت ،األهداف الالزمة لتحقيق هذه واالسرتاتيجياتالسياسات 

 والربامج احملددة . السياسات

 نهج البحث:م

ج ه"املن فإن املنهج املتبع هو وانسجاما مع موضوع ومضمون البحث ،لتحقيق األهداف املذكورة أعاله

أي أن اهلدف ليس سردا للشواهد  ؛أساليب البحث العلمي ضمن معطيات ،التارخيي"، وفق طابع حتليلي

واألصول  املبادئ استنبا  األفكار و هو حتليلها ومتحيصها، ومن مث ابملوضوع بقدر ما التارخيية ذات العالقة

 اليت قامت عليها عملية التخطيط يف فرتة العهد النبوي .
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 ميزة البحث:

وعرض  ،اإلسالمية يف عهدها النبوي ي لعملية التخطيط يف اإلدارةر يتميز البحث يف إبراز اجلانب الفك

، واالهتمام ابجلانب عليه وسلمصلي هللا وال الرسول أقوأعمال و  بعض اجلوانب التطبيقية من ممارسات

ابلقدر  ة، مع عدم اإلمعان يف الوصف والتصوير إالمتصويري يف جمال اإلدارة العا التارخيي كاجتاه وصفي

وظيفة  مبادئاإلسالمية يف ممارسة أفكار و  بغرض إثبات أسبقية اإلدارة ،نا من التحليل والتأصيلنالذي ميك

سوف نلمسه من جتربته  وهذا ما ،ول يف هذه املمارسةألا كان له الدور صلي هللا عليه وسلموأنه  ،التخطيط

واألحباث العلمية  ،األساسيةعلى املراجع  االعتمادوتوخيا لدقة املعلومة مت  ،وبناء الدولة ،يف نشر الدعوة

 اإلسالمي اإلداري  املنشورة يف اجملالت العلمية ذات العالقة مبوضوع التخطيط

 البحث: أسئلة

 اإلداري يف العهد النبوي : تشكل اإلجابة عليها صورة التخطيط ،من األسئلة البحث عددا  يثري 

 األساسية؟ اليت تشكل مرتكزاته املبادئهي  ابلتخطيط يف اإلسالم ؟ وما دملقصو اما  -2

 التخطيط احلديث؟ ما هي مزااي التخطيط اإلداري يف اإلسالم اليت متيزه وتفرده عن -1

 :هل مت تطبيق التخطيط يف -3

 الدعوة؟ مرحلة نشر -

 مرحلة بناء الدولة؟ -

 اسات السابقة:رالد

الدراسات اليت تناولت موضوع  أن إال ،هناك العديد من الدراسات اليت تناولت األدب اإلداري اإلسالمي

 :ومن هذه الدراسات ،التخطيط كعملية ووظيفة إدارية حمدودة جدا  
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إسالمية نظرية إدارية  حنو صياغة"عنوان ه ( ب 2024) ،دراسة حممد ايغي وتوفيق مرعي -2

 أساسهذه الدراسة أن أسس النظرية اإلدارية اإلسالمية هي :  " بني الباحثان يفتستخلص من القرآن الكرمي

 اْلايتالباحثان ابلكثري من  واستدل ،وأساس أخالقيات اإلدارة ،وأساس اجملتمع ،وأساس اإلنسان ،األميان

قة النظرية اإلدارية اإلسالمية بعملية الع - أيضا   -الدراسة  هذه األسس. وبينت قمالقرآنية اليت تؤكد وتع

 -أيضا  -أهدافها، وبينت  ومن دوهنا لن حتقق املنظمة اإلدارية ،أوىل عمليات اإلدارة تعد ليتا التخطيط

 اإلدارية وعناصرهاوالتقومي. وأوصت الدراسة إبثراء أسس النظرية  والتنفيذ، ،عمليات حتديد املوارد املادية

 والفكر اإلداري اإلسالمي. ية، وتقييمها ومراجعتها يف ضؤ السنة النبوية الشريفةنقرآلا ملبادئاب

" بني بوي املديننالعهد ال التخطيط اإلداري اإلسالمي يف"ه ( بعنوان  2032دراسة شعييب ) -1

ستفراغ الوسع من قبل الفرد أو اإلداري يف اإلسالم تعين ا الباحث يف هذه الدراسة أن عملية التخطيط

زمة ملواجهة الللوضع التدابري ا شرعية، واالستفادة من دروس املاضي واحلاضرالاألخذ ابألسباب  اجلماعة يف

وهي : حفظ  ،من نتائج لتحقيق أهداف تتفق مع مقاصد الشريعة قدر وكل على هللا فيمالتمع ا ،املستقبل

الدولة اإلسالمية يف ن احث ألب. وبني اسل، وحفظ املاللنا وحفظ ،وحفظ العقل ،وحفظ النفس الدين،

خطيط تلكانت تتم أبسلوب علمي تضمن مقومات ا مناوإ ،العهد النبوي مل تكن تتبع األساليب العشوائية

  اإلداري الناجح.

اإلسالمي واملفهوم الوضعي  التخطيط اإلداري بني املفهوم "ه ( بعنوان  2033دراسة شعييب ) -3

وغياب اجلانب العقدي  ،العلماين على الفكر اإلداري احلديث باحث يف هذه الدراسة غلبة اجلانبال " بني

وتطبيق التخطيط اإلداري  وأوضح أسبقية اإلدارة اإلسالمية يف معرفة ،وأثره يف عملية التخطيط واإلمياين

واحي لنلسمات وبعض اوجود تشابه بني املفهومني يف ا الباحث كذلك نيبو  ،أبنواعه وأشكاله املختلفة

عليها اإلجراءات واألساليب  مع وجود اختالفات جوهرية يف األسس اليت تقوم التنفيذيةواألساليب  اإلجرائية

 .يف التخطيط اإلداري علماينللكل من املفهوم اإلسالمي واملفهوم ا
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راسة أمهية أسلمتها" د ةموأسس اإلدارة العا مبادئ"ه (. بعنوان  2023) ،دراسة املطريي -0

من أفراد عينة دراسته ترى أن أصول اإلدارة  %11 أن راسةلدالباحث يف هذه ا . بنيحتليلية استطالعية

ظهرت يف  املبادئو  من العينة ترى أبن األسس %21وأن  ،قائمة على النظرايت العلمانية ة احلديثةمالعا

 .نياب غربيتاجملتمع الغريب على أيدي ك

صلي هللا حياة الرسول  منوذج التخطيط اإلسالمي من"عنوان ه (. ب 2020) ،دراسة املطريي -5

ومالءمة  ،اإلسالمية إدارة تتسم ابلشمول ت هذه الدراسة على أن اإلدارةدكأ: الفكر والتطبيق "عليه وسلم

الرسول  وال وأفعالأقاألزمنة واألمكنة من خالل تركيزها على التخطيط وفق  الفطرة اإلنسانية على اختالف

 عليه وسلم. صلي هللا

متييزا  ذلكو  ،والسنة النبوية ،الكرمي من هدي القرآن مبادئهاأن اإلدارة اإلسالمية تستمد  إىلوخلصت الدراسة 

 تستمد مبادئها وأسسها من جتارب العقول البشرية اليت يغلب عليها الطابع هلا عن غريها من اإلدارات الوضعية اليت

مشولية التخطيط اإلسالمي وأسبقيته يف  إىل إضافة ،ري يف احلياةأثواإلمياين من الت الذي يقصي اجلانب العقائدي ،العلماين

 الضرورية يف اجملال اإلداري . املبادئمعرفة كثري من 
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 متهيد

 مفهوم وماهية التخطيط اإلداري يف اإلسالم :

تؤثر فيها  ،ظائف اإلداريةفهي تسبق الو  من أهم أنشطة العملية اإلدارية، راحلاضقت لو اعملية التخطيط يف  تعد

سواء  األسلوب العلمي املتبع إىلخطيط. وترجع أمهية التخطيط تالوظائف بكفاءة ال وتتأثر هبا، وابلتايل تتأثر كفاءة هذه

البنا: ] طة املناسبة لتحقيق هذه األهدافاخل يف التفكري أو يف التنفيذ، أو يف وضع األهداف وحتديدها أو يف وضع

يف نشر الدعوة  صلي هللا عليه وسلمكانت التطبيقات واملمارسات األوىل للنيب  ن هذا السياقضم [.285: 2045

 ادمة.لقحث واحلديث يف الصفحات ابحمور ال وهذا ،اإلسالمية

منهج عمل "اإلداري يف اإلسالم أبنه  مفهوم التخطيط إىل ابقتضابمكن اإلشارة ملوبناء على ذلك فإنه من ا

 ويستثمر الوسائل ،ابألسباب والوسائل املشروعة وأيخذ ،ويرتب األولوايت ،د األهدافدحي ،مجاعيعقدي فكري 

فإنه  ،اإلدارة يف اإلسالم هي ذات طابع تعبدي "، ومبا أنومواجهة حتدايت احلاضر واملستقبلاملتاحة إلدارة شؤون احلياة 

 إىلالوصول  مما يسهل عليها ؛ويليب مطالبها مميز من التخطيط الذي يتجاوب مع فلسفتها من الضروري أن يكون هلا نوع

 غاايهتا السامية من خالل عملية التخطيط اإلداري .

إذ  ،خطيط وصورته الزاهية يف اإلسالمتال يالحظ أن هذا التعريف يقوم على مرتكزات أساسية متثل جوهر عملية

مما ؛ مع األخذ ابألسباب ،كل على هللاو لتأساسه ا ،النبوي على منهج عقدي فكري عهده يفيعتمد التخطيط اإلداري 

عد عماد التخطيط والنهج ييف التفكري الذي  عد عن اجلمود والغلو واجلفاءبصفة الروحية اليت منحته الليضفي عليه ا

يف  فأي عمل ينجز بدون إعمال للفكر .ا يف مفاهيم التخطيط عند اْلخرينتوافره ل له، يعزجوهذه ميزة تس ،واْلليات

 واالحنرافات؛املشكالت  كثري  ،واضح املعامل فهو عمل غري -من حيث اجلدوى واألليات املناسبة لتنفيذه  - هذا العمل

الَِّذيَن يَْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما وقُ ُعوًدا وَعَلى ُجُنوِِبِْم ويَ تَ َفكَُّروَن ِف َخْلِق : )حمكم كتابه إذ يقول احلق تبارك وتعاىل يف

يتم  . وهذا العمل ال[: آل عمران 222( ]رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا ََبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ  السََّمَواِت واأَلْرضِ 
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 األوامر اليت إذ أن أغلب ،اليت وردت بصيغة اجلمع خماطبة اجلماعة القرآنيةملعاين اْلايت  إال ابجلهد اجلماعي " جتسيدا

وُقِل اْعَمُلوا َفَسيَ َرى اَّللَُّ َعَمَلُكْم وَرُسولُُه تعاىل : ) لكرمي جاءت هبذه الصيغة كقولهأمر هللا هبا عباده يف القرآن ا

ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  وقوله تعاىل : ): األنعام[ 22( ]ُقْل ِسريُوا ِف اأَلْرضِ )وقوله تعاىل  ،[: التوبة245( ]واْلُمْؤِمُنونَ 

 العمل اجلماعي. ويف هذا توجيه لنا أبمهية [: النساء235( ]ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َِبْلِقْسطِ 

ابإلعداد واالستعداد" لقوله تعاىل  : األخذ ابألسباب ملواجهة توقعات املستقبلا  ومن مرتكزات هذا التعريف أيض

إىل ط على مستوى الفرد، ويصل ، وهذا االستعداد يبدأ من التخطي[األنفال: 04( ]وَأِعدُّوا ََلُم مَّا اْسَتَطْعُتم مِ ن قُ وَّة  : )

واالستعداد وفق الفهم اإلسالمي دليل على  التخطيط على مستوى اجملتمع والدولة وفق القدرات واإلمكاانت املتاحة،

وَما تُنِفُقوا ِمن َشْيء  ِف َسِبيِل كأجر العمل به، كما يفهم من هناية اْلية السابقة ) كما أن أجر االستعداد  ،إرادة العمل

مث بني ذلك، فمن  ،احلسنات والسيئات إن هللا كتب": صلي هللا عليه وسلمويقول (  يُ َوفَّ إلَْيُكْم وَأنُتْم ت  ُتْلَلُمونَ اَّللَِّ 

 .[232. مسلم بصحيحه، رقم 0022رقم  ،رواه البخاري] ..."حسنة كاملة  هم حبسنة فلم يعملها كتبها هللا له عنده

ََي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ وْلَتنلُْر نَ ْفٌس مَّا َقدََّمْت ق تبارك وتعاىل : )وخبصوص النظر يف املستقبل يقول احل

النظر يف املستقبل  وجوب ، يفهم من هذه اْلية الكرمية إداراي  [: احلشر28] (ِلَغد  وات َُّقوا اَّللََّ إنَّ اَّللََّ َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 

 ،لكل ما سوف تتخذه من تصرفات واإلعدادوالدراسة  يتم إال من خالل التأمل والتدبر ر الوهذا النظ ،خدمة للنفس

التوجيه النبوي التايل  براب  اإلميان والتقوى الذي يغلف أي عمل أو تصرف يقدم عليه الفرد، ويف هذا التصرف املربو 

ريه من غو [ 3152السيوطي : د. ت. ]ته عنه" فأن ا  يان غك  فإن كان رشدا فأمضه، وان ،مر فتدبر عاقبتهإذا مهمت أب"

خيسر نتيجة لقرار   وأيندم اإلنسان  لى أي عمل" حىت اليوضح أمهية التفكري املسبق قبل اإلقدام ع ما ،التوجيهات

هلذا  ،ابلفرد واجملتمع وانتهاء ابلدولة ء  بعملية التخطيط ابتدا لحياة اهتملفاإلسالم كدين وكمنهج  ،متسرع غري مدروس

والفكر  ،التفكري عماد التخطيط ألن ؛واعتربوه فريضة إميانية ،املفكرين يف جمال اإلدارة اإلسالمية ابلتخطيط اهتم بعض
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، [22فتح الباب : د. ت : ]يف عالقة اإلنسان ابخلالق واملخلوق  واملعرفة أساس السلوك السوي ،مصدر املعرفة

 .املسلم واستغالل وقته مبا يرضي هللا رطا أساسيا لتنظيم حياة الفرديكتسب أمهية قصوى عندما يبدو توافره ش والتخطيط

يكون هلا نوع مميز من التخطيط الذي  فإنه من الضروري أن ،ومبا أن اإلدارة يف اإلسالم هي ذات طابع تعبدي

 ،طيط اإلداريغاايهتا السامية من خالل عملية التخ إىليسهل عليها الوصول  مما ؛يتجاوب مع تصورها ويليب مطالبها

الدولة اإلسالمية يف املدينة  بدءا من إرهاصات النبوة وحىت إقامة صلي هللا عليه وسلمفق حياته افالتخطيط السليم املوفق ر 

ىل احلبشة إلنقاذ الفئة املؤمنة بعد مطاردهتا يف إمياهنا وبغرض إاألوىل  املنورة مرورا مبراحل الدعوة سرا وجهرا، واهلجرة

االجتماعات السرية  يف األعدادإىل يثرب وما سبقها وختللها من ترتيبات  وسلم عليه هللا صليادها، وهجرته مليع إعدادها

حبة، والتمويه والتعمية على عيون اجلمع املشرك صزاد وراحلة و  مع الوفود، واملبايعة معها، وحتضري مستلزمات الرحلة من

يف صورة ختطيط تدرجيي  اذه القرار املناسب يف ضوئها، وكل ذلك متامتالكه املعلومة واطالعه عليها واخت من قريش بعد

 دا  سوالظروف واإلمكاانت بعني االعتبار، متزامنا مع الوقت املناسب جم آخذا بوسائل النجاح وأسبابه، ،عايل املستوى

الدراسة وأصول مناقشتها  ترتيب أسئلة التخطيط املعروفة اليت سيتم احلديث عنها الحقا وفق أنواعأرض الواقع كافة  على

 وفق املباحث التالية:
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 املبحث األول

 اإلطار التحليلي

 املطلب األول

 التخطيط اإلداري ِف العهد النبوي مبادئ

 الفرع األول

 مبدأ العقيدة

، فهي تقوم على منهج ابلعقيدة أوال   -أاي كان ميداهنا -ترتبط عملية التخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي 

 توجيه هللا إىلعقدي يف التخطيط اإلسالمي لا ويرجع األساس  ،ابملشيئة اإلهليةواالرتبا   ،التوكل على هللا أساسه ،عقدي

التخطيط اإلسالمي هو من صنع هللا عز  حبيث ميكن أن نقول : إن رسم السياسات العامة يف ،سبحانه وتعاىل للمسلمني

مثلما  ،ويكلفه بتنفيذه ،ويلهمه هذا التخطيط ،أنبيائه حدألحمكما  عز وجل ختطيطا وجل، وقد يصل األمر أن يضع هللا

 ،يف صلح احلديبية وسلم عليه هللا صليحممد  وكما فعل مع رسوله ،ه يوسف عليه السالميفعل سبحانه وتعاىل مع نب

: أولسنا موسل عليه هللا صليعلى هذا الصلح وقال لرسول هللا  - رضي هللا عنه -فعنما اعرتض عمر بن اخلطاب 

أان  وسلم عليه هللا صليدنية يف ديننا ؟ فرد عليه لاجيب ببلى، قال : فعالم نعطي أوعندما  وهم ابملشركني؟ ،ابملسلمني

 .[181: 2212ابن هشام :  ]ولن يضيعين  ،لن أخالف أمره ،ورسوله هللا عبد

 عليه هللا صليسبحانه وتعاىل لرسوله  وهذا يدل على أن التخطيط ملواجهة قريش كان ختطيطا إهليا، أوحى به هللا

 ،ابألسباب مؤمنا بقدرة هللا أيخذمنا وإ ،عن اإلميان ابهلل يبتعد أن ال -عندما يباشر ابلتخطيط  -وعلى املسلم  ،وسلم

  عليه حق توكله. متوكال  
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ئل املشروعة واألخذ ابألسباب والوسا ،حتديد األهداف وترتيبها وفق أولوايت ؛ويرتتب على حتديد السياسات

 ،سنة النبوية الشريفةلقرآن الكرمي أو الاملشروعية الكاملة النابعة من ا يف إطار اإلجراء املناسب واملالئمة لتحقيقها، واختيار

 شريع األخرى .لتومصادر ا واالجتهادأي مصدر تشريعي آخر كاإلمجاع والقياس  أو

من اهلدف العام للتخطيط اإلسالمي   اإلسالم يربزأن الركن العقدي يف التخطيط اإلداري يف -هنا  -ويتضح 

 وبشكل أدق حتقيق األهداف الشرعية ،وتعاىل بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتقيق رضا هللا سبحانه إىلالذي يرمي 

يب : عي]شحبفظ الدين والنفس والنسل واملال  والعمل على حتقيق مقاصد الشريعة اإلسالمية املتمثلة ،الدنيوية واألخروية

 اإلنسان يف خمتلف اجلوانب وفق شريعة هللا. ، وحتسني حياة[05: 2011

فة يف الدولة وقد قال احلق مستوى اخلال من مستوى الفرد يف اجملتمع وحىت ويبدأ تطبيق التخطيط اإلداري عمليا  

اَر اآلِخَرَة وت  تَنَس َنِصيَبكَ تبارك وتعاىل : ) ُ الدَّ ُ إلَْيَك وت  تَ ْبِغ  وابْ َتِغ ِفيَما آََتَك اَّللَّ نْ َيا وَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اَّللَّ ِمَن الدُّ

التخطيط  يوحي بعملية رابين رمأيف هذه اْلية املباركة  [: القصص11( ]الَفَساَد ِف اأَلْرِض إنَّ اَّللََّ ت  ُيُِبُّ املُْفِسِدينَ 

ابلتخطيط يف الدنيا، ملقابلة املآل يف اْلخرة على كل  توحييف الدنيا واألخرة، إذ يقول أهل العلم : إن هذه اْلية املباركة 

 الظروف واألزمنة. ويف كل ،املستوايت

 إببالغفهم عقدي متثل  يف بدء الدعوة ختطيطا انطلق من وسلم عليه هللا صلييف ضوء هذا التصور كان ختطيطه 

 هللا صليفيذ هذا اهلدف احتاج ن، ولت[: سبأ18( ]ًة ل ِلنَّاسِ َوَما َأْرَسْلَناَك إت َّ َكافَّ الرسالة السماوية للناس قال تعاىل : )

 عمل بعد حتديد األولوايت وترتيب األهداف حسب أمهيتها، حىت يتم وآلياتخطوات إىل يف بداية دعوته  وسلم عليه

وال إدارة إال بدين سياسة  أبنه ال منطلقا  ؛ تبليغ الدعوة وضمان جناحها يف ظروف غاية يف التعقيد والصعوابت خالهلامن 

. ومن [013: 2282قدامة : ] ،دارة أو ضبط يعمل على حتقيق املصلحةإو  وال شريعة وال دين بغري سياسة ،وشريعة

تناسب  على نشر دعوته وأخذ أبسباب النجاح ؟ وكيف وسلم عليه هللا صليننظر اتليا كيف عمل  هذا التصورخالل 

 فق املمارسات التالية:و  ؛هذا التخطيط مع ظروف الزمان واملكان
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ورهط  ،ومواله همث صديقه وربيب ،زوجه السرية يف عملية التخطيط : ومتثل بسرية الدعوة اليت آمنت من خالهلا -

حكمته  فكانت هذه مبثابة خطة مؤقته قصرية املدى جتلت فيها ،آمن وصدق وصلى آخرون كانوا الرعيل األول الذي

وسرية مكان االجتماعات يف  ،العمرية اء واالختيار فيمن دعاهم من خمتلف الفئاتيف حسن االنتق وسلم عليه هللا صلي

 املعطيات املوقفية آنذاك وهذا درس أويل يف اإلدارة املوقفية. ة معيتناسبت هذه السر  ،دار األرقم

كيف يسري ابتداء   توجهه وسلم عليه هللا صليالكرمية تتنزل عليه  اْلايت: كانت تدرج يف عملية التخطيطال -

ث ُِر )قال عز وجل: ) مرحلة العلنية إىلابلدعوة وينتقل هبا من مرحلة السرية  ( ورَبََّك َفَكّبِ ْ 2( ُقْم فَأَنِذْر )1ََي َأي َُّها املُدَّ

ْر )3) ن ابلدعوة والصدع هبا، لك ، أمر من هللا عز وجل ابجلهر[ملدثرا 5-2( ]( والرُّْجَز فَاْهُجرْ 4( وثَِياَبَك َفَطهِ 

 :120( ]وَأنِذْر َعِشريََتَك اأَلقْ َرِبنيَ قال تعاىل : ) ،األوسع االجتماعية الدائرة إىلبشكلي تدرجيي بدءا من األقرب مث 

 صليهذه املرحلة مرونة التخطيط يف فعله  وجتلت يف ،يكذب أهله لينذرهم أن الرائد ال ؛، بدا أبهله وعشريته [الشعراء

تدرج  املناسب يف الوقت املناسب وهذا دليل على أمهية املعطيات البيئية يف يار األسلوبوقدرته يف اخت وسلم عليه هللا

 وهذا الدرس الثاين. ،العملية التخطيطية

 الفرع الثاين

 )التوقع( (1) مبدأ التنبؤ

ذلك  ي جيب أن يستغله يف ممارسةالذ وأبمهية الوقت ،ذهنيا مرتبطا بوجود اإلنسان وبتصرفاته ا  عد التنبؤ نشاطي

 للتغريات اليت قد حتدث مستقبال، وتؤثر أبسلوب مباشر أو غري مباشر على التوقع" هعرف التنبؤ أبنيلذا  ،النشا 

أبو العينني :  ]أو تصور أحوال املستقبل "  املاضي واحلاضر لتوقع أحوالأو هو إعمال العقل والتفكري يف دراسة  ،النشا 

                                                           

عقل، والعمل على تفادي أخطارها عن طريق استخدام البياانت واملعلومات ن وهبنا هللا م حماولة معرفة جمرايت املستقبل ضمن نطاق ما -هنا  -(نعين ابلتنبؤ 1)
ه القرآن الكرمي يف سورة يوسف عليه السالم ليإوتعاىل، ولعل ما أشار  ك علمه عند هللا سبحانهلواحلاضرة والالحقة . وليس املقصود معرفة الغيب فذ السابقة
حلماية الوطن، والعمل يف وقت الشدة املتوقعة مستقبال وذلك ابلتنبؤ  التخطيطعليه درس إداري حكيم لإلداري املسلم، ملا جيب أن يكون [ 02 -01] اْلايت

جدة :  ؛اإلدارة يف اإلسالم : الفكر والتطبيق . الطبعة األوىل رمحن الضحيان،والعمل على تفادي أخطار املستقبل ابلتخطيط املوجه . أنظر : عبدال ملا قد حيدث،
  11ص  2280 /2041دار الشروق 
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حيدث  نآن الكرمي اليت تعرب عما ميكن أه وتعاىل العديد من األمثلة يف القر سبحان ، ولقد ضرب لنا احلق[245: 1441

موسى عليه السالم يف  نورد على لسا ذلك ما ومثال على ،يف املستقبل من خالل دراسة معلومات احلاضر واملاضي

ًرا )َسأُنَ بِ ُئَك بَِتْأِويِل َما َلَْ َتْسَتِطع عَّلَ ) تعاىل : قال ،حواره مع العبد الصاحل ( َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي 87ْيِه َصب ْ

فهذا الدرس  [: الكهف12، 18( ]يَ ْعَمُلوَن ِف الَبْحِر َفَأَردتُّ َأْن َأِعيبَ َها وَكاَن ورَاَءُهم مَِّلٌك أيَُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنة  َغْصًبا

سيكون عليه  مبا لنتوقع أو نتنبأ؛ تاحة عن احلاضر واملاضيالستخدام احلقائق واملعلومات امل درسا عظيما هميكن أن نعترب 

نوع  إىلابإلضافة  -أن فاعلية التنبؤ تعتمد  إىل -هنا  - ، وجتدر اإلشارةوإمكاانتهاملستقبل يف حدود مستوى العقل 

يله للمعلومات ابلتخطيط يف حتل على حنكة ومهارة الشخص الذي يقوم -املتوافرة عن املاضي واحلاضر  وحجم املعلومات

 ىل تكوين فكرة واضحة ودقيقة عن ظروف واجتاهاتإ الربط بينها، وصوال   وقدرته على ،واحلقائق واألحداث املتوافرة لديه

عداد التدابري إو  ،سيكون عليه احلال يف املستقبل مبا املستقبل . والتنبؤ املطلوب لعملية التخطيط هو التنبؤ السليم والدقيق

اختاذ القرارات  . وهذا يساعد على[12: 2045البنا:  ]ملواجهة الظروف وحتقيق األهداف  الضروريةواختاذ األعمال 

 السليمة إذ يعترب أداة ضرورية للتخطيط الرشيد.

األساس  تعدضرورة امتالك املعلومة اليت  على ابتداءوملراحلها املختلفة قام  ،التخطيط لعملية الدعوة أنيالحظ 

 النجاح يف التخطيط الرشيد، إننا نلمس هذا من أول آايت أتمر ابلقراءة والتعلم التنبؤ، وابلتايل يف عملية التوقع أو

: 2( ]اْقرْأ َِبْسِم رَبِ َك الَِّذي َخَلقَ ) آية العلق ابألمر ابلقراءة : "إذ بدأ هللا عز وجل  ؛خطط له كوسيلة وأداة لتنفيذ ما

: العلق 0 - 3] (( الَِّذي َعلََّم َِبْلَقَلمِ 3اقْ َرْأ ورَبَُّك اأَلْكَرُم )والعلم بقوله : ) لقراءةاملناسبة ل واألداة، وبيان الوسيلة [العلق

وينبثق عن العلم واملعرفة  ،السليم وبيان الوسيلة املناسبة يف بناء التخطيط ،دليل لنا على أمهية العلم واملعرفة ، وهذا[

 ما وهذه ضرورة من ضرورات النجاح يف عملية التخطيط وهذا ؛لوقت املناسبا ك املعلومات الالزمة لعملية التنبؤ يفالامت

وما متخضت عنه هذه  ،وفود احلجيج ومع ،عوة املختلفة بدءا من االجتماعات يف دار األرقملديف مراحل ا هنلمس

 ،يثرب إىل وسلم عليه هللا صليوهجرته  ،احلبشة إىلواألمر ابهلجرة  ،والثانية االجتماعات من عقد بيعيت العقبة األوىل

 يف يثرب . اإلسالميةوردود أفعاهلا، مث تدرجه يف عملية بناء الدولة  وتعامله مع قريش
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توقع  إىلللموقف للوصول  والتقدير حليل للمعلومةتاملبين على الدقة وال االستنبا وتتطلب عملية التنبؤ  

ينطق عن اهلوى ؟! وكيف  ال الذيوهو  وسلم عليه هللا صلييكون استنباطه   قد حتدث مستقبال، فكيفليتاملتغريات ا

أركان عملية التخطيط  كركن من  -كم على خمتلف املتغريات ؟! هلذا نلحظ أن مستلزمات التنبؤ احلو  أيالر تكون دقته يف 

  .وسلم عليه هللا صلييف عهده  -وبتميز  -متوافرة  -

 الفرع الثالث

 ات ستعداد

إذ يقول احلق  ،قبل القيام ابلعمل واملسلم مأمور ابالستعداد ،توقعات املستقبلأي األخذ ابألسباب ملواجهة 

 ِمن ُدوِِِْم ت  وَأِعدُّوا ََلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِ ن قُ وَّة  وِمن رِ ََبِط اخلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ وَعُدوَُّكْم وآَخرِينَ تبارك وتعاىل : )

عداد أل، أي ا[نفالاأل: 04] ( يَ ْعَلُمُهْم وَما تُنِفُقوا ِمن َشْيء  ِف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ إلَْيُكْم وَأنُتْم ت  ُتْلَلُمونَ  تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللَُّ 

مِ ن قُ وَّة  وِمن أمكنكم ) أي مهما( وَأِعدُّوا ََلُم مَّا اْسَتَطْعُتم)فقال  ،الطاقة واإلمكان واالستطاعة عداء حسبألملقاتلة ا

 عداد املواردوإواإلعداد مرحلة من مراحل التخطيط تتضمن هتيئة  ،واالستطاعة بط بني اإلعدادلر فهنا مت ا (ََبِط اخلَْيلِ ر ِ 

، ويف هذه اْلية [221: 2012أدهم :  ] وال يكون اإلعداد سليما إذا مل يقم على ختطيط سليم ،البشرية واملادية واملالية

ُ من علمنا ويدخل يف علم هللا عز وجل : ) رجدليل صريح على االستعداد ملا خي وآَخرِيَن ِمن ُدوِِِْم ت  تَ ْعَلُمونَ ُهُم اَّللَّ

وَما تُنِفُقوا به متاما، ففي هناية اْلية السابقة ) االستعداد للعمل كأجر العمل ق تبارك وتعاىل أجرحلوقد جعل ا (يَ ْعَلُمُهمْ 

ابن   ]ابلتمام والكمال  . مهما أنفقتم يف سبيل هللا فإنه يوىف إليكم(ُكْم وَأنُتْم ت  ُتْلَلُمونَ ِمن َشْيء  ِف َسِبيِل اَّللَِّ يُ َوفَّ إلَيْ 

دليال على التخاذل  ،عدم االستعداد للعمل عديا مك  ،العمل على إرادة قواي   للعمل دليال   داالستعدا عدي، و [كثري : د. ت

إن هؤالء املتخلفني لو  يأ [: التوبة00( ]ُدوا اخلُُروَج أَلَعدُّوا َلُه ُعدَّةً وَلْو َأرَاالعمل قال تعاىل : ) وعدم الرغبة يف أداء

أدهم :  ]يناسبه من الزاد والراحلة  العمل ما هلذه الغزوة ألعدوا هلذا صلي هللا عليه وسلمأرادوا اخلروج مع الرسول 

2012 :242]. 
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أساسه التوكل على  ،يرتبط ابلعقيدة منهج ماإلسالهذه األركان مرتابطة ومعتمدة على بعضها، فالتخطيط يف 

الصفة الروحية اليت ختفف من اجلمود والتوتر قال  اإلسالميعلى التخطيط  يضفي واالرتبا  ابملشيئة اإلهلية، وهذا ما ،هللا

لذا كان  [منجال :0، 3(  ]( إْن ُهَو إت َّ وْحٌي يُوَحى3وَما يَنِطُق َعِن اَلََوى ): )وسلم عليه هللا صليواصفا رسوله  تعاىل

حتريه عن املعلومة  إىلإضافة  ،وتعاىل منبثقا من عقيدة إميانية ومعتمدا على هللا سبحانه صلي هللا عليه وسلمختطيطه 

 مبادئ. وهبذا تتبلور لدينا مستقبالعلى العمل التخطيطي الذي سيبدأ به  ذلكوتقصيه األخبار" النعكاس  ،الدقيقة

 وتتضح إجابة السؤال األول للبحث. ،هد النبويالتخطيط اإلداري يف الع

 املطلب الثاين

 إطار التخطيط اإلداري ِف العهد النبوي

 الفرع األوىل

 ردبوالت ريكفتوالر كفال

 ،أداته العقل ،الدنيا، فهو نشا  بشري يف أي شأن من شؤون الدين أو وأتمال   الفكر هو: إعمال الذهن تدبرا  

 وهبذا املعىن فإن الفكر ينصب على العمليات الذهنية والعقلية ،[1 :2210 اهلادي: عبد]ي أومثرته املعرفة والعلم والر 

  ابتداء وليس على نواتج هذه العمليات اليت تعترب مثرة الفكر، كاملعرفة والعلم.

 الفكر اإلداري يشمل اْلراء ن: إيقال مثرة إعمال الذهن " وهو املعرفة والعلم فإنه ميكن أن"وضمن إطار 

 ا  ر فك عديزمنة. وبناء عليه ميكننا القول : انه ألوممارسة عرب العصور وا والنظرايت اليت سادت حقل اإلدارة دراسة املبادئو 

والسنة النبوية الشريفة اليت سادت  يصدر من هذه اْلراء والنظرايت املستمدة من توجيهات القرآن الكرمي ما  إسالميا  داراي  إ

 ، وعندما جاءت الدعوة اإلسالمية قصد هبا[24: 2210: اهلادي عبد]املختلفة  ر واألزمنةاإلدارة وطبقت عرب العصو 

وتقع عملية الربط والصالحية هذه  ،اجملتمع ع احلكيم ربط األرض ابلسماء، وهذا يتطلب صالح النفس وصالحر املش

ثرية كمواضع   أويل األلباب " يتكرر يف "فخطاب ،اقرتنت الدعوة منذ بدايتها ابلعلم واملعرفة ضمن أطر عقدية وعلمية لذا
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: آل 1] (والرَّاِسُخوَن ِف الِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ مِ ْن ِعنِد رَب َِنا وَما يَذَّكَُّر إت َّ ُأْوُلوا األَْلَبابِ  القرآن الكرمي : )يف

أي أولو  ، فأصحاب العقولزمر[: ال28] (َك ُهْم ُأْوُلوا األَْلَبابِ ُأْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اَّللَُّ وُأْولَئِ وقال تعاىل : ) [عمران

خري دليل على عناية  ،العلم واملعرفة اهلداة املهديني األلباب الذين وردت صفاهتم يف هذه اْلايت اليت منها الرسوخ يف

يف الوصول  دت غايتهحدو  ،سلموجعله فريضة على كل م ،ة من ارفع القيم اإلسالميةعدإذ  اإلسالم ابلعلم عناية فائقة،

 .[ 004: 2321رضا : ]الدنيا واْلخرة  معرفة هللا سبحانه وتعاىل يف حتقيق سعادة اإلنسانية يف إىل

فقد ختلى اإلنسان عن أخص  فإذا ختلى العقل عن وظيفته ،التفكري واعتربه وظيفة العقل إىلودعا اإلسالم 

وأمجع العقالء على أن التفكري هو سر تقدم البشر، وأن اجلمود  ،احلياة يومل يعد له دور يف تقدم البشر، ورق ،خصائصه

وهلذا جاء  ،مستوى التأخر واالحنطا إىل وهبوطه  ،وارتكاس اإلنسان يف الضالل ،مها سبب انطفاء جذوة العقل والتقليد

ا ِف السََّمَواِت واأَلْرِض وَما تُ ْغِِن ُقِل انلُُروا َماذَ )قال تعاىل :  ،عنه األغالل ويضع ،اإلسالم ليطلق العقل من إساره

من نشا  العقل وتفكريه قال تعاىل :  ، وليس هناك حدود حتد[: يونس242] (اآلََيُت والنُُّذُر َعْن قَ ْوم  ت َّ يُ ْؤِمُنونَ 

ُ اَّللَُّ َلُكُم اآلََيِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّرونَ ) ََي َمْعَشَر اجِلنِ  واإلنِس تعاىل : ) ل، وقا[: البقرة 114 - 122( ] َكَذِلَك يُ بَ نيِ 

، ومل مينع [: الرمحن33( ]إِن اْسَتطَْعُتْم َأن تَنُفُذوا ِمْن َأْقطَاِر السََّمَواِت واأَلْرِض َفانُفُذوا ت  تَنُفُذوَن إت َّ ِبُسْلطَان  

والنظر، والبد أن تكون عن  ها التفكريوالعقيدة أساس ،حتيط هبا الفكرة ال فإن ذات هللا ،التفكري إال يف ذات هللااإلسالم 

 .[22: 2043سابق : ] لألابء وإتباععن تقليد  ال ،يقني واقتناع

يد على الفكر، أكالوقت نفسه الت يد على العلم يعين يفأكفالت ،صلة وثيقة تعدإن الصلة بني العلم والفكر 

 بل يشمل اجلانب الدنيوي يف حتقيق خمتلفحسب فعلى اجلانب الديين  يقتصر وحيث إن مفهوم العلم يف اإلسالم ال

 جوانب احلياة .

حال ضياعه سريضى  أنه يف إىلوأشار  ،من ضياعه وسلم عليه هللا صليوالدليل على أمهية العلم : حتذير الرسول 

 عليه هللا صلي يتضح ذلك من احلديث التايل . قالم، و هنيضلو جهاال   ورؤساء وإدارينياس أن يولوا عليهم مشرفني نال
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 ارتك ع يملىت إذا ح ؛اءلعلمض ابم بقلعلن يقبض اولكاس، نمن ال زعهتني ا  عزانتا ملعلا ضيقب ال إن هللا ":وسلم
 
 ا اختذمل

، وملا كان النشا  اإلداري [2858رقم  ،صحيح مسلموأضلوا" ]وا لم، فضعلبغري  فأفتواوا، لئس، فاال  جه ا  سؤءر  اسنال

 ،املسلمني طيطي اإلداري حظي ابهتمامخفكر التلنشا  فإنه ميكن القول : إن اال جوانب ذلك ميثل جانبا مهما من

 .[28:  2280جاهني : ] وإن مل أيت بشكل مباشر ،من حبوث علمائهم ومفكريهم ا  وانل جانب

 ،ةدعوته السرية والعلني يف بداية وسلم عليه هللا صليوقد وردت التطبيقات امليدانية هلذه املعاين يف سلوك النيب 

سرية لبيعيت العقبة األوىل والثانية اللتني كانتا نتيجة االجتماعات ا يثرب بعد إىلوهجرته  ،احلبشة إىلوهجرة صحبه 

 املتعمق املبين على املعلومة الالزمة للتخطيط السليم. هعليهما، وتفكري  السابقة

 ،واألخذ ابألسباب ،اإلميان ابهلل البد منبعملية التخطيط  املباشرة: أنه عند ذلكوالنتيجة اإلدارية املرتتبة على 

وت  تَ ُقوَلنَّ ِلَشْيء  إين ِ َفاِعٌل َذِلَك َغًدا لقوله تعاىل : ) ا  مصداق ،عليه  التوكلومن مث ،ر هبذه األسبابدبوالتفكر والت

: 10-13( ] أَلقْ َرَب ِمْن َهَذا َرَشدً ( إت َّ َأن َيَشاَء اَّللَُّ واذُْكر رَّبََّك إَذا َنِسيَت وُقْل َعَسى َأن يَ ْهِدَيِن َربِ  23)

غدا،  إين فاعله ؛وعزم على فعله ،يقول اإلنسان عن شيء أراد عمله الأ: كرميتنيلا واملقصود من هاتني اْليتني [.الكهف

ل مبشيئة هللا عز وج اقرتانهغدا إال يف حال  : سأفعل ذلكفال يقول ،بل جيب أن يربط بني نية العمل وبني إرادة هللا

 اإلدارية من هذا: أنه جيوز التفكري وعقد النية والعزم على عمل شيء مستقبلي، اللةالد. و"[ 52: 2284حجازي : ]

 هذا مقيد ومرتبط مبشيئة هللا عز وجل. أن إالأو لسنوات قادمة  ،أو شهر قادم ،أي جيوز وضع خطة عمل ليوم قادم
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 اينالثلفرع ا

 ويالتطبيقات التخطيطية ِف العهد النب

 التالية: التخطيطيةطبيقات لترع األول الفنستنتج من مضامني ا

أصحابه  حبكمة متناهية هادفة ختطيطا مرحليا مؤقتا، متثل ابحملافظة على وسلم عليه هللا صليخطط  -

نم عن وهذا ي ،اسب، فأبعدهم عن أذى قريش فرتة من الزمننامل وقتلسام اليت تنتظرهم عندما حيني الألمور اجل وإعدادهم

 للحفاظ على املسلمني األوائل ومستقبل اإلسالم . بعد نظره

سياسية وأمهية ال ومعرفته ابلبيئة ،ابألصول العلمية لعملية التخطيط وسلم عليه هللا صليظهرت مهارة الرسول  -

خطيط املستقبلي الستخدامها يف الت ؛القيادة ابملعلومات واألخبار وضرورة تزويد ،ذلك يف التخطيط اإلداري اإلسالمي

ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن قال تعاىل ) ،أمهية املعلومات يف عملية التخطيط على دليال   وَلْو َردُّوُه إىَل الرَُّسوِل وإىَل ُأْوِل اأَلْمِر ِمن ْ

ُهم  .[اءنس: ال83( ]َيْسَتنِبطُونَُه ِمن ْ

وقواعد تناسب تبليغ  ظيم العمل على أسساملنهج التخطيطي الواقعي والشامل لتن وسلم عليه هللا صليتبىن  -

 مث قام بتقدير ،والتفقه يف الدين ،وأمرهم بتعلم القرآن الكرمي ،الدعوة أسسفبني للناس  ،الرسالة واجملتمع الذي أنزلت عليه

ليت نظم وبعد ذلك وضع صحيفة املدينة ا ،معهم فاستوعب يهود ومشركي املدينة إبقامة املواثيق والعهود ؛ناسبملاملوقف ا

ومرتكزاهتا ودستورها وفق  وية الدولة اإلسالمية ببيان أسسهاهوبينت موادها  ،احلاكم واحملكوم من خالهلا العالقة بني

 نظامها اخلاص ومنهاج سلوك مكوانت جمتمعها والعالقة بني أفرادها معطيات الشريعة اإلسالمية ومبادئها اليت حتدد

 .[322: 1443الدغمي : ]

للدعوة اليت بدأت من مكة  وهذا التناسب يتمثل أبهلية وقابلية األرض والناس ،مكان مناسبالبحث عن  -

وهذه احلال متثل مستلزمات إنشاء الدولة  ،على أسس سليمة مدروسة ومنت يف يثرب اليت مت فيها أتسيس قواعد الدولة

  وفق أراء فقهاء القانون الدستوري وهي األرض والسكان والسلطة احلديثة
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وهو املسجد الذي  مسجد قباء مؤسسة املسجد" فبين"ببناء مؤسسات الدولة وأوهلا  وسلم عليه هللا صليبدأ  -

مث املسجد النبوي إذ  [: التوبة248( ]لََّمْسِجٌد ُأسِ َس َعَلى الت َّْقَوى ِمْن َأوَِّل يَ ْوم  َأَحقُّ َأن تَ ُقوَم ِفيهِ )وصفه هللا بقوله : 

املسلم إمنا يكتسب صفة الرسوخ والتماسك  ذلك أن اجملتمع ؛هم ركيزة يف بناء اجملتمع اإلسالمياملؤسسة أول وأ هذه تعد

 عديعلى أنه  عالوة [ 225: 2044البوطي : ]وهذا ينبع من روح املسجد ووحيه  ،وآدابه ابلتزام نظام اإلسالم وعقيدته

. ومنه تتحرك السرااي والغزوات ،وتوقع املعاهدات ،سياساتال وترسم ،فيه تدار الدولة، وتعقد الراايت ،املقر العام للقيادة

:  ابن يتمية ]وتعريف العرفاء "  وأتمري األمراء ،والصالة والذكر، وتعليم العلم واخلطب ،األئمة وجمامع األمة مواضع"فيه 

2048 :322]. 

على املؤاخاة بني األوس  فعمل ،ببناء املؤسسة االجتماعية وفقا لنظام املؤاخاة وسلم عليه هللا صليوأمر الرسول 

 عليه هللا صليألهنم نصروا الرسول  ؛األنصار ابسموصاروا فئة واحدة تعرف  واخلزرج من أهل يثرب ونبذ عداواهتم السابقة

. هذه العملية [24 :1442الفهداوي،  ]مهاجرا، مث املؤاخاة بني األنصار واملهاجرين من أهل مكة  واستقبلوه وسلم

جنمت من جراء ترك أمواهلم وأهلهم يف مكة، وبذلك مت دجمهم  جرين على مواجهة أوضاعهم االقتصادية اليتأعانت املها

 االجتماعيومبدأ التكافل  وابلتايل حتقق إقرار مبدأ املساواة بني املسلمني ،فكونوا أمة اإلسالم الواحدة اجتماعيا ودينيا

 عليه هللا صلي، وأمر [10-10: 2211أبو زهره :  ]وحدة اهلدف  أواحلد من الفوارق بني املسلمني ومن مث حتقيق مبد

كما أمر   ،اخلندق كما أدخل بعض األمور النافعة اليت يستعملها الفرس وغريهم كحفر  ،والصناعة ابلعناية ابلزراعة وسلم

لزم أو  ،ل اإلداريةوقرر وظائف األعما ،الدفاعية واهلجومية وتنظيم القوى ،وتقسيم الوظائف ،بنشر العلوم واملعارف

 ..[041الكتاين : د. ت :  ]يلزم يف األمم املتمدنة  وكل ما ،واملايل اإلداري ابالقتصاد

يِهْم ويُ َعلِ ُمُهُم الِكَتاَب والِْ قال تعاىل : ) ُلو َعَلْيِهْم آََيتِِه ويُ زَكِ  ُهْم يَ ت ْ ْكَمَة وإن  الَِّذي بَ َعَث ِف األُمِ يِ نَي َرُسوتً  مِ ن ْ

بشرع عظيم كامل شامل جلميع  وسلم عليه هللا صليحممدا  هللا بعث [اجلمعة :1] (ا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالل  مُِّبني  َكانُو 

اجلنة ورضا هللا  إىل يقرهبم ما إىلوالدعوة هلم  ،حيتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم والبيان جلميع ما يتهمافيه هد ،اخللق
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فاصل جلميع الشبهات والشكوك والريب يف األصول  . حاكمار وسخط هللا تعاىلنال إىلوالنهي عما يقرهبم  ،عنهم

من  وال يعطيه أحدا األولنيط أحدا من يعمجيع احملاسن وأعطاه ما مل  -احلمد واملنة  وله –ومجع له تعاىل  ،والفروع

بذلك تتضح لنا صورة التخطيط . و [303 أبت كثري: د. ت : ]يوم الدين  إىلعليه دائما  وسالمهاْلخرين فصلوات هللا 

 بفرضيتها اإلميانية وإبطارها التعبدي القائم على إعمال الفكر والتفكري والتدبر، هذه اإلداري يف العهد النبوي املتمثلة

واها ابملمارسة ثبت جد وأسس مبادئجنم عنها  وسلم عليه هللا صلياألعمال الذي جنم عنها ممارسات ختطيطية يف عهده 

 التخطيط احلديث. مبادئعد من تتزال حىت اليوم  ال امليدانية

 املطلب الثالث

 مميزات التخطيط اإلداري ِف العهد النبوي

 الفرع األول

 األصول والقواعد، و األساليب والوسائل

أو مت استنباطها  ،والسنة النبوية واعد اليت نص عليها القرآن الكرميلقوا املبادئاألصول : هي العقائد و 

تقبل التطور، وعقائد اإلسالم يف نظر اإلسالم حق، لن ينكشف الزمن  ال فهي قضااي ،ها من هذين املصدرينواستخراج

يقبل التغيري وال التطوير،  واملفهوم ال يتعلق ابحلقيقة اإلهلية اثبت احلقيقة عن صدقها وصحتها، فكل ما إال امتد مهما

 حقيقة أن ،اإلنسان مكرم على سائر اخلالئق ومستخلف يف األرض حقيقة أن أو ،مثل حقيقة أن الدين عند هللا اإلسالم

وهذه تزود املخطط مبا جيب أن يكون  ،[85: 2280عقلة : ]رابطة التجمع البشري هي العقيدة ال األرض أو اجلنس 

 تغيري.ستؤطر العمل التخطيطي وتقننه وفق األصول غري القابلة للتعديل أو ال عليه القرار، وبنمط السياسات اليت

 ،االقتصاديةوالنظم  ،الدستورية واملسائل ،اليت هلا ارتبا  أبحكام املعامالت املبادئ: هي القواعد العامة

. فقاعدة الشورى حبيث يتسع لكل تنظيم صحيح ،وجاء بدرجة العموم : مبدأ عادل، مثل مبدأ الشورىالدوليةوالعالقات 

 .عمل هبا يف كل زمان ومكانلوجيب ا ،تتغري وال تتبدل كلية اثبتة ال قاعدة
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وحتكم  ،تتغري وال تتبدل ال ، كقاعدة العدل : قاعدة كلية اثبتةاألخرىوهذا ينسحب على بقية القواعد 

، هذه [80: 2280عقلة : ]ويف تطبيق األحكام  ،املساواة أمام القانون العالقات يف البيت واجملتمع والدولة، وقاعدة

ويف كل  ،لكل زمان ومكان مبعىن أهنا صاحلة ،وهي غري قابلة للتغيري أو التبديل ،تمتتاز ابلشمولية والثبا وغريها

 .اجملتمعات

 فال متضي شاردة على غري هدى، ،احليوية اإلسهام يف ضبط احلركة البشرية والتطورات القواعد:من شأن هذه 

خاصيتها  خل إطار اثبت يكفل هلاحبيث تتحرك دا ،النفس البشرية واحلياة البشرية فهي ضرورة من ضرورايت صيانة

 ومتيزها وأصالتها.

 رة علىدقا -معه  -فال تزال األمة  عصرا بعد عصر، داخله هذا الثبات يعني اجملتمع على تنوع املضامني الفكرية

: عقل]حتطم اإلطار، وفقد الراب  الذي جيمع بني األمس واليوم  ذا ذهب الثباتإمحل رسالتها، ومحاية أمانتها، ف

2280 :24]. 

ومتلي  ،ممارساته التخطيطية اإلدارية حييد عنها يف هذه القواعد تزود املخطط اإلداري مبرجعيات ومنطلقات ال

عن  ويف الكشف ،وابلتايل تساعد يف توزيع املسؤولية ،القرار من قبل املرؤوسني عليه أصول تفعيل مبدأ املشاركة يف

 ممارسته للشورى . بة وجودة الرأي والتفكري من خاللثراء اإلداري ابلتجر وإ ،الكفاءات والقدرات

 الفرع الثاين

 األساليب والوسائل

وهذه  ،األهداف املرسومة وإجنازحتقيق  أي الطرق واإلجراءات املشروعة اليت تستخدم يف :األساليب والوسائل

املرونة اليت  معات البشرية . ومع درجةاحلاجات املتجددة والتباينات احلاصلة بني اجملت يف حالة تغري وتطور مستمر لتناسب

املرسوم . وهي تضع األحكام للجزئيات والتفريعات  يسمح هلذه األمور خمالفة اهلدف أنه ال إالتتمتع هبا هذه الوسائل 

تشتق لكل بيئة  مبعىن أهنا -وهذه ختضع العتبارات الزمان واملكان والظروف اخلاصة  ،األول املنبثقة من قواعد القسم
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ودرجة التأثر بروح العصر، وهذا القسم يتغري بطبيعة احلال  سب االجتهاد واملخالفات والقيم السائدةوح -كل عصر ول

الشرو   ،جملس الشورى الشرو  املطلوبة لعضوية ،تغري آليات إقامة العدل ومن مكان ْلخر، فمثال   من وقت ْلخر،

 .[34: 2021الظاهر وطربه : ]ها وغري  املطلوبة لتوظيف األصلح يف الوظائف املختلفة ...

ووظائفها التطور واملالءمة مع كل وضع  أما املرونة يف أحكام التفريعات واجلزئيات : فهي اليت متنح اإلدارة العامة

والتغيري  واالستمرار، انهيك عن مالءمة هذه اخلاصية لفطرة اإلنسان يف احلركة جديد، وابلتايل القدرة على البقاء

اخلالفة تقتضي احلركة لتطوير الواقع على األرض  إذ أن هذه ؛لوظيفته يف خالفة األرض -أيضا  -مالءمتها والتطوير، و 

 وتنميته.

املعرفة اإلسالمي يعين الرتابط بني مجيع  يرى العلماء أن وجود عنصر الثبات واملرونة واالرتبا  بينهما يف منهج

الفكرة  املنهج اإلسالمي هبذه وإقرار ،هي يف الواقع متكاملة متالقية بينما ،متعارضة العناصر اليت قد تبدو متضادة أو

عقلة : ]لصراع واالقتتال لال  ،أداة للتعاون والتكامل املوجودة يف احلياة واعتربها االجتماعيةاإلقرار ابلتناقضات  إىلأفضى 

2280:  23.] 

والشدة من أويل  تلقى يف سبيلها العنتبدعوته من تلك األصول اليت آمن هبا و  وسلم عليه هللا صليانطلق 

يف األرض يقوم أبمانة تنؤ هبا اجلبال  فم مستخلاإلنسان مكر  وأن ،حيدوه يف ذلك أن الدين عند هللا اإلسالم ،القرىب

 ملبادئاالقواعد و  سبيل الدعوة يف وسلم عليه هللا صليورسم  ،كما قال سبحانه وتعاىل  (إنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوت ً ومحلها )

يسمح اجملال للتوسع  واألخالق وغريها اليت ال ،واملساواة ،والعدل ،وم كالشورىالياليت الزالت هتتدي هبا األمم املتحضرة 

 اإلسالمية يف املدينة املنورة .  عليه الدولةوحىت إنشائه صلوات هللا ،سري مراحل الدعوة أثناء ا  طبقت ميداني هبا، لكنها

تبليغ رسالة اإلسالم   ومتثل يف ، وسلم عليه هللا صليتخطيط الذي كان واضحا يف ذهنه اهلدف العام هلذا ال"

حمكمة على مدى ثالثة عشر عاما، تضمنت مرحليت الدعوة  كهدف اسرتاتيجي عام اتبع لتنفيذه خططا عملية تنفيذية

ومتثلت هبذا العمل  ،األوىل والثانية عقبةيثرب بعد بيعيت ال إىلوهجرته  ،ومن مث هجرة أصحابه إىل احلبشة السرية واجلهرية،
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 يت احلديث عنها يف موضع آخر من الدراسة . ويف يثربأوسي ،ووسائل تنفيذهوأنواعه خمتلف قواعد التخطيط وأساسياته 

 والبدء ابلتوسع يف نشر الرسالة. ،يف بناء وأتسيس أركان الدولة وسلم عليه هللا صليشرع 

والقواعد،  األصولهي  وما ،التخطيط العتبار هبذه التجربة اليت بينت كيف يكونحري إبداريي الزمن احلاضر: ا

أساسية وأهداف وقواعد  أصولإذ قام التخطيط اإلداري يف اإلسالم على  ؛معها املكونة له، وكيفية التعامل ،والتفريعات

التخطيط املرونة والقدرة على معاجلة  والتطوير تكسب غري قابلة للتعديل والتطوير، وعلى وسائل وأساليب قابلة للتعديل

 مستجدات اجملتمع.

 املطلب الرابع

 دور التخطيط اإلداري ِف العهد النبوي

 الدولة ومؤسساهتا أركانِف بناء 

 الفرع األول

 اإلقليم

بدوي ]فوقه نظامها، وتطبق عليه قوانينها  ، وتفرضسيادهتاميثل اإلقليم اجملال أو النطاق الذي تباشر فيه الدولة 

حنو البحث عن  موجها   -منذ البداية  - وسلم عليه هللا صليالسياق كان تفكريه  ، ضمن هذا[34-32: 2214: 

ن ألصحابه ذواجلحود، مث أ جه ابلصدودوو يف مكة مث الطائف  ء  فحاول ابتدا ،لبدء بتنفيذ اهلدف املرسومل املكان املناسب

عقبة األوىل لئج املباحثات السرية يف بيعيت ااملناسب الذي متثل بنتاعداد األوهجرته إىل يثرب بعد  ،احلبشة إىلابهلجرة 

 [.200 -251: 2044البوطي: ] والثانية

وكلف من  ،وتفقيههم يف الدين ،القرآن لتعليمهم ؛يف بيعة العقبة األوىل ذهب مصعب بن عمري مع وفد يثرب

رض ومدى صالحيتها للدعوة . ويف بيعة العقبة الثانية الناس واأل جبمع األخبار عن وسلم عليه هللا صليقبل الرسول 
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يف شعب من  ووفد األوس واخلزرج من يثرب وسلم عليه هللا صليمفاوضات اتسمت بسرية اتمة بني الرسول  وبعد

من نقباء األنصار، مهدت هذه االتفاقية السبيل للهجرة  شعاب مكة اتفق على تكوين أول جملس شورى إسالمي رمسي

 .[201: 2044البوطي: ]الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة  ومن مث إقامة ،النبوية

 ،وتطبق فوقه الشريعة اإلسالمية ،املسلمني أن اإلقليم يف دولة اإلسالم يكون خاضعا لوالية املؤلفنيويرى بعض 

 ،اإلسالم ة اليت تطبقها دارإذ فوقه تسود الشريعة اإلسالمي ،الذي حيدد دار اإلسالم ويعين ذلك أن عنصر اإلقليم هو

ويتحدد إقليم الدولة اإلسالمية  ،اإلسالمي منذ البداية ظامنويتضح من ذلك بروز عنصر اإلقليم بشكل واضح يف ال

دون أن يكون حكم  فيه املسلمون أغلبية السكان نوليس ابإلقليم الذي يكو  ،الشريعة اإلسالمية ابلنطاق الذي تسود فيه

ذلك إىل أن مفهوم اإلقليم إسالميا يرتبط ابلنطاق املكاين  ، ومرد[30: 2048عالية : ]بوجه عام الشريعة سائدا فيه 

وصف هذا اإلقليم أبنه  حبيث تسود الشريعة اإلسالمية فوق أي إقليم كان، وعندها ميكن ،قانوين معني الذي يسوده نظام

ورة بعد نولة اإلسالمية الناشئة يف املدينة املدد إقليم الدح ، ضمن هذا التصور[30: 2280 سلطان:]دار اإلسالم 

أغلبية  ومل يكن املسلمون ،إذ عمل للتو على نشر الدعوة بعد أتمني املكان املناسب؛ إليها وسلم عليه هللا صليوصوله 

 . "أو األقليم  وهو " األرض ،وبذا مت حتقيق الركن األول من أركان إقامة الدولة ،آنذاك

 الفرع الثاين

 الشعب

، وحىت تقوم الدولة البد من د، كاليهو األخرى تكون الشعب يف املدينة املنورة من املهاجرين واألنصار والطوائف

يف  وخيضعون لسلطاهنا، وال يشرت  ،وهم الذين يقيمون على إقليم الدولة ،الشعب منهم نكو من األفراد يت دوجود عد

حتقيقا  االنسجام؛يقوم بني أفراده نوع من  كان من الضروري أنوإن   ،الشعب أن يبلغ عددا معينا حىت تقوم به الدولة

 واملهاجرين من مكة ،، فالعدد متثل ابألنصار من أهل يثرب[12: 2214بدوي: ] للرتابط والوحدة داخل هذا الشعب

  الذين خضعوا ملبدأ املؤاخاة ضمن الصور التالية:
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 ؛وصاروا فئة واحدة تعرف ابألنصار ذ عداواهتم السابقةونب ،املؤاخاة بني مسلمي املدينة من األوس واخلزرج -

 .ا  مهاجر  واستقبلوه وسلم عليه هللا صليألهنم نصروا الرسول 

أعان املهاجرين على مواجهة  املؤاخاة بني األنصار )أهل يثرب ( واملهاجرين من أهل مكة، وهذا التآخي -

َا بني هذين الفريقني انصياعا لقوله : ) االنسجاممكة، وحتقق وأهلهم يف  أوضاعهم االقتصادية النامجة عن ترك أمواهلم إَّنَّ

، وبذلك مت دجمهم اجتماعيا ودينيا [احلجرات :( ]املُْؤِمُنوَن إْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم وات َُّقوا اَّللََّ َلَعلَُّكْم تُ ْرََحُونَ 

 [.144: 2044البوطي :  ]سواها  وال شيء ،جتمعهم رابطة العقيدة فكونوا الشعب اإلسالمي

األساس على أهنا شأن طبيعي من  ولقد تقررت هذه األخوة الدينية بني املسلمني فيما بعد منطلقة من هذا -

غلبت  وهكذا ،ويستتبع مجيع آاثره من حقوق وواجبات ،األميانتلقاء ذاته مبجرد  شؤون املسلمني املؤمنني يتحقق من

 وهو ،الدولة أركانوهبذا حتقق الركن الثاين من  ،اإلسالمية ين شعب الدولةو اها يف نطاق تكأخوة اإلميان كل رابطة سو 

شعب واحد مهما كانت  الصورة شكلت نقطة انطالق للحكم على الشعب املسلم أبنه هاألمة "، وهذ و"الشعب أ

إنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة ال بقوله تعاىل : )ألن املؤمنني أمة واحدة عم؛ مواقع أوطانه وجنسية بلدانه واللغات اليت يتكلم هبا

 اإلسالمية على هذا األساس . ولةدوقد تشكلت ال [: األنبياء21( ]واِحَدًة وَأََن رَبُُّكْم َفاْعُبُدونِ 

 الفرع الثالث

 السلطة السياسية

ة العليا ابلرسول السلطة السياسي ومتثلت [383: 1443العوضي :  ]السلطة هي السيطرة العامة على األمة 

َما َآََتُكُم عالم الناس أبوامر هللا ونواهيه )إرسالته و  إببالغ يف الدولة اإلسالمية املكلف رأبنيا   صلي هللا عليه وسلم

 الدنيابتبليغ رسالة ربه، وسياسة شؤون  صلي هللا عليه وسلم، فقام [: احلشر1( ]الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهوا

 على أساس أهنا هي السلطة اليت تباشر وظائفها يف اجملتمع اإلسالمي كله.
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ومفهومه عن كيان  ،صلي هللا عليه وسلمتشكلت السلطة السياسية يف الدولة اإلسالمية على أساس تفكريه 

عي يف اتريخ اجملتمعات اجتما انصهارأروع عملية  تعداليت  د عملية املؤاخاةلذلك املفهوم الذي و  ،اجلماعة اإلسالمية

االجتماعي والسياسي  باعه يف جمتمعهمأت، فضال عن قيام التفاعل اإلنساين بينه وبني [04: 2202 ديرانية:]البشرية 

 اجلديد.

النبوية على توافر مقومات الدولة :  إذا تكشفت هذه السلطة يف دولة املدينة تلك الدولة اليت قامت بعد اهلجرة

 .[201: 2285 العلي:]والتنظيم السياسي واإلداري املنبثق من القرآن والسنة  والسكان أو الشعب، ،األرض أو اإلقليم

فيها يزداد  للدولة الفتية اليت أخذ عدد املسلمني صلي هللا عليه وسلموبرزت مظاهر تلك السلطة يف قيادته 

اجلزيرة العربية كلها تقريبا يف رحاب اإلسالم  ودخول بدخول الناس يف دين هللا أفواجا، وبدأت رقعتها تتسع بعد فتح مكة

 ،لدعائم الدولة اجلديدة صلي هللا عليه وسلمجتسدت هذه السلطة يف إرسائه  . وقدصلي هللا عليه وسلميف هناية عهده 

قادة وتوجيه الشعب وال عماهلا، واختيار قادة اجليش والوالة والقضاة فيها،أدارة وإوتوضيح نظامها،  وترسيخ سلطاهنا،

 والنجاح يف دولتهم. الوجهة الصحيحة اليت حققت هلم النصر يف دعوهتم
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 املطلب اخلامس

 العمل السياسي واإلداري [مأسسة]دور التخطيط اإلداري يف 

 الفرع األول

 العمل السياسي

كامل اإلسالمية بعد ت يف العمل السياسي إنشاء الدولة صلي هللا عليه وسلمكان من مثار رؤيته التخطيطية 

الذي حيفز تكامل هذه املقومات . ومأسسة عمل الدولة  قليم، وسلطة عليا، وعقيدة متثل اإلطاروإمقوماهتا : شعب، 

املستقلة لألمة اإلسالمية يف  التعريف ابلشخصية ؛صحيفة املدينة " اليت مت مبوجب بنودها"خالل  داخليا وخارجيا من

(، وحددت 22 - 3املختلفة يف إطار الدولة الناشئة يف البنود ) ئات(، ونوع احلرية السياسية للف1، 2البندين )

ونظمت العالقة بينهم تنظيما  ( من مسلمني ويهود18 - 21االجتماعية بني الطوائف املختلفة يف البنود ) القاتلعا

بنودها فأشارت ( أما بقية 05، 15والقضاء يف الدولة اإلسالمية البندين ) مؤسسيا، وتوضيح مصادر التشريع واحلكم

 ىل:إ

 ،الكتاب ابستعراض هذه الوثيقة وقام بعض ،والعالقة بني مواطين الدولة ،ني احلاكم واحملكومبتنظيم العالقة  

 وعالقة األمة ،والقصاص ،وافتداء األسرى ،األعراف السابقة اخلاصة ابلدايت يتعلق ابإلبقاء على فبينوا أبهنا تضمنت ما

 ،اإلمام املنو  به عقد املعاهدات ، ووجوب تنصيب[232-234: 2021 : املطريي]، األخرىالعسكرية ابألمم 

 وعدم التآمر ،والوالء للدولة اإلسالمية ،واملواطنة ،حقوق املواطنني وواجباهتم نسية وآاثرها مناجلاحلدود، ومنح  وإقامة

 .[021: 1443الدغمي : ]عليها 

مجاعي  نإذ تعاملت مع كيا ؛سياسيال االجتماع ريا يف مفاهيمهذه الصحيفة برأي بعض املؤلفني تطورا كب لمتث

: 2041 خليل:]م لدساس رابطة اأوعلى أساس غري  ،م غري نظام القبيلةبية على نظاالعر  ينشأ ألول مرة يف اجلزيرة

وبينت  ،لةقامة املؤسسات اإلدارية للدو وإاألمة  اليت حتقق وحدة املبادئ، وبينت الوثيقة جمموعة من األحكام و [040
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ساواة، وإقرار ملوا ،ومبدأ العدل ،االجتماعيةومبدأ املسؤولية  ،مثل : إقرار مبدأ وحدة القيادة اإلدارية املبادئجمموعة من 

 خيدم ملة اإلسالم وحيافظ على مصاحل املسلمني. النبيلة مبا وإقرار بعض األعراف والقيم والعادات ،احلرية الشخصية

ى عض املؤلفني من احتواء الوثيقة علب يراه ىل ماإديدة يف املعاهدات والعهود. ومنيل مث طرحت الوثيقة صيغا ج

  جيعلها توصف ابلواقعية والشمولية. القيادي واإلداري ما ظيمية وإجراءات على املستوىنت رأط

ىل إء يدعوهم ؤسالر امللوك وا ىلإيرسل السفراء والرسل  صلي هللا عليه وسلمأما على املستوى اخلارجي فقد أخذ 

 زيرة العربية.جلدعائمها يف ا امقولة، وأوهذا مت بعد أن وطد أركان الد ،اإلسالم

 الفرع الثاين

 العمل اإلداري

لدولة حىت يؤدى العمل ا إذ خطط ونظم شؤون ،ولة اجلديدةالرئيس التنفيذي للد صلي هللا عليه وسلمالنيب  عدي

صلي هللا نظيمية يف عهده تريطة الخلإذ يظهر على ا ؛ولة مؤسسيا  الد قد هيكلفيها العرب ملن يعترب، ف مبادئوفق قواعد و 

، [105: 2280 اوي:ر اهل]الثاين من اخلريطة : جملس النقباء، وميثل جملس الشورى )العرفاء(  ويف املستوى عليه وسلم

وهم:   ،والكتاب ،والقضاة ،قاليموالة على األلالثالث : العمال وا سول، ويف املستوىلر وصاحب السر واألمني على خامت ا

 .[25: 2322الشبأين: ]والرتامجة  ، والوحى وامللوكمنوالصدقات واملغا كتاب العهود،

املعروفة يف الفكر اإلداري احلديث فهو  إختذ وعني يف الوظائف اإلدارية لدولته مجيع املناصب نهإذا يالحظ أب

الضحيان " ]بكر وعمر أبوووزيراي من أهل األرض :  ،: جربيل وميكائيل"أمساءأهل  وزيراي من"القائل واملنفذ ملا قال : 

وظائف وعني مسمياهتا مبا  واختذ ،كثر من وظيفةأ يف كوزراء  كر وعمر مع الرسولبوقد عمل أبو  [223: 2041: 

  عليه وسلمصلي هللاقيد االستخدام يف الكثري من الدول حىت اليوم .. كما وتوىل  الزال وبعضها ،ك الزمانلالءم ذ

 ومدبرا لسياستها الداخلية واخلارجية. موجها   األخرى السلطات
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ومشاكلها املختلفة ابختالف  ،املميزة هذا وراعت الدولة اإلسالمية وجود مصاحل حملية هلا بيئتها وخصائصها

لذي مل يكن جمرد مصلى من املسجد ا صلي هللا عليه وسلماملدينة وأدارها  فعندما بدأت الدولة اإلسالمية يف ،البيئات

اإلسالمية يف عهد احلكومة  وبعد اتساع رقعة الدولة ،مركزا لتدبري شؤون اجلماعة وإدارة شؤون األمة بل جعله ،فحسب

وراعت فيها املصاحل واحلقائق املميزة  ،ملقتضيات اإلدارة الرشيدة ىل عدة وحدات إدارية وفقاإقسمت الدولة  ،النبوية

والية واليا  كل  إىل، فقد بعث  صلي هللا عليه وسلميف عهد الرسول  افتتحترة األراضي اليت ادوالية يف إ لسكان كل

صلي هللا الرتتيبات اخلاصة ابلقضاء، وقام الرسول  حكام، وتوطيد األمن والنظام وإعدادليه إبقامة احلدود وتنفيذ األإعهد 

حدود  ب هؤالء العمال والوالة عنه يف إدارة شؤون الوالايت يفوان ،جلمع الزكاة بتعيني العمال يف هذه املناطق عليه وسلم

 .[50-55 :2041نصري: ] ويف إطار عالقة حمددة ابإلدارة املركزية ،السياسة العامة املوضوعة

واحمللية  ،واالجتماعية ،: السياسيةالدولة وهبذا يتضح لنا الدور الذي قام به التخطيط النبوي يف بناء مؤسسات

   ليها بشيء من التفصيل يف الصفحات القادمة.إ إدارية سنشري مبادئ، و يات عمللآب
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 املطلب السادس

 بويناهتمام التخطيط اإلداري يف العهد ال

 بقدرات األفراد وطاقاتهم

تنفيذها ضمن طاقات  وركز على وضوحها، والقدرة على ،برؤيته التخطيطية األهداف صلي هللا عليه وسلمحدد 

، والتكليف [: البقرة 380]( تَ  يَُكلِ ُف اَّللَُّ نَ ْفًسا ِإت َّ ُوْسَعَها) حتقيقا ملعىن اْلية الكرمية ا ؛جملتمع أيضاألفراد وطاقات ا

. [ 2025الشوكاين :  ]يضيق عليه  يسع اإلنسان وال والوسع : ما ،ع : الطاقةوسوال ،األمر مبا فيه مشقة وكلفة هنا هو

تَ  )يفوق طاقته من األوامر والنواهي والعبادات . وأما قوله تعاىل :  ما اإلنسان يعين أن هللا عز وجل مل يكلف اوهذ

ُ نَ ْفًسا ِإت َّ ُوْسَعَها جيوز حتميل الفرد فوق طاقته من أوامر  ال ية السابقة نقول : إنه. إضافة ملعىن اْل[البقرة]:: ( يَُكلِ ُف اَّللَّ

وقد جتاوز  وعلى اإلنسان أن يدقق يف عمله قدر استطاعته ،وطاقته يدخل حتت وسعه ما ونواهي من قبل أويل األمر إال

: 253]( َوَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َِبْلِقْسِط تَ  نَُكلِ ُف نَ ْفًسا ِإت َّ ُوْسَعَهاوقوله تعاىل : ) ،هللا تعاىل له عما هو فوق طاقته

احلد من القسط الذي  ألن مراعاة ؛ر إبيفاء الكيل وامليزان ذلكبع األمأتتعجز عنه، وإمنا  يسعها وال ما ، أي إال[األنعام

 .[15: 2012شري : ]الزخمعنه و وراءه معف الوسع وأن ما فأمر ببلوغ ،نقصان مما جيري فيه احلرج زايدة فيه وال ال

راعاة وهذه امل ،يف العمل املناسب فخالصة هذه اْلايت توحي مبراعاة قدرات املكلفني وإمكاانهتم وتوظيفها

َها َما من سورة البقرة أعاله ) 180ية : ْلمن تكملة ا مرتبطة مببدأ الثواب والعقاب كما يفهم إداراي ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ

وتعاىل مل يكلفنا مبا مل جيعلنا  هسبحان فس البشرية ستسأل عن تكليفها ضمن قدرهتا وطاقتها، فاهللنفال"، (اْكَتَسَبتْ 

 كسب وعليه ما اكتسب. له ما به جبانب أن كال منا قادرين على القيام

دعوة اإلسالمية وفق لالفائقة على نشر ا إن االهتمام بقدرات األفراد وطاقاهتم ضمن هذا السياق متثل ابلقدرة

 راعت تلك القدرات واإلمكاانت لألفراد وللجماعة املؤمنة من خالل عمليات منهج وآليات عمل واضحة ومتدرجة،

  التدرج يف حتمل املسؤليات، ووفق معطيات الزمان واملكان .التكليف و 
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اإلسالمي يف جمتمع  ، وهو: نشر الدينصلي هللا عليه وسلمهذا النجاح توقف على وضوح اهلدف يف ذهنه 

ووفق القدرات  ،وأهداف جزئية يتم تنفيذها مرحليا بوسائل مالئمة مكوانت إىلفال بد إذا من جتزئة هذا اهلدف  ،جاهلي

املتمثلة يف زوجه خدجية رضي  فبدأت عملية إبالغ الدعوة بطريقة تدرجيية مرحلية من الدائرة الضيقة ،لظروفا ومعطيات

 فوفود يثرب إذ ابيعته بيعيت فعائلته فعشريته ،سرته على نطاق أوسعأزيد، مث  هللا عنها والصديق أبو بكر، وعلي، ومواله

  قبة األوىل والثانية.لعا

يثرب اليت إيل  صلي هللا عليه وسلمهجرته  ىل احلبشة مثإكانت اهلجرة   ،قريش ذرعا هبذه الدعوة وعندما ضاقت

الغزوات والسرااي والبعوث إلظهار الشوكة والبيضة، كل هذا يدل على  قواعد الدولة وتثبيت أركاهنا، مث إبرساءبدأ فيها 

 املتاحة. والقدرات واإلمكاانت العملية التخطيطية حمكومة ابلظروف واملعطيات املوقفية تدرج

عد أمرا يألن ذلك  ؛األفراد وطاقاهتم إذن يفهم من هذا أن التخطيط اإلداري يف عهده النبوي راعى إمكاانت

  كنة.شرعية املصدر )القرآن الكرمي ( وشرعية القدرة وامل ؛يكتسب الشرعية ه، وهناا الحظنا يف اْلايت أعالمك  رأبنيا  

ومتينة حتفظ له طابعه اخلاص وتعينه  ختطيط شرعي قائم على أسس مقننة واضحة هؤداها أنوهنا خنرج بنتيجة م

 وجيمع بني الطابعني الديين ،فهو يقع ضمن اإلطار التعبدي ،مطلقا يف غريه تتوافر على أداء وظيفته بصورة كاملة ال

 فنقول : ،النبوي من منظور هذه املطلب هدهويف ضؤ ذلك ميكن أن نستنتج املزااي التالية هلذا التخطيط يف ع ،والدنيوي

 ،والظروف والعوامل البيئية واقعي. أيخذ ابالعتبار القدرات واإلمكاانت املتاحة لألفراد ،إنه ختطيط عملي  -

 خملصة لتحقيق اهلدف املشروع . واملعطيات املختلفة وضرورات العمل بنية

نْ َيا َوابْ َتِغ ِفيَماقال تعاىل : ) ،ودنيوي ،ديين طختطي - اَر اآْلَِخَرَة َوتَ  تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ : 11( ]َآََتَك اَّللَُّ الدَّ

وهذه من  ويف الوقت ذاته يعمل لدنياه ،الفرد املسلم أاي كان موقعه أن يعمل ْلخرته . أي على[القصص 

 اإلسالمية. وهي خاصية من خصائص اإلدارة ،مقتضيات مبدأ التوازن
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 ،منطق املنهج التدرجيي رتتبة على ذلك هي: ربط عملية التخطيط ابلقدرات وفقالنتيجة اإلدارية امل

هلذا اللون من التخطيط تتمثل ابألسلوب التدرجيي ابلعمل  وأسبقية تسجل ،عد ذلك مسوا يف هذه املمارسةيو 

ا يف خمتلف معه وابالعرتاف املسبق ابلبيئة ومعطيتها، والقدرة على التعامل ،معطيات الظروف التخطيطي وفق

 الظروف واألحوال .
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 ينحث الثابامل

 صلي اهلل عليه وسلم إدارةة طخطيطية يف عهد  ربدروس وع

 املطلب األول

 عوةدالتخطيط لل

 الفرع األول

 مرحلة الدعوة سرا

سياسة حكيمة  صلي هللا عليه وسلماتبع فيها  ،ومتثل خطة مؤقتة قصرية املدى ،استغرقت هذه املرحلة ثالث سنوات

إذ بدأ دعوته بزوجه  ؛من خمتلف الفئات واملستوايت االجتماعية ثلت يف حسن االنتقاء واالختيار فيمن يدعوهممت

ال يف بناء األسرة  عدورها الفو  ،الصاحلة األسري ممثال ابختيار الزوجة طهذا دليل ودرس لنا على أمهية التخطي ويف ،خدجية

ومن  ،سالملإل بكر الذي متكن من دعوة مخسة من السابقني أابمن الرجال  واختار ،املسلم كلبنة أوىل من لبنات اجملتمع

للداللة على أن  ،ومن املوايل : زيد بن حارثة ،للمستقبل لبيان دور الشباب وأمهية إعدادهم ؛الفتيان : علي بن أيب طالب

 .[213: 2020املطريي : ]تعرف العنصرية أو الطبقية  ال الدعوة اإلسالمية

املسلم بال استثناء، ومسؤولية كل فرد  ن هذه البداايت مشولية التخطيط اإلسالمي لكل أفراد اجملتمعونستنتج م

 )قصرية ؤقتةملويالحظ أن هذه اخلطة ا ،الدور ضمن إطار قدراته وإمكاانته عن دوره املنا  به وجيب أن يكون هذا

 واالطمئنانانتقائي من هم حمل الثقة  شكل فرديفعرضت ب ؛( أخذت ابالعتبار الظروف ومعطيات الزمان واملكاناملدى

 اسبة وهينواختار يف هذه املرحلة الوسيلة امل ،إلعدادهم لعاتيات األايم والبدء بتعليمهم القرآن وأصول اإلميان

ر فما معىن اختيا ،التوكل على هللا والتمويه واألخذ ابألسباب الظاهرة مع ،السرية للبحث يف أمور الدعوة االجتماعات

 وانسجاما مع إطار الفرضية ؟إبسالمه وهو من بين خمزوم املناوئني لبين هاشم مل تعلم قريش دار األرقم وهو شاب صغري
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 ،املرحلة واضحة يف اهلدف والوسائل للتخطيط يف هذه املبادئإن القواعد و "نقول :  ابتداء، ومع دراسة املطريي اتفاقا  

  يف كيفية اختاذ األسلوب املناسب يف الوقت واملكان املناسبني. ونةوامتازت وسائل التنفيذ ابلتدرج وابملر 

 الفرع الثاين

 مرحلة الدعوة جهرا

ابلتوسع يف الدعوة واجلهر هبا انصياعا ْلمر  بدأت ،استغرقت هذه املرحلة عشر سنوات وهي خطة طويلة املدى

على الصفا  مث الصعود ،املطلب وعبد مناف فبدأ ببين عبد [راء: الشع120( ]َوَأْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ َرِبنيَ هللا عز وجل: )

 ،وكذلك قام أبو بكر بدوره ابلدعوة ،بتلك الدعوة وإبالغ قريش وأهل مكة ،قامة شعائر حول الكعبةوإ، واإلعالن جهرا  

 ائل إلقناعخمتلف الوس صلي هللا عليه وسلمقريش االضطهاد واألذى والصدود، واستخدم  فكان اجلواب هلم من كفار

الطائف لعرض دعوته إال أهنم مل يكونوا  فيمم شطر ،لكن هيهات! فاشتد األذى واالستهزاء والعنت واإلعراض ،قريش

 ابألذى حىت أدموا قدمه الشريفة من غلماهنم وسفهائهم، ومع هذا دعا هلم ومل بل ووجه ،أبحسن حال من أهل قريش

ويف الوقت  ،لدعوته و مالئمة أمنا   كثرأعلى البحث عن قوم ومكان  مصرا صلي هللا عليه وسلموبقي  ،يدعو عليهم

ش، ياملستضعفني منهم يعانون صنوفا من العذاب من جالوزة قر  هم يف مكة وخباصةعلي نفسه كان صحابته رضوان هللا

 يف األرض نيمكوالت نيال إلحدى احلسنيني : النصر ؛يشجعهم وحيثهم على الصرب ،مير عليهمصلي هللا عليه وسلم وكان 

آجل(. ونستنتج من هذه املرحلة يف اجلانب التخطيطي : ف )هدف عاجل مرحلي(، أو الشهادة يف سبيل هللا )هد

اإلميان ابهلدف  اجليد النابع من األعدادمث  ،واستخدام الوسائل املمكنة واملتاحة لبلوغ اهلدف اإلصرار على التنفيذ

ومن صرب صحابته وخاصة املستضعفني صلي هللا عليه وسلم ألذى من الرسول والقناعة به وهذا يتضح من الصرب على ا

مث  ،عن أهله مث ،. وتدرج املسؤولية يف التخطيط إذ تبدأ مبسؤولية الفرد عن نفسهاهلدف منهم على األذى يف سبيل ذلك

 كان موقع هذا الفرد.  عن جمتمعه أاي  
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 الثانياملطلب 

 التخطيط للهجرة

؛ أذى املشركني من قريش للمسلمني على وقائع اهلجرة للحبشة عندما اشتد -أيضا  -الة ميكن قراءة هذه احل

يظلم عنده أحد، واستقر املسلمون املهاجرون  ال ألن هبا ملكا   ؛احلبشة ابهلجرة إىل صلي هللا عليه وسلمفأذن هلم الرسول 

قيمة  ومعىن هذا أن ال ،ملك احلبشة  جوار النجاشيوعبدوا هللا تعاىل يف ،احلبشة واطمأنوا هبا، وأمنوا على دينهم أبرض

 ن سنة هللا يف الكون اقتضت أن تكون القوى املعنويةوإ ،وشعائر الدين مهددة لألرض والوطن واملال إذا كانت العقيدة

  اليت تتمثل يف العقيدة السليمة هي احملافظة على املكاسب والقوى املادية.

ىل يثرب إلقامة الدولة إالكربى والدائمة  كانت خطة مرحلية مؤقتة ومقدمة للهجرة  أبهنا تفسر هذه اهلجرة إداراي  

وبعد نظره يف قراءة احللول املمكنة والبدائل  صلي هللا عليه وسلمختطيط الرسول  اإلسالمية على أرضها، ودليال على دقة

استقراء املعطيات البيئية الداخلية  مهارته يف للحفاظ على اجلمع املؤمن آنذاك ومستقبل اإلسالم فيما بعد، وبينت املتاحة

  واخلارجية وأمهية هذا العنصر يف التخطيط.

تطلبه من تدبري وإحكام  أيضا، وما وأما اهلجرة النبوية الشريفة : فإهنا قامت على أساس سليم من التخطيط

 رتتبة على بيعيت العقبة األوىلاملالنتائج إىل أرض يؤمن أهلها ابإلسالم بعد االنطالق وبعد نظر، فكان اهلدف من اهلجرة 

السياسي واألمين من  يف التخطيط براعة   صلي هللا عليه وسلمأبدى فيها  ،قصري األجل ا  والثانية اللتان متثالن ختطيط

للدولة اإلسالمية اليت  يثرب اليت ستكون مقرا   إىلالوصول  جنم عن ذلك ؛ومهارة التفاوض من جانب آخر ،جانب

 الدين اإلسالمي فيما بعد. على نشرستعمل 

ومواجهة الظروف  يالئم ظروف رحلته، من الوسائل املادية والبشرية ما صلي هللا عليه وسلموأعد رسول هللا 

الوسائل املستخدمة للوصول إىل اهلدف تنظيما مبنيا على  مث قام بتنظيم ،اليت ميكن التعرض هلا أثناء الطريق ،احملتملة

 بع يف تنفيذ خطته أسلواب للعمل يتسم ابلسرية والكتمان .تكما أ ة،أسس علمية سليم
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منا كانت مواجهة إو  ،لألمان ا  ىل بلد طلبإ من بلد وارحتاال   ن اهلجرة النبوية الشريفة مل تكن فرارا  أيتضح لنا  اوهبذ

 داد.واالستع ابألعدادفنجحت ووصلت إىل غاايهتا  ،وأهداف حمددة مدروسة خمططة حبكمة واقتدار

 املطلب الثالث

 التخطيط العمراني

وهذا  ،املسجد النبوي مسجد قباء ابتداء، مث فبين ،يف بناء املساجد منذ وصوله يثرب صلي هللا عليه وسلمأهتم 

إذ كان  ؛مكان عبادة فقط، بل مقر قيادة وسياسة للدولة واجملتمع فاملسجد ليس ،يدل على أمهية املسجد يف اإلسالم

األلوية والسرااي، ومكان  لقيادة اجليش تعقد فيه ا  ومقر  ،يها أصحابه علوم الدين والدنيا، ودارا للشورىف جامعة يتلقى

 املتخاصمني . وهذا دليل لنا على ضرورة إعادة إحياء دور املسجد يف حياة لهم، وحمكمة للقضاء بنيساستقبال الوفود ور 

منا يف إو  ،ىل أن العربة ليس يف البناء ومجالهإ لدور، منوهني يف ذلكاملسلمني وشؤوهنم العامة من خالل إعادة تعريف هذا ا

للمسجد يف  وهذا بيان على أمهية الدور العقدي ،ودوره يف قيادة األمة وخدمة اجملتمع د هللا سبحانه وتعاىلنمكانته ع

 التخطيط اإلداري اإلسالمي.

 ،املسجد النبوي  عليهن حولمنني رضوان هللاببناء بيوت أزواجه أمهات املؤ  صلي هللا عليه وسلمكما اهتم 

هل مكة، أوبناء دور ومنازل للمهاجرين من الصحابة من  فة من فقراء املهاجرين من الصحابة،صوببناء خاص ألهل ال

 ملن أراد أن يعترب من ذلك. وهذه دروس يف التكافل والرتابط والتضامن االجتماعي ،املدينة إىلاملهاجرة  يضا للقبائلأو 



144 

 املطلب الرابع

 االجتماعيالتخطيط 

املهاجرين عاطفيا عن  هبدف تعويض ؛واألنصارابملؤاخاة بني أصحابه من املهاجرين  صلي هللا عليه وسلمقام 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ )لآلية الكرمية  ا  وجتسيدا عملي ،اجلماعة ويهم، وزايدة التواصل والتعاون بني أفرادذعن  انقطاعهم  ( ِإَّنَّ

 البخاري : حديث رقم ]يسلمه "  يظلمه، وال ال ،املسلم أخو املسلم" صلي هللا عليه وسلموحلديثه  ،جرات[حلا 24]

األنصار يف حمكم كتابه العزيز :  . وقد مدح احلق تبارك وتعاىل[1584لك مسلم يف صحيحه : رقم ذ، وك1001

ميَاَن ِمْن ق َ ) اَر َواإْلِ ْبِلِهْم ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوتَ  َيَُِدوَن ِف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ممَّا ُأوتُوا َويُ ْؤثُِروَن َعَلى َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

 .[: احلشر2( ]َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

َوالَِّذيَن َآَمُنوا ِمْن بَ ْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم فَُأولَِئَك ار يف حمكم كتابه العزيز: )ومدح املهاجرين واألنص

 س، وهذا در [نفالأل: ا15( ]ِمْنُكْم َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوىَل بِبَ ْعض  ِف ِكَتاِب اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليمٌ 

إذ يعد بعض  ،الدين يصهره إال ال بني أفراد اجملتمع الواحد، هذا اجملتمع الذي االجتماعيمهية حتقيق التكافل أب للمسلمني

 كيد على التضامن والتعاون وإنكار الذات يف سبيلأيتم من خالهلا الت ،اجتماعي العلماء املسلمني املؤاخاة عملية تكيف

سقا  فوارق احلسب واللون اليت  وإ ،اجلاهلية لتحطيم عصبيات ؛الدنيا حتقيق هدف يؤمنون به، والتضحية مبظاهر احلياة

والتساند  من عوامل الوحدة ، ويعدها آخرون عامال  [203: 2281: حلديثيا]قبيل اهلجرة  كان ميتاز هبا جمتمع املدينة

ملا  ؛ أتسست على العقيدة الرابنيةفلوال هذه األخوة اليت تستطيع األمة أو الدولة أن تنهض بدوهنا، لة اليت الدواحملبة املتبا

على أساس جامعة اإلسالم  اإلسالمية من أثر يف شد أزر اجملتمع املسلم ودعم كيانه فهي أخوة قائمة مبادئكان لل

  هلا عن طريق التطبيق. كيدا  ووحدة العقيدة وأت
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 ،وتضامنه يف مرحلة نشؤ الدولةاجملتمع  والدرس اإلداي املستفاد من عملية املؤاخاة هذه يتمثل يف أمهية تكامل

الصالحية من  اإلدارية أو السياسية ووضعها موضع التطبيق واختبارها يف املبادئ مث يف القدرة على تكوين وأتصيل

 عدمها.

 املطلب اخلامس

 التخطيط السياسي واإلداري
 ،والشعب ،: اإلقليم، وهيأركاهنا تقوم إال بقيام تتمثل العربة املستوحاة من ختطيطه السياسي إبن الدولة ال

من التوحيد بني  صلي هللا عليه وسلملذلك متكن  ؛محة وتضامنهالومدى ت . وأن قوة الدولة تكمن يف قوة شعبهاوالسلطة

وان يدخل األمن  ،احملدقة األخطار واملؤخاة بني املهاجرين واألنصار، مث أراد أن حيمي جمتمع املدينة من ،األوس واخلزرج

 ممن يعيشون ،رأى أنه البد من تنظيم العالقة بني املسلمني وغريهم ؛املدينة لى نفوس غري املسلمني من أهلوالطمأنينة ع

بينا ذلك سابقا. تلك الوثيقة اليت تعد أول  كما  ،وثيقة املدينة " أو دستور املدينة"فوضع  ،يف املدينة : كاليهود، واملنافقني

شأهتا ن وتتطور، مث تضع دساتريها وقوانينها بعد روف أن الدول تنشأ أوال  فمن املع دستور مكتوب نشأ بنشأة الدولة،

عناصر تكوينها، وهذا يعد برأينا  ولة وتكاملالدوضع هذه الدستور مع نشأة  صلي هللا عليه وسلمأنه  وتطورها، إال

ميكن أن يعاجله  ى مجيع ماابلذكر والتذكري: أن هذه الصحيفة اشتملت عل ديرجل. ومن ااإلسالميةأسبقية تسجل للدولة 

وبينت القواعد األساسية  ،واخلارج طو  الكلية لنظام الدولة يف الداخلخلفوضعت ا ،دستور يف الدول احلديثة يأ

 اد واجلماعات يف الدولة الناشئة.وعالقات األفر  واخلطو  العريضة ملنهاج احلكم والسلطة،

داراي متكامال حلكم الدولة اإلسالمية ا  وإمتثل نظاما سياسيا أهن: ا   ذكرت سابقليتيالحظ من بنود هذه الوثيقة ا

 صلي هللا عليه وسلموهذا يدل على كفاءة الرسول  ،ومساحته وعالقة احلاكم ابحملكوم مالويظهر فيها عدل اإلس ،الناشئة

ملشاركة الفعلية بني القائد ييد واأوالت السياسية واإلدارية يف إنشاء الدولة على أساس متني من العقيدة والقيادة وحنكته

مربوطة براب   التخطيطي يف صهر اجملتمع اجلديد يف املدينة املنورة يف بوتقة واحدة وهذا يدل على جناحه ،واجلماعة
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عرفته البشرية من مظاهر  وأروع ما ،أساس لتقدم البشرية وىأقالعقيدة الذي قامت عليه الدولة والذي يعد امنت ركن و 

 [108: 2013الشعييب: ]الصحيحة  ةاحلضارة واملدني

 املطلب السادس

 التخطيط النبوي للغزوات والسراةا

سلم على احملبة ملاجملتمع ا  التخطيط السياسي والعمراين وبينونفذ وجنح يف صلي هللا عليه وسلمخطط  نبعد أ

 وأتمني ،ظهار شوكة اإلسالموإو دع بدأ خيطط إلرهاب الإلعالء كلمة هللا واألخوة واإليثار، وأصبح هذا اجملتمع مستعدا

 [:2040العمري: ]السالمة للمجتمع وهبذا املعىن يقول أحد املؤلفني 

 ثة أمور:المواقع غريب املدينة استهدفت ثإيل تتمثل طالئع حركات اجلهاد يف غزوات وسرااي صغرية اجتهت "

  لتجاري اخلاص بعلية القوما وهي ضربة خطرية القتصاد مكة ،هتديد طريق جتارة قريش إىل الشام - 2

 وعدم تدخلها. لضمان تعاوهنا معه أو حيادها ؛قبائلالالفات واملوادعات مع حملعقد ا - 1

 ."إبراز قوة وشوكة املسلمني يف املدينة أمام اليهود وبقااي املشركني - 3

 : 7042ل : يخل] ،[17 – 40:  7041الضحيان : ]: صلي هللا عليه وسلمه َيومن غزواته وسرا

241-271] 

ضمرة ومساملتها. وسرية عبيدة بن  دينة وترتب عليها موادعة قبيلة بينملة من وصوله انغزوة األيواء، يعد س

 وهذا دليل على القوة والتخطيط ،ومن مث عادت وتركت حامية يف ثنية املرة احلارث قامت مبهمتها دون حدوث قتال

إذا نظرت "يفتحه إال بعد يومني ونصه  ال هللا بن جحش ومعه كتاب دحر، وسرية عببالزة إىل سيف وسرية مح ،السليم

صلي هللا عليه وخطته  ،، وتعلم لنا من أخبارهمفرتصد هبا قريشا   ،بني مكة والطائف يف كتايب هذا فأمعن حىت تنزل خنلة

مت له ذلك، مث حدثت غزوة العدو وقد  وهدفه من هذه السرية : أن تكون مقدمة لغزوة بدر، والتزود أبخبار وأسرار وسلم



141 

 ةمشور  فاختيار املوقع كان بناء على ، عملية التخطيطيفمنها: أمهية املشورة  ،مهمة بدر، ومتثل هبا صور ختطيطة وقيادية

عرفه مما ينحرون من  عددهم مبا ، وخروجه مع أيب بكر لتقصي أخبار العدو حىت عرف صلي هللا عليه وسلمأظهرها 

يف  ة واملعلوماتير سىل النصر، وهذا يدل على أمهية الللمعركة حىت كتب هللا تعا ه للقيادة املباشرةاإلبل يوميا، وختطيط

 ،يكفل النصر إبذن هللا داراي حكيما  وإ اي  ر قد خطط هلا ختطيطا عسك صلي هللا عليه وسلموغزوة أحد كان  ،التخطيط

  يستمع للقيادة الصادقة. ملن ال ا  سالنتائج در  ولكن الرماة عصوا التوجيهات وغرهتم الغنائم فصارت

وتقسيم العمل بني  ،اخلندق بعد االستشارة ثل ختطيطا متقدما، حيث تضمن القرار حفرمتاخلندق اليت  مث غزو

 منها: أمهية ،يف احلفر ومعاين ذلك ودالالته كثرية صلي هللا عليه وسلمومشاركته العملية  أصحابه يف عملية احلفر،

 .[بن سعد : د. ت]ااستغرقت ستة أايم  وأمهية الوقت يف عملية احلفر اليت ،وهي دليل قدرات إبداعيةاملفاجأة للعدو، 

زايدة يف  ؛جبهة املسري أصحابه ابلتجهيز دون علمهم صلي هللا عليه وسلممث كان التخطيط لفتح مكة، إذ أمر 

اللهم خذ  "دعا على قريش :  هللا عليه وسلمصلي التخطيط، بدليل أنه  التمويه والتخفي مبا خيدم ويضمن جناح عملية

الدماء ومتت  رق فيهت، ودخل مكة بتخطيط علمي سليم مل [ابن سعد: د. ت  ]إال بغتة "  على أبصارهم فال يروين

  مراحل الفتح املبني بتأييد هللا تعاىل لنبيه.

يت فصلت هبذا املوضوع املصادر ال خول مكة هناك العديد منتزادة عن إجراءات ومراحل ختطيط دولالس

 وأمهية مجع ،ومنها: دور االستشارة ،الدروس والعرب اإلدارية من هذه العملية يهمنا هو ، لكن ما[2320: مشيلاب]

  وتقوى هللا تعاىل. ،واستخدام املوارد املتاحة ،املعلومات والبياانت

وآثرت  ،ومل يقع قتال مع الروم ،سرةعال بعد الفتح كان التخطيط لغزوة تبوك على أطراف ابدية الشام يف عام

  هذه الغزوة كانت بداية الطريق للغزوات الالحقة يف عهود الصحابة فيما بعد.ن لك ،القبائل العربية الصلح على اجلزية

 [2040الغضبان : ] منها: ،يف التخطيط النبوي املبادئويبني بعض املؤلفني جمموعة من 

 وسعد بن أيب وقاص . ،وعبيدة بن احلارث ، سرااي محزةكما حدث يف  ،قوة املخابرات النبوية  -
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بائل اجملاورة لتوحيد الق معاهدات حسن جوار، وحتالف مع صلي هللا عليه وسلمام أقإذا  ،أمهية العهود واملواثيق -

 اجلبهة الداخلية.

 ىل نصر.إة اهلزمي حد ويف اخلندق، وثباته وصربه على الشدائد، وحتويلهأيف  صلي هللا عليه وسلمختطيطه  -

، وجنود  صلي هللا عليه وسلمالعبقرية  : قيادته[ 2043خطاب : ]وعن أسباب النصر يقول بعض املؤرخني 

حرب املسلمني إلعدائهم، وأخريا تدين احلالة العسكرية  هي: ،وحرب عادلة -هم املسلمون األوائل  -ممتازون 

ذهب إليه  نؤيد ما لنصر، وابإلضافة إىل ذلكلرئيسة مل الالعرب والروم والفرس كانت من العوا ألعداء املسلمني من

ليظهر  ؛ونصره لرسوله يف معاركه سبب رئيس للنصر  وتثبيتهمن أن أتييد هللا [ 2041الضحيان :  ]بعض املؤلفني 

 وما بدر واخلندق إال عالمات لنصر هللا تعاىل للمؤمنني. ،هعلي كلمتيو  ،هللا دينه
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 اخلامتة

 نتائج البحث:

ومن هذه النتائج  ،التطبيقات امليدانية أي أهنا وليدة ،نت هذه الدراسة جمموعة من النتائج ذات الطبيعة العمليةبي

 يلي: ما

والقدرة  ،متثلت بضرورة امتالك املعلومةأساسية أن التخطيط اإلداري يف العهد النبوي قام على مفاهيم علمية  -2

 وربط ذلك ابملشيئة اإلهلية. ،واالستعداد للمستقبل على التنبؤ، واإلعداد

 ،واالقتصادي ،كالتخطيط السياسي  ؛النبوي أن أنواع التخطيط املعروفة حاليا كانت معروفة ومطبقة يف العهد  -1

  يف مراحل بناء الدولة يف املدينة املنورة . الحظناه وهذا ما ،واالجتماعي

؛ التخطيط القصري واملتوسط وبعيد املدىك أن مراحل التخطيط املعروفة اْلن كانت مطبقة يف العهد النبوي -3

 ومراحل بناء الدولة. ،واهلجرة ،الدعوة بدليل املراحل اليت مرت هبا

مدروسة متتاز ابلثبوت وعدم القابلية  أن التخطيط اإلداري يف العهد النبوي يقوم على قواعد وأسس عامة  -0

  مالءات الزمان واملكان .إو  ،لبيئةملتغريات ا والتعديل وفقا   للتغيري، وآليات عمل قابلة للتغيري

 شيءوالعزم على عمل  ،وعقد النية يرتبط التخطيط اإلداري يف العهد النبوي ابلتفكري واملعرفة العلمية، -5

على مستوى فرد أو جمتمع أو دولة ليوم قادم أو شهر قادم أو لسنة  أي جواز وضع خطة عمل ؛مستقبلي

  عز وجل. شيئة هللاوهذا اجلواز مرتبط مب ،ت قادمةاسنو  أو

فاهلدف يف التخطيط  ،امتاز التخطيط اإلداري يف العهد النبوي بسعيه لتحقيق هدف مشروع -0

وتعمري  ،ويتمثل يف أن اهلدف النهائي هو عبادة هللا اإلداري يف هذا العهد اتصف ابلسمو واملشروعية،

املستقر يف أعماق  خصي والوجداين الديينمن الضمري الش انبعا   ذاتيا   تعاىل ميثل حفزا   رضاء هللاإو  ،الكون

 النفس البشرية.

 امتاز التخطيط اإلداري النبوي : -1
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 ،ودراسة البدائل واحللول ،وامتالك املعلومة ،ه وقواعده العامة : كوضوح اهلدفسسبوضوح يف مبادئه وأ -

ر، ووحدة لدو ووضوح ا ،وليةاملسؤ  والتدرج يف ،والتدرج يف التنفيذ وفق الظروف واملعطيات واالهتمام ابلبيئة،

  القيادة وحسن اإلدارة .

واملكان يف خمتلف مراحل بناء الدولة  تغري وتطور وسائله وأساليبه وآليات تطبيقه وفق معطيات الزمان -

  اإلسالمية.

: إعداد مثل ،و مرحليت اهلجرة ،الدعوة وهذا اتضح يف مرحليت ،أمهية التهيئة واإلعداد يف عمليات التخطيط -8

 رحتض فهذه أمساء بنت أيب بكر ؛وتوزيع األدوار بني املسامهني يف التنفيذ ،وتقسيم األعمال ،لراحلتنيا

وعامر بن فهرية يرعى األغنام حول  ،املشركني وعبدهللا بن أيب بكر جيمع املعلومات عن خطط ،الطعام

يف غار ثور،  االختباء ثالث ليالو  ،دليل للطريق واستئجار ،ميدهم ابلغذاء واملعلومات حملو آاثر من ؛الغار

وميهد للهجرة من  ئيثرب كان مصعب بن عمري يه وسري القافلة جنواب ابجتاه اليمن زايدة يف التضليل . ويف

 اإلسالم والتوحيد. خالل تعليم أهلها

إلجناز، واالعرتاف بدور اجلماعة وقدرهتا على ا كشف التخطيط اإلداري يف العهد النبوي أمهية العمل اجلماعي، -2

قيادة  ت مجاعية وضمننىل احلبشة كاإبناء الفريق " فاهلجرة  "العصر احلديث  يطلق عليه بلغة وهذا ما

 ابالتفاق مع نقباء األنصار أيضا. والتمهيد للهجرة كان ،يثرب مجاعية صلي هللا عليه وسلموهجرته  ،حمددة

عن غريه يف  ا  وكان سابق ،اإلدارية بادئاملكشف التخطيط اإلداري يف العهد النبوي عن ممارسة عدد من  -24

 ،االتصالمنط  ،التنظيم ،اجلماعة ،وحدة الرائسة ،املساواة ،االستشارة ،: وحدة القيادةالتالية املبادئذلك، ك

 ،االختيار واملفاضلة بني البدائل املشروعة املسؤولية والتدرج فيها، أمهية املشاركة يف اختاذ القرار وخاصة يف

وغريها  املبادئ وغريها. وهذه ،والتفاوض ،وأمهية املرؤوسني يف عملية القبول القرار قرار، قبولمشروعية ال

 ابلبحث والدراسة. نطرحها على الباحثني واملهتمني إليالئها االهتمام
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والتدرج بعملية  ،واألمة والوطن بدءا من نشر الدعوة وتنظيم اجملتمع ،أمهية التدرج يف عملية التخطيط -22

رهاب العدو العديد من السرااي والبعوث إل صلي هللا عليه وسلمسري  إذ ؛عالء كلمة هللاإط للجهاد و التخطي

كما   .الدولة اجلديدة ظهار قوة ومتاسك هذهإىل جانب إ ،والسالمة للمواطنني داخل املدينة وأتمني احلدود

  عسكري أو املعنوي .ال الغزوات اليت كتب هللا له فيها النصر صلي هللا عليه وسلمقاد بنفسه 

وأن  ،على أسس ومرتكزات سليمة متخض عن الرؤية الواضحة لعملية التخطيط بناء الدولة ومؤسساهتا -21

 لكن اإلسالم كانت له األسبقية يف ابتكارها ،معترب ومعتمدة حىت اليوم أسس البناء ومتطلباته تلك الزالت

 مسمياهتا، وتصنيفاهتا. ؛الوظائف تمع . وهيكلةواجمل ،والشعب ،اإلقليم ،واعتمادها كأسس لبناء الدولة

 التوصيات :

وذلك بتوجيه الدراسات  ،والوظائف اإلدارية املبادئالدعوة إلحياء اإلرث اإلداري اإلسالمي الزاخر ابلعديد من  -2

ليتناسب  إبعادة صياغته ،استنهاض مهم العلماء املسلمني واملهتمني هبذا اإلرث وحماولة ،واألحباث إليه

 ة، واملنطلقات الفكرية اليت انطلق منها.ياألساس يؤثر على اجلوانب مفاهيم ومعطيات العصر احلاضر، مبا الو 

نؤمن هبا، متثل اإلطار  عند حماولة أتصيل أو تطوير أي مبدأ إداري جيب أن ننطلق من عقيدة -1

من ثقافة اجملتمع وقدراته يف التقدم املنشود الذي ينطلق  الذي يضبط وقع التأصيل والتطوير، ويبعث األمل

ذاتية اجملتمع نفسه  وتقدمه انبغ من عينسجم مع الرؤى احلديثة اليت ترى أبن جناح اجملتم وهذا ،الذاتية

 مكاانته.وإوضمن قدراته 

على  والقواعد القائمة أصال   جيب أن نركز على فهم واستيعاب األصول املبادئعند أتصيل  -3

ظروف واألحوال لبدء العمل الناجح ذي االستمرارية يف خمتلف اسس أ أصول العقيدة والشريعة فهي متثل

اجلزئيات والتفريعات املختلفة  ارات اخلاصة أبمورر وأن ترتك األحكام والق ،اعرتاها التطور واالنزالقات مهما

  تطور اجملتمع من زمان ْلخر. إىل



144 

 دنياه وفق يفويعمل  خيططالربط بني الدنيا واْلخرة يف األعمال وتناسقها، فاملسلم  ةضرور  -0

شروع يف ملل العمل اخالحتقيق رضا هلل عز وجل من  للتخطيط هو واالمسي، فاهلدف األعلى مرضاة هللا

 يا.نالد

نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما قال تعاىل : ) اَر اآْلَِخَرَة َوتَ  تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْ َتِغ ِفيَما َآََتَك اَّللَُّ الدَّ

َ تَ  ُيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ َأْحَسَن ا ُ ِإلَْيَك َوتَ  تَ ْبِغ اْلَفَساَد ِف اأْلَْرِض ِإنَّ اَّللَّ  .[: القصص11( ]َّللَّ

يتجزأ من  جزءا ال وهو يشكل ،هائية هو سلوك إنساينلنأن التخطيط اإلداري يف حمصلته ا -5

 واملتابعة التامة لرسول هللا ،الصادقة شرطان : النية توافر فيه إذايقبل من العبد إال  والعمل ال ،عبادة هللا

شرو   مع توافر ،ىل هللا تعاىل يستلزم الوعي ملا ينويه اإلنسانإوصدق التوجه  ، وان النيهصلي هللا عليه وسلم

 هج.النوصحة  ،ء الدربالوج ،من وضوح اهلدف ،الوعي

مطابقة العمل  من التأكدمل الذي تنوي القيام به، من حيث لعيلزم لنجاح  ا إعداد كل ما  -0

واالستئناس  ،الذايت والنفسي واملادي ملباشرة العمل ، واالستعدادالرابينهج واألهداف للمنهج لنواألسلوب وا

بينهم " وبذلك يستقيم  وأمرهم شورى"مر األهلي ومشاورهتم يف األمر، ويف هذا تفعيل لأل برأي اجلماعة

  اْلمر، وتتضح الصورة لدور املسلم يف التخطيط.

ر سلوكه هطيم أو ظني ألهنما ميثالن أساس اجملتمع الذي جيب أن ؛هتمام ابلفرد واجلماعةاال -1

أساس  دونللفرد واجلماعة واجملتمع دون متييز، إذ وضع  ك يتحقق اخلري واملنفعةل، وبذينظاهري والباطلا

 لي هللا عليه وسلمص أمضى لقد ،اإلسالمي الفاضل القائم على الود واإلخاء واملساواة والرتاحم اجملتمع

 ألن يكون لبنة صاحلة يف بناء صاحل. السنني يف مكة ويف املدينة إلجياد الفرد املسلم الصاحل

املختصني يف اجلوانب  نوصي أبن تعرض النتائج اإلدارية اليت متخضت عن هذا البحث على -8

 النتائج من اجلوانب كافة. الفقهية والشرعية حىت تستكمل صورة تلك
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 املراجعاملصادر و

 لقرآن الكرميا -2

 السنة النبوية -1

الزرقاء : مكتبة  ،عويضة احلليم احلراين . اخلالفة وامللك . حتقيق حممد أمحد بن عبد ،ابن تيمية -3

 (2048املنار. )

 ،حسني الزبيدي  ( اخلراج وصناعة الكتابة . حتقيق حممده    312ت جعفر. ) ،ابن قدامة -0

 .2282 (،224راقية رقم )منشورات وزارة الثقافة واإلعالم الع

م(. تفسري القرآن 2323 ه / 110مساعيل بن كثري )تويف إابن كثري، عماد الدين أبو الفدا  -5

  د. ت . ،بريوت : دار اجلبل ،العظيم . اجلزء الرابع

 ، اجلزء الثالث، صلي هللا عليه وسلمسحاق . سرية النيب إهللا حممد بن  أبو عبد ،ابن هشام -0

 .2212ح، ياحلميد، مكتبة حممد علي صب الدين عبدحتقيق حممد حمىي 

بريوت : دار  ؛األوىل من القرآن والسنة . الطبعة اإلدارةمجيل جودت . أصول  ،أبو العينني -1

 . 1441 ،ومكتبة اهلالل

 .2211 ، مصر: دار الفكر العريب،1حممد. خامت النبيني . اجلزء  ،أبو زهرة -8

ة احلديثة. يوالوضعاإلسالمية م نظقارنة بني الم: دراسة فوزي كمال . اإلدارة اإلسالمية  ،أدهم -2

 (.1442/ 2012) ،: دار النفائستبريو  ؛الطبعة األوىل

 . 2320حممد. فتح مكة. الطبعة الثانية " بريوت : دار الفكر.  ،ابمشيل -24

 .العريب . د. ت حممد. غزوة بدر الكربى . الطبعة السادسة " بريوت : دار الفكر ،ابمشيل -22
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حبسنة أو سيئة  (، ابب من هم82 حممد بن امساعي. كتاب الرقاق )هللا أبو عبد ،يالبخار  -21

 (.0022، رقم احلديث )32

 .2214 القاهرة : دار النهضة، ،ثروت . النظم السياسية . اجلزء األول ،بدوي -23

وعلم اإلدارة  اإلسالمية اإلدارةالباسط . التخطيط : دراسة يف جمال  بدعالبنا. فرانس  -20

 .2045 ،دار الكتب املصرية ؛الطبعة األوىل ،العامة

والنشر، الطبعة  . دار الفكر للطباعةفقه السرية ،. حممد سعيد رمضان البوطيالبوطي -25

 (2284ه /  2044) ؛الثامنة

 ،العامة للكتاب سالم . اهليئة املصريةحممد حممد. التنظيمات اإلدارية يف اإل ،جاهني -20

2280. 

القاهرة : دار  ،25، اجلزء 1لتفسري الواضح . اجمللد حممد حممود حجازي . ا ،حجازي -21

 .2284التفسري للطباعة والنشر، 

وسلم واخللفاء  صلى هللا عليه نزار عباللطيف. األمة والدولة يف سياسة النيب ،احلديثي -28

 .2281 بغداد: دار احلرية للطباعة، ؛الراشدين . الطبعة األوىل

 .2043 ،3كتاب األمة رقم   ،سالميةحممود شيت. العسكرية العربية اإل ،خطاب -22

 ؛السادسة الطبعة ،. دراسة يف السرية . بريوت مؤسسة الرسالةعماد الدين ،خليل  -14

 .040 ص ،2041

، ص 2202 رسالن . احلكم واإلدارة يف اإلسالم . جدة : دار الشروق، أكرم ،ديرانية -12

04. 
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 .004ص  ،2 ، ج ه 2301سنة  ؛رضا، حممد رشيد. تفسري املنار، الطبعة الثانية -11

 ؛. الطبعة الثانيةالثاين . اجلزء(، الكشاف538مدود بن. )املتوىف أيب القاسم حم ،الزخمشري -13

 .1442/  2012بريوت : دار إحياء الرتاث العريب . 

 .2043 بريوت : دار الكتاب العريب، ،السيد. عناصر القوة يف اإلسالم ،سابق -10

 ،النهضة العربية . القاهرة : دارعة اإلسالميةشريحامد. أحكام القانون الدويل يف ال ،سلطان -15

2214. 

  د. ت . ،اجلامع الكبري أو مجع اجلوامع . حرف اهلمزة اجلزء األول ،السيوطي -10

اإلسالمية . الرايض :  هللا الشبأين. نظام احلكم واإلدارة يف الدولة الشبأين، حممد عبد -11

 . 22-25، 2322، والتوزيعمؤسسة الرويبة للنشر 

الرمحن عمرية .  عبد حتقيق ؛، الطبعة األوىل2حممد بن علي. فتح القدير، اجلزء  ،كاينالشو  -18

 . 2025 ،جدة : دار األندلس

جدة : دار  الفكر والتطبيق. ،براهيم . اإلدارة يف الفكر اإلسالميإالرمحن  عبد ،الضحيان -12

 . 2280/  2041 ،الشروق

دراسة يف اإلدارة  :يف اإلسالم سبة. وطربه، حسن مصطفى . نظام احلالظاهر، خالد خليل -34

 (.2021/2221) ،عمان : دار املسرية؛ للمجتمع العريب اإلسالمي . الطبعة األوىل االقتصادية

بريوت :  ؛األوىل : دراسة مقارنة . الطبعة نلرية الدولة وآداِبا ِف اإلسالممسري.  ،عالية -32

 .2048/2288 اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ياملؤسس

 .2280 عبد الغين . نظرية الدولة يف اإلسالم . بريوت : الدار اجلامعية. ،هللا عبد -31
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الفكر العريب .  : دارالفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن. القاهرةمحدي أمني .  ،اهلادي عبد -33

(2210.) 

الرسالة احلديثة  عمان : مكتبة ؛: مقاصده وخصائصه . الطبعة األوىلحممد. اإلسالم ،عقلة -30

.(2045/2280) . 

 2045 ،لسودانيةا اخلرطوم : الدار ؛حممد مهنا. اإلدارة يف اإلسالم . الطبعة األوىل ،العلي -35

 /2280 . 

شركني. املدينة املنورة د. ملا ضياء. اجملتمع املدين يف عهد النبوة : اجلهاد ضد أكرم ،العمري -30

 . 2040ن. 

 .2040املنار،  : مكتبةالزرقاء ،لسرية النبويةلالغضبأن، منري حممد. املنهج احلركي  -31

 ،للشؤون اإلسالمية اجمللس األعلى ،حسن. التخطيط والتنظيم يف اهلجرة ،فتح الباب -38

 .22الكتاب السابع والتسعون . ص 

 ؛الطبعة األوىل فهمي خليفة . اإلدارة يف اإلسالم : املنهجية والتطبيق والقواعد. ،الفهداوي -32

 .1442/ 2012عمان : دار املسرية . 

الرتاث . د.  ، بريوت : دار إحياء2عبد احلي الكتاين . الرتاتيب اإلدارية . اجلزء  ،الكتاين -04

 ت .

العلماء، حديث رقم  ابب يف قبض ،صحيح مسلم خمتصر ،مسلم بن احلجاج ،النيسابوري -02

2858. 
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 املصرية العامة اهليئة ،السميع سامل . لغة اإلدارة العامة يف صدر اإلسالم اوي، عبدر اهل -01

 .2280 ،للكتاب
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خالل صحيفة املدينة ". جملة  األحكام الفقهية املتعلقة ابلدولة واملواطنة من"حممد راكان .  ،الدغمي -2
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اإلسالمي واملفهوم الوضعي " جملة  فهومالتخطيط اإلداري بني امل"فيصل بن أمحد. بعنوان  ،شعييب -1

 جملس النشر العلمي، ،جامعة الكويت ،، الكويت52، العدد 21السنة  ،اإلسالميةالشريعة والدراسات 

 م. 1441ه / 2013

العزيز :  جامعة امللك عبد فيصل بن أمحد. التخطيط اإلداري يف العهد النبوي . جملة ،شعييب  -3
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This study aims at introducing Islamic management planning in Prophet’s Era 

through discussing important administrative aspects in the planning process during 

the Prophet’s Era, in an attempt to establish some principles this process based on to 

prove the precedence of Islamic management in its applications, hoping to return to 

this great origin and reform and modulate its elements to fit in the present time and 

revive Islamic awareness in its administrative perspective. 

We depended on historical analytical method through prepared sources which 

handle several aspects of administrative planning process in the life time of the 

Messenger ( Peace be upon him). 

The study concluded in clarifying the following points: 

- Principles of management planning in the Prophet’s Era are as follows: belief, 

prediction and readiness. 

- Characteristics that distinguish it from others, as it is based on some 

fundamental rules, techniques and means that are not found in modern 

planning. 

- The main role that the planning process undertook in his Era ( Peace be upon 

him) was building up the pillars and institutions of the state in His Era as well 

as institutionalizing political and administrative work. Interest in knowing 

abilities of the people performing the duties vested to them and how to apply 

them through accurate information and impact on the community and type of 

leadership and principles on which the management planning process is based. 
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It is a shari‘ah planning based on legalized clear strong fundamentals that keep Its 

special form and helps It to perform its function completely in a way that is not 

available in other systems because it is done in the framework of worship. It involves 

both religious and secular types as well. 
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