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Abstract 

There have been many schools and administrative theories over the past five decades. Accordingly, 

management practices differed. In this regard, as a comprehensive curriculum of life in all fields, 

Islam has made a significant contribution to the science and practice of management and planning. 

The Qur'anic and prophetic directions, as well as administrative practices during the reign of the 

Caliphs and the following, established the general principles of Islamic school in the field of 

management and planning. This study aims to shed light on the principles of management and 

planning from the perspective of the Islamic curriculum, as well as the establishment of Islamic 

administrative values among administrative practitioners. The researcher used analytical, 

descriptive, and inductive methods, and used Qur'anic and prophetic guidance related to the field 

of administration and Islamic planning. 
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 ملخص

تعددت املدارس والنظرايت اإلدارية خالل العقود اخلمسة األخرية. ووفقًا لذلك، فقد اختلفت املمارسات يف جمال 

يف  اإلدارة. يف هذا اخلصوص، فإن اإلسالم، بوصفه منهاج شامل للحياة يف اجملاالت كافة، فقد أسهم إسهاماً كبرياً 

علوم اإلدارة والتخطيط وممارساهتما. فالتوجيهات القرآنية والنَّبوية، فضاًل عن املمارسات اإلدارية خالل عهد اخللفاء 

الرَّاشدين وما تاله، قد أسست املبادئ العامة للمدرسة اإلسالمية يف جمال اإلدارة والتخطيط. هذه الدراسة هتدف إىل 

التخطيط من منظور املنهاج اإلسالمي، فضاًل عن إرساء القيم اإلدارية اإلسالمية تسليط الضوء على مبادئ اإلدارة و 

لدى املمارسني اإلداريني. استخدم الباحث املنهج التحليلي، والوصفي، واالستقرائي، كما استعان ابلتوجيهات القرآنية 

 والنَّبويَّة ذات الصلة ابجملال اإلداري والتخطيط اإلسالمي. 

 : اإلدارة، التخطيط، املنظور اإلسالمي.مفتاحيةكلمات 
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 مقدمة 

مع تعدد املدارس والنظرايت اإلدارية يف العصور احلديثة واليت كانت يف غالب األمر تركز على اإلنتاج املادي والعنصر     

البشري وتستمد نظرايهتا من رؤى وأفكار بشرية جيدر بنا التأمل ابلعصور اإلسالمية الزاهرة والنظر والتطرق إىل اإلدارة 

العصر النبوي ومرورا بعصر اخللفاء الراشدين ومن مث عصر الدول اإلسالمية اليت يف تلك العصور اإلسالمية بدأ من 

سادت فيها اهليمنة اإلسالمية وانتشر فيها العلم والفكر اإلسالمي، ولذا فعندما نشري إىل اإلدارة اإلسالمية فإننا نشري 

سنة و القرآن الكرمي دستور هذه األمة،  منومبادئها وقواعدها طرها أو إىل إدارة تستمد منهجها وفكرها ومنطلقاهتا 

اليت خلفاء املسلمني يف خمتلف عصور الدول اإلسالمية  و أئمة  و الراشدين    ءلفااخل  ثرآمو السالم،  و املصطفى عليه الصالة  

 التزمت ابلفهم الصحيح لإلسالم.

رية اليت يدعي العامل املتقدم أهنامن مع التطور احلديث وسيادة احلضارة الغربية للعامل نالحظ أن كثرياً من املمارسات اإلدا

انتاجه وافكاره، فإنه عند مراجعتها وإعادة النظر فيها جندها مفاهيم ومنطلقات واسس ومبادئ إسالمية تقاعس املسلمون 

 عن تطبيقها اليوم وانربى ابلتقيد هبا والعناية هبا الغرب والدول املتقدمة تقنياً وصناعياً.

 

 مشكلة الدراسة:

اإلسالم منهج حياة صاحل لكل زمان ومكان، له أسس ومبادئ وعناصر ومنطلقات تعمل كمحددات لكثري من نواحي 

احلياة ولكن فمع انبهار العامل اإلسالمي اليوم ابحلضارة الغربية ودول العامل األول، فقد ُنسيت كثري من املبادئ االصيلة 

ن خالهلا يف إدارة شؤون الدولة اإلسالمية. ولذا فإن هذا البحث يسلط للدين اإلسالمي اليت انطلق املسلمون األوائل م

الضوء على املبادئ اإلسالمية اليت كانت تعد مبثابة حمددات لكثري من االعمال اإلدارية يف العصر اإلسالمي الزاهر 

هذا البحث لإلجابة على سؤال   انطالقاً من عهد سيد البشرية وقدوة العاملني، واستنادا ملا ورد يف الكتاب والسنة، وأييت

 البحث الرئيس ماهي املبادئ اإلدارية والتخطيطية من منظور إسالمي؟
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 أهداف البحث

 من منظور إسالمي.والتخطيطية بيان وتسليط الضوء على املبادئ اإلدارية   .1

 تعزيز قيم ومبادئ اإلسالم لدى اإلداريني املسلمني. .2

 

 أمهية البحث

ى املبادئ اإلسالمية ويربزها حيث يطبقها كثري من اإلداريني اليوم دون معرفة يسلط هذا البحث الضوء عل .1

 مصدرها احلقيقي.

 يف ظل اهلجوم على اإلسالم والتنقص منه تربز أمهية هذا البحث كسعي من الباحث ملواجهة تلك االدعاءات. .2

 دورة يف العمل اإلداري.أييت هذا البحث كمسامهة من الباحث خلدمة اإلسالم وإبراز حماسنة بشكل عام و  .3

 منهج البحث

اعتمد الباحث على املنهج التحليلي من خالل كتاابت الباحثني الذين تطرقوا لإلدارة والتخطيط من منظور إسالمي، 

ومستشهداً مبا ورد يف الكتاب والسنة من أقوال، وعلى التطبيقات اإلسالمية يف العصر األول لصحابة الرسول الكرمي 

 ه وعلى آله وصحابته امجعن وسلم تسليما كثريا.صلى هللا علي

 

 املبحث األول: مفهوم اإلدارة والتخطيط من املنظور اإلسالمي

 فهوم اإلدارة من منظور االسالماملطلب األول: م

قبل الشروع يف تعريف اإلدارة من منظور اإلسالم، ينبغي تعريف مفهوم اإلدارة يف املقام األول. يف هذا الصدد، فإن 

دميوك وآخرون ينظرون إىل مفهوم اإلدارة بوصفه عملية انتقال أو تسياب النشاط من خالل املستوايت واملراحل املختلفة، 
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مر دون انقطاع. ووفقًا هلذا التعريف، فإن على القيادة املشرفة على وضمان اندماج مجيع عناصر النشاط بشكل مست

 (.1هذه العملية أن تضمن استمرارية وانسجام عناصر النشاط املعين )

(. واإلدارة بوصفها عملية 2أما اإلدارة لدى اهلواري، فهي "العضو" املسؤول عن حتقيق أهداف وفلسفة املؤسسة املعنية )

الدكتور العالقي يتناوهلا من حيث أهنا تنسيق وتوحيد جلهود وإمكاانت املنظمة، ويشمل مجيع املوارد تنسيقية، فإن 

البشرية، واملادية، واملالية. ويشري إىل أن هذه العملية ال تتم إال من خالل توافر أربعة عناصر، هي: التخطيط، والتنظيم،  

د احملصلة النهائية يف حتقي  (.3ق أهادف وفلسفة املنظمة )واملراقبة، حبيث تتجسَّ

 وحييطمنهج حياة متكامل،    هو  اإلسالمف.  لدى الغرب  اإلدارة  مفهوم  عن  متاًما  يختلفأما مفهوم اإلدارة يف اإلسالم، ف

 احلياةويبدأ ذلك من مفهوم اإلدارة الذاتية الفردية من أجل الوفاء ابملسؤوليات حنو هللا وعباده.  . البشرية  األنشطة  بكل

 األفكار من ليس اإلسالم. اإلنسان  دم يف جتري اليت الشيطانية النزعات على للتغلب مستمر كفاح  هو لإلسالم وفقا

املنهج  يؤكدو . وأفعاله ألفكاره صارمة مراقبة على حتافظ أن  جيب اإلدارة أن بقوة ويوضح للتحقيق القابلة غري الفاضلة

 وضع   الواقع،  يفو .  الذايت  االنضباط  ويولد  ،اجملتمع   يف  االجتماعي  التناغم  يوفر  ألنه  للروح  الداخلي  النقاء  علىاإلسالمي  

 .  لإلدارة  سليم  نظام  أساس اإلسالم

مفهوم اإلدارة يف اإلسالم له معاٍن أخرى وتفسريات ارتبطت مبنهج اإلسالم األخالقي وخصائصه الّرابنّية، وتعود بذور 

ن ح  ْمنحا ب حي ْ ُهْم فكرة اإلدارة يف اإلسالم إىل آايت القرآن الكرمي والسّنة النبويّة املطّهرة، ففي القرآن جاء قوله تعاىل: )حنحُْن قحسح

ُهْم يف  ت ح ِعيشح ( ]الزخرف:  مح تَِّخذح ب حْعُضُهْم ب حْعًضا ُسْخرايا اٍت لِي ح ُهْم ف حْوقح ب حْعٍض دحرحجح نْ يحا وحرحف حْعنحا ب حْعضح [ فمعىن هذه 32احلْحيحاِة الدُّ

اآلية الكرمية يتضمن وظيفة الّتنظيم اليت تكّلم عليها علماء اإلدارة كجزء من وظائف اإلدارة، فعندما يكون اجملتمع مكّوانً 

ئيس ومرؤوس فذلك ميّكن الّناس من تسخري بعضهم لبعض من أجل تسيري عملّية اإلنتاج، والعمل من أجل حتقيق من ر 

 

 (. 1967ترمجة: إبراهيم علي الربسلي، )مؤسسة احلليب وشركاؤه، القاهرة ، إدوارد دميوك وآخرون(اإلدارة العامة،  1) 
 (. 1982اإلدارة: األصول واألسس العلمية، السيد اهلواري، )مكتبة عني مشس، القاهرة،  (2) 
 حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية، مدين عالقي، )جدة، هتامة(. اإلدارة: دراسة  (3) 
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األهداف العاّمة، وبدون هذا التنظيم ال يُتصّور تعاون الناس مع بعضهم البعض، كما أّن تقسيم الرزق يتضّمن إىل جانب 

من الناس من تؤّهله قدراته ألن يتخّصص يف أسلوب معيشة معنّي التنظيم عملّية حتديد املهاّم واملسؤوليات، فهناك 

تعريف حاول الكثريون خيتلف فيها عن غريه، وبتنوّع تلك املهام تتكامل أدوار اجملتمع لتحقيق املصلحة والنفع العام. 

إلدارة فوجدوها مرتبطة وضع تصّور ملفهوم اإلدارة يف اإلسالم، وحبثوا يف القرآن الكرمي عن لفظ ا، اإلدارة يف اإلسالم

نحُكْم( كما ورد لفظ الّتدبري كمعىن من معا اِضرحًة ُتِديُروهنححا ب حي ْ ين اإلدارة، إاّل ابلّتجارة يف قوله تعاىل: )ِإالَّ أحْن تحُكونح جِتحارحًة حح

ا تعريفها ومفهومها أّن ذلك ال مينع أن تكون اإلدارة مفهوماً موجوداً يف مجيع القطاعات يف اجملتمع، بشرط أن يكون هل

الذي ميّيزها عن املفاهيم اليت وضعها البشر، ومن الّتعريفات اإلسالمّية ملفهوم اإلدارة نذكر: تعريف الدّكتور حزام املطريي 

هلا حيث يرى أبهّنا ذلك الّنوع من اإلدارة الذي يّتصف فيه القادة واألتباع مبقّومات العلم واإلميان اليت متّكنهم من أداء 

ائفهم مهما اختلفت مستوايهتم ومسؤولياهتم املناطة هبم. كما عّرف الدّكتور الّنحوي اإلدارة اإلسالمّية أبهّنا االستفادة وظ 

من كّل األّسس اإلسالمّية والقواعد الشرعية، والّتوجيهات األخالقّية للوصول إىل أكرب قدر ممكن من اإلنتاج، يف أقل 

هي ، وعرفها بعضهم أبهنا  إلتقان ليكون كّل عمل اإلنسان عبادة لوجه هللا تعاىلوقٍت ممكن، وعلى أعلى مستوى من ا

تلك اإلدارة اليت يتحلى أفرادها قيادة وأتباعا، أفرادا ومجاعات، رجاال ونساء، ابلعلم واإلميان عند أدائهم ألعماهلم املوكلة 

يف اإلدارة اإلسالمّية تُعّرف اإلدارة اإلسالمّية على تعر ،  إليهم على اختالف مستوايهتم ومسئولياهتم يف الدولة اإلسالمية

أهّنا االستفادة من كاّفة القواعد الّدينية واإلميانّية؛ بغية حتقيق أكرب قدٍر ممكن من اإلنتاج، أبعلى مستوايت اإلتقان ويف 

أفراد العملّية اإلدارية رجاالً ونساًء أقصر فرتة ممكنة، وذلك حّّت يكون العمل كّله عبادًة هلل، وتُعّرف أيضاً على أهّنا حتّلي  

وألن " اإلدارة نشاط يتعلق بتشغيل البشر وأصوهلا تقوم  وقادًة وأتباعًا ابإلميان والعلم عند أداء املهّمات املوكلة إليهم.

الكرمي زاخر   على ما حيكم العالقات بني الناس بعضهم بعض وتعمد يف إجنازاهتا على مراعاة القيم واملثل العليا فان القران 

 .(4)  بكل هده األمور"

 

 ، عمان األردن. 1، دار وائل للنشر والتوزيع، ط2004( احلديث يف اإلدارة الرايضية، فائق حسين أبوحليمة،4) 
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العديد من األكادمييني واخلرباء املسلمني املختصني يف اإلدارة وعلومها عرفوا اإلدارة من املنظور اإلسالمي. يعرف أمحد 

األشعري اإلدارة يف املنظور اإلسالمي أبهنا "نشاط مشروع مقصود صادر عن فرد أو مجاعة يف فرتة زمنية معينة لتحقيق 

د" . وخيتلف هذا التعريف عن التعريفات اليت وردت يف هذا البحث عن اإلدارة من املنظور الغريب من 5هدف مباح حمدَّ

حيث مشروعية النشاط اإلداري، واملشروعية تعين البعد العقدي للنشاط املعين، وما إذا كان يتوافق مع التشريعات 

 روية أم ال؟اإلسالمية من حيث حتقيق املصلحة الدنيوية واألخ

ويعزي األشعري هذا البعد التشريعي يف تعريف اإلدارة إىل أن النشاط اإلداري، يف األصل، إمنا هو سلوك، فردي أو 

مجاعي، ابلتايل فإما أن يكون مشروعاً أو غري مشروع عند إسقاط األحكام الشرعية عليه. والسلوك اإلسالمي هو امللتزم 

 (.6مبعىن آخر، أيمتر مبا أمر به هللا سبحانه وتعاىل، وينتهي عما هنى عنه )واملنضبط بضوابط الشرع.  

 

 املطلب الثاين: مفهوم التخطيط من املنظور اإلسالمي

 جمموعة يضم املستقبل، يف العمل سري خلط وحتديد عمله، سيتم ملا سابق حتديد: "أبنهالتخطيط ( هاميان ) يعرف

قيق بغرضِ  العمليات؛ من ومتتابعة منسجمة  منظمة ذهنية عملية: "أبنه وترستون  ألربت ويعرفه(. 7)"معينة أهداف حتح

،  مادايا   املرتابطة  العمليات  من  جمموعة  إًذا  التخطيط  ،(8)"حمددة أهداف  لتحقيق املمكنة  الوسائل  الختيار  يكون   وبشرايا

 خالل من وذلك حمدد، موضوع جمال يف ومستجداته أبحداثه والتنبُّؤ للمستقبل، واملتعمقة الفاحصة النظرة بدايته

ة  من  تصدر  اليت  والسياسات  التوجيهات  .(9)  القائمة  الواقعية  واحلقائق  التقديرات  وحساب اإلداري،  اهلرم  ِقمَّ

 

م، ص  2000ه/1421، 1( مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، أمحد بن داود املزجاجي األشعري، جدة، اململكة العربية السعودية، ط 5) 
44. 

 . 44( املرجع السابق، ص 6) 
 .79، حممد عبدالفتاح ابغي، ص مبادئ اإلدارة العامة ( 7) 
 . 19، فوزي حبيش، ص مبادئ اإلدارة العامة ( 8) 
 .133، مصطفى حممود عفيفي، ص مبادئ وأصول علم اإلدارة العامة( 9) 
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املنشودة، ويشكل التخطيط القاعدة والتخطيط يف مفهومه العام هو وظيفة إدارية هتدف إىل الوصول ابلعمل إىل غاايته  

(. والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي هو "أسلوب عمل مجاعي يف منظمة أيخذ 10اليت تستند إليها العملية اإلدارية )

ابألسباب ملواجهات توقعات مستقبلية، ويعتمد على منهج فكري عقدي يؤمن ابلقدر ويتوكل على هللا، ويسعى لتحقيق 

 (.11هللا وتعمري الكون" )هدف شرعي هو عبادة  

يعرف األشعري التخطيط اإلسالمي أبنه "وظيفة إدارية يقوم هبا فرد أو مجاعة من أجل وضع ترتيبات عملية مباحة 

ملواجهة متطلبات مستقبلية مشروعة يف ظل املعلومات الصحيحة املتاحة، واإلمكاانت الراهنة املتوقعة كأسباب، توكاًل 

(. يوضح هذا التعريف أن التخطيط، كوظيفة إدارية، تعتمد 12ل حتقيق أهداف مشروعة" )على هللا عز وجل من أج

على خطوات تطبيقية هتدف إىل التعامل مع أحداث وأنشطة يتوقع حدوثها بناء على معطيات أو بياانت متاحة. ووفقاً 

ابألسباب سعياً إىل حتقيق أهداف وغاايت للتعريف، فإن اإلطار العام لعملية التخطيط هو التوكل على هللا مع األخذ 

 تتوافق مع مقاصد الشارع.

 

 الفكر اإلداري يف اإلسالماملبحث الثاين:  

إن الفكر اإلداري يف اإلسالم نظام يتكامل مع األنظمة األخرى السياسية واالقتصادية واالجتماعية لتكون نظام حياة 

عدم اخلروج أو جتاوز أطر اإلسالم، وذلك ألن الفكر اإلداري اإلسالمي متكامل جيمع بني أمور الدنيا وأمور اآلخرة مع  

 (:13ينطلق من العقيدة اإلسالمية اليت هي منهج حياة واليت من أهم صفاهتا)

 

 . 133أمحد بن داود املزجاجي األشعري، مرجع سابق، ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  ( 10) 
الطبعة األوىل. القاهرة: )د.ن( ,   ، البنا، فرانس عبد الباسط( التخطيط دراسة يف جمال اإلدارة اإلسالمية وعلم اإلدارة العامة، 11) 

 م.1958ه /1405
 . 136أمحد بن داود املزجاجي األشعري، مرجع سابق، ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية،  ( 12) 
د انشد،  13)  د حُممَّ ، ديب االمارات العربية  1، ط1997( الفكر اإلداري يف اإلسالم، مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، حُممَّ

 . 8املتحدة، ص
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 ينايف الفطرة.  كل ماه عن  بابإلنسان ورقيها  ورقيه  مسوه  •

 .االعتدال والتوازنني بني الدين والدنياو الوسطية     •

من احلياة إىل قيام الساعة، وميكن االستدالل على ذلك بقول الرَّسول صلَّى هللا عليه  تعزيز اجلانب العملي •

 وسلَّم )إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حّت يغرسها فليفعل(

تغي فيما آاتك الواقعية واملنطقية ومراعاة النزعات الفردية وامليول الفطرية، ومن ذلك قول هللا سبحانه وتعاىل )واب •

 هللا الدار اآلخرة وال تنسح نصيبك من الدنيا..(.

التطور ومناسبته لكل زمان ومكان ومن ذلك أن أكثر أحكام املعامالت جاءت يف القرآن والسنة جمملة، األمر  •

 الذي يتيح للناس أن يصوغوا التفاصيل وفقا لظروف الزمان واملكان الذي يعيشون فيه.

 تذكر والتدبر مما يساعد على االبداع والتجديد واإلنتاج.يدعو إىل التفكر وال •

 أخالقي سلوكي حيض على الصدق والصرب واإلاثر والعدل واإلحسان. •

 إال على االقتصاد. ماقتصادي يتفاعل مع متطلبات احلياة املدنية اليت ال تقو  •

 اجتماعي يقوم على العدل وحب اخلري للبشرية ال يفرق بني اسود أو أبيض.  •

)اآلراء واملبادئ والنظرايت اليت سادت حقل اإلدارة، دراسًة وممارسًة عرب العصور واألزمنة   أبن  د. محدي عبد اهلادي  يرى

ويعترب فكراً إسالميًا ما يصدر من هذه اآلراء واملبادئ والنظرايت وذلك ابالستناد إىل توجيهات القرآن الكرمي والسنة 

 .(14)  النبوية املطهرة(

 

  

 

 . القاهرة. 1990الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن دار الفكر العريب، عبد اهلادي محدي أمني،( 14) 
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 :، والتنظيم، والرقابةم وعنصر التخطيطاإلدارة يف اإلسالاملبحث الثالث:  

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر التخطيطاملطلب األول:  

بدأ الدراسة والتشاور مع أهل الرأي وأصحاب ي ،يف التخطيط أبنواعه املختلفةمميز أن اإلسالم هنج  (15) سنو أبيذكر 

أنه يف  (16) الشلعوط ويذكر “،احلل والعقد يف اجملتمع عمال بقوله تعاىل " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

وإن حتقيق اهلدف يتطلب النية الصادقة   يوجهه،الفكر اإلسالمي ال ميكن أن يكون هناك فعل إنساين عاقل دون هدف  

 ،ابلنيات(األعمال  )إمناى هللا عليه وسلم صلَّ  –ويؤكد ذلك رسول هللا  املخلص،صة اليت يتبعها الفعل الصادق املخل

 اإلدارية.ويرى كذلك أن التخطيط يف اإلسالم اشتمل على مجيع عناصر العملية  

 

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر التنظيم:املطلب الثاين:  

وعرب العصور   –م  ى هللا عليه وسلَّ صلَّ   –ابلتنظيم اإلداري والتنظيم السياسي منذ عهد الرسول  لقد عين الفكر اإلسالمي  

 اإلسالمية املتالحقة.

 -التايل:   والتنظيم اإلداري اإلسالمي على النح  مبادئ  (17)  سنو أبويعدد  

التصرف النهائي امللزم على اآلخرين تنفيذه   والسلطة واملسئولية السلطة: هي القدرة على اختاذ القرار أ )التدرج السياسي/

والعمل مبوجبه وإطاعة مصدره، واملسئولية: هي إلزام من صدرت إليه األوامر ابلقيام بتنفيذ العمل املوكل إليه على أحسن 

 وجه/ الشورى/ مبدأ تفويض السلطة(.

 

 (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: دار اخلرجيني للنشر والتوزيع 6م(. )ط 1996أمحد إبراهيم أبوسن. )، اإلدارة يف اإلسالم ( 15) 
الرايض )اململكة العربية السعودية(: مكتبة الرشد للنشر  ه (. 1423ريز حممود أمحد الشلعوط ) ، نظرايت يف اإلدارة الرتبوية( 16) 

 والتوزيع. 
 (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: دار اخلرجيني للنشر والتوزيع 6م(. )ط 1996أمحد إبراهيم أبوسن. ) ،اإلدارة يف اإلسالم  (17) 
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 -ي:  أهم الشروط التشغيلية لوظيفة التنظيم يف اإلسالم، وه  (18)  الفهداويويذكر  

 له(  الكفاءة)االلتزام / املسئولية / التعاون / القوة واألمانة / تولية األصلح / العمل الصاحل واختيار  

تنظيمية إسالمية ابإلضافة إىل ما سبق، وهي )األمر ابملعروف والنهي عن املنكر/ وضع  مبادئ (19) النمروأضاف 

 الرجل املناسب يف املكان املناسب(.

 

 اإلدارة يف اإلسالم وعنصر الرقابة:املطلب الثالث:  

تعريف هنري فايول للرقابة على أهنا " اإلشراف واملراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سري   (20)  يذكر الشلعوط

ة للرقابة أبن الوظيفة الرئيسي  (21)  زويلفاألعمال والتأكد من أن املواد املتاحة تستخدم وفقا للخطة املوضوعة " ويرى  

هي مقياس أداء املرؤوسني وتصحيحها من أجل التأكد من أن األهداف قد حتققت وأن اخلطط قد وضعت موضع 

 التنفيذ ابلطريق الصحيح.

 ( 22)  وتستمد اإلدارة يف اإلسالم آلية الرقابة من قول هللا تعاىل: )وقل اعملوا فسريى هللا عملكم ورسوله واملؤمنون....(

 :23ية الكرمية ثالث أنواع من الرقابة اليت جيب ان تتم أثناء العمل وهيحيث تبني هذه اآل

 

(. عّمان )األردن(: دار املسرية  1ه (. )ط 1421فهمي خليفة الفهداوي. ) ،تطبيق والقواعداإلدارة يف اإلسالم: املنهجية وال (18) 
 للنشر والتوزيع. 

د النمر  ،اإلدارة العامة: األسس والوظائف( 19)  د سيد.  و سعود بن حُممَّ د فتحي ومحزاوي، حُممَّ خاشقجي، هاين يوسف & حممود، حُممَّ
 بية السعودية(: الفرزدق. (. الرايض )اململكة العر 4ه (. )ط 1407)
ه (. الرايض )اململكة العربية السعودية(: مكتبة الرشد للنشر  1423فريز حممود أمحد الشلعوط )، نظرايت يف اإلدارة الرتبوية (20) 

 والتوزيع. 
 والنشر والتوزيع. (. عّمان )األردن(: دار الفكر للطباعة  1ه (. )ط 1421مهدي حسن زويلف. )، اإلدارة: نظرايت ومبادئ (21) 
 105اآلية ، سورة التوبة   (22) 
، جدة اململكة العربية السعودية،  1، ط105-104ص مقدمة يف اإلدارة اإلسالمية، أمحد بن داود املزجاجي األشعري،  (23) 

 م.2000
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 (Self-Controlالرقابة الذاتية ) .1

وهي الرقابة اليت جيب أن يتحلى هبا العامل من خالل استشعاره مبراقبة هللا له وأن هللا عز وجل مطلع على كل عمل 

 خياف هللا ويتقيه.يعمله وسيحاسب عليه وهنا أتكيد على أمهية توظيف من  

 (Managerial Controlالرقابة اإلدارية: ) .2

وهي املتابعة واملالحظة من قيادة املنظمة واليت إشارة هلا اآلية الكرمية ب )ورسوله( حيث يتوجب أن يكون العمل وفق 

 واحملاسبة.لدول القيادة يف املراقبة واملتابعة    اطالع ومتابعة القيادة العليا للمنظمة وهنا أتكيد وتعزيز

 (Masses Controlالرقابة الشعبية ) .3

وهي املراقبة واملتابعة واملالحظة الشعبية من عامة املسلمني حيث بينة اآلية الكرمي لذلك ب )املؤمنني( وقد تكون على 

عن طريق استخدام وسائل اإلعالم كما حيدث اآلن مع وجود وسائل التواصل  و جمالس برملانية أو شكل جلان شعبية أ

بكر رضي هللا عنه عندما توىل اخلالفة و تكون مباشرة من خالل تقدمي النصح واملشورة وقد قال اخلليفة أبو  االجتماعية، أ

خماطبا الناس " أيها الناس، إين وليت عليكم ولست خبريكم، فإن رأيتموين على حق فأعينوين، وإن رأيتموين على ابطل 

 (.24)  عصيته فال طاعة يل عليكم..." فسددوين، أطيعوين ما أطعت هللا فيكم فإن 

 

 يف اإلسالموالتخطيط  اإلدارة    خصائصاملبحث الرابع:  

 اإلدارة يف اإلسالم  خصائصاملطلب األول:  

  :25ليةابلنقاط التاخصائص اإلدارة يف اإلسالم  تتمثل  

  أوالً: القوة واألمانة

 

د بن عبد ربه، ص العقد الفريد، أبو (24)   .1953، املطبعة التجارية، القاهرة مصر، 127عمر أمحد بن حُممَّ
د بن شيبان العمري،  (25)   /http://sst5.com/Article/1264/19موسوعة تعلم معنا مهارات النجاح، حُممَّ
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فالقوة تشمل القوة البدنية والقوة املعنوية املتمثلة بقوة الشخصية   26" هللا تعاىل "ان خري من استأجرت القوي األمني يقول

أن تنفذ عليه وكذل األمانة اليت  بينفذها وفقا ملا جي ءوقدرته على تنفيذ االعمال دون خوف من أحد أو رجاءه وأمنا

ب من  ذر الغفاري عندما طلقصة أيب القوة واألمانة تعزز املراقبة الداخلية للفرد وخمافته من ربه، ومما يستدل به على

اي أاب ذر، إنك ضعيف وإهنا أمانة وإهنا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها ل: "الرسول أن يوليه والية فقا

 (.27)  وويف الذي عليه هلا

  اثنياً: التقوى

ٍر وحأُن ْ و  لحْقنحاُكْم ِمْن ذحكح ا النَّاُس ِإانَّ خح ُكْم ِعْندح اَّللَِّ يقول هللا عز وجل )ايح أحي ُّهح عحارحُفوا ِإنَّ أحْكرحمح ق حبحاِئلح لِت ح عحْلنحاُكْم ُشُعواًب وح ثحى وحجح

اُكْم ( بصفة التقوى وكانت له سلوكاً ومنهجاً كان يف رعاية هللا وعنايته، حيقق على يديه املوظف إذا حتلى (، و 28) أحتْ قح

 " عز وجل "ولينصرن هللا من ينصره، إن هللا لقوي عزيزيقول هللا ويلهمه التوفيق والسداد يف عمله ويف ذلك النجاح

(29.) 

  اثلثاً: الع دالة

قوله تعاىل من منطق جنسيتهم  ولوهنم أو دون النظر إىل داينتهم أمجيعاً معاملة عادلة البشر على معاملة  حيث االسالم

ْمُتْم بحنْيح النَّ " كح ِإذحا حح كان و احلاكم واحملكوم اباللتزام ابلعدل ول هللا سبحانه وتعاىل أيمر( حيث  30ِل" )اِبْلعحدْ اِس أحْن حتحُْكُموا  وح

على  وفيقول سبحانه وتعاىل "اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ول ذلك على أقرب الناس إليه،

 

 26آية ، سورة القصص (26) 
 (3/ 1457صحيح مسلم رقم )( 27)

 13آية  ، سورة احلجرات (28) 
   40آية ، سورة احلج (29) 
   85اآلية  ،سورة النساء (30) 
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صلى  قول الرسول( و 31" )ا فال تتبعوا اهلوى إن تعدلهبم  فقرياً فاهلل أوىل  والوالدين واألقربني إن يكن غنياً أ  وأنفسكم أ

د سرقت لقطعت يدها"أن   ول"وامي هللا   :هللا عليه وسلم  (.32)  فاطمة بنت حُممَّ

  رابعاً: القدوة احلسنة

 :هللا عز وجل قالو   (33)  " هللا واليوم اآلخر  و"لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرج  :هللا عز وجل قال 

"، تدل هذه اآلايت على  )34) "اي أيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون، كرب مقتًا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

 املنظمة   أمهية القدوة من القيادة العليا للمنظمة لبقية أفراد

  خامساً: الشورى )املشاركة(

تبادل اآلراء بني القيادة والتابعني يف حرية وإخالص يعد من ، و يف اإلسالم لإلدارةتعترب الشورى من املبادئ األساسية    

للوصول إىل أفضل احللول والطرق إلنشاء شيء ما، هذا  وأهم الطرق للوصول إىل أفضل احللول ملواجهة املشاكل أ

 وابإلضافة إىل أن مبدأ الشورى يؤدي إىل رفع الروح املعنوية للمرؤوسني ويساعد على تنمية الوالء واالنتماء للمنظمة أ

هللا سبحانه  ألن  هللا عز وجل يسعى بذلك إرضاء ويف اإلسالم إبتباع مبدأ الشورى فه اإلداريالدولة، وعندما يقوم 

(، 35" )ستجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون قوله "والذين ا أمره بذلك من خالل وتعاىل

ولنا يف هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم من املواقف والشواهد اليت تدل على أمهية الشورى واالستشارة يف العملية 

 اإلدارية وإدارة الدولة.

 سادساً: الرفق والرمحة ابلرعية

 

 135اآلية سورة النساء ( 31)
 1688ومسلم  3475البخاري ( 32)
   31اآلية  ، سورة األحزاب(  33) 
 2 اآلية  ، سورة الصف (34) 
   38اآلية  ، سورة الشورى (35) 
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(، فقد 36ر" )نهم واستغفر هلم وشاورهم يف األماً غليظ القلب النفضوا من حولك فاعف عكنت فظ  و"ول قال تعاىل:

كان صل هللا عليه وسلم هيننا لينا بعث رمحة للناس وفكان صل هللا عليه وسلم حيث على الرفق ففي احلديث املرفوع 

 (.37ع من شيء إال شانه" )عن النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينز 

 يف اإلسالم تخطيطال  خصائص:  ثايناملطلب ال

يشكل حمور أساسيات احلياة. فقد ُجبل اإلنسان على اخلوف املستمر من املستقبل. لذلك، فقد اهتم  التخطيط

وقد شكل  .وأغراضه ألهدافه اجملهول املستقبل ولتطويع  حياته، شؤون تنظيمابلتخطيط ألنشطته املختلفة من أجل 

وتطويعه.  املستقبل ظروف يف للتحكم جعة. فالتخطيط وسيلة انواملنظَّمات احلكوماتالتخطيط عنصرًا حيواًي لدى 

ديد   طريق  عنفالتخطيط ابلنسبة هلذه اجلهات، هو املفتاح إلدارة املشروعات    وتصميم  السياسات،  ووضع  األهداف،  حتح

  .حمدد زمين إطار  يف  والقواعد   واإلجراءات  اخلطوات  وحتديد   الربامج،

 اإلسالمي من حيث العناصر التالية:ويسهم التخطيط يف حتقيق مقاصد التشريع  

 أوالً: الدين: التخطيط يسهم يف بناء جمتمع إسالمي منظم جيعل من مجيع أنشطته عبادة هلل سبحانه وتعايل؛

اثنياً: التخطيط اإلسالمي يعمل على توظيف كافة اإلمكاانت، والقدرات، والطاقات املتاحة لصاحل اجملتمع 

 اإلسالمي؛

 زز قدرات األمة الدفاعية ضد األخطار احملتملة واملتوقعة من أعدائها؛اثلثاً: التخطيط يع

رابعاً: التخطيط اإلسالمي ال يعمل على مواجهة املخاطر اخلارجية فحسب، بل أيضاً يعمل للقضاء على املهددات 

 الداخلية فيشكل حائط صد ضد الفساد والتخريب الفردي واجلماعي.

 

 

 158اآلية  ، سورة آل عمران (36) 
 4826صحيح مسلم )37( 
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 خامتة

عملية متكاملة وشاملة، وأن كل عنصر من مكوانهتا إمنا   هيملية اإلدارية مبكوانهتا املختلفة  العخلصت الدراسة إىل أن  

وال تتحقق األهداف املنشودة منه إال بتحقيق األهداف املنشودة من العناصر األخرى للعملية  ،مكمل لألخر هي

اإلدارية وأنه ما من عنصر من عناصر العملية اإلدارية إال وقد عين به اإلسالم توجيهاً عملياً وحياتياً فيما يفيد العاملني 

ة والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي مها نشاط أو سلوك إنساين وقد خلصت الدراسة أيضاً إىل أن اإلدار   ابجملال اإلداري.

ملتزم أبحكام التشريع من االنضباط ابألوامر، واالنتهاء عن النواهي. مبعىن آخر، فإن كال من اإلدارة والتخطيط يف 

عية يف الدنيا املنظور اإلسالمي إمنا تسعيان إىل حتقيق أهادف وغاايت مشروعة حتقق، يف هناية املطاف، املقاصد الشر 

 واآلخرة.

 بناًء على ما سبق، فإن نتائج هذا املقال تتمثَّل فيما يلي:

 املنهج اإلسالمي أسهم يف أتسيس مدرسة إدارية متميزة؛ .1

 املدرسة اإلسالمية يف اإلدارة تستمد متيزها من التوجيهات القرآنية والنبوية ذات الصلة ابإلدارة؛ .2

 اإلدارية تتسم ابملرونة، والوضوح، وسهولة التطبيق. املبادئ اإلسالمية   .3

 اإلدارة والتخطيط يف املفهوم اإلسالمي حتققان املقاصد الشرعية. .4
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