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 اإلداري يف اإلسالمالنظام 

 رأفت حممود عبد الرمحن محبوظ.الدكتور 
 )أسئلة وأجوبة(

 .مقارنة بني تعريف صاحل العلي، والطماوي، واحللو ،تعريف اإلدارة السؤال األول.  
 سيطرة والضبط.تعريف صاحل العلي: اإلدارة هي املمارسات اليت تتخذها املؤسسة احلاكمة لضمان ال

 تعريف الطماوي: استخدام جهد مشرتك لتحقيق هدف موحد.
 تعريف احللو: تنظيم وإدارة القوى البشرية واملادية لتحقيق األهداف احلكومية.

 
 نقاط االتفاق:

اإلدارة هلا هدف حمدد فعرب عنه العلي بالسيطرة والضبط لتحقيق هذا هدف حمدد فالعمل له 
 .احلكومي بننه هدف موحد، واحللو عرب عنه باهلدف مسار معني، والطماوي بني

ممارسات، والطماوي باجلهد  بنهنااإلدارة عبارة عن جمموعة من األعمال ولقد عرب عنها العلي 
 القوى البشرية واملادية.املشرتك، واحللو 

 
 نقاط االختالف:

يشمل مجيع جلهد اإلداري جعل مجيع املمارسات اليت تقوم هبا املؤسسة فهذا مكونات ا
األعمال من وضع األهداف إىل العمل التنفيذي البحت، بينما عرب الطماوي عن مكونات اإلدارة 
اجلهد املشرتك بني العاملني رمبا على اعتبار أن األمور املادية هي بني يدي العاملني يتحكمون هبا، 

 وصرح احللو بنهنا عبارة عن جهد بشري وآخر مادي.
إلدارة منفتح على مجيع األنشطة بينما تعريف احللو اقتصره على تعريف العلي جعل عمل ا

 التنظيم واإلدارة من الرقابة والتنسيق وغريها من مهام اإلدارة.
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 .األصل الالتيين لكلمة إدارة وداللته السؤال الثاني.  
( Adمن جزأين: األول وهو كلمة )  Administrationويتكون األصل الالتيين لكلمة 

( وتعين كلمة )خدمة( Minister( وتعين )لكي( و اجلزء الثاين هو كلمة )Toللفظي )ومعناها ا
وهلذا فإن املعىن اللفظي لكلمة اإلدارة يف األصل الالتيين يعين ) القيام على خدمة اآلخرين( أو مبعىن 

 .آخر أنه ) يتم أداء خدمة ما( عن طريق جهاز معني
 .ي املرادف لداللة كلمة اإلدارةما هو االستعمال الرتاث السؤال الثالث.  

 وهي كلمة طيبة تؤخذ من بيئتها.التدبري هو املعىن األقرب ملصطلح اإلدارة 
  .؟هل اإلدارة علم أم فنالسؤال الرابع 

بالقدر الذي تكشف عنه  هي علملإلدارة صفة مزدوجة من العلم والفن على النحو اآليت ف
من قواعد وتوجيهات تتبع يف حتقيق األهداف  -ارة العامةاليت تتم يف نطاق اإلد-البحوث والتجارب 

من حيث أن التزام القواعد العلمية يف التنظيم ال يؤدى إىل نتائج متماثلة يف كافة  وهي فنالعامة، 
 احلاالت، بل جند أن إدارة معينة تتمتع بكافة الظروف األخرى على حاهلا.

  .؟لوصف أمر بأنه علمما هي األمور املطلوبة  السؤال اخلامس 
عدم اختالف قيمتها من جمال إىل جمال آخر، كما هو الشنن بالنسبة للعلوم احلسابية 

  والطبيعية والكيميائية.
 ويوصف العلم بننه علم عند وجود قواعد علمية متناسقة.

  .واخلالف يف  ،قارن بني شروط الوصف العلمي وشروط العلة يف أصول الفقهالسؤال السادس

 .) القواعد العلمية، املثل( العلة والقياس على احلكمة ىاس علالقي
 

 .(1)شروط الوصف العلمي
 أن اإلدارة حتيط بكل عناصر العمل اإلداري من جانبيه املادي واإلنساين.أوال. مشول اإلدارة: 

                                                           
 .923، ماجد احللو، صاإلسالميةالعامة ومبادئ الشريعة  اإلدارةعلم  - 1



 حممود محبوظد. رأفت   اإلداري يف اإلسالمالنظام 

 www.naseemalsham.com   مالشا مسين عقمو                                                            9

: وان املهارة الشخصية هي عبارة عن الدقة يف تطبيق املبدأ العلمي، الثاين. املهارة الشخصية
وان رجل اإلدارة ال ينجح إال إذا اختذ الوقت املناسب الختاذ القرار وكانت عالقاته طيبة من زمالئه 

 وغري ذلك من الصفات االجيابية.
ولقد مت الكشف عنه يف جمال اإلدارة، وال يوجد تعارض بني املبادئ  الثالث. توافق املبادئ:

 .اليت حتكم اإلدارة إال تعارض ظاهري سرعان ما يزول
وهو قيام علم اإلدارة على التجرد وعدم التنثر بالقيم األخالقية أو  الرابع. موضوعية الدراسة:

 االعتبارات األدبية.
أن القواعد ميكن تطبيقها على اختالف البالد، وعند حدوث خلل  خامسا. عمومية القواعد:

، ومن الشروط اليت تؤثر يف التطبيق يكون ناتج عن عدم حتقق يف الشروط وليس يف عمومية القاعدة
 على عمومية القواعد درجة وعي املوظفني باإلدارة.

 شروط العلة.
 :(2)ليقاس عليها ويشرتط يف العلة جمموعة شروط

 األول: أن يكون مؤثرا يف احلكم:  
مل يرجم ماعزا  -صلى اهلل عليه وسلم  -فإن مل يؤثر فيه مل جيز أن يكون علة، فإن النيب 

علة الرجم، وكذا الطعم علة الربا دون الزرع، هكذا ذكره املاوردي  اة جسمه، ولكن الزنالمسه وال هليئ
والروياين. ومرادمها بالتنثري املناسبة وأحسن من عبارهتما قول األستاذ أيب منصور: أن يكون وصفها 

مل جيز  مما يصح تعليق احلكم هبا، فإن مل جيز تعليق احلكم هبا فإن مل جيز تعليق احلكم على وصف
أن يكون ذلك الوصف علة لذلك احلكم، وهلذا قلنا: إن املعصية ال تكون علة للتخفيف، وأبطلنا 
بذلك قول من جعل الردة علة إلسقاط وجوب الصالة والصوم، وإباحة الفطر والقصر وأكل امليتة يف 

 السفر الذي يكون معصية.
 الثاين: أن يكون وصفا ضابطا:

ة للشارع ال حكمة جمردة خلفائها، فال يظهر إحلاق غريها هبا، وهل ألن تنثريها حلكمة مقصود
جيوز كوهنا نفس احلكمة، وهي احلاجة إىل جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ قال اإلمام الرازي يف " 
احملصول ": جيوز. وقال غريه: ميتنع واختاره يف " املعامل "، وفصل آخرون فقالوا: إن كانت احلكمة 

                                                           
، م1337 -هـ 1717الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتيب، هـ(437زركشي )املتوىف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر ال، البحر احمليط يف أصول الفقه - 2
4/164-131 
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ها جاز التعليل هبا ملساواة ظهور الوصف، واختاره اآلمدي واهلندي، واتفقوا ظاهرة منضبطة بنفس
على جواز التعليل بالوصف املشتمل عليها، أي مظنتها بدال عنها، ما مل يعارضه قياس واملنقول عن 
أيب حنيفة املنع، وقال: احلكمة من األمور الغامضة، وشنن الشرع فيما هو كذلك قطع النظر عند 

اعتبارها هو األصل، وإمنا اعتربت املظنة  كم عن دليله ومظنته. وعن الشافعي اجلواز وأنتقدير احل
 للتسهيل.
 لثالث: أن تكون ظاهرة جلية:ا

وإال مل ميكن إثبات احلكم هبا يف الفرع على تقدير أن تكون أخفى منه أو مساوية له يف 
كون يف األصل أظهر منها يف الفرع، اخلفاء، ذكره اآلمدي يف جدله ". وظاهره أن العلة جيب أن ت

وقول األصوليني: " القياس يف معىن األصل " يقتضي استواء حاهلما يف احمللني، واحلق أن كل وصف 
ميكن الوقوف عليه بدليل ينبغي أن يصح نصبه أمارة، ألن مقصود التعريف حيصل منه. كما حيصل 

أن تكون جتارة عن تراض منكم{ ]النساء: من غريه، سواء كان خفيا أو ال وقد قال تعاىل: }إال 
، وهذا يدل على أن الرضا هو املعترب يف العقود وإن كان « إمنا البيع عن تراض»[ ويف احلديث: 23

 خفيا عندهم، وكذلك العمدية علة يف القصاص، وهو كثري يف الكتاب والسنة.
ألن القياس فرع هلا ال أن تكون ساملة بشرطها، أي حبيث ال يردها نص وال إمجاع.  :الرابع

 يستعمل إال عند عدمها فلم جيز أن يكون رافعا هلا، فإذا رده أحدمها بطل.
أن ال يعارضها من العلل ما هو أقوى منها، فإن األقوى أحق باحلكم، كما أن  :اخلامس

يه والذي يل -النص أحق باحلكم من القياس، وما أدى إىل إبطال األقوى فهو الباطل باألقوى. ذكره 
 املاوردي والروياين. -

أن تكون مطردة، أي كلما وجدت وجد احلكم ليسلم من النقض والكسر، فإن  :السادس
 عارضها نقض أو كسر فعدم احلكم مع وجودها بطلت.

 العكس. الشرط السابع:
وهو انتفاء احلكم النتفاء العلة، واملراد به انتفاء العلم أو الظن به،إذ ال يلزم من عدم الدليل 
عدم املدلول وإىل هذا الشرط والذي قبله أشار اإلمام أمحد بقوله: ال تكون العلة علة حىت يقبل 

 .احلكم بإقباهلا ويدبر بإدبارها. وقد اختلف يف كونه شرطا
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أن تكون أوصافهما مسلمة أو مدلوال عليها، وإذا نوزع املعلل يف وصف العلة  :الشرط الثامن
 ن جميبا وليس للسائل إن نوزع وصف العلة أن يدل على صحته.جاز له أن يدل على صحته إن كا

أن يكون األصل املقيس عليه معلال بالعلة اليت تعلق عليها احلكم يف الفرع  :الشرط التاسع
 بنص أو إمجاع.

ذكره وما قبله األستاذ أبو منصور، وقال: واختلفوا يف أنه هل جيب أن تكون علة الفرع علة 
صحابنا: إن كان حكم األصل ثبت بعلة واحدة فال جيوز أن يقاس عليه الفرع األصل أم ال؟ فقال أ

إال بتلك العلة، وإن كان قد ثبت يف األصل بنص أو إمجاع قيس عليه الفرع بعلة مستخرجة 
باالجتهاد. فنما إحلاق الفرع بنصله بعلة مل يتعلق هبا احلكم يف األصل املعلول فغري جائز عندنا 

أقام البينة على عبد يف يد اآلخر أنه وهبه له  أي، وهلذا قالوا، يف رجلني أحدمهاخالفا ألصحاب الر 
وأقبضه، وأقام اآلخر بينة على أنه باعه منه، ومل تؤرخ البينتان: أن بينة املشرتي أدل، ألن عدم التنريخ 

 يف العقدين يوجب عندهم وقوعهما معا يف احلكم.
جبة حكما، ويف األصل حكما آخر غريه، كاعتالل أن ال تكون يف الفرع مو  :الشرط العاشر

من قال: ال زكاة يف مال الصيب، قياسا على سقوط اجلزية عن أمواهلم بعلة الصغر، وهذا خطن، ألن 
املراد من العلة اجلمع بني الفرع واألصل يف احلكم الواحد، وإذا كان حكمها يف الفرع غري حكمها يف 

 األصل خرجت عن أن تكون علة.
 املقارنة بني شروط الوصف العلمي وشروط العلة؟ )أ(

 ويتضح مما سبق أن العلة والوصف العلمي تشرتك يف شروط:
فيجب بالوصف العلمي يف اإلدارة والعلة أن تكون مطردة يف مجيع أمثاهلا فمىت  العمومية:

 وجد الوصف العلمي حتققت اإلدارة كما إذا وجدت العلة حتقق احلكم.
فيجب بالوصف العلمي باإلدارة عدم التناقض من اجل السهولة يف حتقيق  توافق املبادئ:

األهداف املرسومة لإلدارة، وكذلك يف العلة جيب عدم معارضة العلة من علل أخرى أقوى منها، أو 
 عدم وجود وصف منضبط.

ل، يشرتط يف اإلدارة مشول تعلقها بالناحية املادية للعمل والناحية النفسية للعما الشمولية:
 فتشمل مجيع متعلقات العمل، وكذلك العلة جيب أن تكون مؤثرة يف احلكم، حىت تعترب علة.
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 )ب( اخلالف يف القياس على العلة أو احلكمة، واخلالف يف اإلدارة بنهنا قواعد أو أهنا مثل سائرة.
مة أن العلة هي الوصف الظاهر املنضبط، أما احلك العلة أو احلكم: بنياخلالف يف القياس 

فهي ما يرتتب على مشروعية احلكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، فخالف العلماء أن العلة 
 .(3)األحكامومعرفتها يف كل  إدراكهابكل الصور أما احلكمة فال ميكن  وإدراكهاميكن ضبطها 

ميكن تطبيقها يف  علموكذلك اإلدارة بكوهنا  اخلالف يف اإلدارة بكوهنا العلم أو مثل سائر:
بقة، أما ايع اجملاالت املختلفة لإلدارة وميكن مالحظتها وتطويرها واالستفادة من التجارب السمج

فذلك يعين أهنا غري منطبقة وغري مطردة عند تطبيقها فيمكن أن تتناقض يف  مثل سائرالقول بنهنا 
  .(4)بعض الصور

  .وبني منهج ابن خلدون يف الكشف  مقارنة بني املدرسة األمريكية العلمية لإلدارةالسؤال السادس

 .عن سنن التاريخ
 العلمية لإلدارة ومنهج ابن خلدون يف جمموعة من النقاط:وتتفق املدرسة األمريكية 

 املالحظة واملتابعة.
 من املنهج التجرييب. القواعداستنباط 

 .تكرار القاعدة
 قائمة على أربعة أجيال.ولقد كان منهج ابن خلدون يف النظر إىل الدولة العربية على أهنا 

يعيش يف الريف والبوادي حياة بدوية خشنة بعيدة عن الرتف، وتتميز بقوة  اجليل األول:
، واالشرتاك يف اجملد، ويكون جانبهم مرهوب، والناس هلم «العنف»العصبية والبسالة واالفرتاس 

 .غالبون
فيه ينتقل من البداوة إىل هو الذي يتحقق على يديه امللك ويؤسس الدولة، و  اجليل الثاين:

احلضارة، ومن سكىن البوادي والريف إىل املدن، ومن شظف العيش إىل ترفه، ومن االشرتاك يف اجملد 
إىل انفراد الواحد به، وكسل الباقني عن السعي فيه، ومن عز االستطالة إىل ذل االستكانة، وتنكسر 

 .األول فيه سورة العصبية بعض الشيء، ويعيش على ذكريات اجليل
                                                           

 -هـ 1717الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتيب، هـ(437أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي )املتوىف: ، البحر احمليط يف أصول الفقه - 3
 .4/161، م1337
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ا مل تكن، ويفقدون حالوة العز و  اجليل الثالث: العصبية، مبا ينسون عهد البداوة واخلشونة كنهنه
، ويبلغ فيهم الرتف غايته، ويصريون فيه عيااًل على الدولة، وينسون احلماية فيهم من ملكه القهر

ستظهار بسواهم من أهل واملدافعة واملطالبة، وتسقط العصبية متاماً، ويضطر صاحب الدولة إىل اال
 .النجدة، ويستكثر باملوايل

 .ال يكاد يذكره ألنهه فقد االحرتام والسلطة اجليل الرابع:
 .(5)أطواروأيضا كان يرى منهج احلكم يف الدولة قائم على مخسة 

اعلم أن الدولة تنتقل يف أطوار خمتلفة وحاالت متجددة ويكتسب القائمون هبا يف كل طور 
ال ذلك الطور ال يكون مثله يف الطور اآلخر ألن اخللق تابع بالطبع ملزاج احلال الذي خلقا من أحو 

 :هو فيه وحاالت الدولة وأطوارها ال تعدو يف الغالب مخسة أطوار
واالستيالء على امللك وانتزاعه من أيدي  الطور األول طور الظفر بالبغية وغلب املدافع واملانع

مه يف اكتساب اجملد وجباية املال واملدافعة عن احلوزة واحلماية ال ينفرد الدولة يف هذا الطور أسوة قو 
 دوهنم بشيء ألن ذلك هو مقتضى العصبية اليت وقع هبا الغلب وهي مل تزل بعد حباهلا. 

الطور الثاين طور االستبداد على قومه واالنفراد دوهنم بامللك وكبحهم عن التطاول للمسامهة 
الدولة يف هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واختاذ املوايل والصنائع واملشاركة ويكون صاحب 

واالستكثار من ذلك جلدع أنوف أهل عصبيته وعشريته املقامسني له يف نسبة الضاربني يف امللك مبثل 
سهمه فهو يدافعهم عن األمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقاهبم، أن خيلصوا إليه حىت يقر 

ويفرد أهل بيته مبا يبين من جمده فيعاين من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه األولون  األمر يف نصابه
يف طلب األمر أو أشد ألن األولني دافعوا األجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية 

ال  بنمجعهم وهذا يدافع األقارب ال يظاهره على مدافعتهم أهل العصبية بنمجعهم وهذا يدافع األقارب
 يظاهره على مدافعتهم إال األقل من األباعد فريكب صعبا من األمر. 

الطور الثالث طور الفراغ والدعة لتحصيل مثرات امللك مما تنزع طباع البشر إليه من حتصيل 
املال وختليد اآلثار وبعد الصيت فيستفرغ وسعه يف اجلباية وضبط الدخل واخلرج وإحصاء النفقات 

د املباين احلافلة واملصانع العظيمة واألمصار املتسعة واهلياكل املرتفعة وإجازة الوفود والقصد فيها وتشيي
من أشراف األمم ووجوه القبائل وبث املعروف يف أهله هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته يف 
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ظهر أحواهلم باملال واجلاه واعرتاض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم يف أعطياهتم لكل هالل حىت ي
أثر ذلك عليهم يف مالبسهم وشكتهم وشاراهتم يوم الزينة فيباهي هبم الدول املساملة ويرهب الدول 
احملاربة وهذا الطور آخر أطوار االستبداد من أصحاب الدولة ألهنم يف هذه األطوار كلها مستقلون 

 بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق ملن بعدهم. 
قانعا مبا بىن أولوه سلما ا ساملة ويكون صاحب الدولة يف هذالطور الرابع طور القنوع وامل

ألنظاره من امللوك وأقتاله مقلدا للماضني من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفي طرقهم 
 بنحسن مناهج االقتداء ويرى أن يف اخلروج عن تقليدهم فساد أمره وأهنم أبصر مبا بنوا من جمده. 

إلسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة يف هذا الطور متلفا ملا مجع أولوه الطور اخلامس طور ا
يف سبيل الشهوات واملالذ والكرم على بطانته ويف جمالسه واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن 
وتقليدهم عظيمات األمور اليت ال يستقلون حبملها وال يعرفون ما ينتون ويذرون منها مستفسدا 

قومه وصنائع سلفه حىت يضطغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته مضيعا من جنده مبا  لكبار األولياء من
أنفق من أعطياهتم يف شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون خمربا ملا كان سلفه 
يؤسسون وهادما ملا كانوا يبنون ويف هذا الطور حتصل يف الدولة طبيعة اهلرم ويستويل عليها املزمن 

د ختلص منه وال يكون هلا معه برء إىل أن تنقرض كما نبينه يف األحوال اليت نسردها واهلل الذي ال تكا
 خري الوارثني.

  .اإلدارة كعلم ، اإلدارة كأنشطة ، اإلدارة كبنيان ما داللة املصطلحات التالية:السؤال السابع. 
 اإلدارة كعلم: تبحث تناقش اإلدارة من ناحية علمية.

 ناقش اإلدارة من ناحية املوظفني وأسس اختيارهم.اإلدارة كبنيان: ت
 تناقش اإلدارة من ناحية املهام املوكلة لإلدارة. اإلدارة كننشطة إدارية:

  التوجيه ،قيادة، التنسيقالتنظيم، ال التخطيط، :تكلم باختصار عن أنشطة اإلدارة. الثامنالسؤال، 

 .اليةاحملاسبة، العالقات العامة املوازنة امل ،الرقابة
 أنشطة اإلدارة.

 .إسالمية: التخطيط، وعوامل جناح التخطيط، وتطبيقات أوال



 حممود محبوظد. رأفت   اإلداري يف اإلسالمالنظام 

 www.naseemalsham.com   مالشا مسين عقمو                                                            3

 .6التخطيط
مواجهة املستقبل خبطط منظمة سلفا لتحقيق  إىلالتدبري الذي يرمي تعريف التخطيط: 

 حمددة. أهداف
 ة.الفردي أواخلاصة واجلماعية  أووعلى هذا املعىن يكون التخطيط يف مجيع اجملاالت العامة 

 عناصر التخطيط: 
 التنبؤ باملستقبل.

 االستعداد ملواجهته.
 جماالت التخطيط:

التحكم  إىلوهو متعلق بالدول االشرتاكية، وهو يهدف  التخطيط االقتصادي الشامل:
 إىل الرأمسايلالصناعة، من النظام  إىلطور كالتحول من الزراعة  إىلباقتصاد الدولة ونقلها من طور 

فقد حتولت  آخر إىلي، ولقد كانت روسيا السباقة لتطبيق هذا التطور من جمال النظام االشرتاك
 صناعية متقدمة. إىلباخلطط ذات اخلمس سنوات من دولة زراعية 
ال ميس  بننهويتميز هذا التخطيط : األزماتمن  أزمةالتخطيط االقتصادي اجلزئي ملواجهة 

، األزمة، بل يستهدف جمرد التغلب على حدة الرئيسية اليت يقوم عليها النظام االقتصادي األسس
عن طريق التحكم يف تنفيذ املشروعات العامة وما تستتبعة من نفقات، القيام بالدراسات 

  اليت تبني كيفية االستثمار. واإلحصاءات
حماولة رفع مستواها  أوتعمري منطقة جديدة   إىلوهو يهدف التخطيط املتعلق بتنمية املناطق: 

طبيعتها يف التطور بل  إىل األموراالقتصادي، وهذا النوع من التخطيط ال يرتك  وأاالجتماعي 
 يتدخل ويوجه هذه التطور ويساعد به.

العلمية احلديثة للمدن من جعل  األسسوهو ختطيط املدن حبسب التخطيط املتعلق باملدن: 
 رافق العامة واملساكن.للمؤسسات احلكومية واحلدائق وامل أماكنالشوارع واسعة مستقيمة، وحتديد 

 مث وضع وسائل لتنفيذها(. أهدافهي عبارة عن وضع  األربعة)وهذه اجملاالت 
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املعدة سابقا، وتتميز به املشروعات العامة اليت  األهدافهو تنفيذ التخطيط املنهجي: 
ط تستغرق مدة طويلة ونفقات طائلة وجناحها متعلق على اخلطط املتبعة بالتنفيذ ومثاهلا التخطي

 املتعلق بالثقافة العامة.
يتعلق بعملية  ألنهوهو ختطيط منهجي لكنه اقل اتساعا التخطيط املتعلق بتنفيذ عملية معينة: 

 معينة.
 .7عوامل جناح التخطيط

 السليمة للتخطيط اليت تضمن جناحه: األسس
يكون  أنحمدد، وجيب  األهدافالن التخطيط يقوم على حتقيق  :األهدافدقة حتديد 

يف التنفيذ، وهي مسؤولية السلطة التشريعية ولكنها توكل  تطبيقهدف واضح مبسط حىت يسهل اهل
 تنميم، األميةعليها زيادة الدخل القومي، مكافحة  األمثلة، ومن األحيانالسلطة التنفيذية بغالب  إىل

 مصادر الثروة الطبيعية.
 إىلحىت ينتقل اهلدف من الفكرة ذ: حصر مصادر الثروة واملوارد اليت تعتمد عليها الدولة للتنفي

 اليت حتقق عامة. األهدافالواقع، وجيب العلم مبصادر الثروة واملوارد للدولة بصورة صادقة الن 
واستغالل  األهدافضروري لتحقيق  اإلدارياجلهاز الالزمة لتنفيذ املشروعات:  اإلدارية األداة

 ختطيط. أيط وجيب مراعاهتم يف املوارد والثروات، فالفنيون هم من مقتضيات التخطي
 أنال بد : األخرىعلى املشروعات  أثرهكل مشروع ومدى   إىلالتنفيذ بالنسبة  أولوية

على االقتصاد  أثره؛ اآلتية األسسيف املشاريع وتكون األولوية حسب  األولويةللتخطيط من اختيار 
 متها.، ومقتضيات امن الدولة وسالاألخرىللمشاريع  إفادةالقومي، ومدى 

 األوقاتوهو من ابرز عناصر التخطيط ولكن املشاريع ختتلف يف حتديد الوقت الالزم للتنفيذ: 
اليت حتتاجها فهناك مشاريع اخلمس سنوات ومشاريع السبع سنوات.....ولكن جيب حتقيق املشروع 

 وقت ممكن. بنقل
 مرونة التخطيط: وذلك باملشاركة يف وضع اخلطة ومتابعة تنفيذ اخلطة.
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 .8اإلداريثانيا: التنظيم 
ال سيما  اإلداريةحماولة حتسني كل ما يتعلق بكيفية اجناز الوظيفة : اإلداريتعريف التنظيم 

 .اآلخروبعالقة العمليات بعضها بالعض  باإلجراءاتاجلوانب اخلاصة 
يف  رافاإلساالستفادة من املوارد البشرية واملوارد املادية، مع جتنب  :اإلداريهدف التنظيم 

 .أمكناملوارد ما  أوالوقت  أواجلهد 
السفلى  باإلدارةاملختلفة ولكنه يرتكز  اإلدارةمجيع مراحل : اإلداريجماالت التنظيم  

 والوسطى.
 : األمثلالتنظيم 

 .اإلدارية األعماليكون عن طريق حتليل 
 عناصرها الضرورية، ملعرفة الالزم منها وغري الالزم. إىلردها 

 يقوم عملهم على املنطق والفهم السليم. دارينياإلاحملللني 
 .اإلداريطرق عمل التنظيم 

 يف جمموعة. اإلداريدراسة اجلهاز 
 .اإلداريالدراسات املتعلقة بالتنظيم  إجراء

 التصميم املادي ملكان العمل.
 .اإلجراءاتتبسيط 
 العامة. اإلدارةيف نطاق  اآلالتمن  اإلفادة

 تبسيط العمل.
 .اإلنتاجيةج ومعايري الكفاية النماذ  إعداد

 حد ممكن. أقصى إىلالعاملة  األيديحتديد اخلطة املثلى لالستفادة من 
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 ثالثا: سلطة إصدار القرار، وتفويض السلطة.
 القرار. إصدارسلطة 
القرارات  إصداروهلذا فان  اإلدارينيالقرارات هي مهمة يشرتك فيها كافة القادة  إصدارمهمة 

 القيادة.عنصر جوهري يف 
والقادة خمتلفني يف اختاذ القرارات فمنهم من يتخذها بيسر وسهولة ومنهم من يعاين يف اختاذ 

 القرارات.
 اخلربة واملرونة تساعد وتسهل يف اختاذ القرارات مع مرور الوقت. أن

معوقات عند تنفيذ القرار  أوصعوبات  أياليت ميسها القرار لتاليف  اإلداراتجيب مراعاة مجيع 
 .عملية التسميةوتسمى 

من اجل املراقبة واملتابعة والتفتيش الذي  اإلدارةاحملافظة واالهتمام بالقرارات اليت تصدر عن 
 حتظى به املؤسسة.
والقيد حمدود  اإلدراك القيد الذهينمن  اإلنسانالقيود اليت تقع على  أن: اإلداريفائدة اهلرم 

 اإلنسانفلي بوسع  وقيد املكانعات العمل احملدودة سا والقيد الزمينقدرته حمدودة  أن اجلسمي
 .9من مكان جتعل ال بد من توفر هرم سلطوي يتشارك يف اختاذ القرار بنكثرالتواجد 

 األقليتخذون القرارات  الوسطى، األساسيةيتخذون القرارات  العليا: اإلداريمستويات اهلرم 
 املباشر على التنفيذ. اإلشراف لألصحابوهي  والدنياالتنفيذ  إىلدرجة وهي قريبة 

 :10اعتبارات متخذ القرار
وكفاية للمعلومات والتماشي مع  الدقةيكون مبين على  أنتكمن يف  القيمة احلقيقية للقرار

 .اإلدارةسياسة 
 . اإلدارةواملتعاملني مع  لإلدارة أمهية سرعة اختاذ القرار

 للمواد. أوالعاملني  ألجرة األدىنحبيث تكون باحلد  ختفيض تكاليف القرار
من الدرجة الدنيا يف اختاذ القرار كلما   اإلدارةكلما متت مشاركة النفسية لتوزيع السلطة   اآلثار
 الدنيا من تطبيق القرارات واملشاركة فيها. اإلدارةوذلك حبرص  لإلدارةكان النجاح 
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 القرارات هي طرقتني: إصداروطريقة 

 املرحلة الرمسية النظامية.
 .أعلى إىل أسفلمن  تبدأت البسيطة القرارا

 .أسفل إىل أعلىالقرارات اهلامة تباد من 
 املرحلة السيكلوجية االجتماعية.

العمل للمصلحة العامة ومىت كانت املصلحة الشخصية مؤثرة وجب  اإلداريجيب على القائد 
 عليه التنحي عن القيادة.

فنيني الن جناح القيادة وكفاءهتا يعتمد وصغار ال اإلدارينيجيب غرس روح التعاون بني القادة 
 على جناح ونشاط صغار املوظفيني.
 اإلدارةغالبا ال تكون وافية بالكامل نتيجة السرعة يف  اإلدارينيالبيانات اليت تتوفر للقادة 

احلديثة ولذلك يتطلب من القائد املاهر اختاذ قرار خارج عن املنطق يف ظروف حمددة ووفق عوامل 
 ك املرحلة من اجل حتقيق الصاحل العام وهي تتكون هذه املهارة من التجربة واملرونة.نشات يف تل

 شخصية الرئيس تؤثر على القرارات اليت تتخذ من جانبه.
 اليت تصدر عنها وهي تتكيف معها. اإلداريةالقرارات تتنثر بالبيئة 

 مؤثرات القرارات
 .اإلداريشخصية 

 استعداده لتحمل املسئولية.
 .أعصابةيف  التحكم

 مقدرته الشخصية يف حسم اخلالفات اليت تنجم بسرعة وحزم.
 تعاون املوظفني على احرتام أوامره وتنفيذها.

 تفويض السلطة.
 الدنيا. اإلدارةالعليا ويضيق يف  اإلدارةتفويض السلطة يتسع بني 

حرتام التقاليد ا أوبطريقة ضمنية نتيجة لتوزيع العمل  أوالتفويض يكون كتابة بطريقة رمسية، 
 العملية املستقرة.
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جمرد طريقة لتنفيذ العمل على  أهنامسئولياته بل  أوالتفويض ال يعين ختلي الرئيس عن سلطاته 
 .األفضلالنحو 

 .لإللغاءتفويض السلطة قابل 
 تفويض السلطة خاضع لتعديل حسب ما يراه املسئول.

ض الواجبات، وقد يكون ببعض قد يكون التفويض كامال للسلطة، وقد يكن التفويض ببع
 القرارات املعينة.

 .اإلدارياليت فوض هبا املوظف  اإلداريةجيب حتديد السلطة 
 سوء استعمال. إىلمراقبة املسئولني الذين مت تفويض السلطة هلم حىت ال حتول 

 تفويض السلطة فيها: اإلداريونمسائل ال حيبذ 
 املسائل املالية والتصرف بامليزانية.

 ات الكربى املتعلقة بالتشريع داخل املنظمة وخارجها.القرار 
 اقرتاح التغيري يف السياسة العامة اليت تسري عليها املنظمة.

 ختصيص مبالغ معينة للمشاريع اخلاصة باملنظمة.
 الكربى. األساسيةالتعيني يف الوظائف 

 توزيع القوى العاملة. وإعادة وإجراءاتهالتغيريات الكربى يف طرق العمل 
 اجيابيات تفويض السلطة:

 رفع الروح املعنوية للموظفني.
 ومبقدرهتم على حتمل املسئوليات. أنفسهمزيادة شعورهم بالثقة يف 

 على العمل. وكفاءهتمزيادة مقدرهتم 
 .11الفرق بني تفويض السلطة وتفويض التوقيع

 تفويض السلطة نقل االختصاص بينما تفويض التوقيع يبقي التوقيع للمفوض.
 .األصيلة القرار ختتلف حبسب طبيعة املفوض بينما تفويض التوقيع هلا نفس قوة قو 
 الفرق بني تفويض السلطة واحللول بالسلطة. 

 احللول فهو حبكم القانون. أما إداريتفويض السلطة عمل 
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 بينما احللول هو عمل فين ختصصي. أردايتفويض السلطة عمل 
 الفرق بني التفويض واإلنابة.

 سلطة جبزء من االختصاص بينما اإلنابة بكامل االختصاص.تفويض ال
 احد مرؤسية بينما اإلنابة تكون بني املرؤسني. إىلتفويض السلطة تكون 

 
 .12رابعا: التنسيق

التوفيق بني نشاط اجلماعة واليت تعمل على حتقيق غرض مشرتك، وبث  تعريف التنسيق:
 هده.، حبيث يبذل اجلميع قصار جاألفراداالنسجام بني 

 ومثاله قائد الفرقة املوسيقى.
تتناسب صعوبة التنسيق وحجم املؤسسة تناسبا طرديا؛ فكلما كانت املؤسسة بسيطة كان 

 .أصعبوكلما اتسعت املؤسسة كان التنسيق  أسهلالتنسيق 
 . اإلداريالتنسيق باملكان والزمان وعدد املوظفني واملستوى  يتنثر

احلرب بني الوزارات  إزاء اآلراءالثانية وذلك الن استطالع نشا التنسيق عقب احلرب العاملية 
 املختلفة مطلوب فكان التنسيق بني تلك الوزارات مطلب رئيسي.

 بنحسنبني املؤسسات العامة املختلفة لتحقيق املصاحل العامة  قالصاحل العام يوجب التنسي
 تضارب فيما بينها. أوصورة من غري تعطيل 

يف نفس  اإلداراتبغريها من  اإلدارة، عالقة لإلدارةالعمل الداخلي  مهام التنسيق: ) ترتيب
 يف غري الوزارة. اإلداراتبغريها من  اإلدارةالوزارة، عالقة 

 والساسة يف الدولة. اإلدارينيالتنسيق من مهام 
عن  املتقاعسة اإلداراتاملتغولة وحيث  اإلدارات: وهو كبح مجاح اإلداريةتنسيق املسافات 

 العمل.
 التنسيق ال يقتصر على مرحلة معينة بل يلزم مجيع املراحل.

 هناك تالزم بني التنسيق والتنظيم.
 مراحل التنسيق هي بني الوزارات واملؤسسات املستقلة لكوهنا تتقاطع يف العمل. أصعب
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 :اإلدارينيوسائل التنسيق االتصال بني 
 والبصرية. وسائل االتصال الشفوية والكتابية، واحلديثة من السمعية

 .أسفل إىل أعلىمن 
 أعلى. إىلمن أسفل 

 من اجلمهور. اإلدارةواالتصال مع خارج 
 جماالت التنسيق:

املختلفة،  اإلداراتبيان العالقات بني  إىليهدف  األول: والتنسيق املادي اإلجراءاتتنسيق 
 ختلفة.امل اإلدارات إىلاالختيار بني اخليارات املتعددة وتوجيهها  إىليهدف  واآلخر

 
 خامسا: القيادة.

نشاطه توجيها متناسقا حنو  أوجهعلى اختالف  اإلدارةتوجيه العنصر البشري العامل يف 
 .13وجه ممكن أفضلعلى  أهدافهاحتقيق 

ال بد من وجود عنصرين هامني لضمان التنسيق بني القادة  اإلداريةمع تعدد القيادات 
 يه.أوهلما وحدة القيادة وحدة التوج واملرؤوسني

القيادات: القيادة التسلطية وهي استئثار القائد بالقرارات وله سلبيات منها فشل القرار  أنواع
وسوء احلالة النفسية للموظفني وتوتر العالقات االجتماعية، القيادة الدميقراطية وهي القيادة التشاركية 

 الكياسة واحلزم لتحقق هدفها. إىلوهي حتتاج 
 العامة. اإلدارةالقيادة هي روح 

 الناجحة ليست باملكونات بل بقيادهتا الناجحة. اإلدارة
بالواجبات بل ميدهم بالدوافع واحلوافز اليت تبعث  اإلدارةمن  بالتنكدال يقتصر دور القائد 

 النشاط.
 يف الدولة بني عدة جهات. اإلداريهي مسئولية موزعة يف اجلهاز  اإلداريةالقيادة 

 اآلخرفقد يستعمل بعض القادة الشدة ويستعمل  آخر إىل القيادة هي فن خيتلف من شخص
 اللني.
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 صفات القائد الناجح:
 عند بول.

 املقدرة على تناول العالقات العامة من كافة زواياها ومعاجلتها.
اخلط العام املتمثل بسياسة الدولة العامة، مبعىن عدم  إىل اإلداريةارجعا خمتلف التصرفات 

 شخصنة الوظيفة.
 على كافة االعتبارات. وتقدميهصاحل العام تقديس ال

 االستجابة للروح السياسية العامة والعالقات العامة.
 .اإلنتاجالطرق اليت توفر الكفاية يف  أفضلالقدرة على ختري 

 عند الدكتور توفيق رمزي.
 يكون نظيف احلياة طاهرها. أن
 يكون متشبعا بفكرة املسئولية اجلماعية مرهف الشعور. أن
 كون ذا خلق طيب وسلوك حسن.ي أن
 يكون عادال منصفا يف معامالته أن
 يكون يف صحة جيدة أن
 يكون قوي االحتمال. أن
 يكون مستبشرا متفائال. أن
 يكون عنده روح الفكاهة واملرح أن

صفات القائد السابق هي املزج بني اجلسمانية الطبيعية، واالخالق  أنيالحظ مما سبق 
 . لإلدارةاملكتسبة فضال عن املوهبة الطبيعية  أووالطبائع املوروثة 

 :اإلدارينيكيفية اختيار القادة 
احلرية املطلقة يف االختيار، ولكن هذه الطريقة فاسدة ملا فيها من حمسوبية وتعريض اجلهاز 

 للخلل فضال عن بعدها عن روح الدميقراطية. اإلداري
 ايل.املركز االجتماعي واليت تعتمد على النسب والوضع امل

االنتخاب وهي غري موفقه دائما الن حب الشعب وتعاطفه مع شخص دون اخرى ال يعين 
 يف القيادة. اإلداريةالكفاءة 
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 .باإلدارةمدارس خاصة  إىل اإلدارينيالتعليم واالعداد فهي تعد القادة 
ر تتوف أناالختبارات املهنية وهي امر ثانوي للقائد ولكن بعض املناصب ال بد من صاحبها 

 فيه بعض القدرات الفنية.
اخلربة والتجربة وهي تسمح لفئة حمددة هلا القدرة على العمل القيادي يف الرتشح هلذا 

 املنصب.
 .اإلداريوظائف القائد 

 االوامر، التنسيق، مث املراقبة. إصداروضع اخلطة، التنظيم، ولقد عدها فايول خبمسة مهام: 
 :اآليتلنحو وهي على ا posdcorbوعدها لوثر بكلمة 

 ..planningالتخطيط 
 .organizingالتنظيم 

 .staffingشئون املوظفني 
الالزمة لتنفيذ  األوامر بإصداروهو نشاط الرئيس املستمر واملتعلق  directingالتوجيه 

للتنكد من أهنا تنفذ على الوجه املطلوب  األوامرومتابعة تلك  اإلدارياملنوطة بالرئيس  اإلداريةاملهمة 
 .اإلداريذا املعىن يعترب اخص واجبات الرئيس وهب

 .co-ordinatingالتنسيق 
تتطلب نقل املعلومات  اإلداريةفالقيادة  reportingالنشاط املتعلق بالبيانات والوثائق 

عمل الرئيس  أنكما   اإلدارييف نطاق التنظيم  أعلى إىل أسفلومن  أسفل إىل أعلىوالبيانات من 
الرؤساء السياسيني مبا يطلبون من بيانات وتبادل معلومات مع الرؤساء يقتضي تزويد  اإلداري

 اآلخرين.
يؤدي واجباته يف حدود ما  أنمسئول عن  اإلداريفالرئيس  budgetingالنشاط املايل 

حيسن التصرف يف تلك االعتمادات وان حيدد بدقة  أنبني يديه من اعتمادات وذلك يتطلب منه 
 كيفية اإلنفاق.  اوجه صرفها وان يشرف على

 دقة واقل تداخال. أكثر األولوالتقسيم 
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 سادسا: الرقابة.
 متهيدا للتعامل معها مبا تستحق. األعمالتقدير 

 أوتقدير اجنازات العاملني لبيان مدى حتقيقها ألهدافها وأسباب النجاح  تعريف الرقابة:
 .14الفشل املتصلة هبا متهيدا للتعامل معها مبا يصلح شاهنا

  الرقابة: أهداف
 ذلك. وأسبابوما مل يتم  أعمالوما مت اجنازه من  اإلدارة أهدافالوقوف على مدى حتقق 

 لدراستها ووضع احللول املناسبة هلا. اإلدارةومعرفة مشكالت 
 ختفيض تكاليف العمل العام.

 .أعماهلمتقييم العاملني ومتحيص 
 من احرتام القواعد القانونية. التنكد

 مراحل املراقبة:
 حتديد مستويات لالجناز. األداءوضع معدالت 

 واألهداف املرجوة. األداءاملنجزة يقوم على أساسني مها معدالت  األعمالتقيم 
 معاجلة النتائج املكتشفة وحتديد املسؤولية متهيدا إلنزال العقوبة والبحث عن احللول.

 ميقات املراقبة.
طاء فتتناول االستعدادات والتجهيزات الالزمة تفادي األخ إىلاملراقبة السابقة وقائية وهتدف 

 للقيام باملشروع.
املراحل اليت متت  أواملراقبة املالزمة تالزم القيام بالعمل فتتم إثناءه وتستهدف تقدير األجزاء 

 منه وإزالة العوائق اليت يتعرض له العمل.
يت ختضع هلا من اجل ال باألعمال اإلتيان أعقاباملراقبة الالحقة وهي الغالبة وهي متارس 

 تقيمها واختاذ املواقف املناسبة منها.
 عناصر املراقبة:
 دقة املالحظة.

 الكياسة وحسن التعامل مع اخلاضعني للمراقبة.
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 حمل املراقبة. األعمالمعرفة كل من نوعية 
روحهم  أضعاف إىلهتدف الرقابة للوقوف على ما يفكر به املوظفون عن كثب، وما يؤدي 

 املعنوية.
النشاط  أوالشكوى من الرؤساء  أوما يبديه املوظفون عن ظروف العمل  اإلدارةتراقب 

 االجتماعي.
مث القيام بتحليل األسباب اليت  األسئلةاليت نزعج املوظفني عن طريق  األسبابتكون مفهم 

 تزعجهم للعمل على حلها.
 

 .15سابعا: العالقات العامة
العامة واملواطنني، وما  اإلدارةالرئيسية والثانوية بني  جمموع العالقاتتعريف العالقات العامة: 

 يتخلل هذه العالقات من مؤثرات وتفاعالت.
 باجلمهور. اإلدارةاتصال 

 فهو يقيمها عن طريق من ميثله يف جملس النواب. اإلدارةالعام يؤثر يف  الرأي
 .اآلخرويفشل البعض  اإلداراتتعاون اجلماهري هو ما ينجح بعض 

عرقلته  أوكسب اجلمهور واالبتعاد عن عدم تعاون اجلمهور   إىلالقات العامة هتدف الع
 .باإلداراتللمشاريع املتعلقة 

مدى  إىل باإلضافةالذي متثله،  اإلدارةخمتلف حبسب موضوع  اإلداراتتعاون اجلمهور مع 
 .اإلدارةمع تلك  املوظفنيتعاون 

املتاحة من اجل توضيح ماهية  عالنيةاإلالعامة باجلمهور بكافة الوسائل  اإلدارةتتصل 
 املسامهة يف هذه املشاريع. إىلدعوته  أواملشاريع 

من  أدائهامن اجل تلمس حاجاته وحتسني  ايقوم بتقييمه أنالعامة للجمهور  اإلدارةتتيح 
 العامة. رأياجل كسب 

 العالقات العامة. إلمناءطبيعية  أداةكل موظف عمومي هو 
 لعامة:يف العالقات ا اآلراء
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 إىلملحوظات تتوجه  أيالعام ويف حال وجود  الرأييف تكوين  اإلدارةال تدخل  أنجيب 
 يف الدول املتقدمةاملباشر.  املسئول

 شرح برناجمها وخماطبة اجلماهري. اإلدارةعلى  أن
 .املتنخرةيف الدول العامة وإقناعه.  الرأيهي خماطبة  لإلدارةمن السلطات املمنوحة  أن
  واألحكام السلطانية للماوردي ، وسفألبي ي اخلراجهات أمثلة من كتاب . لتاسعاالسؤال ،

  .والسياسة الشرعية البن تيمية ، على أنشطة اإلدارة
 أوال. أمثلة على أنشطة اإلدارة من كتاب اخلراج أليب يوسف:

ن قال أبو يوسف: أما العشور فرأيت أن توليها قوما م: "نص من كتاب اخلراج أليب يوسف
أهل الصالح والدين وتنمرهم أن ال يتعدوا على الناس فيما يعاملوهنم به فال يظلموهم وال ينخذوا 
منهم أكثر مما جيب عليهم، وأن ميتثلوا ما رمسناه هلم، مث تتفقد بعد أمرهم وما يعاملون به من مير 

خذهتم مبا يصح عندك هبم، وهل جياوزون ما قد أمروا به؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقبت، وأ
عليهم ملظلوم أو منخوذ منه أكثر مما جيب عليه، وإن كانوا قد انتهوا إىل ما أمروا به، وجتنبوا ظلم 
املسلم واملعاهد أثبتهم على ذلك األمر وأحسنت إليهم؛ فإنك مىت أثبت على حسن السرية واألمانة 

ن يف إحسانه ونصحه، وارتدع الظامل عن وعاقبت على الظلم والتعدي ملا تنمر يف الرعية يزيد احملس
 .(16)"معاودة الظلم والتعدي

 األنشطة اإلدارية:
أهل الصالح والدين وتنمرهم أن ال يتعدوا على الناس فيما : من اختيار املوظفنيأسس 

 .يعاملوهنم به فال يظلموهم وال ينخذوا منهم أكثر مما جيب عليهم
 .رهم وما يعاملون به من مير هبممث تتفقد بعد أم: الرقابة على املوظفني

وهل جياوزون ما قد أمروا به؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك عزلت : نظام احلوافز، ونظام العقوبة
وعاقبت، وأخذهتم مبا يصح عندك عليهم ملظلوم أو منخوذ منه أكثر مما جيب عليه، وإن كانوا قد 

 .ثبتهم على ذلك األمر وأحسنت إليهمانتهوا إىل ما أمروا به، وجتنبوا ظلم املسلم واملعاهد أ
 .وأن ميتثلوا ما رمسناه هلم التوجيه:

                                                           
قيق : طه عبد الرءوف ، حتالناشر : املكتبة األزهرية للرتاث، هـ(112أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري )املتوىف : ، اخلراج - 16

 .1/176، دسعد ، سعد حسن حمم
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 األحكام السلطانية للماوردي:. أمثلة على أنشطة اإلدارة من كتاب ثانيا
ونظر املظامل هو قود املتظاملني إىل التناصف  : "نص من كتاب األحكام السلطانية للماوردي

جاحد باهليبة، فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، بالرهبة، وزجر املتنازعني عن الت
نافذ األمر، عظيم اهليبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثري الورع؛ ألنه حيتاج يف نظره إىل سطوة احلماة 
وثبت القضاة، فيحتاج إىل اجلمع بني صفات الفريقني، وأن يكون جباللة القدر نافذ األمر يف 

مل حيتج النظر فيها إىل تقليد، وكان له  -كالوزراء واألمراء-ممن ميلك األمور العامة  اجلهتني، فإن كان
بعموم واليته النظر فيها، وإن كان ممن مل يفوض إليه عموم النظر احتاج إىل تقليد، وتولية إذا 

التفويض، اجتمعت فيه الشروط املتقدمة، وهذا إمنا يصح فيمن جيوز أن خيتار لوالية العهد، أو لوزارة 
أو إلمارة األقاليم إذا كان نظره يف املظامل عاما، فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن 
تنفيذه، وإمضاء ما قصرت يدهم عن إمضائه، جاز أن يكون دون هذه الرتبة يف القدر واخلطر بعد 

 .(17)الئم، وال يستشفه الطمع إىل رشوة لومتأن ال تنخذه يف احلق 
 دارية:األنشطة اإل

فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ األمر،  أسس اختيار املوظفني:
 .عظيم اهليبة، ظاهر العفة، قليل الطمع، كثري الورع

إمنا يصح فيمن جيوز أن خيتار لوالية العهد، أو لوزارة التفويض، أو إلمارة األقاليم إذا   تنسيق:
اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه، وإمضاء ما قصرت كان نظره يف املظامل عاما، فإن 

 .يدهم عن إمضائه، جاز أن يكون دون هذه الرتبة يف القدر واخلطر
 السياسة الشرعية البن تيمية:. أمثلة على أنشطة اإلدارة من كتاب ثالثا

ها حد مقدر فصل وأما املعاصي اليت ليس في نص من كتاب السياسة الشرعية البن تيمية: "
وال كفارة، كالذي يقبل الصيب واملرأة األجنبية، أو يباشر بال مجاع أو ينكل ما ال حيل، كالدم وامليتة، 
أو يقذف الناس بغري الزنا، أو يسرق من غري حرز، ولو شيئا يسريا، أو خيون أمانته، كوالة أموال 

، وكالوكالء والشركاء إذا خانوا، أو من بيت املال أو الوقوف، ومال اليتيم وحنو ذلك، إذا خانوا فيها
يغش يف معاملته، كالذين يغشون يف األطعمة والثياب وحنو ذلك، أو يطفف املكيال وامليزان، أو 
يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي يف حكمه، أو حيكم بغري ما أنزل اهلل، أو يعتدي 

                                                           
، القاهرة –الناشر: دار احلديث ، هـ(750أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري باملاوردي )املتوىف: ، األحكام السلطانية - 17
1/190. 
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داعي اجلاهلية، إىل غري ذلك من أنواع احملرمات: فهؤالء  على رعيته، أو يتعزى بعزاء اجلاهلية، أو يليب
يعاقبون تعزيرا وتنكيال وتنديبا، بقدر ما يراه الوايل، على حسب كثرة ذلك الذنب يف الناس وقلته. 
فإذا كان كثريا زاد يف العقوبة؛ خبالف ما إذا كان قليال. وعلى حسب حال املذنب؛ فإذا كان من 

د يف عقوبته؛ خبالف املقل من ذلك. وعلى حسب كرب الذنب وصغره؛ املدمنني على الفجور زي
فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأوالدهم، مبا ال يعاقب من مل يتعرض إال ملرأة واحدة، أو صيب 
واحد. وليس ألقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيالم اإلنسان، من قول وفعل، وترك قول، وترك 

عظه وتوبيخه واإلغالظ له، وقد يعزر هبجره وترك السالم عليه حىت يتوب فعل، فقد يعزر الرجل بو 
 .(18)"إذا كان ذلك هو املصلحة
 األنشطة اإلدارية:

يتعزى بعزاء اجلاهلية، أو يليب داعي اجلاهلية، إىل غري ذلك من أنواع تفويض السلطة: 
 .وايلاحملرمات: فهؤالء يعاقبون تعزيرا وتنكيال وتنديبا، بقدر ما يراه ال

فإذا كان كثريا زاد يف العقوبة؛ خبالف ما إذا كان قليال. وعلى حسب حال توجيه املعاقب: 
 املذنب؛ فإذا كان من املدمنني على الفجور زيد يف عقوبته

  وما هي مصادر دراسة اإلدارة يف اإلسالم بوصفها علما وبوصفها أنشطة وبوصفها بنيانا. العاشرالسؤال. 
 ة.كتب السرية النبوي

 كتاب األحكام السلطانية للماوردي.
 كتاب اخلراج أليب يوسف.

 كتاب السياسة الشرعية البن تيمية.
الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد كتاب 

لكبري ابن حممد احلسين حممد َعْبد احَلّي بن عبد ا، تنسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية
 .اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين

 اإلدارة يف العهود اإلسالمية األوىل، لصاحل العلي.
 

                                                           
قاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب ال، السياسة الشرعية - 18

 .31، صهـ1711الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -الناشر: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، هـ(421
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  التخطيط التنسيق الرقابة من عمل هات منوذجا على أنشطة اإلدارة. احلادي عشرالسؤال ،

 .قالرسول يف اهلجرة، بدر، األحزاب، فتح مكة، ثم دراسة فتوح الشام والعرا
 .(19)****اهلــــــــــجرة

 التخطيط:
كان أبو بكر حني استنذن رسول اهلل صلى اهلل  اختيار رفيق له وهو أبو بكر رضي اهلل عنه:

عليه وسلم يف اهلجرة فقال له: ال تعجل لعل اهلل أن جيعل لك صاحبا، قد طمع بنن يكون رسول 
 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا يعين نفسه

قال ابن إسحاق: فحدثين من ال أهتم، عن عروة بن  مناسب للخروج )التمويه(:اختيار وقت 
الزبري، عن عائشة أم املؤمنني، أهنا قالت: كان ال خيطئ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ينيت بيت 

حىت إذا كان اليوم الذي أذن اهلل فيه رسول اهلل ، أيب بكر أحد طريف النهار إما بكرة، وإما عشية
ى عليه وسلم يف اهلجرة واخلروج من مكة من بني ظهري قومه أتانا رسول اهلل صلى اهلل عليه صل

 وسلم باهلاجرة يف ساعة كان ال ينيت فيها.
قالت: فلما دخل تنخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول اهلل السرية يف بيان الوجهة: 

سلم أحد إال أنا وأخيت أمساء بنت أيب وليس عند رسول اهلل صلى اهلل عليه و  صلى اهلل عليه وسلم
بكر، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " أخرج عين من عندك " قال: يا رسول اهلل إمنا مها 

 ابنتاي، وما ذاك فداك أيب وأمي؟ قال: إن اهلل قد أذن يل يف اخلروج واهلجرة.
اهلل صلى اهلل عليه  قال ابن إسحاق: فلما أمجع رسول اختيار مكان مناسب للخروج منه:

 وسلم ]اخلروج[ أتى أبا بكر ابن أيب قحافة، فخرجا من خوخة أليب بكر يف ظهر بيته.
وكان عامر بن فهرية يرعى يف رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح  تنمني الطعام والشراب:

 .عليهما غنم أيب بكر فاحتلبا وذحبا
 التنسيق:

  توزيع املهام:و االستعانة بنهل اخلربة، 

                                                           
الناشر: ، حتقيق: مصطفى عبد الواحد، هـ(447بن كثري القرشي الدمشقي )املتوىف:  أبو الفداء إمساعيل بن عمر، السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري( - 19

 .2/299، ، م 1346 -هـ  1935عام النشر: ، لبنان –دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 
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رجال من بين الديل بن ، فاستنجرا عبد اهلل بن أرقط قال ابن هشام: ويقال عبد اهلل بن أريقط
بكر، وكانت أمه من بين سهم بن عمرو، وكان مشركا، يدهلما على الطريق، ودفعا إليه راحلتيهما، 

 فكانتا عنده يرعامها مليعادمها.
يتخلف حىت يؤدي عن رسول اهلل صلى أما علي فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أمره أن 

اهلل عليه وسلم الودائع اليت كانت عنده للناس، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وليس مبكة 
 أحد عنده شئ خيشى عليه إال وضعه عنده، ملا يعلم من صدقه وأمانته.

ره، مث ينتيهما إذا وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد اهلل أن يتسمع هلما ما يقول الناس فيهما هنا
 أمسى مبا يكون يف ذلك اليوم من اخلرب.

 وأمر عامر بن فهرية مواله أن يرعى غنمه هناره، مث يرحيها عليهما إذا أمسى يف الغار.
 الرقابة:

حىت فطن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا أبا بكر ما لك  مراقبة تصرفات من معه:
ى؟ فقال: يا رسول اهلل أذكر الطلب فنمشي خلفك، مث أذكر متشي ساعة خلفي وساعة بني يد

 الرصد فنمشي بني يديك.
 .(20)****معركـة بدر

 التخطيط:
فلما قرب من الصفراء، بعث بسيس بن عمرو االستعداد للمعركة ومعرفة أخبار األعداء: 

 .اجلهين، وعدي ابن أيب الزغباء إىل بدر يتجسسان أخبار العري
 التنسيق:
 ملهام: توزيع ا

بد واستخلف على املدينة وعلى الصالة ابن أم مكتوم فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن ع
 .املنذر، واستعمله على املدينة

ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري، والراية الواحدة إىل علي بن أيب طالب، واآلخرى اليت 
 .لألنصار إىل سعد بن معاذ

 .ةجعل على الساقة قيس بن أيب صعصع

                                                           
 .21، صهـ 1716اريخ النشر: ت، بريوت –الناشر: دار ومكتبة اهلالل ، السيد اجلميلى، غزوات النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم - 20
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 الرقابة:
وملا بردت احلرب، ووىل القوم مدحورين مهزومني قال رسول اهلل  متابعة تكليفه ملن كلف:

؟ فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا « من ينظر لنا ما صنع أبو جهل»صلى اهلل عليه وسلم: 
ل: هلل ولرسوله، عفراء حىت برد، وأخذ بلحيته فقال: أنت أبو جهل؟ فقال: ملن الدائرة اليوم؟ فقا

وهل أخزاك اهلل، يا عدو اهلل؟ فقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ فقتله عبد اهلل، مث أتى النيب صلى اهلل 
اهلل أكرب، احلمد هلل »اهلل الذي ال إله إال هو، فرددها ثالثا، مث قال: »عليه وسلم فقال: قتلته، فقال: 

فانطلقنا، فنريته إياه، فقال: « انطلق، أرنيهالذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، 
 .هذا فرعون هذه األمة

 
 .(21)األحزاب****معركـة 
 التخطيط:

نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ حماربة األعداء من الداخل ) ختذيلهم(: 
قال: يا بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف

رسول اهلل، إين قد أسلمت، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي، فمرين مبا شئت. فقال له رسول اهلل صلى 
 .اهلل عليه وسلم: إمنا أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن احلرب خدعة

 التنسيق:
 يف حفر اخلندق على الصحابة.توزيع املهام: 

 الرقابة:
فنمر النيب صلى اهلل عليه وسلم أاليصلي أحد العصر إال يف بين  متابعة تكليفه ملن كلف:

نصلي، ومل نؤمر  هنض املسلمون، فوافاهم وقت العصر يف الطريق، فقال بعض املسلمني:، قريظة
بتنخريها عن وقتها، وقال آخرون: ال نصليها إال حيث أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن 

صلوا العصر إال ليال، فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلم نصليها. فذكر أن بعضهم مل ي
 يعنف من الطائفتني أحدا.

 

                                                           
 .46ص، هـ 1716تاريخ النشر: ، بريوت –الناشر: دار ومكتبة اهلالل ، السيد اجلميلى، غزوات النيب صلى اهلل عليه وآله وسلم - 21
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 .(22)فتح مكة**** 
 التخطيط:

مث أعلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه سائر إىل مكة، فنمرهم السرية يف العمل: 
حاطب بن أيب بلتعة إىل فكتب ، بالتجهيز لذلك، ودعا اهلل تعاىل أن ينخذ عن قريش باألخبار

قريش كتابا خيربهم فيه بقصد الرسول صلى اهلل عليه وسلم، فنتى اخلرب بذلك إىل رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم من عند اهلل تعاىل، فدعا علي بن أيب طالب والزبري واملقداد وهم فرسان، فقال هلم: 

 .انطلقوا إىل روضة خاخ فإن هبا ظعينة معها كتاب لقريش
 

 التنسيق:
وقد رّتب اجليش، وكان قد جعل الراية بيد سعد بن عبادة مث بلغه أنه قال: اليوم توزيع املهام: 

يوم امللحمة.. اليوم تستحل احلرمة، فنمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يدفع الراية إىل الزبري بن 
ة، وكان الزبري على امليسرة، العوام، وقيل إىل علي بن أيب طالب، وقيل إىل قيس بن سعد بن عباد

وخالد ابن الوليد على امليمنة، وفيها أسلم وغفار، ومزينة وجهينة، وكان أبو عبيدة بن اجلراح على 
مقدمة موكب النيب صلى اهلل عليه وسلم، وسّرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجليوش من طوى، 

الد بالدخول من الليط أسفل مكة، وأمرهم وأمر الزبري بالدخول من ذى كدا يف أعلى مكة، وأمر خ
 .بقتال من قاتلهم

 الرقابة:
وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف عشرة آالف، واستخلف  متابعة تكليفه ملن كلف:

على املدينة آبارهم كلثوم بن حصني بن عتبة بن خلف الغفاري، وذلك لعشر خلون من رمضان، 
أمج فنفطر بعد صالة العصر، وشرب على راحلته عالنية لرياه فصام حىت بلغ الكديد بني عسفان و 

الناس، وأمر بالفطر، فبلغه صلى اهلل عليه وسلم أن قوما متادوا على الصيام، فقال: أولئك العصاة، 
 فكان هذا نسخا ملا تقدم من إباحة الصيام يف السفر.
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 .(23)فتوحات العراق**** 
 التخطيط:

يتطلب تنفيذ هذه اخلطة إرسال جيشني، يقوم أحدمها : وضع اهلدف والعمل على حتقيقه
بعبور شبكة األهنار إىل املدائن، ويكون اآلخر عونًا له، وحامًيا ملؤخرته، على أن يدخال املنطقة من 
ناحيتني خمتلفتني، ويلتقيان يف احلرية، فكتب إىل خالد بن الوليد، وكان آنذاك يف اليمامة، ينمره 

اربة الفرس على أن يبدأ باألبلة، كما كتب إىل عياض ابن غنم، وكان بالفراض بالتوجه إىل العراق حمل
ينمره بغزو العراق من أعاله على أن يبدأ باملصيخ، حىت يلقى خالًدا على أن تكون القيادة ملن يصل 

كون إىل احلرية أواًل، وأمرمها بنن ال يكرها أحًدا على املضي معهما، وهبذه اخلطة العسكرية الذكية ي
أبو بكر قد حصر القوات الفارسية املوجودة يف العراق بني فكي الكماشة حبيث تواجه أحد 

 اجليشني، وهي مهددة من خلفها باجليش اآلخر، مما يسبب هلا االرتباك.
 

 التنسيق:
 توزيع املهام: 

وضع حاميات عسكرية جتاه األبلة، واخلريبة يف وضع جسر البصرة على شط العرب، ويف 
 دجلة.أسفل 

عني حاكًما عسكريًا للمنطقة، هو سويد بن مقرن املزين، على أن يتمركز يف احلفري يف موقع 
 خلفي ليحمي مؤخرة اجليش اإلسالمي املتقدم.

ني أمراء يف النواحي املختلفة، وربطهم بالقيادة يف احلفري نذكر منهم: سويد بن قطبة على ع
حطبة بن قتادة السدوسي على جهته، شريح بن عامر ناحيته من منازل بين ذهل من جهة البصرة، ق

 القيين السعدي على اخلريبة.
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 .(24)فتوحات الشام**** 
 التخطيط:

اختيار فتح الشام هدف والسعي لتحقيقة بتعيني أربعة وضع اهلدف والعمل على حتقيقه: 
عبيدة وأبو  لفتحاها وتعيني أربعة قادة: هم شرحبيل بن حسنة يزيد بن أيب سفيان للقتال جيوش

 .رضي اهلل عنهم مجيعا وعمرو بن العاص، وجيش احتياط خامس بقيادة عكرمة بن أيب جهل
  

 التنسيق:
 توزيع املهام: 

 توزيع مهام اجليوش واماكنهم اليت سيفتحوهنا.
 بيان ارتباط اجليش الرابع مع اجليش الثالث على النحو اآليت:

بيل بن حسنة، بل طريق إيلياء حىت تصل إىل ال تسلك الطريق الذي سار عليه يزيد، وشرح
 .فلسطني

ابعث العيون لينتوك باألخبار عن أيب عبيدة ملساعدته إذا كان يريد ذلك، وإال فننت لقتال 
 .فلسطني

 .قدم الفرسان أليب عبيدة، واجليش إثر اجليش، إذا طلب منك ذلك
 

 الرقابة:
 أنطاكياحيث اجتمعوا يف منطقة  نطيونالبيز تغري اخلطة يف قتال  متابعة تكليفه ملن كلف:

سلمني، فكان من جيوش املسلمني أن جتمعت واقرتح عمرو بن العاص التجمع وفلسطني لوقف امل
ومواجهة البيزنطيون كجيش واحد وبعثوا إىل أيب بكر رضي اهلل عنه فوافق أبو بكر رضي اهلل عنه 

 لقائد العام للجيوش.وبعث إىل خالد ليلتحق معهم ويقاتل البيزنطيون ويكون ا
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  درس منوذجا من القيادة يف القرآن الكريم وحلل ما هي الصفات القيادية اليت أ. الثاني عشرالسؤال

 .أبرزها القرآن الكريم :مثل موسى، هارون، داود ، وسليمان عليهم السالم، ذي القرنني، قصة طالوت
  ََنا َوحَنُْن َوقَاَل هَلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنه اللهَه َقْد بـَع َث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا قَاُلوا َأىنه َيُكوُن لَُه اْلُمْلُك َعَليـْ

 اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وملَْ يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنه اللهَه اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة يف 
( َوقَاَل هَلُْم نَِبيـُُّهْم ِإنه آيََة ُمْلِكِه َأْن يَْنتَِيُكُم التهابُوُت 274َكُه َمْن َيَشاُء َواللهُه َواِسٌع َعِليٌم )َواللهُه يـُْؤيت ُملْ 

يًَة َلُكْم ِإْن  آَل  ِفيِه َسِكيَنٌة ِمْن رَبُِّكْم َوبَِقيهٌة ممها تـََرَك آُل ُموَسى َوآُل َهاُروَن حَتِْمُلُه اْلَماَلِئَكُة ِإنه يف َذِلكَ 
فـََلمها َفَصَل طَاُلوُت بِاجْلُُنوِد قَاَل ِإنه اللهَه ُمْبَتِليُكْم بِنَـَهٍر َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فـََلْيَس ِمينِّ ( 274)ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ 

ُهْم فـََلمها َجاَوزَُه ُهَو َوالهِذيَن َوَمْن ملَْ َيْطَعْمُه فَِإنهُه ِمينِّ ِإاله َمِن اْغتَـَرَف ُغْرَفًة بَِيِدِه َفَشرِبُوا ِمنْ  ُه ِإاله قَِلياًل ِمنـْ
ِه َكْم ِمْن ِفَئٍة قَِليَلٍة آَمُنوا َمَعُه قَاُلوا اَل طَاَقَة لََنا اْليَـْوَم جِبَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاَل الهِذيَن َيظُنُّوَن أَنـهُهْم ُماَلُقو الله 

َنا 273للهِه َواللهُه َمَع الصهاِبرِيَن )َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة بِِإْذِن ا ( َوَلمها بـََرُزوا جِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربـهَنا أَْفرِْغ َعَليـْ
رًا َوثـَبِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن )  ( فـََهَزُموُهْم بِِإْذِن اللهِه َوقـََتَل َداُووُد َجاُلوتَ 250َصبـْ

َسَدِت اأْلَْرُض َوآتَاُه اللهُه اْلُمْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلهَمُه ممها َيَشاُء َوَلْواَل َدْفُع اللهِه النهاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َلفَ 
ُلوَها َعَلْيَك بِاحلَْقِّ َوإِ 251َوَلِكنه اللهَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنَي ) نهَك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي ( تِْلَك آيَاُت اللهِه نـَتـْ

(252)    252-274سورة البقرة: رقم اآلية. 

 قائدا:عليه السالم طالوت 
 البسطة يف العلم. العلم:

 البسطة يف اجلسد. القوة اجلسدية:
وذلك بان جعل هلم االختبارات لينظر من يعينه ومن ال  القدرة على اختيار أفضل املعاونني:

 ب من النهر، وبالقتال مع جنود جالوت.يعينه؛ فاختربهم بالشر 
بعدم االلتفات إىل كثرت العدد واحلماسة يف بداية الرحلة من اجل  حسن التصرف)احلكمة(:

 القتال، بل قام باختبارهم.
 ويتمثل بالتنكد بان النصر من عند اهلل تعاىل، والدعاء إىل اهلل تعاىل.  اإلميان باهلل تعاىل:

 الوت وجنوده وعدم الفرار منهم.وهو يف قتال ج املواجهة:
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  مواجهة األزمة حتتاج إىل فريق عمل، والثقة بالقدرات، وان تكون القيادة الثالث عشر.السؤال

 .مصدر إهلام هات شاهدا من القرآن الكريم والسنة وقصص القرآن على هذه العناصر

 الشاهد األول من القران الكرمي.
يَاأَيُـَّها النهيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن  تعاىل:  : قال اهللفريق عمل

25 اَل يـَْفَقُهونَ َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يـَْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الهِذيَن َكَفُروا بِنَنـهُهْم قـَْومٌ 
 ،

فهم من اآلية الكرمية أن اهلل تعاىل أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بتحريض املسلمني وحثهم ومما ي
على القتال مبعىن أن اجلهاد حيتاج إىل فريق عمل ليؤدي هذا العمل وهو فريق املؤمنني، فقد واجهة 

اإلضافة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم األزمة يف قتال الكفار وتفوقهم العددي بإعداد فريق عمل ب
 حتريضهم على القتال.

 
َفَمْن َحاجهَك ِفيِه ِمْن بـَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل تـََعاَلْوا   : قال اهلل تعاىل:الثقة بالقدرات

َنْجَعْل َلْعَنَت اللهِه َعَلى َندُْع أَبـَْناَءنَا َوأَبـَْناءَُكْم َوِنَساَءنَا َوِنَساءَُكْم َوأَنـُْفَسَنا َوأَنـُْفَسُكْم مُثه نـَْبَتِهْل فَـ 
ومبن يباهله ألن ذلك آكد يف الداللة  الرسول صلى اهلل عليه وسلمواألمر خمتص ب، "26اْلَكاِذِبنيَ 

على الثقة بالنفس واإلميان بانتصار حجته، وإال ما كان عرض أفالذ كبده وأهله للهالك، ولكن 
من دون االرتطام هبا كما هو مبني يف كتب التاريخ املباهلة مل تتم ورجع الوفد حبجة استشارة قومه 

فواجه النيب ، فنجد من اآلية السابقة أن اهلل بني ثقة نبيه صلى اهلل عليه وسلم بنفسه 27"فارجع إليها
ثقة باهلل تعاىل الناجتة عن صلى اهلل عليه وسلم األزمة مع املعرضني عن ذكر اهلل تعاىل، وهذه الثقة 

 . من الفصاحة والبيان ما تعطيه القدرة على إقامة احلجة عليهم ومبا أعطاه من قدرات
 
 

                                                           
 .65سورة األنفال رقم اآلية  - 25
 .61سورة ال عمران رقم اآلية  - 26
 -سورية ، )دار اليمامة  -محص  -هـ(، الناشر : دار اإلرشاد للشئون اجلامعية 1709إعراب القرآن وبيانه، حميي الدين بن أمحد مصطفى درويش )املتوىف :  - 27

 .1/525هـ،  1715بريوت(، الطبعة : الرابعة ،  - دمشق -بريوت( ، ) دار ابن كثري  -دمشق 
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 : لقيادة مصدر اهلاما

أن القائد احلكيم حيسن التصرف يف املواقف الشداد مما يلهم اتباعه حسن الطاعة 
ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ   فَِبَما َرمْحٍَة ِمَن اللهِه لِْنَت هَلُْم َوَلوْ  ولقد عربت اآلية الكرمية واالستبسال بالعمل، 

ُهْم َواْستَـْغِفْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـَو  كهْل َعَلى اللهِه اْلَقْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ
وغلظ " ة مبا يلي: ، ولقد فسر الطنطاوي هذه اآلي153سورة آل عمران   ِإنه اللهَه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ 

  القلب عبارة عن قسوته وقلة تنثره من الغلظة ضد الرقة، وتنشن عن هذه الغلظة الفظاظة واجلفاء.
واملعىن: فبسبب رمحة عظيمة فياضة منحك اهلل إياها يا حممد كنت لينا مع أتباعك يف كل     

ا فيها يف غزوة أحد موقف أحوالك، ولكن بدون إفراط أو تفريط، فقد وقفت من أخطائهم اليت وقعو 
فلم تعنفهم على ما وقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم احلزن واهلم.. بل كنت  القائد احلكيم امللهم

  لينا رفيقا معهم.
وهكذا القائد احلكيم ال يكثر من لوم جنده على أخطائهم املاضية، ألن كثرة اللوم      

ملاضي لينخذ منه العربة والعظة حلاضره ومستقبله ويغرس والتعنيف قد تولد الينس، وإمنا يلتفت إىل ا
ويشحذ عزميتهم وجيعلهم ينظرون إىل حاضرهم ومستقبلهم بثقة  حيفز مهتهميف نفوس الذين معه ما 

 وإطمئنان وبصرية مستنرية.
ولو   -تعاىل -وإن الشدة يف غري موضعها تفرق وال جتمع وتضعف وال تقوى، ولذا قال    

 28"القلب النفضوا من حولك.كنت فظا غليظ 
 وتفسري الطنطاوي يؤكد اهلام القائد جلنوده حبسن تصرفه.

 الشاهد الثاين من السنة النبوية.
اهلجرة النبوية من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة كان مثال واضح على إعداد فريق  فريق عمل:

عليه وسلم يف اهلجرة، علي بن ايب عمل مكون من أيب بكر رضي اهلل عنه رفيق النيب صلى اهلل 
طالب رضي اهلل عنه يعيد األمانة اليت عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، السيدة أمساء بنت أيب 
بكر رضي اهلل عنها حتضر هلما الطعام، وأخوها عبد اهلل رضي اهلل عنه ينتيهم بنخبار قريش، وموىل 

 عنه ينيت هلم بالغنم حيلبا ويذحبا لينكال ويطمس أثار أيب بكر رضي اهلل عنه عامر بن فهرية رضي اهلل
                                                           

تاريخ النشر: أجزاء األوىل،  ، الطبعة:القاهرة –دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة  الناشر:حممد سيد طنطاوي، ، التفسري الوسيط للقرآن الكرمي - 28
 .2/916، 1334يناير  :9 - 1
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، فكان هذا فريق عمل النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اهلجرة 29عبد اهلل بن أيب بكر رضي اهلل عنه
املباركة، فقد وجاهة النيب صلى اهلل عليه وسلم األزمة من مطاردة الكفار له صلى اهلل عليه وسلم 

 توضيح مهمتهم سابقا. ومن معه بفريق عمل كما مت
 

املؤمن القوي، »عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  الثقة بالقدرات:
خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل خري احرص على ما ينفعك، واستعن باهلل وال 

اهلل وما شاء فعل، تعجز، وإن أصابك شيء، فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر 
 . 30«فإن لو تفتح عمل الشيطان

أن اإلنسان املسلم حيتاج قدراته يف األزمة اليت متر به ليستطيع أن يتخطاها، فالقوة هي     
من القدرات اليت متيز املؤمن القوي عن املؤمن الضعيف مع يف كليهما اخلري، ولكن حدوث األزمة 

الضعيف، فيجب على املسلم أن يثق بقدراته ويعززها ملا يف  يظهر الفرق بني املؤمن القوي واملؤمن
 ذلك من تقرب هلل تعاىل.

ومما يذكر يف الثقة بالقدرات أن الصحابة يف بداية اجلهاد كانت هلم ثقة بقدراهتم يف أن     
اهلل  اجملاهد كان يقابل عشرة من املقاتلني وال يفر، فهذا دليل على الثقة بالقدرات اليت أعطاهم إياها

 .31تعاىل، والثبات من اهلل تعاىل وطمننة قلوهبم
 

أن مقدرة النيب صلى اهلل عليه وسلم على القيادة وحكمته يف التصرف  :القيادة مصدر اهلام
وإدارة املوقف يف غزوة اخلندق وحرص النيب صلى اهلل عليه وسلم على محاية املسلمني حثت 

جملال للصحابة يف مساعدة الرسول صلى اهلل عليه وسلم الصحابة على التفكري والتدبر فيما يفتح ا
يف محاية املسلمني ومواجهة الكافرين فنهلمت الصحايب سلمان الفارسي فكرة حفر اخلندق وهي 
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حلماية املسلمني وأهلمت الصحايب نعيم بن مسعود الذي كان قد اسلم حديثا فكرة اإليقاع بني 
 .32قريش واليهود وزرع الفرقة بينهما

يفهم اإلهلام من القيادة على انه نوع من التحفيز وهذه بعض األمثلة على حتفيز  وقد
 املصطفى رضي اهلل عنه: 

استطاع عليه الصالة والسالم فعل ذلك عندما استطاع أن يعزز التحفيز النابع من داخل 
نفس الوقت  اإلنسان املرتبط بالوعد األخروي , فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل، ويف

استطاع أن يفهم غرائز أتباعه ليقوم بتلبية احتياجاهتم النفسية والروحية، فلم يكن ينهج مبدأ الثواب 
والعقاب أو )العصا واجلزرة( كنسلوب، وإمنا كان خيلق بيئة حمفزة جتعل األتباع يعملون لقضية كربى 

 مألت عليهم كل أركاهنم .
مألت واديا، فسنل الرسول أن يعطيه فوهبه له، فرجع إىل فهذا إعرايب يرى قطيعا من األغنام 

قومه وقال :يا قوم ! أسلموا ؛ فواهلل إن حممدا ليعطي عطاء من ال خياف الفقر، عرف أن ما حيفزه 
 هو املال فنغدق عليه وكسب قلبه .

 
الليل :  وهذا عبد اهلل بن عمر يقول له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مادحًا وحمفزاً له لقيام

"نعم العبد عبد اهلل بن عمر لو كان يصلي من الليل" , فما ترك ابن عمر قيام الليل حىت قبضه اهلل 
 إليه.

علم أن خالد بن الوليد قائد بالفطرة وتستهويه القيادة والرياسة، فنراد أن حيفزه على دخول 
بن الوليد رسالة يقول فيها :"  اإلسالم، يقول خالد بن الوليد رضي اهلل عنه : أرسل يل أخي الوليد

قد سنلين رسول اهلل عنك فقال: أين خالد؟ فقلت: ينيت اهلل به، فقال: ما مثله جيهل اإلسالم ولو  
كان جيعل نكايته مع املسلمني على املشركني كان خريا له ولقدمناه على غريه فاستدرك يا أخي ما 

 «.قد فاتك من مواطن صاحلة
كتابه نشطت للخروج وزادين رغبة يف اإلسالم وسرتين مقالة رسول   يقول خالد : فلما جاءين

 اهلل.
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 اهد الثالث من قصص القران الكرمي.لشا
 ذي القرننيمن قصة : فريق عمل

  جَتَْعَل قَاُلوا يَاَذا اْلَقْرنـَنْيِ ِإنه يَْنُجوَج َوَمْنُجوَج ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرِض فـََهْل جَنَْعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن
نَـُهْم َسدًّا ) نَـَنا َوبـَيـْ نَـُهْم َرْدًما37بـَيـْ َنُكْم َوبـَيـْ ٌر َفَنِعيُنوين ِبُقوهٍة َأْجَعْل بـَيـْ سورة   ( قَاَل َما َمكهينِّ ِفيِه َريبِّ َخيـْ

 .35-37رقم اآلية  الكهف
أزمة اآليتان السابقتان أن ذا القرنني جعل له فريق عمل من اجل مواجهة كما تظهر      

ينجوج ومنجوج ومحاية الناس منهم فقد جعل هلم سد حيميهم من ينجوج ومنجوج وجعل له فريق 
 .عمل من الناس يعاونه ويساعده يف أمتام هذه املهمة

  
 عليه السالم. يوسفمن قصة  :الثقة بالقدرات

  ٌقَاَل اْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليم   55سف رقم اآلية سورة يو. 
ولقد وثق يوسف بالقدرات اليت منحها اهلل تعاىل له يف مواجهة األزمة اليت حلقت به من     

 وليناْجَعْليِن َعلى َخزاِئِن اأْلَْرِض دخول السجن ولقد جاء يف بيان هذه القدرات قول الزخمشري: " 
عامل بوجوه التصرف، وصفا لنفسه خزائن أرضك ِإينِّ َحِفيٌظ َعِليٌم أمني أحفظ ما تستحفظنيه، 

باألمانة والكفاية اللتني مها طلبة امللوك ممن يولونه، وإمنا قال ذلك ليتوصل إىل إمضاء أحكام اهلل 
تعاىل وإقامة احلق وبسط العدل، والتمكن مما ألجله تبعث األنبياء إىل العباد، ولعلمه أّن أحدا غريه 

 .33"بتغاء وجه اهلل ال حلب امللك والدنياال يقوم مقامه يف ذلك، فطلب التولية ا
 

 الرجل الصاحل. اخلضرمن قصة  :القيادة مصدر اهلام
 ِتَـَها لِتـُْغرَِق أَْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا إ   ْمرًافَاْنطََلَقا َحىته ِإَذا رَِكَبا يف السهِفيَنِة َخَرقـََها قَاَل َأَخَرقـْ

 .41رقم اآلية  الكهفسورة 
ة اخلضر الرجل الصاحل ملوسى عليه السالم ومعرفة موسى عليه السالم أن اخلضر رجل أن قياد

صاحل وحيرص على عمل اخلري، كان ملهما له بان ينتقد كل فعل خالف الصالح واإلحسان ومن 
 أمثلته اعرتاضه على فعله خبرق السفينة واإلفساد على أهلها من االرتزاق هبا.

                                                           
بريوت،  –دار الكتاب العريب  ، الناشر:هـ(915أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهلل )املتوىف: ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - 33

 .2/712هـ،  1704 -الثالثة  الطبعة:
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 قابلية املؤسسة الدينية لالحنراف ما هي  إىلنبه القران 135يف كتاب املؤسسية ص . الرابع عشر السؤال

 .بأهدافهااملؤسسة الدينية وارتباطها  أنشطلضمان الضبط والسيطرة على  اإلدارية اإلجراءات

 
وذلك يضمن األفكار واألهداف اليت تضع لتحقيق األعمال املختلفة فما كان  التخطيط:

 منسجما مع الدين مت إقراره وما كان خمالف لذلك يتم إلغاءه والتخلص منه.منها 
 وذلك لضمان وحدة اهلدف والرؤيا، وذلك لوجود مرجعية عند االختالف. وحدة القيادة:

حبيث يتنكد من انسجام العمل مع اهلدف املوضوع له، فمسجد ضرار مل ينسجم مع  الرقابة:
 هدف بناء املسجد.
وذلك لضمان عدم التداخل املخل بني األعمال املختلفة، فلذلك ال تقام  ظيم:التنسيق والتن

 مجاعتني يف وقت واحد.
 وذلك لضمان عدم اتساع اخلطن واالستمرار عليه مما يصعب معه اإلصالح. التوجيه: 

 وذلك من اجل استمرار اخلري واملبادرة إليه واالبتعاد عن التقصري. التحفيز:
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  احلمى واألرفاق، اإلقطاع، الديوان  ي:دادرس كتاب األحكام السلطانية للماور .اخلامس عشرالسؤال

واستخرج تطبيقات ألنشطة اإلدارة يف كل جمال وذلك بوضع جدول يبني كل نشاط من األنشطة ختطيطا تنظيما 

ها من تطبيقات وما ال يظهر له وتوجيها ، تفويضا ورقابة وحتفيزا وقيادة وتنسيقا ودراسة للكلفة املالية وما يقابل

 .أثر ويقرتح الباحث استكماله بدراسات أخرى

 احلمى
 التطبيق األنشطة اإلدارية
محى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، والعمل مبثل عمل  حتديد اهلدف: التخطيط

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم عند من قال جبواز احلمى للوالة.
وإذا استقر حكم حلمى على أرض فنقدم  ى واإلحياء:التنظيم بني احلم التنظيم

-عليها من أحياها ونقض محاها روعي احلمى، فإن كان مما محاه رسول اهلل 
كان احلمى ثابتا واإلحياء باطال واملتعرض إلحيائه مردودا   -صلى اهلل عليه وسلم

مزجورا، ال سيما إذا كان سبب احلمى باقيا؛ ألنه ال جيوز أن يعارض حكم 
 بنقض وال إبطال. -صلى اهلل عليه وسلم-سول اهلل ر 

وال جيوز ألحد من الوالة أن ينخذ من أرباب املواشي  توجيه العمل للوالة: التوجيه
 عوضا عن مراعي موات أو محى

وإذا جرى على األرض حكم  التفويض يف حتديد من يستحق احلمى: التفويض
ئها ملكا روعي حكم احملمي، فإن  احلمى استبقاء ملواهتا سابال ومنعا من إحيا

كان للكافة تساوى فيه مجيعهم من غين وفقري ومسلم وذمي يف رعي كلئهم 
املسلمون اشرتك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم، ومنع  فإن خص بهخبيلهم وماشيتهم، 
الفقراء واملساكني منع منه األغنياء وأهل الذمة،  وإن خص بهمنهم أهل الذمة؛ 

األغنياء دون الفقراء، وال أهل الذمة دون املسلمني، وإن  وال جيوز أن خيص به
 .خص به نعم الصدقة أو خيل اجملاهدين مل يشركهم فيه غريهم

فنما محى األئمة من بعده، فإن محوا به  الرقابة على فعل الوالة يف إقامة احلمى: الرقابة
 ألغنيائهم مل جيز. مجيع املوات أو أكثره مل جيز؛ وإن محوا أقله خلاص من الناس أو
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التحفيز على إقامة احلمى ملا له من اثر يف التوفري على بيت مال املسلمني  التحفيز
من أموال تدفع إىل الفقراء، فاحلمى متثل هلم مساعدة يف رعاية أغنامهم، كما 

: وأدخل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان فعل عمر بن اخلطاب
 فذلك أهون علي من الدينار والدرهم.  وابن عوف..........

 -صلى اهلل عليه وسلم-قد محى رسول اهلل  قيام القائد بإقامة احلمى: القيادة
 باملدينة، وصعد جبال بالبقيع.

تنسيق بني املستفيد من الفقراء واملساكني ومنع غريهم من األغنياء وأهل  التنسيق
 .ه األغنياء وأهل الذمةوإن خص به الفقراء واملساكني منع من: الذمة

دراسة التكلفة يف بيان ايهما افضل تامني املرعى أم دفع املال  دراسة التكلفة
وأدخل رب الصرمية ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان وابن للمحتاجني: 

 عوف..........فذلك أهون علي من الدينار والدرهم.
 

 األرفاق
 قالتطبي األنشطة اإلدارية
قسم خيتص االرتفاق فيه بالصحارى والفلوات، وقسم خيتص " األهداف: التخطيط

 ."االرتفاق فيه بنفنية األمالك، وقسم خيتص بالشوارع والطرق
ويكون السابق إىل املنزل أحق حبلوله فيه من " التنظيم بني املستفيدين: التنظيم

 ".املسبوق حىت يرحتل عنه
نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي، " سلطان:توجيه إىل أعمال ال التوجيه

ومنعهم من اإلضرار، واإلصالح بينهم عند التشاجر، وليس له أن يقيم جالسا، 
 ".وال أن يقدم مؤخرا

وأما جلوس العلماء والفقهاء يف اجلوامع " فوض جلوس العلماء هلم: التفويض
اجر من نفسه، أو واملساجد والتصدي للتدريس والفتيا، فعلى كل واحد منهم ز 

ال يتصدى ملا ليس له بنهل، فيضل به املستهدي ويزل به املسرتشد، وقد جاء 
 ".األثر بنن أجرؤكم على الفتيا أجروكم على جراثيم جهنم.
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والتخلية بني الناس وبني  الرقابة على الناس فيمن يسكن النزل وال يرحتل: الرقابة
 .نزوله

فإذا أراد من هو لذلك  التقدم للفتيا واإلمامة:حتفيز لصاحب الكفاءة يف  التحفيز
أهل أن يرتتب يف أحد املساجد؛ لتدريس أو فتيا نظر حال املسجد، فإن كان 
مساجد احملال اليت ال يرتتب األئمة فيها من جهة السلطان مل يلزم من ترتب فيه 

 .للتدريس والفتيا استئذان السلطان يف جلوسه
 القيادة

 
 
 

 القيادة

وإن حدث منازع ارتكب ما ال يسوغ فيه " القيادة يف حل النزاع:وحدة 
االجتهاد كف عنه ومنع منه، فإن أقام عليه وتظاهر باستغواء من يدعو إليه لزم 
السلطان أن حيسم بزواجر السلطنة ظهور بدعته، ويوضح بدالئل الشرع فساد 

 ".مقالته
بار املساجد اليت ترتب وإن كان من اجلوامع وك القيادة يف اختيار اإلمام:

األئمة فيها بتقليد السلطان، روعي يف ذلك عرف البلد وعادته يف جلوس أمثاله، 
 .فإن كان للسلطان يف جلوس مثله نظر

قدمنا مع عمر  التنسيق بني من يبين بيوتا عند جتمع املياه وأبناء السبيل: التنسيق
ه يف الطريق أن يبنوا بن اخلطاب يف عمرته سنة سبع عشرة، فكلمه أهل امليا

بيوتا فيما بني مكة واملدينة مل تكن قبل ذلك، فنذن هلم واشرتط عليهم أن ابن 
 السبيل أحق باملاء والظل.

رمبا يصعب إجياد تطبيق على التكلفة ملنع اخذ األجر على اإلجالس فقد  دراسة التكلفة
ني والوجه الوجه األول التدخل يف حال اجلالس-وليس له على الوجهني ورد:

 أن ينخذ منهم على اجللوس أجرا.  -الثاين عدم التدخل يف حال اجلالسني
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 اإلقطاع
 التطبيق األنشطة اإلدارية
 ".إقطاع املوات" التخطيط يف مسنلة : التخطيط

 وأما إقطاع املعادن، وهي البقاع اليت أودعها اهلل: "التنظيم يف أقطاعات املعادن التنظيم
 وباطنه".تعاىل جواهر األرض، فهي ضربان: ظاهرة 

أرض اخلراج، فال جيوز إقطاع رقاهبم : "توجيه يف كيفية التعامل مع اراضي اخلراج التوجيه
متليكا؛ ألهنا تنقسم على ضربني: ضرب يكون رقاهبم وقفا وخراجها أجرة، 

ملكا  فتمليك الوقف ال يصح بإقطاع وال بيع وال هبة، وضرب يكون رقاهبا
 ".وخراجها جزية، فال يصح إقطاع مملوك تعني مالكوه

فإن مل يستنذنوه حىت نزلوه مل مينعهم منه، كما ال مينع من أحيا " تفويض ضمين: التفويض
 ".مواتا بغري إذنه

فإن مل يستنذنوه حىت نزلوه مل مينعهم منه،  " يراقب أفعاهلم فإذا جتاوزوا منعهم: الرقابة
حيا مواتا بغري إذنه، ودبرهم مبا يراه صالحا هلم، وهناهم عن كما ال مينع من أ

 ."إحداث زيادة من بعد إال عن إذنه
 ا.ميلك باإلحياء سواء عرف أربابه أو مل يعرفو  التحفيز لإلحياء بتمليك األرض: التحفيز
 ما اختص بنفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان دور القيادة: القيادة

فلو تغلب على هذا املوات املستقطع متغلب " التنسيق بني املستقطع واحملي: نسيقالت
 ".فنحياه

 دراسة التكلفة
 
 

أقطعها؛ ألنه رأى  -رضي اهلل عنه-مث إن عثمان " أيهما أفضل للخزينة:
إقطاعها أوفر لغلتها من تعطيلها، وشرط على من أقطعها إياه ينخذ منه حق 

اع إجازة ال إقطاع متليك، فتوفرت غلتها حىت بلغت الفيء، فكان ذلك منه إقط
 ".على ما قيل: مخسني ألف ألف درهم
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 الديوان
 التطبيق األنشطة اإلدارية

فقال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها قد دونوا ديوانا،  التخطيط
 وجندوا جنودا، فدون ديوانا وجند جنودا، فنخذ بقوله

 التنظيم

يل بن أيب طالب، وحمرمة بن نوفل، وجبري بن مطعم، وكانوا من ودعا عق
شباب قريش وقال: اكتبوا الناس على منازهلم، فبدءوا ببين هاشم فكتبوهم، مث 
أتبعوهم أبا بكر وقومه، مث عمر وقومه، وكتبوا القبائل ووضعوها على اخلالفة، مث 

 رفعوه إىل عمر

 التوجيه

ر فيه قال: ال، ما وددت أنه كان هكذا، فلما نظ توجيه لرتتيب الديوان:
صلى اهلل عليه وسلم، األقرب فاألقرب، حىت -ولكن ابدءوا بقرابة رسول اهلل 

على ذلك،  -رضوان اهلل عليه-تضعوا عمر حيث وضعه اهلل فشكره العباس 
 .وقال: وصلتك رحم

فإن كان مشهور االسم نبيه القدر مل  توجيه ملن يكتب يف الديوان:
ا أثبت يف الديوان أن حيلى فيه أو ينعت، فإن كان من املغمورين يف حيسن إذ

الناس حلي ونعت، فذكر سنه وقده ولونه وحلي وجهه، ووصف مبا يتميز به 
 عن غريه

 التفويض

فإن مل يكن قد سبق األئمة فيها حكم  التفويض باالجتهاد للوايل:
لقدر املنخوذ منه، اجتهد وايل الوقت برأيه يف اجلنس الذي جيب فيه، ويف ا

 .وعمل عليه يف األمرين معا إذا كان من أهل االجتهاد
وصح منه تقليد العمال عليه، وهذا يكون من  التفويض بتعيني العمال:

أحد ثالثة: إما من السلطان املستويل على كل األمور، وإما من وزير التفويض، 
د يف خصوص وإما من عامل عام الوالية كعامل إقليم أو مصر عظيم، يقل

 األعمال عامال.

وإن كان ما أخذ به الوالة من تغيري احلقوق  الرقابة على أفعال الوالة: الرقابة
غري مسوغ يف الشرع، وال له وجه يف االجتهاد، كانت احلقوق على احلكم 
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األول، وكان الثاين مردودا، سواء غريوه إىل زيادة أو نقصان؛ ألن الزيادة ظلم 
 والنقصان ظلم يف حقوق بيت املال يف حقوق الرعية،

 التحفيز

وإذا نفقت دابة أحدهم يف حرب عوض عنها، وإن  حوافز للجند:
نفقت يف غري حرب مل يعوض، وإذا استهلك سالحه فيها عوض عنه إن مل 
يكن يدخل يف تقدير عطائه، ومل يعوض إن دخل فيه. وإذا جرد لسفر أعطي 

ئه ومل يعط إن دخلت فيه. وإذا مات نفقة سفره إن مل تدخل يف تقدير عطا
أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض اهلل تعاىل، 

 وهو دين لورثته يف بيت املال.
 

 القيادة

فنخذ بقوله، ودعا عقيل بن أيب طالب، وحمرمة  اختاذ القرار من القائد:
اكتبوا الناس على بن نوفل، وجبري بن مطعم، وكانوا من شباب قريش وقال: 

منازهلم، فبدءوا ببين هاشم فكتبوهم، مث أتبعوهم أبا بكر وقومه، مث عمر وقومه، 
 .وكتبوا القبائل ووضعوها على اخلالفة، مث رفعوه إىل عمر

 
 
 
 
 

 التنسيق
 
 
 

 التنسيق

وحكم  التنسيق بني مهام عامل الربيد واملشرف ببيان الفروق بينهما:
 الربيد من ثالثة أوجه:املشرف خيالف حكم صاحب 

: أنه ليس العامل أن ينفرد بالعمل دون املشرف، وله أن ينفرد به أحدها
 دون صاحب الربيد.

: أن للمشرف منع العامل مما أفسد فيه، وليس ذلك لصاحب والثاين
 الربيد.

: أن املشرف ال يلزمه االختيار مبا فعله العامل من صحيح والثالث
يلزم صاحب الربيد اإلخبار مبا فعله العامل من صحيح وفاسد إذا انتهى إليه، و 

 وفاسد؛ ألن خرب املشرف استعداء، وخرب صاحب الربيد إهناء.
 

وهو حماسبة العمال: فيختلف حكمها  التنسيق يف مهام املراقبني:
باختالف ما تقلدوه، وقد قدمنا القول فيها، فإن كانوا من عمال اخلراج لزمهم 
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كاتب الديوان حماسبتهم على صحة ما رفعوه، وإن    رفع احلساب، ووجب على
كانوا من عمال العشر مل يلزمهم على مذهب الشافعي رفع احلساب، ومل جيب 

 .على كاتب الديوان حماسبتهم عليه

 دراسة التكلفة

وأما تقدير العطاء فمعترب بالكفاية حىت يستغين هبا  بيان تكلفة اجلند:
 البيضة.عن التماس مادة تقطعه عن محاية 

واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية، هل جيوز  تكلفة زيادة اجلند:
أن يزاد عليها؟ فمنع الشافعي من زيادته على كفايته، وإن اتسع املال؛ ألن 
أموال بيت املال ال توضع إال يف احلقوق الالزمة، وجوز أبو حنيفة زيادته على 

 .الكفاية إذا اتسع املال هلا
 

 واإلقطاع والديوان ما يلي: واألفاقاليت ذكرت احلمى  ومن الكتب
أبو عبد اهلل، حممد بن إبراهيم بن ، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم( تكلم عن اإلقطاع)

احملقق: قدم له: الشيخ ، هـ(499سعد اهلل بن مجاعة الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين )املتوىف: 
الناشر: دار الثقافة ، حتقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد املنعم أمحدعبد اهلل بن زيد آل حممود، 

 م1311-هـ 1701الطبعة: الثالثة، ، قطر/ الدوحة -بتفويض من رئاسة احملاكم الشرعية بقطر 
الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة ( ، وعن احلمىتكلم عن الديوان) 

حممد َعْبد احَلّي بن ، عهد تنسيس املدنية اإلسالمية يف املدينة املنورة العلميةالعلمية اليت كانت على 
احملقق: ، هـ(1912عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين )املتوىف: 

 .لطبعة: الثانية، االناشر: دار األرقم بريوت، عبد اهلل اخلالدي
أبو عبد ، اإلحكام يف شرح حتفة احلكام املعروف بشرح ميارةاإلتقان و ( تكلم عن االرفاق) 

 .الناشر: دار املعرفة، هـ(1042اهلل، حممد بن أمحد بن حممد الفاسي، ميارة )املتوىف: 
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 يوسف للرشيد وما  أبيبني املفاهيم اإلدارية املتعلقة بالرقابة يف رسالة  .السؤال السادس عشر

 .حلديثةيقابلها يف اإلدارة ا
وإمنا أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته، والصالح ألمرهم. وفق اهلل تعاىل أمري "  التخطيط:

 ".املؤمنني، وسدده وأعانه على ما توىل من ذلك، وسلمه مما خياف وحيذر
 التحفيز: 

ء يف وإن اهلل مبنه ورمحته جعل والة األمر خلفا"  التذكري حبافز اهلل تعاىل للوالة وهو النور هلم:
أرضه، وجعل هلم نورا يضيء للرعية ما أظلم عليهم من األمور فيما بينهم ويبني ما اشتبه من احلقوق 

 ".عليهم
وإن فضل اجلهاد يا أمري املؤمنني لعظيم وإن الثواب عليه  بيان مثرة اجلهاد والرتغيب فيه:

كر الصديق رضي اهلل قال أبو يوسف: حدثين بعض أشياخنا عن نافع عن ابن عمر أن أبا ب جلزيل.
عنه بعث يزيد بن أيب سفيان إىل الشام فمشى معهم حنوا من ميلني. فقيل له: يا خليفة رسول اهلل، 
مل انصرفت. فقال: ال، إين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: "من اغربت قدماه يف سبيل 

 اهلل حرمهما اهلل على النار".
  ر:العقوبات، التذكري بعقوبة النا

قال: وحدثنا األعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: ملا أسري بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 
ودنا من السماء مسع دويا، فقال: "يا جربيل ما هذا"؟ قال: حجر قذف به من شفري جهنم فهو 

 يهوي فيها سبعني خريفا، فاآلن حني انتهى إىل قعرها.
أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل  قال: وحدثنا األعمش عن يزيد الرقاشي عن

عليه وسلم: "يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حىت تنقطع الدموع، مث يبكون حىت يكون من 
 وجوهم كهيئة األخدود".

 التوجيه: 
وإضاءة نور والة األمر إقامة احلدود ورد احلقوق إىل أهلها بالتثبت " توجيه لدور والة األمر:

 وإحياء السنن اليت سنها القوم الصاحلون أعظم موقعا، فإن إحياء السنن من اخلري الذي واألمر البني
 ".حييا وال ميوت
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قال: وحدثين إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن وائل بن أيب  توجيه حلسن التعامل مع الوالة:
بوا الوالة؛ فإهنم بكر قال: مسعت احلسن البصري يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "ال تس

إن أحسنوا كان هلم األجر وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر وعليكم الصرب؛ وإمنا هم نقمة 
 ينتقم اهلل هبم ممن يشاء؛ فال تستقبلوا نقمة اهلل باحلمية والغضب، واستقبلوها باالستكانة والتضرع".

اق عن عبد اهلل القرشي عن عبد اهلل وحدثنا عبد الرمحن بن إسحقال  توجيه لتقوى اهلل تعاىل:
بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي اهلل عنه فقال: أما بعد فإين أوصيكم بتقوى اهلل، وأن تثنوا عليه 
مبا هو أهله، وأن ختلطوا الرغبة بالرهبة وجتمعوا اإلحلاق باملساءلة فإن اهلل تعاىل أثىن على زكريا وأهل 

 .[30]األنبياء: يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني{ }إهنم كانوا بيته فقال تعاىل: 

قال: حدثين رجل من ثقيف، قال: استعملين علي بن أيب طالب  توجيه للعامل وبيان مهمته:
انظر أن تستويف ما عليهم  -وأهل األرض معي يسمعون-رضي اهلل تعاىل عنه على عكرباء فقال يل: 

ك أن ترخص هلم يف شيء وإياك أن يروا منك ضعفا، مث قال: رح إيل عند الظهر، من اخلراج. وإيا
فرحت إليه عند الظهر فقال يل: إمنا أوصيتك بالذي أوصيتك به قدام أهل عملك ألهنم قوم خدع، 
انظر إذا قدمت عليهم فال تبيعن هلم كسوة شتاء وال صيفا، وال رزقا ينكلونه، وال دابة يعملون 

تضربن أحدا منهم سوطا واحدا يف درهم، وال تقمه على رجله يف طلب درهم، وال تبع عليها، وال 
يف شيء من اخلراج؛ فإنا إمنا أمرنا أن ننخذ منهم العفو. فإن أنت خالفت ما  1ألحد منهم عرضا

أمرتك به ينخذك اهلل به دوين وإن بلغين عنك خالف ذلك عزلتك. قال قلت إذن أرجع إليك كما 
دك. قال: وإن رجعت كما خرجت. قال فانطلقت فعملت بالذي أمرين به، فرجعت خرجت من عن

 ومل أنتقص من اخلراج شيئا.
قال: وحدثين بعض أشياخنا عن إمساعيل بن أيب حكيم، قال:  توجيه ملنع الغضب من الوايل:

كن وعبد امللك ابنه حاضر؛ فلما س -وكان فيه حدة-غضب عمر بن عبد العزيز يوما فاشتد غضبه 
غضبه قال له: يا أمري املؤمنني يف قدر نعمة اهلل عندك وموضعك الذي وضعك اهلل به وما والك من 
أمر عباده أن يبلغ بك الغضب ما أرى؟ قال: كيف قلت؟ فنعاد عليه كالمه؛ فقال له عمر: أما 

 شيء. تغضب أنت يا عبد امللك؟ قال: ما يغين عين جويف إن مل أرد الغضب فيه حىت ال يظهر منه
 


