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ملخص البحث

ول، وهي  الدُّ التَّي ُيعَنى بها قادُة  اأهمِّ الأمور  ِمْن  اأعمالها  اإدارة الدولة واإدارة  ُتعدُّ 
اأعمالها  تنمية  اإىل  وَي�ْضَعى  ولة  الدَّ ُيِديَر  اأن  القائد  على  ِبكان، حيث يجب  ُعوبة  ال�ضُّ ِمن 
وتْنمية  الدولة  اإدارة  يف  برع  قد  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  وكان  وتقدمها،  ة  كافَّ
احلياة  نواحي  يف  واملتقدمة  املنطقة  يف  امل�ضيطرة  الدول  من  اأ�ضبحت  حتَّى  اأعمالها؛ 
ة  ِعدَّ اإدارة الأعمال تقوم على  ، وكانت  ة )اجتماعيًا وزراعيًا واقت�ضاديًا و�ضيا�ضيًا(  كافَّ
 . ْولة،  الدَّ اإدارة  يف  َبعِدِه  ِمْن  ُعوا  فرَبَ عليهم،  اهلل  ر�ضوان  حابِتِه  �ضَ ِعْنَد  َخَها  َر�ضَّ مبادئ 
نواحي  يف  تطبيقها  وكيفيَّة  املبادئ،  هذه  يف  النبوي  املنهج  ببيان  يقوم  البحث  وهذا 

ة. النَّبويَّ ْولة  الدَّ يف  التنمية 
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Prophetic Approach 
in Business Management

Abstract: 
Managing the State and its affairs is considered one of the pivotal 

things that leaders care about. It is a difficult task because the leader has to 
run the state and seek developing and prosperity of its businesses. Prophet 
Mohammad (peace be upon him) excelled in running the affairs of the state and 
advancing its businesses, thus becoming one of the dominant and controlling 
state entailing all aspects of life (socially, agriculturally, economically and 
politically) in the region.The companions of the prophet in that era managed 
the affairs of the statebasing on several principles, where after the death of 
the Prophet, have excelled in managing the affairs of the state. This study 
will illustrate the prophetic approach in adopting these principles, and how 
to apply them to serve developing the diverse aspects in the state that the 
prophet has rule.
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مشكلة البحث: 

يكن اأن تتلخ�س م�صكلة البحث بالأ�صئلة الآتية: 
هل اعتنى ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم باإدارة الأعمال يف الدولة الإ�ضالمية؟  ♦
ما هي الأ�ض�ض التي و�ضعها النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم لإدارة الأعمال يف الدولة  ♦

بعد تاأ�ضي�ضها؟ 
ة؟  ♦ هل كانت تنمية الأعمال يف �ضوؤون الدولة واحلكومة كافَّ
ِر املجتمع امل�ضلم ب�ضبب هذه التنمية؟  ♦ ما مدى تطوُّ
ما مدى ا�ضتفادة الدولة الإ�ضالمية من خربة الدول املجاورة يف ذلك )نقل اخلربات(؟  ♦

أهمية املوضوع: 

ة املو�صوع من خالل الآتي:  تظهر اأهميَّ
الإدارة  خالل  فمن  وتقدمها،  اإدارتها  خالل  من  بنجاحها  الدول  من  دولة  كلُّ  ُتعنى 
احلكيمة والقوية، واملتابعة ل�ضوؤون الأعمال فيها ت�ضبح الدولُة �ضاحبة اإدارة را�ضدة قوية 
ومناف�ضة يف كل ح�ضارة. وتظهر اأهمية املو�ضوع جليَّة يف الوقوف على اإدارة الأعمال يف 
الدولة الإ�ضالمية، حديثة الن�ضاأة والتاأ�ضي�ض يف زمن النبوة، ثم تو�ضيِح الأثر املرتتِّب على 
بعها النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف واقع الدول الإ�ضالمية املعا�رصة،  تطبيق الأ�ض�ض التي اتَّ
والوقوف على النظريات والقوانني النبوية يف تنمية الأعمال، وذلك من خالل املنهج النبوي 

الواقعي الذي طبَّقه النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

منهجية الباحث: 
النبوية  ال�ضرية  لوقائع  ال�ضتقرائي  املنهج  على  الدرا�ضة  هذه  يف  الباحث  اعتمَد 
والأحاديث التي ترتبط بعناوين الدرا�ضة، وعلى املنهج التحليلي لتلك املعلومات وا�ضتخراج 
ر يف زمنها،  اإدارة الإعمال ومواكبة التطوُّ الفوائد والِعرَب، ثمَّ بيان حال الدولة النبوية يف 

وال�ضعي اإىل تقدم الدولة الإ�ضالمية.
باأحاديث  ال�ضت�ضهاد  الباحث  حاول  النبوية:  بالأحاديث  ال�ضتدلل  يخ�ضُّ  وفيما 
ال�ضحيحنِي، فاإْن مل اأجد �ضيئًا اأخذت من باقي الكتب الت�ضعة من الأحاديث اأقواها، واأ�ضلحها 
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لال�ضت�ضهاد، واإْن مل اأقف على اأحاديَث �ضحيحٍة اأخذت ما جاء يف روايات ال�ضرية ما ي�ضلح 
لال�ضت�ضهاد واإن كان �ضعيفًا، اأخذاً براأي بع�ض العلماء بالعمل باحلديث ال�ضعيف، والت�ضاهل 

يف قبول روايات ال�ضرية، واهلل اأعلم.

الدراسات السابقة: 

والدرا�صات  الكتب  بيان  يف  �صة  املتخ�صِّ واملواقع  املكتبات  يف  البحث  بعد 
 : الإ�صالمية وقفُت على درا�صتني تتحدثان حول الإدارة النَّبوية العامة ب�صكٍل عامٍّ

الأوىل: كتاب )الرتاتيب الإدارية( لل�ضيد حممد عبد احلي الكتَّاين، وهو كتاب يخت�ضُّ  ♦
بالرتاتيب الإدارية، والعمالت وال�ضناعات واملتاجر واحلالة العلمية التي كانت على عهد 
اأجود الكتب يف بيان حال  رة، وهو كتاب من  تاأ�ضي�ض املدنية الإ�ضالمية يف املدينة املنوَّ
بال�ضوؤون  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عناية  بيان  ناحية  من  وتطورها  الإ�ضالمية  الدولة 
مه اإىل ع�رصة اأق�ضام، ويقع يف جملدين، و 690  ِنها، وقد ق�ضَّ الإدارية، ثمَّ تطوير الدولة ومتدُّ

�ضفحة تقريبًا.
الثانية: للباحث اأحمد عجاج الكرمي بعنوان )الإدارة يف ع�رص الر�ضول �ضلى اهلل  ♦

القاهرة،  ال�ضالم يف  الأ�ضل ر�ضالة ماج�ضتري، وهو من من�ضورات دار  عليه و�ضلم( وهو يف 
بنيَّ فيه مفهوم الإدارة العامة، فذكر اأنواعًا لالإدارة عند العرب، ويف مكة ب�ضكل خا�ض، ثم 
يف ع�رص النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، ومنها: اإدارة الدعوة الإ�ضالمية، واإدارة املال، واإدارة 
احل�ضبة والق�ضاء، والزراعة وغريها، ومل يتعرَّ�ض الباحث لإدارة الأعمال وتنميتها واأُ�ُض�ِضها 

، وهذا ما �ضنقوم بتف�ضيله هنا اإْن �ضاَء اهلل. ب�ضكل خا�ض، واإْن تطرَّق للمعنى ب�ضكٍل عامٍّ
مت البحث اإل مبحثني على النحو الآتي:  وقد ق�صَّ

Ú .املبحث الأول: اإدارة الأعمال، مفهومها والعناية بها، ومبادئها يف املنهج النبوي
املطلب الأول: مفهوم اإدارة الأعمال لغًة وا�ضطالحًا. �
املطلب الثاين: عناية الإ�ضالم باإدارة الأعمال. �
املطلب الثالث: مبادئ اإدارة الأعمال يف ال�ضنة النبوية. )التخطيط والتنظيم، الرقابة  �

وحما�ضبة العمال، الأمانة، ا�ضتعمال اأهل الكفاءة( .
Ú .املبحث الثاين: اأثر املنهج النبوي يف اإدارة الأعمال وتنمية الدولة وازدهارها
املطلب الأول: التنمية امُل�ضتدامة لالأعمال واملوارد. �
املطلب الثاين: حتفيز العاطلني عن العمل. �
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املطلب الثالث: رعاية الدولة للتقدم التكنولوجي وتطوير املوارد والأعمال. �

املقدمة
ُتَعدُّ ال�رصيعة الإ�ضالمية �رصيعًة متكاملًة لالإن�ضان يف �ضوؤونه كافة، فقد اأُنزلت من لدن 
حكيٍم خبرٍي، وتظهُر عناية الإ�ضالم بالإدارة يف نواحيها كافًة )اإدارة الذات، واإدارة البيت، 
واإدارة الأ�رصة، واإدارة الدولة، واإدارة العمل...( ، وجاءت لفظة الإدارة يف القراآن الكرمي يف 
ْيِن، واإدارة ال�ضوؤون املالية يف اأَْطول اآيٍة يف القراآن الكرمي؛ قال تعاىل:  التوجيه بكتابة الدَّ
َهاَدِة  ِ َواأَْقَوُم ِلل�صَّ َجِلِه َذِلُكْم اأَْق�َصُط ِعْنَد اللَّ ِغريًا اأَْو َكِبريًا اإَِل اأَ {َوَل َت�ْصاأَُموا اأَْن َتْكُتُبوُه �صَ
ُجَناٌح  َعَلْيُكْم  َفَلْي�َس  َبْيَنُكْم  ُتِديرُوَنَها  ًَة  َحا�رشِ اَرًة  ِتَ َتُكوَن  اأَْن  اإِلَّ  َتْرَتاُبوا  اأَلَّ  َواأَْدَنى 
ًا يف اإدارة الأعمال يف الدولة  اأَلَّ َتْكُتُبوَها} )البقرة: 282( وكذلك خطَّ القراآن منهجًا عامَّ
عندما تكلَّم عن ا�ضتعمال يو�ضف عليه ال�ضالم فُمِدح باحلفظ والعلم بــقوله )َقاَل اْجَعْلِني َعَلى 

َخَزاِئِن اْلأَْر�ِض اإِينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم( )يو�ضف: 55( وكذلك يف كثري من الآيات الكرمية.
وقد ظهرت اإدارة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم للدولة جليَّة ظاهرة يف املجتمع املدين 
اُب ال�ضرية النبوية املتقدمني بع�ض جوانب التقدم النبوي يف اإدارة  بعد الهجرة، واإْن اأَْغفل ُكتَّ
اأعمالها؛ اإلَّ اأنهم ذكروا بع�ض الأمور التي تدل على ذلك، كا�ضتعماله �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
واملواثيق،  العهود  وكتابة  امللوك،  وخماطبة  الدواوين،  وبع�ض  والكتَّاب  والق�ضاة  للولة 
ر ال�ضناعي التجاري والزراعي،  وا�ضتعمال املرتجمني للتوا�ضل مع البلدان امللوك، ثم التطوُّ
حيث ا�ضتفاد من اخلربات والكفاءات واإن كانت غري م�ضلمة، وكان كل هذا من خالل التخطيط 
للناجحني،  احلوافز  تقدمي  واأخرياً  واملوظفني،  للقائمني  واملحا�ضبة  الرقابة  ثمَّ  والتنظيم، 

وحما�ضبة املق�رصين.
ولذلك ل بد للقائد من اأن يطور نف�ضه ليواكب هذه ال�رصعة الكبرية يف التطور، فيقوم 
بتاأ�ضي�ض نظام اإدارة الأعمال، اإذ يعمل هذا النظام على تاأهيل الكادر للح�ضول على معرفة 
الب�رص،  التوا�ضل مع  القدرة على  احلديثة، وكذلك  التقنية  وُي�رْص مع  ٍة  ِبُحريَّ للتعامل  توؤهله 
والقيادة احلكيمة لالأعمال وامل�ضاريع، وتاليف الأخطار، وزيادة القدرة الب�رصية يف الإنتاج؛ 

عن طريق العقل والعمل بجد حللِّها.
لالإدارة  واملتقدم  احلقيقي  الوجه  بيان  يف  ة  ومق�رصِّ قا�رصة  الدرا�ضات  زالت  وما 
النبوي  العهد  النبوية يف  الدولة  الأعمال يف  واإدارة   ، ة ب�ضكل عامٍّ )بكل تفا�ضيلها(  النبويَّ
الإدارية،  الدولة  مفا�ضل  بناء  يف  بداأ  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  هجرته  فبعد   ، خا�ضٍّ ب�ضكل 
اأعمالها  واإدارة  الدولة،  بناء  متطلَّبات  من  وغريها  والتجارية  والقت�ضادية،  وال�ضيا�ضية، 
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على نحو يقودها اإىل النجاح والتقدم.
بيان  دون  ق�ض�ضي،  ك�رصٍد  النبوية  ال�ضرية  وقائع  بيان  على  ال�ضرية  كتب  داأبت  وقد 
ع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأُ�ُض�ضًا ثابتة  الوجه احل�ضاري واملدين للدولة النبوية، فقد َو�ضَ
لإدارة الدولة، ونظريات ميكن تطبيقها ب�ضكل يتواءم مع الزمان واملكان املنا�ضب، ثم �ضار 
ِمْن َبعِده عليها �ضحابُته الكرام ر�ضوان اهلل عليهم اأجمعني، حتى اأ�ضبحت الدولة الإ�ضالمية 

تناف�ض على قيادة املنطقة، كل هذا وغريه نقف عليه يف هذه الدرا�ضة.

املبحث األول: إدارة األعمال، مفهومها والعناية بها، ومبادئها يف املنهج 
النبوي.

باإدارة  الإ�ضالمية  ال�رصيعة  وعناية  الأعمال،  اإدارة  مفهوم  املبحث  هذا  يف  �ضاأتناول 
الأعمال، وبيان املبادئ التي اأقرها الإ�ضالم لتنظيم اإدارة الأعمال؛ وذلك من خالل ثالثة 

مطالب؛ على النحو الآتي: 

املطلب األول: مفهوم إدارة األعمال لغًة واصطالحاً.

اإدارة الأعمال لغة: 
على  والقت�ضاد،  الإدارة  الن�ضاأة يف جمال  العلوم حديثة  الأعمال من  اإدارة  علم  ُيعدُّ 
الإدارة من خالل  ُعرفت  اإذ  التطبيق،  تاريخيًا من حيث  الإدارة قدمي  اأنَّ مفهوم  الرغم من 
تنظيم �ضوؤون احلياة ابتداء من البيت، واإدارة العمل ثم اإدارة �ضوؤون الدولة، وقد برع الفر�ض 

والروم بها قدميًا، ثم ُنقلت اإدارة الدولة اجلزيرة العربية وتطورت يف العهد النبوي.
وقبل ال�رصوع يف التعريف ال�ضطالحي لإدارة الأعمال ل ُبدَّ من الرجوع اإىل معاجم 

اللغة للوقوف على املعنى اللغوي لالإدارة ثم الأعمال.
ها ذكرت يف باب )َدَوَر( بع�ض امل�ضتقات  اأننّ العربية جند  ات املعاجم  اأُمَّ عند مطالعة 
ها مل تذكر م�ضطلح )اإدارة( ولعلَّ اأقرب ما يف الباب، م�ضطلح ذكره ابن منظور بقوله:  غري اأنَّ

وؤُون معاجلتها وامُلَداَوَرُة املعاجلة، قال �ُضحيم بن َوثيل:  )وُمَداَوَرُة ال�ضُّ
الأَربعـــنِي َحـــدَّ  جـــاوزُت  وقـــد  منـــي     ال�صعـــراُء  َيـــدَِّري  ومـــاذا 

 ،)1( ـــوؤُوِن(  ال�صُّ ُمـــَداَوَرُة  ـــَذيِن  َوَنَّ اأَ�ُصـــدِّي       َتِمـــٌع  جُمْ َخْم�ِصـــنَي  اأَُخـــو 
وجنذين: حننّكني وعرفني الأ�ضياء.

اأي: اإنني جاوزت الأربعني واأ�ضبحت يف اخلم�ضني من العمر، وبلغت اأ�ُضدِّي واأ�ضبحت 
ذ هو املجرَّب. جمرِّبًا ملداولة الأمور و�ضاحب خربة، وامُلَنجَّ
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ا يف )تكملة املعاجم العربية( فقد ذكر املوؤلف كلمة )اأدار( فقال: )اأدار ال�ضيا�ضة: اأي  اأمَّ
ر اأمورها و�ضا�ض الرعيَّة، وكذلك اأدار بعنى جهد يف العمل( )2(. دبَّ

النبوية  ا ما يخ�ض لفظ )الأعمال( فقد ُذكر لفظ )العمل( يف القراآن الكرمي وال�ضنة  اأمَّ
كثرياً، ولفظ العمل م�ضطلح وا�ضع ي�ضمل اجلهد اجل�ضدي والذهني، وقد ذكر ابن منظور يف 
ات كثرية للم�ضدر، ناأخذ منها يف هذا املقام قوله: )والَعَمل: امِلْهنة والِفْعل،  باب )عمل( م�ضتقَّ
الْعتمال:  َعِمَل بنف�ضه،  الرجُل:  واْعَتَمل  وا�ْضَتْعَمله  َغرَيُه  واأَْعَمَله  َعَماًل  َعِمَل  اأَعمال،  واجلمع: 
هم َيُقومون با ُيْحتاج اإِليه من ِعمارٍة وزراعٍة وَتلقيٍح وِحَرا�ضٍة ونحو  افتعال من الَعَمل، اأَي اأَنَّ
ره بفهمه واأَْعَمل َراأَْيه واآَلَته وِل�ضاَنه وا�ْضَتْعَمله( )3(. ذلك، واأَْعَمَل فالن ِذْهَنه يف كذا وكذا اإِذا َدبَّ

اإدارة الأعمال ا�صطالحاً: 
ه يوجد يف حقل الإدارة ق�ضمان  ل بدَّ من الإ�ضارة عند البحث يف م�ضطلح الأعمال اأنَّ

رئي�ضان لالإدارة؛ وهما: الإدارة اخلا�ضة )اإدارة الأعمال( ، والإدارة العامة)4(.
عدة  هناك  جند  الأعمال؛  اإدارة  تعريف  حول  الأعمال  اإدارة  حقل  يف  البحث  وعند 
اإىل واحد خمتار، الأول: هو )ذلك الن�ضاط  تعريفات، نذكر منها ثالثة تعريفات ثمَّ نخُل�ض 
الذي يوؤدي اإىل حتقيق الكفاية يف املن�ضاآت ذات الطابع القت�ضادي، والتي ت�ضعى اإىل اإ�ضباع 
ٍة،  خا�ضنّ ب�ضفٍة  القطاعات  ولبع�ض  عامٍة،  ب�ضفٍة  للمجتمع  املعنوية  اأو  املادية  احلاجات 
وكما مييِّز اإدارة الأعمال اأنَّ الهدف الرئي�ض فيها هو الربح( )5(، وي�ضرتك يف هذا التعريف 

كثري من اأ�ضاتذة الإدارة)6(.
الثاين: )هي الواجهة العلمية والإدارية لإدارة عمل ما، ُمكوَّن من موارد مادية وب�رصية، 
تهدف اإىل الو�ضول اإىل اإنتاج ي�ضمن ا�ضتدامة الربح وعدم اإفال�ض املن�ضاأة( ، وهذا التعريف 
اأبرزها: املنطقية، والواقعية يف الدرا�ضة لالأعمال ال�ضابقة  يرتتب عليه خ�ضائ�ض عدة من 
العمال،  اأداء  القادمة، والعمل على حت�ضني  ال�ضليم بالنتائج  التنبوؤ  والالحقة، والقدرة على 

وتطوير مهاراتهم لزيادة الإنتاج يف امل�رصوع( )7(.
نحو  الأن�ضطة  لتوجيه  وذلك  بكفاءة،  واملوارد  النا�ض  لتنظيم  عاملية  )عملية  الثالث: 

اأهداف وغايات م�ضرتكة( )8(.
فاإذا اأرْدنا اأن ن�ضتخل�ض مفهومًا منها، ثمَّ �ضياغة املفهوم ب�ضكل اإ�ضالميٍّ اأدقٍّ فنقول 
هو: ن�ضاط م�رصوع فردي اأو جماعي يتمُّ من خالله تقدمي خدمة اأو �ضلعة مباحة اإىل اجلمهور 
يف فرتة زمنيَّة معيَّنة، بْغية حتقيق اأهداف مباحة، تتمثَّل يف اأق�ضى قْدٍر ممكن من الأرباح 
ا ي�ضاأل �ضائل هنا: ما الفرق بني املفهوم الإ�ضالمي وبني غريه يف اإ�ضافة  امل�رصوعة، وربَّ

)م�رصوع، ومباح( ؟ . 
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�ضلوك  هي  فالإدارة  اإ�ضالمي،  عمٍل  اأي  اإدارة  يف  املحرِّك  هما  الكلمتني  هاتني  اإنَّ 
ة  )امل�رصوعيَّ الإ�ضالمي  باملعيار  يكون م�ضبوطًا  اأن  الإ�ضالمي يجب  وال�ضلوك  واأخرياً،  ًل  اأوَّ
ا هي  والإباحة( ، فالإدارة احلديثة متار�ض ن�ضاطها دون النظر اإىل امل�رصوعية والإباحة، اإمنَّ
جمرَّدة ب�ضكل عام من ال�ضلوك الإن�ضاين )الإ�ضالمي( ، فال ُينظر اإىل ال�ضلعة اأو اإىل العمل الذي 
اإدارة الأعمال يف  اأو الرتويج لرذائل الأخالق، وهذا ما يفرِّقها عن  م  ُيدار، كالعمل باملحرَّ

الإ�ضالم؛ وهي النظر اإىل امل�رصوعية والإباحة يف اأي عمل)9(.

املطلب الثاني: عناية اإلسالم بإدارة األعمال.

بدَّ من وجود نظام  ترافق وجود املجتمعات، فحيث يوجد جمتمع ل  الإدارة ظاهرة 
ة اآيات ت�ضري اإىل الهتمام بالإدارة وتنظيم الدولة  منَّظم يديره، وقد ورد يف القراآن الكرمي عدَّ

الإ�ضالمية ب�ضكل عام، واملجتمع اجلديد يف املدينة املنورة ب�ضكل خا�ض.
ول يغيب هذا الهتمام عن �ضرية النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فقد ذكرت كتب ال�ضحاح 
النبي �ضلى  اإدارة  د  ة واملواقف التي جُت�ضِّ النبويَّ النبوية كثرياً من الأحاديث  ال�ضرية  وكتب 
ة يف  ، خا�ضَّ خ مبادئ اإدارة الأعمال ب�ضكٍل فعليٍّ اٍل، وُتر�ضِّ اهلل عليه و�ضلم للمجتمع ب�ضكٍل فعَّ
اإدارتها، فمنذ و�ضوله  اإىل  ًا الهتمام ببناء الدولة واحلاجة  املجتمع املدين، وقد ظهر جليَّ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل املدينة املنورة بداأ باإدارة الدولة مبا�رصة، فاأ�ض�ض مبنى للقيادة 
خ مبداأ العدالة والتحفيز يف املوؤاخاة، ثم مبداأ التخطيط يف  ة )امل�ضجد النبوي( ثم ر�ضَّ العامَّ

عقد الوثيقة بني امل�ضلمني اأنف�ضهم، ثم بينهم وبني يهود املدينة.
اإدارة الدولة  ُ مبادئ  ًة على بع�ض الأمور يف الوثيقة التي ُتبنيِّ وهنا نلقي نظرًة عامَّ

النبوية اجلديدة و�ضعي النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل تنمية الدولة اجلديدة )10( : 
Ú  ة للمجتمع خت املبادئ العامَّ ُتعدُّ الوثيقة النبوية من اأهم الأمور الإدارية التي ر�ضَّ

اجلديد، ابتداًء من احلياة الجتماعية وعالقات النا�ض فيما بينهم، اإىل احلياة القت�ضادية 
وحدَّدت  ة،  كافَّ املواطنني  ِقَبِل  من  املدينة  والدفاع عن  ال�ضيا�ضية  والتحالفات  والع�ضكرية 
الأمة  مفهوم  اإىل  والقبلية  الع�ضرية  �ضعار  من  انتقلت  التي  اجلديدة  ة  الأمَّ مفهوم  الوثيقة 

الواحدة التي يجمعها الدِّْين الإ�ضالمي.
Ú  حاكمة و�ضلطة  املدينة،  هو  واإقليم  واحدة،  اأمة  الدولة:  معامل  حدَّدت  فال�ضحيفة 

واأنَّ جميع  الإن�ضان  اِت وحقوَق  احُلريَّ بيَّنت  ثمَّ  عزَّ وجل،  اهلل  اأنزل  اإليها وحتُكم با  يرجع 
ة الدين والراأي، ومن تلك املبادئ بداأت الدولة الإ�ضالمية  ات والأديان م�ضونة كحريَّ احلريَّ

بالبناء والتقدُّم الإداري كما �ضرنى يف مبادئ اإدارة الأعمال عنده �ضلى اهلل عليه و�ضلم.
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املطلب الثالث: مبادئ إدارة األعمال يف السنة النبوية.

ثمراتها  من  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  بها  جاء  التي  الإدارية  املبادئ  جماع 
م يف حكومته و�ضوؤون اإدارته، وقد بداأت حماولة النبي  ومبادئها اإيجاد جمتمع فا�ضل منظَّ
�ضلى اهلل عليه و�ضلم مبكرة عندما اأراد اإيجاد ذلك يف مكة، ولكن معار�ضة قري�ض له و�ضوء 
اه اإىل اأْن ياأمر اأ�ضحابه بالهجرة، ثم هاجر هو بنف�ضه �ضلى  اه واأ�ضحابه ا�ضطرَّ معاملتهم اإيَّ
اهلل عليه و�ضلم اإىل املدينة فوجد البقعة اجلديدة واأهلها �ضاحلني لإقامة حكومة ذات اأنظمة 

وقوانني وتعاليم ترعى الدين اجلديد وحتميه.
الدينية  ال�ضلطتني  ميثل  املنورة  املدينة  يف  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  وكان 
اجلديدة  الدولة  حدود  وامتداد  املدينة  خارج  الإ�ضالم  مكة وانت�ضار  وبعد فتح  والدنيوية، 
ل الأقاليم والوليات الإ�ضالمية اقت�ضت احلاجة الإدارية ال�ضتعانة  اإىل اأطراف اأخرى، وَت�َضُكنّ

بالولة والعمال.
م الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضوؤون حكومته الإدارية والديوانية تنظيمًا كاماًل  فنَظنّ
بعد اأْن ا�ضتقرَّ اأَْمُره باملدينة، وابتداأ الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم التنظيم الإداري من خالل 
ه يف  ال يف الوليات واملدن والقبائل املختلفة لتعليم النَّا�ض اأحكام القراآن والتفقُّ تعيني الُعمَّ
الدين واإقامة ال�ضالة، وجباية اأموال الزكاة لإنفاقها على م�ضتحقيها، والق�ضاء بني النا�ض، 
�ضمن مبادئ ترعى وتدير اأعمال جميع اأطراف املجتمع يف دنياهم واآخرتهم، ون�ضري هنا 

اإىل اأهمِّ املبادئ ل�ضيق املقام، ومن هذه املبادئ: 
Ú .اأولً: التخطيط

ة على امل�ضتوى  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم جليًا يف �ضوؤون حياته كافنّ ظهر تخطيط 
الفردي )كدعوته �رصاً، ثم دعوة الوفود، ثمَّ هجرته، وغريها من الأحداث( ثم على م�ضتوى 
اإدارته لأعمال الدولة، ففي املجال احلربي حاول النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم ب�ضتَّى الطرق 
التخطيَط وجتهيز املقاتلنَي با يحتاجونه من �ضالح وعتاد لوقت احلاجة واحلروب، وبلغ 
ًا لئالنّ يتحكم به  ط لإعداد ال�ضالح داخلينّ ه خطَّ حر�ض النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على ذلك اأنَّ
اأحد يف ال�ضاعات احلرجة، فُيذكُر اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأر�ضل عروة بن م�ضعود وغيالن 
بن �ضلمة اإىل جر�ض)11( ليتعلما �ضناعة الدبابات)12( واملنجنيقات)13( والعرادات)14(، وهي 

اأ�ضخم الآلت احلربية)15(.
ومما ُي�ضري اإىل تخطيطه �ضلى اهلل عليه و�ضلم وتنظيمه لالأمور و�رصعة التقدم يف اإدارته 
النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم خرج يف  اأنَّ  ُعدَّته  بلغه اجلي�ض يف  الذي  امل�ضتوى  للدولة ذلك 
فتح مكة يف كتيبته اخل�رصاء ل ُيرى منهم اإل احلدق من احلديد)16(، ويف ح�ضار الطائف 
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ا�ضتعمل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم احَل�َضك)17( كاآلة من اآلت احل�ضار لإعاقة حترك العدو 
ومنعه من الدنو من مع�ضكر امل�ضلمني، قال الواقدي: )َوَنرَثَ َر�ُضوُل اهلِل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
اَبِة َوِهَي ِمْن  بنّ َت الدنّ �ْضِلُموَن حَتْ امْلُ ِنِهْم َوَدَخَل  - َح�َضٌك ِمْن َعْيَداَن- َحْوَل ِح�ضْ َتنْيِ �َضَك �ِضقنّ احْلَ

ْدَخُة( .)18( ُجُلوِد اْلَبَقِر- َوَذِلَك َيْوٌم ُيَقاُل َلُه ال�ضنّ
ول نن�ضى تخطيطه احلربي يف غزوة بدر، وغزوة اأُحد واأمَره الرماَة اأن ل يتحرَّكوا من 

مكانهم مهما ح�ضل.
اأهل  اتِّفاقه مع  القت�ضادي يظهر تخطيطه جليًا يف عدَّة مواقف منها:  ويف اجلانب 
البخاري)19(، وذلك ملعرفته بقدرتهم  لح كما رواه  ال�ضُّ خيرب على ن�ضف متر خيرب مقابل 
اإنعا�ض  ة يف  اإ�رصاك املواطنني كافَّ اأر�ضهم، ثم حماولة  �ضوؤون  واإدارة  ومعرفتهم بالزراعة 
اقت�ضاد الدولة وتنميتها، ومنها ا�ضت�ضالح الأر�ض املوات ملن يقدر على زراعتها واإعطائه 
اأر�ضًا  اأعمَر  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )من  اإياها، فعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها: عن 

لي�ضت لأحد فهو اأحق( )20(.
ُ مدى  وامُلطالع لكتاب املزارعة يف �ضحيح البخاري و�رصوحه يجد اأمثلة كثرية تبنيِّ
عناية النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالتخطيط وتنظيم اأمور اأعمال الدولة ومواطنيها، وذلك 
لل�ضعي اإىل تقدُّم العجلة القت�ضادية وتنمية اأعمالها، كذلك كثرياً من مواقف ال�ضرية النبوية 

على ال�ضعيد القت�ضادي والجتماعي والإداري.
Ú .ثانياً: مبداأ ا�صتعمال اأهل الكفاءة

ِكَفاء  ل  وتقول:  واملد، نّ  بالفتح  )الَكَفاءُة  بقوله:  منظور  ابن  فها  عرَّ لغة:  الكفاءة 
ا  اأمَّ  ،)21( وامُل�ضاِوي(  النظري  والُكْفُء  له،  نظري  ل  اأَي  م�ضدر،  الأَ�ضل  يف  وهو  بالك�رص  له 
تخرج  ل  بتعريفات  احلديث  اح  �رصَّ فها  عرَّ فقد  اللغوي،  للتعريف  مرادف  فهو  ا�ضطالحًا: 
عن املعنى اللغوي، قال ابن �ضالم يف غريب احلديث: )وكل �ضيء �ضاوى �ضيئًا حتى يكون 
مثله فهو مكافئ له( )22(، وميكننا تعريفها بقولنا: اأداء الأعمال بطريقة �ضحيحة، وت�ضري 

الكفاءة اإىل العالقة بني املوارد والنتائج.
وُيذكر م�ضطلح الفاعلية اإىل جانب م�ضطلح الكفاءة؛ والفاعلية هي: حتقيق الأهداف 
ال�ضحيحة من وجهة نظر اأف�ضل التف�ضريات املمكنة، اأو اأداء الأعمال ال�ضحيحة، لذلك فاإنَّ 
الفعالية والكفاءة هي: اأداء الأعمال ال�ضحيحة بطريقة �ضحيحة. وترتبط الفعالية بالقيادة، 
وترتبط الكفاءة بالإدارة، لذلك فاإنَّ الفاعلية تتحقق عندما يكون هناك روؤية وا�ضحة، واأهداف 

حمددة وا�ضرتاتيجيات ومبادئ وقيم وتنمية وتطوير وغري ذلك من �ضمات القيادة)23(.
وذلك  اأهله(  اإىل  الأمر  )اإ�ضناد  احلنيف  ديُننا  خها  ير�ضِّ التي  الإ�ضالم  مبادئ  من  اإنَّ 
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اأ�ض�ض  على  توؤثر  اأن  ميكن  موؤثرات  اأي  ُتهمل  اأْن  يجب  ولهذا  املطلوبة،  املنفعة  لتتحقق 
الناظَر  واإننّ  ال،  العمَّ ا�ضتخدام  على  الفئوية  اأو  القرابة  تقدم  فال  ال،  العمَّ اأو  الولة  اختيار 
عة  اإدارة الأعمال وا�ضتخدام الولة يف عهده �ضلى اهلل عليه و�ضلم يجدها كانت متنِونّ اإىل 
الإمارة؛  يتوىَلنّ  ملن  ًا  عامَّ و�ضلم منهجًا  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  و�ضع  ولقد  وباهرة، 
َعْبَد  فعن عبد الرحمن بن �ضمرة ر�ضي اهلل عنه قال: قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )يا 
ْن اأُوِتيَتَها  َك اإِْن اأُوِتيَتَها َعْن َم�ْضاأََلٍة ُوِكْلَت اإَِلْيَها، َواإِ ْل الإَِماَرَة؛ َفاإَِننّ ْحَمِن ْبَن �َضُمَرَة، َل َت�ْضاأَ الَرنّ

ِمْن َغرْيِ َم�ْضاأََلٍة اأُِعْنَت َعَلْيَها( )24(.
ال يف  الُعمَّ الإداري من خالل تعيني  التنظيم  الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم  ابتداأ  وقد 
الدين واإقامة  ه يف  القراآن والتفقُّ اأحكام  النَّا�ض  الوليات واملدن والقبائل املختلفة لتعليم 
ال�ضالة، وجباية اأموال الزكاة لإنفاقها على م�ضتحقيها، والق�ضاء بني النا�ض، فعنيَّ عَتنّاَب 
بن اأُ�ضيد واليًا على مكة بعد فتحها �ضنة ثماٍن للهجرة وهو دون الع�رصين من العمر، وفر�ض 

ال والولة)26(. �ض للعمَّ ل راتٍب ُخ�ضَّ له راتبًا �ضهريًا قدره ثالثون درهمًا)25(، فكان ذلك اأوَّ
عه يف تقليد الإمارة  ولذلك �ضار النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على هذا النهج الذي َو�ضَ
)اختيار الأكفاأ( ؛ فعن اأبي ذر ر�ضي اهلل عنه قال: قلُت: يا ر�ضول اهلل ، األ ت�ضتعملني؟ قال: 
َها َيْوَم اْلِقَياَمِة  َننّ َها اأََماَنٌة، َواإِ ِعيٌف، َواإَِننّ َك �ضَ ، اإَِننّ ف�رصب بيده على منكبي، ثم قال: )َيا اأََبا َذٍرنّ

ى اَلنِّذي َعَلْيِه ِفيَها( .)27( َدنّ َها َواأَ ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، اإَِلنّ َمْن اأََخَذَها ِبَحِقنّ
بن  عمرو  بعث  حني  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اأنَّ  �ضريين  بن  وحممد  احل�ضن  وعن 
ُه اأَْيَقُظ َعْينًا،  ُه اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمْنُه؛ لأَنَّ ُجَل، َوَغرْيُ العا�ض اأمرياً على اجلي�ض قال: )اإِينِّ لأَ�ْضَتْعِمُل الرَّ

ُفُه( )28(. ُه اأََحبُّ اإِيَلَّ ِمْنُه اأََتاأَلَّ ْمَثُل ِرْحَلًة، َواإِينِّ لأُْعِطيِه، َوَغرْيُ َواأَ�َضدُّ َمْكَيَدًة، َواأَ
فالنبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم وهو قائد امل�ضلمني، يعَلُم َمْن يقدر على اأعباء هذه املهمة 
اأبا ذر ل ي�ضلح لالإمارة )على  اأيقن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأنَّ  ومن ل يقدر، ولقد 
ول  بها،  العتناء  وعدم  عنها؛ خ�ضية �ضياعها،  بالبتعاد  فن�ضحه   ، وف�ضله(  قدره  جاللة 
�ضَكنّ اأن هذا منهٌج نبوٌينّ كرمٌي، وقاعدة اإ�ضالمية ح�ضارية يف تولية الأمراء والولة اأ�ضحاب 

الكفاءة، والُبعد عمن ل ي�ضلحون لهذه املهمة، واإن كانوا من ذوي القربى وال�ضحبة.
ل ما يلفت النتباه يف تعيني الأمراء اأنَّ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم كان  لذلك فاأوَّ
ي�ضع �ضاحب الكفاءة يف مكانته التي تليق به؛ اإذ مل يكن الأمري من املقَرنّبني من الر�ضول 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم بقدر ما كان من املوؤهلني على تولية الإمارات، فقد وىَلنّ النبي �ضلى 
ره ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على  اأَمنّ �ضا�ضان،  لباذان بن  اليمن  اهلل عليه و�ضلم اإمارة 
اأهل اليمن كِلنّها بعد موت ك�رصى حني راأى فيه الإداري الناجح واحلاكم املنا�ضب، مما يدلِّل 
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على اأنَّ الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم يقدِّر الكفاءات يف الرجال، وي�ضع الرجل املنا�ضب يف 
ل من  ل اأمري يف الإ�ضالم على اليمن، واأَونّ املكان املنا�ضب، فقد وىلَّ باذاَن بن �ضا�ضان فهو اأوَّ
َر ر�ضوُل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم بعد موت باذان ابنه �ضهر بن  اأ�ضلم من ملوك العجم، ثم اأَمنّ
ر ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم على �ضنعاء  باذان على �ضنعاء واأعمالها، ثم ُقِتل �ضهر، فاأَمنّ
اأمية  اأبي  ابن  و�ضلم  املهاجَر  عليه  اهلل  اهلل �ضلى  ر�ضول  ووىَلنّ  العا�ض،  بن  �ضعيِد  بَن  خالَد 

دف.)29( املخزومي كندة وال�ضَنّ
ِنّد على اأنَّ الإ�ضالم كان ياأخذ يف عني العتبار منذ عهد النبي �ضلى اهلل  وهذه الأمثلة تُوؤَك
عليه و�ضلم اأنَّ من ي�ضغلون املنا�ضب الُعليا يف الدولة ل ُبَدنّ اأن يكونوا من اأ�ضحاب املهارات 
اأهمِّ  من  كانت  واملدينة  ملكة  بالن�ضبة  اليمن  اأنَّ  فاملعلوم  لذلك،  الالزمة  الفنية  واخلربات 
املناطق احليوية التي مُتُدنّ اجلزيرة بالكثري من الأموال اخلراجية)30(واأموال ال�ضدقات والغالل 
واحلبوب، ومن َثَمنّ فاأمريها ل ُبَدنّ اأن يكون على درجة عالية من اخلربة والدراية ملبا�رصة الأمور 

ال�ضيا�ضية، ومتابعة احلالة القت�ضادية لإمارته وتنمية اقت�ضادها ومواردها.
Ú .ثالثاً: مبداأ الأمانة

دعا الإ�ضالم اإىل وجوب ا�ضتعمال الأمناء وتقليد الن�ضحاء يف اإدارة الأعمال والوليات 
العامة واخلا�ضة؛ ففي قوله تعاىل على ل�ضان ابنة الرجل ال�ضالح عن مو�ضى عليه ال�ضالة 
اْلأَِمنُي( )الق�ض�ض:  اْلَقِويُّ  ا�ْضَتاأَْجْرَت  َمِن  اإِنَّ َخرْيَ  ِجْرُه  ا�ْضَتاأْ اأََبِت  َيا  اإِْحَداُهَما  وال�ضالم )َقاَلْت 
قال  الأداء،  يف  واأمانة  العمل،  على  قوة  الأجري:  يف  منهما  ُبدَّ  ل  �رصطان  وهذان   ،  ))31(
الطربي: )اإنَّ خري َمن ت�ضتاأجره للرعي القوينّ على حفظ ما�ضيتك والقيام عليها يف اإ�ضالحها 

و�ضالحها، الأمني الذي ل تخاف خيانته، فيما تاأمنه عليه( )31(. 
فا�ضتعمال غري الأمني فيه خيانة الأمانة، ودعوى لهدم الدولة ومواردها، فما اأهون 
باع غريها اأو ا�ضتغالل مواردها من خالل اخلائن اأو غري الأمني الذي ل  اأْن تقع الدولة يف اتنّ
يخاف اهلل فيما ا�ضرتعاه، فامل�ضوؤول عن اإدارة عمٍل ما هو راٍع له و�ضوف ُي�ضاأل عن اأمانته 
حتى لو كان راعيًا للغنم فهو موؤمتن عليها، قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف هذا املقام: 
ُجُل َراٍع يِف اأَْهِلِه  ِتِه، َوالرَّ ِتِه، اْلإَِماُم َراٍع َوَم�ْضوؤُوٌل َعْن َرِعيَّ )ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْضوؤوٌل َعْن َرِعيَّ
اِدُم َراٍع يِف  ِتَها، َواخْلَ ْراأَُة َراِعَيٌة يِف َبْيِت َزْوِجَها َوَم�ْضوؤوَلٌة َعْن َرِعيَّ ِتِه، َوامْلَ َوُهَو َم�ْضوؤوٌل َعْن َرِعيَّ
ُجُل َراٍع يِف َماِل اأَِبيِه َوَم�ْضوؤوٌل  ْن َقْد َقاَل: َوالرَّ ِتِه، َقاَل َوَح�ِضْبُت اأَ َماِل �َضيِِّدِه َوَم�ْضوؤوٌل َعْن َرِعيَّ
اعي  ِتِه( )32(، قال الطيبي يف هذا احلديث: )اإنَّ الرَّ ِتِه، َوُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْضوؤوٌل َعْن َرِعيَّ َعْن َرِعيَّ
ا اأُقيم حلفظ ما ا�ضرتعاه املالك، فينبغي اأْن ل يت�رصف اإل با اأَِذن  لي�ض مطلوبًا لذاته واإمنَّ

ال�ضارُع فيه، وهو متثيٌل لي�ض يف الباب اأَْلطف ول اأْجمع ول اأْبلغ منه( )33(.
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ابن  نذكر هنا حديث  �ضيء  اأيِّ  العمل وعدم كتمان  اإدارة  الأمانة يف  باب حفظ  ويف 
اِعِديِّ َقاَل:  اللنّتبيَّة، فَعْن اأَِبي ُحَمْيٍد ال�ضَّ

اْبَن  ُيْدَعى  �ُضَلْيٍم  َبِني  َدَقاِت  �ضَ َعَلى  َرُجاًل  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى   ِ اهللَّ َر�ُضوُل  )ا�ْضَتْعَمَل 
ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  ٌة، َفَقاَل َر�ُضوُل اهللَّ ا َجاَء َحا�َضَبُه، َقاَل: َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهِديَّ ِة، َفَلمَّ اْللََّتِبيَّ
 َ َفَحِمَد اهللَّ ُثمَّ َخَطَبَنا  اِدًقا،  ُكْنَت �ضَ اإِْن  ُتَك  َهِديَّ َتاأِْتَيَك  َك َحتَّى  َواأُمِّ اأَِبيَك  َبْيِت  َجَل�ْضَت يِف  َفَهالَّ 
ُ َفَياأِْتي َفَيُقوُل  يِن اهللَّ ا َولَّ ُجَل ِمْنُكْم َعَلى اْلَعَمِل مِمَّ ا َبْعُد َفاإِينِّ اأَ�ْضَتْعِمُل الرَّ َواأَْثَنى َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل: اأَمَّ
ِ َل  ُتُه، َواهللَّ ِه َحتَّى َتاأِْتَيُه َهِديَّ اأَِبيِه َواأُمِّ اأََفاَل َجَل�َض يِف َبْيِت  اأُْهِدَيْت يِل،  ٌة  َهَذا َماُلُكْم َوَهَذا َهِديَّ
َلِقَي  ِمْنُكْم  اأََحداً  َفاَلأَْعِرَفنَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َيْحِمُلُه   َ اهللَّ َلِقَي  اإِلَّ  ِه  َحقِّ ِبَغرْيِ  �َضْيًئا  ِمْنُكْم  اأََحٌد  َياأُْخُذ 
َ َيْحِمُل َبِعرياً َلُه ُرَغاٌء اأَْو َبَقَرًة َلَها ُخَواٌر اأَْو �َضاًة َتْيَعُر، ُثمَّ َرَفَع َيَدُه َحتَّى ُرِئَي َبَيا�ُض اإِْبِطِه  اهللَّ
َيُقوُل اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت َب�رَصَ َعْيِني َو�َضْمَع اأُُذيِن( )34(، فالأمانة يف رعاية الأعمال واإدارتها هي 
اأَنَّ  َبَياٌن  ِديث  احْلَ َهَذا  )َويِف  النووي:  العامل بناًء عليها، قال  ُي�ضرتعى  التي  الإدارة  مبادئ 

ُه َخاَن يِف ِوَلَيته َواأََماَنته( )36(. ال َحَرام َوُغُلول)35(؛ ِلأَنَّ َهَداَيا اْلُعمَّ
ي�ضعى  الأمنَي  املوظَف  لأن  وتزدهر،  الأعمال  تتقدُم  نا�ضحًا  اأمينًا  العامل  كان  فاإذا 
اإليه من باب الطمع واجل�ضع، فمبداأ  الِغ�ضنّ واخليانة  اأمانته وتطوير عمله، فال يدخل  حلفظ 
الآيات  هذه  جاءت  وقد  �ضاحبه،  عني  يف  �ضغر  مهما  عمل  باأي  مرتبط  والعدالة  الأمانة 
الأعمال يظهر جليًا يف  تنمية  الأمانة يف  فاأََثُر  الأمر،  واأويل  �ضياق طاعة اهلل ور�ضوله  يف 
اأحد  ُيوؤَثْر عن  �ضحابة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ويف ا�ضتخالفهم على الأعمال، فلم 
ْيط اإبرة، بل قد نقل لنا التاريخ اأمانة الولة كُعمر  ه خان اأمانته حتى لو خَمِ من ال�ضحابة اأنَّ
ر�ضي اهلل عنه وال�ضحابة الذين نقلوا من الأموال والذهب والف�ضة ال�ضيء الكثري من بالد 

فار�ض اإىل املدينة املنورة)37(.
Ú .ال رابعاً: مبداأ الرقابة وحما�صبة العمَّ

ه داخل  ُتها متابعة الن�ضاط الإداري وفح�ضُ الرقابة وظيفة اإدارية فردية وجماعية مهمَّ
املنظمة بكل مو�ضوعية، بهدف التقومي اأو التغيري عند اللزوم، وذلك للتاأكد من �ضالمة العمل 

الإداري وم�رصوعيته)38(، والو�ضول اإىل الهدف املطلوب من العمل.
الإ�ضالمية،  احل�ضارة  تاريخ  يف  للعمال  واملحا�ضبة  املراقبة  بوظيفة  قام  من  واأول 
ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم َمرَّ  هو ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فعن اأَِبي ُهَرْيَرَة اأَنَّ َر�ُضوَل اهللَّ
َعاِم؟  اِحَب الطَّ اِبُعُه َبَلاًل َفَقاَل: َما َهَذا َيا �ضَ ِة)39(َطَعاٍم َفاأَْدَخَل َيَدُه ِفيَها َفَناَلْت اأَ�ضَ رْبَ َعَلى �ضُ
َيَراُه النَّا�ُض، َمْن َغ�ضَّ  َعاِم َكي  َفْوَق الطَّ اأََفاَل َجَعْلَتُه  ِ، َقاَل:  َيا َر�ُضوَل اهللَّ َماُء  اَبْتُه ال�ضَّ اأَ�ضَ َقاَل 

َفَلْي�َض ِمنِّي( )40(.
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و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  حما�ضبة  مدى  يبني  الذِّكر  اآِنَف  اللتبية  ابن  حديث  كذلك 
ومراقبته للعمال.

ر�ضول  راأينا  وال�ضتقالل،  الت�ضكل  يف  تاأخذ  الأوىل  الإ�ضالمية  الدولة  بداأت  وحينما 
ا�ضُتعمل �ضعد بن �ضعيد بن  الإ�ضالم، حيث  اأول حمت�ضب يف  ُيعنينّ  اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
العا�ض ر�ضي اهلل عنه بعد الفتح على �ضوق مكة، مما ُيدلل على اأهمية هذه الوظيفة منذ فجر 

الإ�ضالم.
توظيف العن�رش الن�صائي يف بع�س اأمور الرقابة: 

كانت بع�ض الن�ضاء من ال�ضحابيات قد ا�ضُتْعِمْلَن يف هذه الوظيفة منذ عهد النبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم، فقد ذكر ابن عبد الرب اأن �ضمراء بنت نهيك الأ�ضدية ر�ضي اهلل عنها اأدركت 
َرْت، وكانت متُرنّ يف الأ�ضواق، وتاأمُر باملعروف، وتنهى  ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم وُعِمنّ

عن املنكر، وت�رصب النا�ض على ذلك ب�ضوط كان معها)41(. 

املبحث الثاني: أثر املنهج النبوي يف إدارة األعمال وتنمية الدولة 
وازدهارها.

والن�ضاط  الأعمال  اإدارة  مبادئ  توؤ�ض�ض  ها  اأنَّ النبوية  ال�ضنة  ن�ضو�ض  اإىل  الناظر  يجد 
ز  اأ�ضا�ض الأخالق وتطوير الأعمال وازدهارها، وهو وجه من وجوه التميُّ القت�ضادي على 
حيث  بال�ضمولية،  الإ�ضالم  يف  الأعمال  اإدارة  رقابة  وتت�ضم  الإ�ضالم،  يف  املهارات  وتنمية 
ه فوق القانون،  ة من روؤ�ضاء ومروؤو�ضني، فال ُينظر اإىل �ضخ�ض على اأنَّ ت�ضمل املن�ضوبني كافَّ
فالكل ُمراَقب وحُما�َضب، ويف علم اإدارة الأعمال منظومة املراقبة تنق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام: 

الرقابة الذاتية، والرقابة ال�ضعبيَّة، والرقابة احلكوميَّة.

املطلب األول: التنمية امُلستدامة لألعمال واملوارد.

ُيعدُّ م�ضطلح التنمية امل�ضتدامة من امل�ضطلحات احلديثة التي ترتدد يف اخلطط لكل 
دولة ت�ضعى للتقدم وحماية مواردها واأعمالها، وقد ذكر لهذا امل�ضطلح عدة تعريفات تبنيِّ 
معنى ا�ضتدامة العمل واملوارد امُلتاحة �ضمن القدرة دون خ�ضارة كبرية، ولقد َكرُثَ ا�ضتخدام 
مفهوم التنمية امل�ضتدامة يف الوقت احلا�رص، واأول َمْن اأ�ضار اإليه ب�ضكل ر�ضمي هو تقرير” 
لت هذه  م�ضتقبلنا امل�ضرتك” ال�ضادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام 1987، وت�ضكَّ
 1983 عام  الأول  كانون  دي�ضمرب/  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  من  بقرار  اللجنة 
ال�ضيا�ضية  النخب  من  �ضخ�ضية   )22( وع�ضوية  الرنويج  وزراء  رئي�ض  )برونتالند(  برئا�ضة 
دون  العاملي  القت�ضادي  النمو  موا�ضلة  بهدف  وذلك  العامل،  يف  احلاكمة  والقت�ضادية 
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احلاجة اإىل اإجراء تغيريات جذرية يف بنية النظام القت�ضادي العاملي.
عام  يف  والتنمية  للبيئة  الدولية  اللجنة  اأ�ضدرته  الذي  برونتالند  تقريُر  عرَّف  وقد 
1987م بعنوان )م�ضتقبلنا امل�ضرتك( التنميَة امل�ضتدامة باأنها: )التنمية التي تلبنّي احتياجات 

احلا�رص دون اأن تعر�ض للخطر قدرة الأجيال التالية على اإ�ضباع احتياجاتها.)42((
تبنيه يف عام  )الذي مت  امل�ضتدامة  التنميَة  )الفاو(  والزراعة  الأغذية  مة  ُمنظَّ وُتعرِّف 
التغري  وتوجيه  الطبيعية،  املوارد  قاعدة  وحماية  اإدارة  هي  امل�ضتدامة  )التنمية   :  )1989
احلالية  لالأجيال  الب�رصية  احلاجات  اإر�ضاء  حتقيق  ت�ضمن  بطريقة  واملوؤ�ض�ضي  التقني 

وامل�ضتقبلية وا�ضتمراره( )43(.
البيئية  املوارد  ا�ضتثمار  اإىل  التي تهدف  )الأعمال  امل�ضتدامة:  التنمية  تعريفاِت  ومن 
بالقدر الذي يحقق التنمية، وي�ضون املوارد الطبيعية ويطوِّرها، بدًل من ا�ضتنـزافها وحماولة 

ال�ضيطرة عليها( )44(.
وُيالحظ فيها التوافق على حفظ ركائز ثالث للتنمية امل�ضتدامة وتنميتها: الجتماعية 

والبيئية والقت�ضادية، ولعلًّ التعريف الأكرث ا�ضتيعابًا هو التعريف الذي تبنَّته برونتالند.
ويف كل زمان ت�ضعى الدول حلفظ مواردها واإدارتها �ضمن احلدِّ الأدنى من اخل�ضارة، 

ًا. والناظر اإىل املنهج النبوي يف اإدارة الدولة ومواردها يرى واقع هذا ال�ضيء عيانًا وجليَّ
وتقوم التنمية امل�ضتدامة على ثالثة عنا�رص اأ�ضا�ضية، هي: القت�ضاد واملجتمع والبيئة. 
واملالحظ اأنَّ هذه العنا�رص يرتبط بع�ضها ببع�ض، وتتداخل فيما بينها تداخاًل كبرياً، 
ملاهيته  املحددة  الرئي�ضية  العوامل  واأحد  للمجتمع،  الرئي�ضية  املحركات  اأحد  فالقت�ضاد 
ل  وامُل�ضكِّ القت�ضاد،  �ضانع  هو  واملجتمع   ، اإلخ(  رعوي،  اأو  زراعي  اأو  �ضناعي  )جمتمع 
الذي  القت�ضادي  الفكر  نوع  على  اعتماداً  فيه،  ت�ضود  التي  القت�ضادية  لالأمناط  الأ�ضا�ضي 

يتبناه املجتمع )الراأ�ضمايل، ال�ضرتاكي، الإ�ضالمي( .
ففي جمال تنمية الزراعة والقت�صاد: . 1

اَعُة  )اإِْن َقاَمِت ال�ضَّ اأنَّ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال:  اأن�ض ر�ضي اهلل عنه  روى 
ِن ا�ْضَتَطاَع اأَْن َل َيُقوَم َحتَّى َيْغِر�َضَها َفْلَيْغِر�ْضَها( )45(، ويف احلديث  َويِف َيِد اأََحِدُكْم َف�ضيَلٌة، َفاإِ
بيان وا�ضح يف اإدارة املجتمع وتنميته يف باب الزراعة وزيادة الإنتاجية، كذلك لي�ض هناك 
حتري�ض على التنمية امل�ضتدامة اإىل اآخر رمق يف حياة الإن�ضان اأقوى من هذا احلديث، ويدل 
على تكامل الإدارة يف املجتمع النبوي، فاأي جمتمع ي�ضتورد ويحتاج اإىل ال�ضلع الأ�ضا�ضية 
من غريه يبقى جمتمعًا �ضعيفًا تابعًا لغريه يف القرارات، والتنمية امل�ضتدامة هنا للموارد 
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من الأهداف التي ي�ضعى اإليها النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم حتى لالأجيال القادمة. 
ويف حال عجز املرء عن زراعة اأر�ضه لأي �ضبب كان )لعذر ج�ضدي اأو مادِّي( فاإنَّ عليه 
األ يرتك الأر�ض لتبور، بل عليه اأن ُيعطيها للقادر على زراعتها فعن جابر ر�ضي اهلل عنه 
قال: قال النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )َمْن َكاَنْت َلُه اأَْر�ٌض َفْلَيْزَرْعَها، اأو ليمنحها اأخاه، فاإن 
ْبَن  ُظَهرْيَ  نَّ  اأَ َراِفٍع  َعْن  َخِديٍج  ْبِن  َراِفِع  َمْوىَل  النََّجا�ضي  ِبي  اأَ )46(، وَعْن  اأر�ضه(  اأبى فليم�ضك 
ِ- �ضلى اهلل عليه و�ضلم- َعْن  ُه – َقاَل: )اأََتايِن ُظَهرْيٌ َفَقاَل َلَقْد َنَهى َر�ُضوُل اهللَّ َراِفٍع- َوُهَو َعمُّ
، َقاَل:  ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم َفُهَو َحقٌّ َفُقْلُت: َوَما َذاَك َما َقاَل َر�ُضوُل اهللَّ َراِفقًا،  ِبَنا  اأَْمٍر َكاَن 
ِمَن  الأَْو�ُضِق  اأَِو  ِبيِع  الرَّ َعَلى   ِ اهللَّ َر�ُضوَل  َيا  ُنوؤَاِجُرَها  َفُقْلُت  َحاِقِلُكْم،  ِبَ َنُعوَن  َت�ضْ َكْيَف  َلِني  �َضاأَ

ِعرِي، َقاَل: َفاَل َتْفَعُلوا اْزَرُعوَها اأَْو اأَْزِرُعوَها اأَْو اأَْم�ِضُكوَها( )47(. ْمِر اأَِو ال�ضَّ التَّ
بل اإنَّ ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم ترك خيرب لليهود )قبل اإجالئهم منها( ليزرعوا 
اأر�ضها مقابل �ضطر ما تغله اأر�ض تلك البلدة كما مرَّ معنا عندما بعث عبد اهلل بن رواحة، 
وهذا من باب اإدارة الزراعة وجعلها بيد من يعرفها ليبقى الإنتاج الزراعي يف تقدم، وهذا 
من باب التنمية الزراعية امل�ضتدامة، فهو يدير املوارد الب�رصية واملوارد الزراعية بفعالية 

ناجحة. 
اإحياء الأر�س املوات؛ حثَّت ال�ضنة النبوية على اإ�ضالح تلك الأر�ض . 2 ويف جمال 

اأَْعَمَر  اأنه قال: )من  وزراعتها، فعن عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
( )48(، اأي اأحقُّ بها، وقال عمر ر�ضي اهلل عنه: )من اأحيا اأر�ضا  اأر�ضًا لي�ضت لأحٍد فهو اأحقُّ

ميتة فهي له( )49(.
ول يخفى اأثر اإحياء الأر�ض يف زيادة الإنتاج الزراعي واحليواين، ف�ضاًل عن دوره يف 

ر. كها وتعر�ضها للت�ضحُّ املحافظة على الرتبة ومنع تفكنّ

املطلب الثاني: حتفيز املتعطلني عن العمل.

يتعطل بع�ض الب�رص عن العمل يف كل زمان ومكان لأ�ضباب خمتلفة، منها ما هو ذاتي 
ل، وقد  ال�ضخ�ض، ومنها ما هو خارجي من الظروف املحيطة بال�ضخ�ض املتعطِّ من داخل 
اعتنى النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم باإدارة هوؤلء وتوجيههم للعمل والإنتاج، وحتفيزهم نحو 
الفاعلية يف املجتمع، وحثَّهم على العمل اليدوي لال�ضتغناء به عن �ضوؤال النا�ض، فالإ�ضالم 
ل املوارد للدولة، والطاقات  �ضدُّ اأن تتعطل الطاقات داخل املجتمع امل�ضلم، كما هو �ضدُّ تعطُّ
الب�رصية هي املحرِّك لباقي املوارد داخل الدولة، وقد و�ضع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم عدَّة 

اأمور ُتدير هذه الطاقات الب�رصية. 
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اأولً: التحفيز على العمل. ♦
اأََحٌد  اأََكَل  َما  َقاَل:  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى   ِ اهللَّ َر�ُضوِل  َعْن  َعْنُه،   ُ اهللَّ َي  َر�ضِ ْقَداِم  امْلِ فَعْن 
اَلم َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل  ِ َداُوَد َعَلْيِه ال�ضَّ ا ِمْن اأَْن َياأُْكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َواإِنَّ َنِبيَّ اهللَّ َطَعاًما َقطُّ َخرْيً
َيِدِه( )50(، وعن عبِد اهلل بِن عبِد الرحمِن بِن اأبي ُح�َضنْيٍ اأنَّ ر�ضوَل اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
اِمي  ، والرَّ رْيَ ْنَعِتِه اخْلَ اِنَعُه َيْحَت�ِضُب يف �ضَ َة: �ضَ هِم الواحِد ثالثًة اجلنَّ قال: )اإنَّ اهلَل لُيدخُل بال�ضَّ

بِه، وامُلِمدَّ بِه...( )51(. 
ثانياً: توفري العمل املنا�صب �صمن اإمكانية الدولة.  ♦

َئ له  ن الإن�ضان من احل�ضول على عمل فاإنَّ على ويل اأمر امل�ضلمني اأن يهينّ اإذا مل يتمكَّ
ِبىَّ �ضلى اهلل  اأََتى النَّ اِر  اأَنَّ َرُجاًل ِمَن الأَْن�ضَ اأََن�ِض ْبِن َماِلٍك ر�ضي اهلل عنه  عماًل منا�ضبًا، َعْن 
ُه،  َبْع�ضَ َوَنْب�ُضُط  ُه  َبْع�ضَ َنْلَب�ُض  ِحْل�ٌض  َبَلى  َقاَل  �َضْىٌء؟  َبْيِتَك  ِفى  َما  اأَ َفَقاَل:  َي�ْضاأَُلُه  و�ضلم  عليه 
ِ �ضلى اهلل عليه  اِء، َقاَل: اْئِتِنى ِبِهَما، َفاأََتاُه ِبِهَما َفاأََخَذُهَما َر�ُضوُل اهللَّ ُب ِفيِه ِمَن امْلَ َوَقْعٌب َن�رْصَ
و�ضلم ِبَيِدِه َوَقاَل: َمْن َي�ْضرَتِى َهَذْيِن؟ َقاَل َرُجٌل اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم، َقاَل: َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم، 
اُه َواأََخَذ الدِّْرَهَمنْيِ َواأَْعَطاُهَما  ، َفاأَْعَطاُهَما اإِيَّ َتنْيِ اأَْو َثاَلًثا َقاَل َرُجٌل اأََنا اآُخُذُهَما ِبِدْرَهَمنْيِ َمرَّ
ِبِه،  َفاأِْتِنى  َقُدوًما  ِبالآَخِر  َوا�ْضرَتِ  اأَْهِلَك  اإِىَل  َفاْنِبْذُه  َطَعاًما  ِباأََحِدِهَما  ا�ْضرَتِ  َوَقاَل:  اِرىَّ  الأَْن�ضَ
ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم ُعوًدا ِبَيِدِه ُثمَّ َقاَل َلُه: اْذَهْب َفاْحَتِطْب َوِبْع  َفاأََتاُه ِبِه َف�َضدَّ ِفيِه َر�ُضوُل اهللَّ
َدَراِهَم  َة  َع�رَصَ اَب  اأَ�ضَ َوَقْد  َفَجاَء  َوَيِبيُع  َيْحَتِطُب  ُجُل  الرَّ َفَذَهَب  َيْومًا،  َع�رَصَ  َخْم�َضَة  َك  اأََرَينَّ َوَل 
ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم: َهَذا َخرْيٌ َلَك  َها َطَعاًما. َفَقاَل َر�ُضوُل اهللَّ َها َثْوًبا َوِبَبْع�ضِ َفا�ْضرَتَى ِبَبْع�ضِ
ُلُح اإِلَّ ِلَثاَلَثٍة ِلِذى َفْقٍر  �ْضاأََلَة َل َت�ضْ �ْضاأََلُة ُنْكَتًة يِف َوْجِهَك َيْوَم اْلِقَياَمِة، اإِنَّ امْلَ ىَء امْلَ ِمْن اأَْن جَتِ

ُمْدِقٍع اأَْو ِلِذى ُغْرٍم ُمْفِظٍع اأَْو ِلِذى َدٍم ُموِجٍع( )52(.
ل عن العمل مع قدرته عليه رفع �ضكواه اإىل  نرى هنا اأنَّ على �ضاحب احلاجة وامُلَتَعطِّ
اأويل الأمر لكي يدبِّروا له اأمره، وعلى اأويل الأمر العمل على توفري العمل املنا�ضب لل�ضاكي 
تبعا لظروف املجتمع واحتياجات املتعطلني فيه)53(، ول ُيفهم مما �ضبق اأنَّ الإ�ضالم �ضدَّ 
التكافل الجتماعي و�ضدَّ اإعانة الفقراء وامل�ضاكني، فالإ�ضالم هو الدين الوحيد الذي جعل 

اأداء الزكاة ركنا من اأركان العبادة، وجعل اإطعام امل�ضكني من لوازم الإميان.

املطلب الثالث: رعاية الدولة للتَّقدُّم التقين وتطوير املوارد واألعمال.

رعى النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم التقدم التقني يف نواحي الأعمال كافة، فالإ�ضالم ل 
ال ومتميز لل�ضعب  يرف�ض التقدم يف الأعمال والتطور التكنولوجي وتقدمي اخلدمات ب�ضكل فعَّ
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وامل�ضتهلك، والناظر اإىل اإدارة النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف القت�ضاد والزراعة والعالقات 
ب�ضكل �رصيع  التكنولوجي  التقدم  اإىل  الدولة بنجاح وقادها  اأعمال  اأدار  الدولية يجد كيف 

رت. عت الدولة يف اأعمالها واإدارتها وتطوَّ حتى تقدمت وتو�ضَّ
 املجال الع�صكري.. 1

نرى يف املجال الع�ضكري التقدم التكنولوجي يف اإدارة املعارك وا�ضحًا من خالل ما 
�ضبق يف التخطيط و�ضناعة ال�ضالح، والإفادة من اخلربات الع�ضكرية يف اجلي�ض، ثم اإر�ضال 
البعثات الع�ضكرية لنقل اخلربات، فمن حيُث التخطيُط ا�ضت�ضار يف مكان غزوة بدر)54( وغزوة 
العدو  والإمدادات عن  الت�ضالت  قطع  ثم  اخلندق)56(،  غزوة  اخلندق يف  ثم حفر  اأُحد)55(، 
الرجيع،  له  يقال  بواد  به  نزل  بجي�ضه حتى  اأقبل  )ثم  كثري:  ابن  قال  غزوة خيرب؛  كما يف 
اأهل خيرب، وكانوا لهم مظاهرين  وا  اأن ميدُّ فنزل بينهم وبني غطفان، ليحول بينهم وبني 
على ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم( )57(، ويف باب اإر�ضال البعثات الع�ضكرية لنقل اخلربات 
اإىل اليمن لتعلنّم �ضناعة ال�ضالح  اأر�ضل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اثنني من ال�ضحابة)58( 
ادة واحل�ضك  ونقل اخلربات؛ فقد اأدخل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم املنجنيق والدبابة والعرَّ
اإىل اأر�ض املعركة، وهذا يدل على الإدارة الناجحة ورعاية التقدم التكنولوجي من الناحية 

الع�ضكرية وال�ضتفادة من املجتمعات واخلربات الأخرى، فاحلكمة �ضالة املوؤمن.
الانب القت�صادي )�صناعياً، تارياً( .. 2

ا يف اجلانب القت�ضادي فقد حر�ض النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم على اإدارة اقت�ضاد  اأمنّ
الدولة ب�ضكل �ضحيح �ضمن التقدم التكنولوجي ورعاية م�ضالح الدولة، فبعد و�ضوِل ر�ضوِل 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  �ضوؤوِنها  تنظيِم  باإعادة  بداأ  املدينة  اإىل  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل 
�ضوق  اإن�ضاُء  وال�ضالم؛  ال�ضالة  عليه  بها  اأمر  التي  العاجلة  املهامِّ  من  وكان  والجتماعية، 
للم�ضلمني يف املدينة، اإذ كان اليهوُد قبل الهجرة يحتكرون التجارَة فيها، وي�ضيطرون على 
معظِم املوارد، وقد اأراَد الر�ضوُل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإنهاَء هذا الحتكاِر والهيمنة، وت�ضجيَع 

اأثرياِء امل�ضلمني على مزاولة الن�ضاط القت�ضادي.
ى »�ضوق بني قينقاع«  ه كانت يف املدينة املنورة �ضوٌق ُت�ضمَّ تذكر كتب ال�ضرية)59( اأنَّ
والغرر  والغ�ض،  والتدلي�ض  واملقامرة،  بالربا  يتعاملون  وكانوا  اليهود،  اأحياء  من  حيٍّ  يف 
وال�ضحت والحتكار، ويفر�ض على املتعاملني فيها الإتاوات، وهذا كله ل يتفق مع القواعد 
�ضوًقا  ين�ضئ  اأن  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  فراأى  للمعامالت،  الإ�ضالمية  وال�ضوابط 
جديدًة للم�ضلمني، فذهب اإىل مكاٍن قريٍب من �ضوق بني قينقاع و�رصب قبًَّة- خيمة- كبرية 
لتكون رمًزا وعالمًة يتجمع حولها امل�ضلمون للبيع وال�رصاء، فاغتاظ اليهود من ذلك وقام 
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اأطنابها،  اليهود وعدو امل�ضلمني- فهدم اخليمة وقوَّ�ضها وقطع  الأ�رصف- زعيم  كعب بن 
ولكن الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم مل ي�ضاأ اأن يجعل لهذا الت�رصُّف قيمًة ومل يلتفت اإىل هذا 
ال�ضلوك ال�ضتفزازي، وهذه املحاولة اليائ�ضة من ِقَبل عنا�رص اليهود املتع�ضبة، بل ردَّ عليها 
عمليًا فقال متحدثًا عن كعب بن الأ�رصف وِفْعلته: )واهلل لأ�رصبن له �ضوقًا اأغيَظ له من هذا( 
)60(، واختار مكانًا ف�ضيحًا باأطراف املدينة بعيداً عن املحال ال�ضكنية وذلك باقرتاح من اأحد 

ِبيِّ �ضلى اهلل  َبرْيِ بن اأَِبي اأُ�َضْيٍد، َعْن اأَِبيِه )اأَنَّ َرُجال َجاَء اإِىَل النَّ ال�ضحابة، روى الطرباين عن الزُّ
َلْيِه؟ ، َقاَل: «َبَلى«،  وِق، اأََفال َتْنُظُر اإِ عًا ِلل�ضُّ ي، اإِينِّ َقْد َراأَْيُت َمْو�ضِ ِبي اأَْنَت َواأُمِّ عليه و�ضلم، َفَقاَل: ِباأَ
ُه ِبِرْجِلِه، ُثمَّ َقاَل: «ِنْعَم �ُضوُقُكْم  ا َراآُه اأَْعَجَبُه َوَرَك�ضَ وِق، َفَلمَّ َع ال�ضُّ َفَقاَم َمَعُه َحتَّى َجاَء َمْو�ضِ

َبنَّ َعَلْيِه َخَراٌج( )61(. َهَذا، َفال ُيْنَتَق�ضَّ َول ُي�رْصَ
ويق�ضد بذلك: ل بد واأن تكون ال�ضوق وا�ضعًة ول ي�ضيِّق التجار بع�ضهم على بع�ض يف 
الأماكن، وقد تقدَّمت ال�ضناعات واحِلَرف يف املدينة بناًء على املنهج النبوي القائم على 

تنمية الطاقات وحتفيزها على العطاء، ومن هذه اجلوانب: 

صناعة الطاقة املتجددة وتنميتها)62(: 
ازدهرت �ضناعة الطاقة على يد ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فقد روى �ضعيد بن 
- من  اِرينّ الدَّ اأبي هند ر�ضي اهلل عنه قال: َحَمل متيٌم- يعني  اأبيه عن جدِّه عن  ان عن  زبنّ
ليلة اجلمعة،  وافق ذلك  املدينة  اإىل  انتهى  ا  فلمَّ وُمُقطًا،  املدينة قناديل وزيتًا  اإىل  ال�ضام 
فاأمر غالمًا يقال له: اأبو البزاد، فقام فَن�َضط امُلُقَط )احلبال( ، وعلَّق القناديل و�ضبَّ فيها 
وخرج  فاأ�رصجها،  البزاد  اأبا  اأََمر  ال�ضم�ض  َغَربت  ا  فلمَّ الفتيل،  فيها  وجعل  والزيت  املاء 
ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اإىل امل�ضجد فاإذا هو يزهو بها، فقال: )َمن فعل هذا؟ قالوا: 
ه  ر اهلل عليك يف الدنيا والآخرة، اأَما اإنَّ رت الإ�ضالم، نوَّ متيم الداري يا ر�ضول اهلل؛ فقال: نوَّ
ْجُتَكها، فكانت تلك مكافاأة عظيمة لبطل من اأبطال الإنتاج يف دولة  لو كانت يل ابنة لزوَّ
اإنَّ نوفل بن احلارث ملا �ضمع مقالة  اأحد كما حظي بها متيم، ثم  الإ�ضالم، ما حظي بها 
ى املغرية بنت نوفل، فافعل بها  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: يل ابنة يا ر�ضول اهلل ُت�ضمَّ

اها( )63(. ما اأردت؛ فاأنكحه اإيَّ

تنمية االستثمار وإدارته: 
ا�ضتثمار  على  ويحفِّز  ينفع،  فيما  ال�ضتثمار  على  ع  و�ضلم ي�ضجِّ عليه  اهلل   كان �ضلى 
الأر�ض والعمل واجلهد، ومن باب التقدم واحلث على ال�ضتثمار قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم:( 
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اأي  وَن( )64(،  َيَتَخاطُّ َيَتَعاَدْوَن  َلُه، فخرج النا�ض  َفُهَو  اإَِلْيِه ُم�ْضِلٌم  َي�ْضِبْقُه  مَلْ  اإِىَل َماٍء  َمْن �َضَبَق 
يت�ضابقون من اأجل ا�ضتثمار ما اأَِذن به ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، واأقطع النبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم بالل بن احلارث امُلَزيننّ معادَن الَقَبِليَّة وهي من ناحية الُفُرِع )مو�ضع بني 
اأعفاه النبي �ضلى  اإليها الدولة، وقد  احلرمني( ، فكان ي�ضتخرج منها املعادن التي حتتاج 
ًا للم�ضلمني، قال مالك رحمه اهلل: فتلك  اهلل عليه و�ضلم من ال�رصائب حتى تكون خرياً عامنّ

املعادُن ل ُيوؤخذ منها اإىل اليوم اإل الزكاُة)65(.

احلث على صناعة الدواء وتطويره: 
حفظ  يف  بها  التي  ُي�ضتعان  الأدوية  اكت�ضاف  على  و�ضلم  عليه  اهلل  النبي �ضلى   حثَّ 
اإِلَّ  َداًء  ْع  َي�ضَ مَلْ  �ُضْبَحاَنُه   َ اهللَّ َفاإِنَّ   ،ِ اهللَّ ِعَباَد  )َتَداَوْوا  العلل والأمرا�ض، فقال:  ال�ضحة ودفع 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َداًء اإِلَّ اأَْنَزَل َلُه َدَواًء،  لَّ اْلَهَرَم( )66(، ويف رواية اأخرى: )َما اأَْنَزَل اهللَّ َع َمَعُه �ِضَفاًء اإِ َو�ضَ

َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه َوَجِهَلُه َمْن َجِهَلُه( )67(.
 وكان ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم يكرث امل�ضي يف الأ�ضواق متفقداً الأحوال ال�ضناعية 

والتجارية والزراعية للم�ضلمني.

تقدم الصحابة رضوان اهلل عليهم يف الصناعة وتنميتها.
ونتيجة لهذه ال�ضرتاتيجية النبوية يف رعاية التقدم ال�ضناعي وتنميته لدى املجتمع 
ة، برع يف  ال�ضحابة ر�ضوان اهلل عليهم �ضناٌع مهرٌة ا�ضتهروا بالعديد من  امل�ضلم باأفراده كافَّ

ال�ضناعات.
والقت�ضاد)68(،  التجارة  اأمور  تنظم  ت�رصيعات  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  �ضنَّ  وقد 
وعنيَّ مراقبني وروؤ�ضاء لل�ضوق، فقد ا�ضتعمل ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضعد بن �ضعيد بن 
العا�ض بعد الفتح على �ضوق مكة وا�ضتعمل عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل تعاىل عنه على �ضوق 
الزراعية  والآلت  والنِّجارة  واحلدادة  ال�ضالح  ال�ضناعات ك�ضناعة  رت  تطوَّ ثم  املدينة)69(، 
و�ضناعة اخلو�ض)70( واحلياكة، و�ضائر اأنواع التجارات التي كان يعرفها اأهل مكة؛ لأنَّ اأهل 

مكة برعوا بالتجارة اأكرث من اأهل املدينة؛ الذين برعوا بالزراعة)71(.
ة النَّبوية( .. 3 ة )الدبلوما�صيَّ العالقات العامَّ

ة من الأمور التي ترتكز عليها اأينّ دولة، ففي داخل الدولة ربا  ُتعدُّ اإدارة العالقات العامَّ
ة اأعراق اأو اأديان ويجب اأن يحكمها قوانني تنظم عالقات املواطنني  ينق�ضم املجتمع اإىل عدَّ
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اهلل  النبي �ضلى  اإدارة  اإىل  والناظر  للدولة،  اخلارجية  العالقات  ثم  الدولة،  مع  بينهم  فيما 
ر الذي طراأ على الدولة الإ�ضالمية يف بداية  عليه و�ضلم يف الدولة الإ�ضالمية يلحظ مدى التطوُّ
تاأ�ضي�ضها، فالوثيقة)72( التي ُكتبت يف املدينة بني امل�ضلمني واليهود تدل على مدى عناية 
الأمة، ثم  العامة وتنميتها)73( ففيها حتدد مفهوم  النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم بالعالقات 
املرجعية العليا هلل ور�ضوله، ثم تو�ضيح حدود اإقليم الدولة، وبعدها بيان احلريات وحقوق 

الإن�ضان كما اأ�ضلفنا �ضابقًا.
خذ النبي  رها على ما كانت عليه فقد اتَّ ة وتطوُّ ا ِمن باب تنمية اإدارة العالقات العامَّ اأمَّ
ثم و�ضع  الدول،  وقادة  الزعماء  ثم خاطب  الدول،  اإىل  ور�ضاًل  �ضفراَء  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى 
حقوق ال�ضفراء وقواعد توظيفهم، وكان هوؤلء الر�ضل من امل�ضهورين يف املجتمع الإ�ضالمي 
الذين نبهوا يف العلم اأو الكتابة وف�ضاحة الل�ضان اأو الإدارة)74(، وقد بلغ من حر�ض النبي 
ه قال: )اإْن اأبردمت اإيلَّ بريداً، فاجعلوه  �ضلى اهلل عليه و�ضلم على قواعد الدبلوما�ضية هذه اأنَّ

ح�ضن الوجه ح�ضن ال�ضم( )75(.
ُ َعْنُه  َي اهللَّ ومنها اتخاذه اخلامت خلتم الكتب الر�ضميَّة فقد روى البخاري َعْن اأََن�ٍض َر�ضِ
ا َوَنَق�ْضَنا ِفيِه َنْق�ًضا َفاَل  َخْذَنا َخامَتً ا اتَّ ا َقاَل اإِنَّ ِبيُّ �ضلى اهلل عليه و�ضلم َخامَتً َنَع النَّ َقاَل: )�ضَ

َيْنُق�َضنَّ َعَلْيِه اأََحٌد( )76(.
ذلك مع  �ضواء كان  و�ضلم  اهلل عليه  النبي �ضلى  التي عقدها  والعهود  التفاقيات  اأما 
الكيانات ال�ضيا�ضية املوجودة، اأم القبائل العربية، فقد اأظهرت ذكاء الدبلوما�ضية الإ�ضالمية 
يف التعامل مع الأحداث، وكانت هذه الدبلوما�ضية تعتمد م�ضلحة الدولة وتقدمها وحفظها 
من الأعداء، وقد ذكرت لنا امل�ضادر جمموعة كبرية من العقود واملعاهدات، ومنها معاهدات 
مع وفد همذان والنخع وكلب وثقيف واأذرح واجلرباء وغريها)77(، و�ضار ال�ضحابة ر�ضوان 
اهلل عليهم ِمن بعده �ضلى اهلل عليه و�ضلم يف طريق تنمية املجتمع الإ�ضالمي وتقدمه خا�ضة 
الدواوين فجعل  نت  ُدوِّ يف عهد عمر بن اخلطاب وعثمان ر�ضي اهلل عنهما، ففي عهد عمر 
من الرتتيبات  �ض نظام بيت املال �ضِ ديوانًا للجند واآخر للر�ضائل وغريها من الدواوين، واأ�ضَّ

الإدارية، وف�ضل بني ال�ضلطات التنفيذية والق�ضائية)78(.

اخلامتة وأهم النتائج: 
حِبِه  و�ضَ اآِلِه  وعلى  املر�ضلني،  اأ�رصف  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
العقيدة  الأعمال وتنميتها جزٌء ل يتجزاأ من  اإدارة  النبوي يف  اأجمعني، وبعد، فاإنَّ املنهج 
على  ال�ضاملة  التنمية  وتنميتها  وتقدمها  الدولة  بناء  يف  اأ�ضا�ضية  ركيزة  وهو  الإ�ضالمية، 

نواحي احلياة كافة، ويظهر هذا املنهج من خالل عدة نتائج وهي كالآتي: 
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وتنميتها، . 1 الدولة،  هذه  قيام  مرتكزات  من  ُتعدُّ  دولة  كلِّ  يف  الأعمال  اإدارة  اإنَّ 
ودميومتها.

ظهرت عناية النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم باإدارة الإعمال يف بناء الدولة، كما عدَّها . 2
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  بها  اهتمَّ  ولهذا  دائمًا،  وامل�ضلمني  الإ�ضالم  تعاليم  لب  �ضُ ِمْن 

ًا. اهتمامًا خا�ضَّ
اإدارة . 3 اأعماَل الدولة تقوم عليها  و�ضع النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مبادئ لإدارته 

الأمانة،  العمال،  وحما�ضبة  الرقابة  والتنظيم،  )التخطيط  منها:  دائمًا،  الناجحة  الأعمال 
ا�ضتعمال اأهل الكفاءة( ، وغريها من املبادئ النبوية.

جنح املنهج النبوي من خالل اإدارة الأعمال املتوازية يف مفا�ضل الدولة كاملة، . 4
�ض دولًة متقدمًة خالل اأحد ع�رص عامًا، وهي  اجتماعيًا، واقت�ضاديًا، وزراعيًا و�ضيا�ضيًا، واأ�ضَّ

ُتناف�ض الدول الكربى )اقت�ضاديًا، واجتماعيًا( .
ا�ضتفاد النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم من اخلربات والكفاءات املحلية )امل�ضلمني وغري . 5

امل�ضلمني( ، ثمَّ ابتعث بع�ض ال�ضحابة لال�ضتفادة من اخلربات الدولية املجاورة؛ لتوظيفها 
يف الدولة الإ�ضالمية النبوية.

�ضعى املنهج النبوي لت�ضكيل اقت�ضاد قوي للدولة، لكي يكتفي ب�ضناعته وجتارته . 6
وق وت�ضجيع املوارد الب�رصية على احِلَرف، وال�ضناعات  ماليًا، وذلك من خالل تاأ�ضي�ض ال�ضُّ

املختلفة.
وتقدم . 7 الأعمال  تنمية  يف  النبوي  املنهج  على  عليهم  اهلل  ر�ضوان  ال�ضحابة  �ضار 

ة يف عهد عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني. املجتمع امل�ضلم، خا�ضَّ
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اهلوامش: 
خمتار ال�ضحاح، حممد الرازي، )�ض215 - 216( ، و ل�ضان العرب، ابن منظور، )4/ . 1

�ض295( ، وتاج العرو�ض، الزبيدي، )3/ �ض213 - 218( .
تكملة املعاجم العربية، دينهارت دوزي، )4/ �ض434( .. 2
ل�ضان العرب، ابن منظور، )11/ �ض474( .. 3
مقدمة يف الإدارة الإ�ضالمية، اأحمد املزجاجي، �ض39.. 4
مبادئ الإدارة، ال�ضبَّاب، �ض34.. 5
للمزيد انظر: مقدمة يف الإدارة الإ�ضالمية، اأحمد املزجاجي، �ض39 وما بعدها.. 6
املفاهيم الإدارية احلديثة، د.حم�ضن خمامرة واآخرون، ط العا�رصة، مركز الكتب الأردين . 7

2010م، �ض14وما بعدها.
8 .https:// ar.wikipedia.org/ wiki

انظر: امل�ضدر ال�ضابق، �ض46 بت�رصف ي�ضري.. 9
وقد جاءت الوثيقة على �ضبعة واأربعني قاعدة من قواعد الإدارة للمجتمع اجلديد والدولة، . 10

ر يحكم اإدارة العالقات يف املجتمع املدين، وهناك درا�ضات  وهي بثابة قانون م�ضغَّ
اعتنت بدرا�ضة الوثيقة واأهميَّتها والتنظيمات الإدارية فيها، انظر: تنظيمات الر�ضول �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم الإدارية يف املدينة، �ضالح العلي/ الإدارة يف ع�رص الر�ضول �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، حافظ الكرمي، �ض76 - �ض90/ املجتمع املدين )خ�ضائ�ضه وتنظيماته 
الأوىل( ، العمري، �ض129 وما بعدها/ ال�ضرية النبوية عر�ض وقائع وحتليل اأحداث، 
علي ال�ضالبي، �ض323 - 355/ وثيقة املدينة املنورة )الد�ضتور الإن�ضاين الأول( وهو 
بحث لالأ�ضتاذ الدكتور ال�ضيد عمر- اأ�ضتاذ يف جامعة حلوان- م�رص، وهو بحث من�ضور 
على النرتنت/ حقوق الآخر يف �ضوء وثيقة املدينة املنورة/ الدكتور خالد جياد، بحث 

م يف جملة )ر�ضالة احلقوق( ، العراق- جامعة كربالء، ال�ضنة4، العدد2. كَّ حُمَ
الكتفاء با ت�ضمنه من مغازي ر�ضول اهلل والثالثة اخللفاء، الكالعي، )2/ �ض208( .. 11
فَيْنُقبوَن . 12 ٍن  ِح�ضْ اأَ�ضِل  يف  ُتدَفع  ثم  الرِّجاُل  فيها  َيْدُخُل  للُحروِب  َخذ  ُتتَّ التي  ابة:  بَّ )الدَّ  

 /1( ابن منظور،  العرب،  ل�ضان  انظر:   ) فَتِدبُّ ُتْدفع  لأَنها  بذلك  َيت  �ِضمِّ َجْوِفها  وهم يف 
�ض369( .
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 )امَلْنَجُنوق: الَقذَّاف التي ترمى بها احلجارة دخيل اأَعجمي ُمعرَّب( ، انظر: ل�ضان العرب، . 13
ابن منظور، )10/ �ض 338( .

 )العرادات: جمع عرادة، وهى من اآلت احلرب، ترمى باحلجارة املرمى البعيد، اإل اأنها . 14
اأ�ضغر من املنجنيق( ، ل�ضان العرب، ابن منظور، )3/ �ض287( .

املغازي، الواقدي، )3/ �ض 927( ، الدرر يف اخت�ضار املغازي وال�ضري، ابن عبد الرب، . 15
�ض229.

انظر: ال�ضرية النبوية، ابن ه�ضام، )5/ �ض61( ، دلئل النبوة، البيهقي، )5/ �ض35( .. 16
من . 17 ِخَذ  اتُّ ا  وُربَّ الَع�ْضَكر  َحْوَل  واأُْلِقَي  َحِديد  من  ِخَذ  اتُّ ا  ُربَّ احَلْرب  اأدوات  من  )احَل�َضك:   

َفَيْنُقُبون وهم  ن  َخُذ للَحْرب ثم ُتْدَفع يف اأ�ضل ِح�ضْ ُتتَّ ابة التي  بَّ َب حوَله الدَّ َخ�َضب َفُن�ضِ
ون لِقَتال اأْهِلها( ، انظر:  ى َخ�َضًبا فيها ِرَجال ُيَقرَّب للُح�ضُ رْب ِجْلد ُيَغ�ضَّ يف َجْوفها وال�ضَّ

امُلَخ�ض�ض، ابن �ِضْيَده، )2/ 46( .
املغازي، الواقدي، )1/ �ض927( .. 18
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب املزارعة، باب اإذا قال رب الأر�ض اأقرك ما اأقرك اهلل . 19

ومل يذكر اأجال معلوما فهما على ترا�ضيهما، حديث 2213.
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب املزارعة، باب من اأحيا اأر�ضًا مواتًا، حديث 2210.. 20
ل�ضان العرب، ابن منظور، �ض139.. 21
غريب احلديث، القا�ضم بن �ضالم، �ض 103.. 22
انظر: اأحمد ال�ضيد كردي، موقع الإ�ضالم والتنمية 2010م،. 23

http:// kenanaonline.com/ users/ ahmedkordy

اهلل . 24 اأعانه  اإمارة  ي�ضاأل  مل  من  باب  الأحكام،  كتاب  ال�ضحيح،  البخاري،  اجلامع 
عليها،  حديث )6727( .

اأُ�ضد الغابة، ابن الأثري، )2/ �ض238( .. 25
ال�ضرية النبوية، ابن ه�ضام، )5/ �ض178( .. 26
�ضحيح م�ضلم، كتاب الإمارة، باب كراهة اإمارة بغري �رصورة، حديث )4823( .. 27
، حديث )2621( ، . 28 رْيِ ال�ضنن، �ضعيد بن من�ضور، َباُب َما َجاَء يِف الرِّْفِق ِباْلَبَهاِئِم يِف ال�ضَّ

اجلامع، معمر بن را�ضد، واحلديث مر�ضل عن احل�ضن وحممد بن �ضريين.
زاد املعاد، ابن القيم، )1/ �ض125( . . 29
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بَقَدٍر . 30 مالهم  ِمن  َنِة  ال�ضَّ يف  القوُم  ُيْخِرُجه  �ضيء  وهو  واحٌد  واخَلَراُج  اخَلْرُج  هو  اخلراج: 
معلوم وهي الإتاوة. )انظر: ل�ضان العرب، ج2 �ض249، مادة خرج( .

جامع البيان، الطربي، )19/ �ض562( .. 31
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، )1، �ض304( . 32

حديث )853( .
فتح الباري، ابن حجر، )13/ �ض113( .. 33
34 . /2( ِلِعلٍَّة،  الهدية  الهبة وف�ضلها، باب من مل يقبل  البخاري، كتاب  ال�ضحيح،  اجلامع 

�ض917( ، حديث )2457( .
الغلول: هي اخليانة يف الفيء والغنائم، اأنظر: ل�ضان العرب )11/ �ض499( .. 35
املنهاج �رصح م�ضلم، النووي، باب حترمي هدايا العمال )3/ 304( ، حديث )3413( . 36
وهو الفيء الذي اأ�ضيب يف املدائن وبالد فار�ض يف عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه، . 37

انظر: البداية والنهاية، ابن كثري )7/ �ض78( .
انظر: مقدمة يف الإدارة الإ�ضالمية، املزجاجي، �ض346، واملوؤلف ذكر عدَّة تعريفات . 38

للرقابة وا�ضتخل�ض هذا التعريف بعد ذكر املالحظات على التعريفات الأخرى.
رْبَة ما ُجِمع من الطعام بال َكْيل ول َوْزن بع�ضه فوق بع�ض، انظر: ل�ضان . 39 ربة: ال�ضُّ ال�ضُّ

العرب، )4/ �ض437( .
�ضحيح م�ضلم، كتاب الإميان، باب قول النبي من غ�ضنّ فلي�ض مني، )1/ �ض69( ، حديث . 40

. )295(
ال�ضتيعاب يف معرفة اأ�ضحاب، ابن عبد الرب، )2/ �ض102( .. 41
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 1987م، تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة للبيئة والتنمية: . 42

م�ضتقبلنا امل�ضرتك. 
43 .http:// www.fao.org/ docrep/ meeting/ 003/ x9179a.htm

البيئة، . 44 الكويتية حلماية  اجلمعية  العو�ضي،  اهلل  عبد  �ضعاد  امل�ضتدامة،  والتنمية  البيئة 
�ض7.

، امل�ضند، . 45 242�ض( حديث )479(  البخاري، باب ا�ضطناع املال، )1/  الأدب املفرد، 
اأحمد بن حنبل، م�ضند اأن�ض بن مالك ر�ضي اهلل عنه، )3/ ، �ض183( ، حديث )12925( 

، قال �ضعيب الأرنوؤوط: اإ�ضناده �ضحيح على �رصط م�ضلم. 
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النبي . 46 اأ�ضحاب  كان  ما  باب:  واملزارعة،  احلرث  كتاب  البخاري،  ال�ضحيح،  اجلامع 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم يوا�ضي بع�ضهم بع�ضًا يف الزراعة والثمرة، )2/ �ض824( حديث 

. )2215(
اجلامع ال�ضحيح، البخاري، حديث )2214( ، واأحاديث النهي جاء ما يقيدها ويبينها . 47

يف ال�ضحيحني عن رافع بن خديج، انظر: ، اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب املزارعة 
كراء  باب  البيوع،  كتاب  م�ضلم،  �ضحيح   ،  )2202 )حديث  والنخيل  ال�ضجر  قطع  باب 
الأر�ض بالذهب والف�ضة، )حديث4035( ، واملحاقل هي املزارع، والأو�ضق جمع و�ضق 
وهي وحدة َكْيل ُتقدَّر ب�ضتني �ضاعًا، مع وجود خالف يف تقدير ال�ضاع النبوي، انظر 

لزامًا: الفقه الإ�ضالمي واأدلته )1/ �ض119( .
اأر�ضًا مواتًا، )2/ . 48 اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب احلرث واملزارعة، باب: من اأحيا 

�ض823( حديث )2210( 
مواتًا، ومل . 49 اأر�ضًا  اأحيا  باب: من  واملزارعة،  البخاري، كتاب احلرث  ال�ضحيح،  اجلامع 

يذكر �ضند احلديث، واإمنا قال: )ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي�ضلى اهلل عليه و�ضلم 
ويروى فيه عن جابر عن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم( ، )ج2/ �ض823( .

اجلامع ال�ضحيح، البخاري، كتاب البيوع، باب ك�ضب الرجل وعمله بيده، )2/ �ض730( . 50
حديث )1966( .

ِ �ضلى اهلل عليه و�ضلم، باب: َما َجاَء . 51 ال�ضنن، الرتمذي، كتاب ف�ضائل اجلهاد عن َر�ُضوِل اهللَّ
يف ف�ضِل الرَّمي يف �ضبيِل اهلِل، )4/ �ض174( ، حديث )1637( ، وقال الرتمذي ح�ضن 

فه الألباين جلهالة اأحد رواته. �ضحيح، و�ضعَّ
ال�ضنن، اأبو داود، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه امل�ضاألة، )2/ 40( ، حديث )1643( . 52

اأداء �ضيء لزم، والًغرم امُلفِظع هو:  فه الألباين، والُغرم هو  اأبو داود، و�ضعَّ و�ضكت عنه 
اأي حاَجة ِلزمة من َغرامة ُمْثَقلة، اأنظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر، )3/ 669( .

عنا�رص الإنتاج يف القت�ضاد الإ�ضالمي والقت�ضاد الو�ضعي: درا�ضة مقارنة، د. اإ�ضماعيل . 53
اإبراهيم البدوي، )�ض 181 - 182( .

املغازي، الواقدي، )1/ �ض48( .. 54
امل�ضدر ال�ضابق، )1/ �ض214( .. 55
امل�ضدر نف�ضه، )2/ �ض470( .. 56
البداية والنهاية، ابن كثري، )4/ �ض207( .. 57
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الكتفاء با ت�ضمنه من مغازي ر�ضول اهلل والثالثة اخللفاء، الكالعي، )2/ �ض208( ، . 58
حيث اأر�ضل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم عروة بن م�ضعود وغيالن بن �ضلمة لتعلُّم �ضناعة 

املنجنيقات الدبابات والعرادات واحل�ضك يف اليمن.
انظر: تاريخ املدينة املنورة، ابن �ضبة، )1/ �ض304( ، واإمتاع الأ�ضماع با للنبي من . 59

الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع، املقريزي، )9/ �ض362( .
اإمتاع الأ�ضماع، املقريزي، )9/ �ض362( .. 60
ال�ضنن، ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الأ�ضوق ودخولها، حديث 2233، باب املعجم . 61

الكبري، الطرباين، )14/ �ض166( ، حديث )15929( ، واحلديث �ضعيف.
انظر: ال�ضناعة يف احل�ضارة الإ�ضالمية د. راغب ال�رصجاين، موقع ق�ضة الإ�ضالم،. 62

http/ islamstory.com

ال�ضرية احللبية، احللبي، )2/ �ض272( .. 63
ال�ضنن، اأبو داود، كتاب اخلراج، باب اقتطاع الأر�ضني، )3/ �ض142( ، حديث )3073( . 64

، واحلديث �ضعيف جلهالة اأربعة رواة.
املوطاأ، مالك، كتاب الزكاة، باب الزكاة يف املعادن، )1/ �ض248( ، حديث )584( ، . 65

ال�ضنن، ابو داود، كتاب اخلراج، باب اقتطاع الأر�ضني، )3/ �ض138( ، حديث )3063( .
ُ َداًء، اإِلَّ اأَْنَزَل َلُه �ِضَفاًء، )4/ �ض497( ، . 66 ال�ضنن، ابن ماجه، كتاب الطب، َباُب َما اأَْنَزَل اهللَّ

حديث )3436( ، امل�ضتدرك، احلاكم، كتاب الطب، حديث 7425، وقال عنه البو�ضريي، 
اإ�ضناده �ضحيح ورجاله ثقات، و�ضححه الألباين يف اجلامع ال�ضحيح برقم 2691.

، واحلديث . 67 اأحمد، م�ضند عبد اهلل بن م�ضعود، )1/ �ض377( ، حديث )3578(  امل�ضند، 
�ضحيح له �ضاهد من طريق ابن ماجه ال�ضابقة.

كالنهي عن الربا والغ�ض واخلداع، والنهي عن ال�ضم�رصة والحتكار وغريها من الأمور . 68
الناظمة للحياة القت�ضادية والتجارية.

ال�ضرية احللبية، احللبي، )3/ �ض424( .. 69
وهي �ضناعة الأثاث من خو�ض النخيل.. 70
انظر: الإدارة يف ع�رص الر�ضول، الكرمي، )�ض169 - �ض178 بت�رصف( .. 71
ال�ضرية النبوية ال�ضحيحة، العمري، )1/ 272( ، وقد تتبع الباحث العمري طرق الوثيقة . 72
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