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وأثرها التطبيقي على البنوك اإلسالمية: دراسة عن إجراءات عملها التنفيذية نظرية اإلدارة اإلسالمية و 
 موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية

 ملخص الدراسة

الكشف عن األسس والقيم واملبادئ اليت ، من خالل هدفت الدراسة إىل بلورة نظرية اإلدارة اإلسالمية

خصائص ومميزات ومقومات التعّرف على و ، النظرية تلك تشّكلت منها املفاهيم والتصورات اليت شّكلت

، وذلك بقصد اإلجابة على إشكالية اإلمهال املتعّمد لقيم وقيمة إجراءات عملها التنفيذيةو  نظريةتلك ال

إلدارية تضاهي النظرايت ا وأهنا ،ومقتضياهتا الشريعة اإلسالميةأحكام ودور ووجود نظرية إداريّة منبثقة من 

تائج الدراسة الكمية اعتمدت ن نوعّية )كيفية(، غري كمّية  البحث دراسةو ق عليها. الوضعية، وتتفوّ 

واليت قام هبا املعهد العاملي للفكر  وسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية على بنوك إسالمية خمتارة،مل

 الكشف خالل مننظرية اإلدارة اإلسالمية  ، كان أمّهها: بلورةوقد وصل البحث إىل عّدة نتائج اإلسالمي.

 النظرية الطروحات حتويل إمكانية معالنظرية،  تلك مفاهيم منها شّكلتت اليت واملبادئ والقيم األسس عن

على املستوى العملي ملقتضيات  وجود قصور تطبيقيو  إجراءات عمل تنفيذية، نظرية اإلدارة اإلسالمية إىلل

وُختم البحث  املؤسسات اليت تبّنت فلسفة اإلدارة اإلسالمية. اإلسالمية يفنظرية اإلدارة ومبادئ وقيم 

ابلتوصية: بضرورة تكثيف البحث العلمي يف جمال اإلدارة اإلسالمية، وإبراز البعد القيمي فيها، واجلّد يف 

 نظرايت اإلدارة احلديثة.واقعية بعمق شرعي، وتسدُّ قصور تعطي حلواًل إجياد دراسات إدارية معاصرة: 

  .إدارة البنوك اإلسالمية ،إجراءات العمل التنفيذية ،إدارة إسالمية ،مفتاحية: نظرايت اإلدارة كلمات
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ABSTRAK 

Kajian bertujuan untuk membangunkan teori pengurusan Islam, dengan mendedahkan 

prinsip, nilai dan asas-asas yang membentuk konsep dan perspektif teori. Kajian ini juga 

bertujuan untuk mengenal pasti ciri-ciri, teori dan implikasi pelaksanaan, untuk 

menyelesaikan isu pengabaian terhadap nilai, peranan dan teori pengurusan yang sudah 

lama tercerakin dalam hukum-hukum Islam yang sebenarnya telah menepati bahkan 

melampaui teori-teori pengurusan moden. Kajian ini adalah bersifat kualitatif dan  

bukan kuantitatif. Bagaimanapun analisis yang dilakukan masih berasaskan kepada 

hasil kajian kuantitatif yang diterbitkan dalam Ensiklopedia Penilaian Prestasi Bank-

bank Islam, ke atas beberapa bank Islam yang terpilih serta diterbitkan oleh Institut 

Antarabangsa Pemikiran Islam. Kajian ini telah mencapai beberapa kesimpulan; yang 

paling penting ialah pembangunan teori pengurusan Islam dengan mendedahkan 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang membentuk teori, bahkan memfokuskan kepada 

potensi teori ini untuk diterjemahkan ke dalam  bentuk amali dan praktikal. Pada masa 

yang sama kajian ini mendapati terdapat kekurangan dalam aspek  praktikal terhadap 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai daripada teori pengurusan Islam di institusi yang selama 

ini mengadaptasi prinsip dan falsafah pengurusan Islam. Justeru, penyelidikan ini 

mengemukakan beberapa cadangan supaya diperbanyakkan penyelidikan berkenaan 

pengurusan Islam, dengan menonjolkan dimensi moral dan etika, dengan diselaraskan 

dengan teori pengurusan kontemporari, agar dapat memberikan penyelesaian yang 

realistik berasaskan Syariah, serta dapat mengisi kekurangan teori pengurusan 

konvensional. 

Kata Kunci: Teori Pengurusan, Pengursan Islam, Prosedur Eksekutif, Pengurusan 

Perbankan Islam. 
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البنوك اإلسالمية: دراسة عن  وأثرها التطبيقي علىإجراءات عملها التنفيذية نظرية اإلدارة اإلسالمية و 
 موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية

 

ABSTRACT 

The study aims to reveal the principles, values and foundations out of which the 

concepts and visions of the theory of Islamic management have been constituted, and 

define the features and characteristics of this theory and its executive principles to 

address the issue of deliberate negligence of the existence, role and value of a Sharia-

based management theory that compares to and outperforms secular management 

theories. This research is a qualitative study based on the quantitative results of the 

Encyclopedia of Islamic Banks Performance Calendar on selected Islamic banks, 

carried out by the International Institute of Islamic Thought. The research has many 

findings, most importantly clarifying and framing the theory of Islamic management 

through revealing the Islamic foundations, values and principles out of which the 

concepts and visions, forming the theory have been constituted. The research 

emphasizes the potential of transforming the theoretical propositions of Islamic 

management theory into executive procedures and demonstrates a lack of practical 

application of the requirements, values and principles of Islamic management theory in 

institutions that have adopted the philosophy of Islamic management. The research 

recommends intensifying research efforts in the field of Islamic management, 

highlighting its ethical dimension, as well as striving to create contemporary 

administrative studies which should be capable of providing reasonable solutions based 

on Sharia and able to fill the gaps in modern management theories. 

Key Words: Management Theories, Islamic Management, Executive Procedures, 

Management of Islamic Banks  
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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 ".رب ِّ ارمحهما كما ربياين صغريا  "مع خالص دعائي الدائم:  ىل والَدي  إ

، والذي مل يّدخر علي فهد آل شهيل القحطاين سعادة الشيخ الوالد الفاضل/: إىل
وسعًا يف دعمي ومسانديت، سائاًل املوىل عّز وجل أن جيعل عمله ذلك: بركة يف عمره وولده 

القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى هللا بقلب وماله، وأن يثّقل به ميزان حسناته يوم 
 سليم.

 أنيس مشو ح: الشيخ القاضي/ وصنو األب ،وجليس العلم ،: أنيس الغربةعّمي إىل
حفظه هللا ورعاه، والذي كان دائم التشجيع يل على طلب العلم واملثابرة يف حتصيله، فله مين بّر 

 الوالد، ودعاء الطالب.

حفظه هللا ورعاه، له مين وافر عمار بن سعيد املانعي  الشيخ الدكتور/فضيلة  إىل
 الدعاء، وعظيم التقدير، وخالص املوّدة.

الذي مل يتأخر يومًا عن و  ،حفظه هللاشوقي حممد مريزا  األخ األستاذ عناية إىل
 املساعدة وإجابة الطلب، فله مين خالص الشكر والتقدير.

 شارك ابلنصح والتوجيه......كل من مّد يد املساعدة و   إىل

جهد، سائال املوىل سبحانه أن ة اليت بذلت فيها ما استطعت من أهدي هذه الدراس
 . ، وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملنيجيعله خالصاً لوجهه الكرمي

 الباحث
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 وتقدير كرـــــــــــش

، داتو ذو الكفلسعادة الدكتور متمثلة يف عميدها  العريقة، والتقدير جلامعة مالايأتقدم ابلشكر 
اليت أاتحت يل  وابقي جنوم الطاقم التدريسي يف أكادميية الدراسات اإلسالمية، وفريق املوظفني يف اجلامعة

 شرف االنتساب إليها. 

حفظه هللا، عرفاانً  سفيان تشي عبد هللا أمحدكما أخص بشكري مشريف الفاضل األستاذ الدكتور: 
 هوده ومساعداته اجلليلة على طول رحلة البحث والدراسة.جب

إخراج  سبيل يفوالدعم والتشجيع  وا يل يد العون واملساعدة مدّ  الذينكل   وأتقدم جبزيل شكري إىل
 .، فله مين خالص الدعاءحممد حسني أبو رمحة، وأخّص ابلذكر األستاذ أكمل وجه ىعل البحثهذه 
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 قائمة الرسوم التوضيحية
 

 74... ية اإلدرة اإلسالمية"...........لرؤية الباحث ومنهجيته يف بلورة وأتطري نظر ( 1رسم توضيحي)

( يبنّي تشكيل هيئة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية حمل الدراسة من حيث عدد 2رسم توضيحي)
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 للدراسة اإلطار العام سبهيد:

 ادلقدمة

 زب رب يئ ٱُّٱا٤بخلوقات ٕبكمتو،  أمور الكوف بقدرتو، كدبٌر شؤكف ا٢بمد هلل الذم أدار

 (.٢الرعد: ) َّرت يب  ىب نب مب

: نبٌينا دمحم، كعلى آلو، وحكامو، امتثاالن ألمر ربٌو كأكالصبلة كالسبلـ على من طٌبق شرع هللا بتمام
 ، كبعد:إىل يـو الدين كصحبو، كمن تبعو إبحساف

ُب مرحلة اترٱبية معٌينة، كلقركفو مديدة، قادت دفة ا٢بضارة اإلنسانية أٌمة خرجت من و ك فإنٌ 
غياىب ا١باىلية إىل نور ا٢بضارة؛ بسبب اتباعها دينان إ٥بٌيان رٌسخ قيمان كمبادائن كأحكامان شٌكلت فكرىا 

 ، إىلةالشخصيٌ  لشؤكنو الفرد صعيد إدارةالصيعد: من اإلدارم، كحكمت سلوكها ُب إدارة شؤكهنا ُب ٨بتلف 
نصف الكرة  على أكثر من حدكدىا ُب يـو ما الٍب حٌدتاألسرة، إىل إدارة اجملتمع كالدكلة، ك  إدارة

ُب إدارة تلك "اإلمربطورية"  األرضية؛ كلن يستقيم شٌك ُب ٪باح كجدكل ذلك النهج اإلدارم اإلسبلمي
 اكرصيدى ا، كاتساع رقعنها،كاستمرارى ،الواسع اكانتشارى ا،نشأهتبلمية؛ ألٌف كفق مقتضيات الشريعة اإلس

،  لئلنسانية ٭بوذجان حضارٌّين فريدان ُب اإلدارة العامة كا٣باصة االقيمي ا٤بستند إىل شريعة إ٥بٌية كاملة، كتقدٲبه
 .كاف أكرب دليل على ٪باحها كٛبيزىا

ة اإلسبلمية كما قٌدمت لئلنسانية ظٌل حاضران، حٌب كلكٌن ا١بحود كالنكراف الغريب ٘باه ا٢بضار 
ٙبٌوؿ تدرٯبان إىل عداءو صريح أعلن ا٢برب ضد ا٢بضارة اإلسبلمية، كشهد بذلك بعض ا٤بنصفْب منهم،  

ذت حملو ا٢بضارة اإلسبلمية من سجل التاريخ،  فٌ ، كالذم قاؿ: "إجوستاؼ لوبوفك ٝبيع الوسائل قد اٚبي
الغربيوف التاريخ... كلو أهنم دقٌقوا النظر: لوجدكا ىيٌوةن كبّبة تفصل حضارة من أجل ذلك زٌكر الكٌتاب 

 (.1)ا٥بيٌوة ىي: "ا٢بضارة اإلسبلمية"أرسطو كحضارة ديكارت، كأٌف تلك 

كمن أىم معامل التزكير ُب اجملاؿ اإلدارم: إغفاؿ الدراسات كا٤بؤلفات اإلدارية ا٢بديثة ألٌم دكر 
ٕبث ُب  -إال ما ندر  –اؿ اإلدارم، فنبلح  كعند مطالعتنا ألم كتاب غريب للحضارة اإلسبلمية ُب اجمل

بلمية ُب مسّبة اإلدارة اتريخ اإلدارة، أك بسط لنظرّيهتا كمدارسها، أنو التفت إىل أثر ا٢بضارة اإلس
 ، ماؽ.ـ 10000كما قٌدمت للبشرية من أفكار، ُب حْب يستعرضوف اتريخ كتطور اإلدارة منذ  نسانيةاإل

                                                           
دار الكتاب  القاىرة، ،1ط: عمر كامل مسقاكم، كعبد الصبور شاىْب، ، ترٝبةمشكالت احلضارة: شروط النهضة، "نيب، مالك"(  1

 .196ـ، ص2012ا٤بصرم، 
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يعِب نفي الغرب لوجود نظرية إدارة إسبلمية ٲبكن االعَباؼ بفضلها، أك بقدرهتا على تقدًن رؤية إدارية 
  معاصرة تضاىي نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة!!!!.

ك٘باه اإلدارة اإلسبلمية  ،عمومان  ا٢بضارة اإلسبلمية العدكانية غّب ا٤بربٌرة ٘باهكىذه بل ا١بحود، ىذا 
 كبياف علمي ،معا١بة أتصيليةٕبثو ك الٍب احتاجت إىل  إشكالية دراستو ن الباحثُب ذى تأاثر  ،خصوصان 

قدرة الشريعة  من خبللوالباحث يثبت ل؛ منهجي من خبلؿ استقراء كٙبليل األدلة الشرعية ُب اجملاؿ اإلدارم
كقابلة لتحويل ، كإظهارىا مؤطٌرة بقيمها كأسسها كمبادئها، "إسبلمية ةو نظرية إدار " :تاجإناإلسبلمية على 

كفاءهتا على صعيد التطبيق العملي ُب ، تيثبت كاقعيتها، ك طركحاهتا النظرية إىل إجراءات عمل تنفيذية
: ٦باؿ البنوؾ اإلسبلمية، كذلك ٙبت عنواف: نظرية اإلدارة اإلسبلمية ، كُب أحدث اجملاالت ا٤بعاصرةالواقع

اإلسبلمية: دراسة عن موسوعة تقوًن أداء البنوؾ  كإجراءات عملها التنفيذية، كأثر تطبيقها على البنوؾ
 (.1)قاـ هبا ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي كالٍب ،تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية ٗبوسوعةاإلسبلمية، 

 :ةالتالي وفق ادلنهجيةدراستو الباحث  وقد استأنف

 اخللفية التارخيية للدراسة 

ُب كٌل ٦بتمع، إذ أٌف ٥با كجودىا ُب البيوت، كدكر  اإلدارة )أرسخ كظائف اإلنساف قدمان تيعدُّ   
 ٩بارسة قدٲبة التاريخ، هيف (،2العبادة، كأجهزة ا٢بكم، ككافة األنشطة االقتصادية لدل ٝبيع الشعوب()

فا١بهد ؛ كلكل أنواع التنظيمات كا١بماعات مهما اختلفت أشكا٥با ،٦بتمع إنساين مٌ أل ةحتميٌ  كضركرة
تلبية حاجات األفراد  كال يتمٌ ، كال يتحقق التعاكف الكامل بْب األفراد إال من خبل٥با ،هباا١بماعي ال يتم إال 

 .(3)إال بواسطتها

                                                           
ها ىذا اليؤثر برأم الباحث مى دى ـ، كلكن قً 1994 بدايةـ، ك 1991قدٲبة نسبٌيان، حيث أجريت بْب هناية  وسوعةتيعٌد دراسة ا٤ب :ىام تنبيو(  1

 ت عليها نظرية اإلدارةاألصوؿ الٍب قامٛبٌثل ُب القيم كالثوابت الشرعية اإلسبلمية، كالٍب ُب استخداـ نتائجها؛ ألٌف عامل الزمن ال يؤثر 
النظرية  قٌرراتقيان على إمكانية تطبيق ا٤بدليبلن تطبيُب كوهنا فرضية البحث، ك  كإثبات دعم :اإلسبلمية، كإ٭با ًٌب االستشهاد ابلنتائج ُب

فإنو ال ٱبدش بسبلمة ا٤بنهج  تنفيذمل ذلك التطبيق قصور م تطبيقان ُب الواقع، كإف اعَب لشريعة اإلسبلمية ُب ا١بانب اإلدار حكاـ أل
 اإلسبلمي ُب اإلدارة. 

 .17(، صت .مكتبة الوعي العريب، )دالقاىرة،  ،1ط ، ترٝبة: أٞبد ٞبودة،اتريخ الفكر اإلداري، ينظر: جورج، كلود س. جورج ( 2
 ، بتصرؼ.17ص ـ،2001، عماف، األردف، دار الفكر للطباعة، 1، طدارة: نظرايت ومبادئاإلينظر: زكيلف، مهدم حسن زكيلف، (  3
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كمع النهضة الصناعية الغربية، كمع بداّيت القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم بدأ االىتماـ بدراسة 
 ، كالفرصة التطبيقيةحة التجريبةلو قواعده كمساربو، مستفيدان من ا٤بصنع الذم أعطى ا٤بسا اإلدارة كعلمو 

 ككاف من أٮٌبها: ،فتتالت النظرّيت اإلدارية تنظّبات علـو اإلدارة ا٢بديثة؛ ما أسهم ُب تطويرىا،ل

، ككاف عا٤بان أ٤بانيان ُب (1920 -1864 )ماكس فيربلرائدىا:  كتنسب، نظرية البريوقراطية -
 (.1) يث كدراسة اإلدارة العامة ُب مؤسسات الدكلةاالقتصاد كالسياسة، كأحد مؤسسي علم االجتماع ا٢بد

ـ(، كالذم أحدث ٗبا 1915-1856، كرائدىا: "فريدريك اتيلور" )نظرية اإلدارة العلمية -
توٌصل إليو من أفكار: ثورة عقلية بكيفية أداء العمل ُب نيظم العمليات الصناعية؛ حيث ساٮبت أفكاره ُب 

 (.2جية، ك٣ٌبص ذلك ُب كتابو الشهّب: "مبادئ اإلدارة العلمية")تطوير أساليب العمل كزّيدة اإلنتا

ـ(، كىو أحد علماء اإلدارة 1925-1841، كرائدىا ىنرم فايوؿ )نظرية العمليات اإلدارية -
الكبلسيكية، كييرجع فايوؿ الفضل ُب ٪باحو: ال إىل قدراتو الشخصية، بل إىل نظامو اإلدارم الذم أٌكد 

 (.3اإلنساف كيعٌلمو) موأنو ٲبكن أف يتعلٌ 

ـ(، ككاف يعمل أستاذان 1949-1888، كرائدىا: "التوف مايو" )نظرية العالقات اإلنسانية -
للبحوث الصناعية بكلية إدارة األعماؿ ٔبامعة ىارفارد ُب أمريكا، ككاف مهتمان بدراسة علم النفس، كتدٌرب 

 (.4ككاف عملو ٘بريبٌيا أقرب من كونو نظرٌّين)عليو ُب جو من ا٤بؤثرات االجتماعية كالعبلقات الصناعية، 

ـ( حيث 1970-1908" )أبراىاـ ماسلو، كرائدىا: "نظرية احلاجات اإلنسانية والدافعية -
الدافعية -برأيو-٪بح ُب تقدًن أكؿ نظرية ُب ىذا اجملاؿ كالٍب ٠بٌيت بنظرية ىـر ا٢باجات، كالٍب فٌسر فيها

 .(5لدل األفراد)

 

                                                           
، ا٤بملكة العربية السعودية، كزارة الَببية كالتعليم، جامعة أـ القرل، 1، طمقدمة يف اإلدارة( ينظر: العيدركس، أغادير سامل العيدركس،  1

 تصٌرؼ.، ابختصار ك 10(، صت .اإلدارة الَببوية كالتخطيط، )د
، ٝبهورية مصر، جامعة بنها، مركز التعليم ا٤بفتوح، كلية التجارة، كود: مبادئ إدارة األعمال( ينظر: عبد العليم، دمحم بكرم عبد العليم،  2

 ، ابختصار كتصٌرؼ.59، صwww.pdffactory.comـ، 2007، 211
 ، بتصرؼ.181ريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص( ينظر: كلود االبن، ات 3
 ، بتصرؼ.219( ينظر: كلود االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 4
 ، ابختصار كتصٌرؼ.88( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 5
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النموذج الياابين ُب اإلدارة كالٍب تنٌص ببساطة على: أٌف مشاركة العاملْب ُب أك:  Z"نظرية  "-
 (.1اإلدارة ىي األساس ُب االرتقاء ٗبستول اإلنتاج)

تتٌلخص مبادئ إدارة ا١بودة الٍب ك  ،نظرية "اجلودة الشاملة" :، أونظرية اإلدارة التشاركية -
نج" كمبادئ لتحسْب ٩بارسة اإلدارة، كالٍب ٱبلص فيها إىل الشاملة ُب ا٤ببادئ األربعة عشر الٍب قٌدمها "دٲب

من أجل  القوؿ: إف اإلدارة ُب ا٤بنظمة ىي ا٤بسؤكلة عن بناء النظاـ كفهمو ككضع اإلجراءات ا٤بتماسكة
 .(2)دعم عملية ٙبسْب النوعية

، كتطٌور فنونو اإلبداعات اإلدارية الغربية الٍب ال ٲبكن أف يينكر فضلها على علم اإلدارة كلكن ىذه
كا٢بكم،  كا٣باٌصة ةالعامٌ  ، ٕبثت ُب السياسة كاإلدارةُب اجملاؿ اإلدارم إسبلمية قد سبقها بقركف إبداعات

 : جهود بعض ا٤بتقٌدمْب من علماء اإلسبلـ، مثل كيذكر منها الباحث على سبيل ا٤بثاؿ

، ق، صاحب 339: أبو نصر دمحم الفارايب، ا٤بتوَب سنة الفارايبجهود  - ا٤بؤلفات ُب شٌب العلـو
: السياسات ا٤بدنية، كآراء أىل ا٤بدينة الفاضلة، كفيو ٰبدد الفارايب معامل ا١بماعة الفاضلة الٍب من أٮبهاك 

فيو ا٣بصاؿ الطبيعية كا٤بكتسبة الٍب ينبغي أف ٘بتمع للرئيس: كأف  كما ٰبٌددترتكز على التعاكف الكامل،  
يد ا٢بف ، كجيد الفطنة، كحسن العبارة ٧ببان للتعليم كاالستفادة، قوم يكوف اتـ األعضاء، كجيد الفهم، كج

 (.3العزٲبة)
تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن ، ابن تيميةجهود  -

ب ق، صاحب الفتاكل، ككتا728، ا٤بتوَب سنة: أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي
السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية، كمن أىم جاء بو فيو: بيانو لشركط الوالية، ككيفية معرفة 

 :(، فبٌْب من خبلؿ ذلك4األصلح فيها، كمطلوب الشرع ُب صفات ا٤بوظف)

                                                           
، ترٝبة حسن دمحم يس، 1، ط"Zيف اإلدارة: نظرية " النموذج الياابين، WILLIAM G. OUCHI( ينظر: أكشي، كليم ج. أكشي،  1

 .15صاإلدارة العامة للبحوث، )د. ت(، مراجعة رٕبي دمحم ا٢بسن، ا٤بملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة للبحوث، مطابع معهد 
، 1، طMBVاإلدارة ابلقيم: (: نظرية I Theoryالنظرية اإلسالمية العلمية يف اإلدارة: )( ينظر: عساؼ، عبد ا٤بعطي عساؼ،  2

 ، ابختصار.115ـ، ص2013األردف، دار زىراف للنشر كالتوزيع، 
 ، كما بعدىا.58ـ، ص1982دار الشركؽ،  القاىرة، ،1، طمع الفارايب وادلدن الفاضلة( ينظر: سعد، فاركؽ سعد،  3
ـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي ( ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبل 4

، السعودية، الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية 1ط السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية،ىػ(، 728الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 ، كما بعدىا.12ىػ، ص1418كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، 
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)ا٣بطوات الواجب اتباعها حملاربة الفساد اإلدارم كتولية الوظائف العامة لؤلٍكفاء، كىي ٛبٌثل  
  (.1ئلصبلح اإلدارم()خطة ل

ق، صاحب 808ا٤بتوَب سنة: عبد الرٞبن بن دمحم بن خلدكف ا٢بضرمٌي، ، ابن خلدون جهود -
كأنو ال  ،على أنو فرع من الفلسفةالذم رآه ن نظريتو ُب التاريخ كالٍب تضمٌ ، اشتهر ٗبقدمة ابن خلدكف ما

كاستقصاء  ،كأنظمة ا٢بكم كالسلطاف ،لعمرافكذلك بدراسة طبائع البشر كا ،بد من ٙبليل ا٢بوادث التارٱبية
(، فاعتيرب من الركاد األكائل لعلم االجتماع، إذ اعتمد 2منو) لفهم التاريخ كاستخبلص العرب ؛عللها كأسباهبا

التأصيل العلمي للظاىرة االجتماعية، كاندل ابلتنظيم االجتماعي، كاعترب العمل مصدران للقيمة قبل "آدـ 
 (.3يشهد التاريخ لو بو)٠بيث"، كىذا سبقه 

كُب التاريخ ا٤بعاصر أتٌب بعض الكتاابت كا٤بؤلفات كالدراسات اإلدارية اإلسبلمية ا٤بعاصرة 
نظرية إسبلمية ُب اإلدارة، ككانت ُب غالبها معينان للباحث ُب االستهداء  تأطّبللتستكمل ا٤بسّبة، ُب ٧باكلة 

 :عليو يده ، ك٩بٌا كقعتُب دراستو ٤با ينشده

للدكتور: أٞبد ، "كاملة ٤بعا١بة السلوؾ اإلدارمنظرية إدارية مت" نظرية اإلدارة يف اإلسالم: -
، عماف، األردف، 1إبراىيم أبو سن، صدر عن ا٤بنظمة العربية للعلـو اإلدارية، جامعة الدكؿ العربية، ط

عنواف: "اإلدارة ُب ـ، كىو مؤلَّف ٨بتصر ًٌب التوٌسع فيو كاإلضافة عليو ُب كتاب آخر للمؤلف ب1981
، الرّيض، ا٤بملكة العربية السعودية، دار ا٣برٯبي للنشر، 6اإلسبلـ"، د. أٞبد إبراىيم أبو سن، ط

 .ـ1996
(، MBV(، أك: )نظرية اإلدارة ابلقيم I Theory: أك: )النظرية اإلسالمية العلمية يف اإلدارة -

 ـ.2013، 1للنشر كالتوزيع، طللدكتور: عبد ا٤بعطي عساؼ، عٌماف، األردف، دار زىراف 
، عٌماف 1استنباط األسس كا٤ببادئ، د. دمحم ٧بمود العجلوين، ط النظرية اإلدارية اإلسالمية: -

 ـ.2014األردف، دار ا٤بسّبة للنشر، 

                                                           
جامعة  مطبوعات ، جدة، ا٤بملكة العربية السعودية،1، طمقدمة يف اإلدارة اإلسالميةا٤بزجاجي األشعرم، ( ينظر: األشعرم، أٞبد بن داكد 1

 .646ـ، ص2000ا٤بلك عبد العزيز، 
ديوان ادلبتدأ واخلرب يف ىػ(، 808( ينظر: ابن خلدكف، عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيلي )ا٤بتوَب:  2

 .4-3ـ، ص1988، بّبكت، دار الفكر، 2ٙبقيق: خليل شحادة، ط، ريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكربات
 .649( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 3
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نظرية اإلدارة اإلسالمية وإجراءات عملها التنفيذية وأثرىا التطبيقي على البنوك ليأٌب ٕبث: 
 ، استكماالن للجهودةادٲبيأكضمن دراسة ، موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالميةاإلسالمية: دراسة عن 

جراءات العمل نماذج إلا٤بدعومة ب العلمية لقواعد ا٤بنهجيةكفق اك  ،للنظرية بشكل أكضح كبلورةن  ،السابقة
موسوعة تقوًن ٙبليل النتائج التطبيقية لدراسة من خبلؿ عرض ك ، ك اإلسبلمية ُب العملية اإلدارية التنفيذية

 البنوؾ اإلسبلمية. 

 أسباب اختيار ادلوضوع    

 :ةالتالي األسباب ىو لموضوعلباحث لاختيار ا كاف من أىٌم أسبابقد  ك 

نظرية ل ا٤بوضوع بشمولو ا١بامع بْب التأصيل تطرق العربية الٍب ةكادٲبياأل الدراسات قٌلة -1
 كدعم الطركحات النظرية ،يةعمل تنفيذ إجراءات إىل ٙبويلها آليات كاقَباحاإلدارة اإلسبلمية  

 .ٙبليل نتائجومن خبلؿ  بنموذج تطبيقي يظهر أثرىا ُب التطبيق العملي
 اإلسبلمية إىل ىذه النظرية اإلدارية على مدار زمانو -من كجهة نظر الباحث -حاجة الواقع -2

على طركحاتو  ة على أسس قيمية رابنية تتجاكز أاننية اإلنساف، كظهورىا"اإلنسانية" ا٤ببنيٌ 
 ة.نظر إىل األشياء من الزاكية ا٤بادية البحتالفكرية ا٤ببنية على ال

اعتقاد الباحث ا١باـز بقدرة الشريعة اإلسبلمية على تقدًن نظرية إدارية قيمية، ذات كفاءة  -3
كفاعلية، تعرٌب عن فلسفة الشريعة ُب ضبط كتوجيو السلوؾ اإلدارم على ٝبيع ا٤بستوّيت، كُب 

 .؛ دفعت الباحث إلثبات ذلك، كُب كل زماف كمكافصعدةٝبيع األ
ح الباب أماـ الباحثْب كمضامينو، كفتٍ  ،ك٧باكلة استبانة خفاّيه، كصعوبتو ا٤بوضوع كسعتو أٮبٌية -4

نظريٌةن  ؛ العتماد التقريرات الشرعية ُب اجملاؿ اإلدارمالبلحقْب للبناء عليو كتطويره كالتوٌسع فيو
 .التطبيقي ُب الواقعان للسلوؾ اإلدارم أساسك  ُب اإلدارة اإلسبلمية،

 

 أمهية الدراسة 
من األدلة  اإلسبلميةلنظرية اإلدارة من كوهنا أٌصلت  -برأم الباحث – الدراسة ىذه أٮبية تنبعك 
ٙبويل طركحاهتا النظرية إىل  آلياتكطرحت كأهنا أبرزت البعد القيمي ا٤بمٌيز ٥با، كأهنا اقَبحت  الشرعية،

كأهنا أظهرت مدل كفاءة نظرية اإلدارة  ،تطبيقان على عناصر اإلدارة ا٢بديثة ل تنفيذيةإجراءات عم
اـ من ألرقأثر قيمها ابعلى ، كأهنا دلٌلت ُب ضبط السلوؾ اإلدارم مقارنة بنظرّيت اإلدارة ا٢بديثة اإلسبلمية
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ن مدل كمواطن القصور ، كأهنا كشفت عاإلسبلمية" "موسوعة تقوًن أداء البنوؾ خبلؿ ٙبليل نتائج دراسة
، ما ٧بل الدراسة التطبيقي لقيم نظرية اإلدارة اإلسبلمية ُب البنوؾ اإلسبلمية الٍب مشلتها دراسة ا٤بوسوعة

ُب ٙبسْب  ة عمومان فرصة االستفادة من التجربةاإلسبلميخصوصان كللمؤسسات  يعطي للبنوؾ اإلسبلمية
 .اسة ُب تطبيقاهتا العمليةجوانب الضعف الٍب أظهرهتا الدر  واطن القوة، كاجتنابابألخذ ٗب األداء اإلدارم؛

 

 ة الدراسةمشكل 

إىل  أٌمة خرجت من غياىب ا١باىلية ُب مرحلة اترٱبية مديدةقادت دفة ا٢بضارة اإلنسانية لقد 
مت كحك ،اإلدارم اكأحكامان شٌكلت فكرى رٌسخ قيمان كمبادائن  بسبب اتباعها دينان إ٥بٌيان  نور ا٢بضارة؛

اجملتمع  إىل إدارة ،األسرةالشخصي، إىل  مستول الفردا٤بمن  كها ُب إدارة شؤكهنا ُب ٨بتلف الصيعد:سلو 
٪باح كجدكل ذلك  يـو ما نصف الكرة األرضية؛ كلن يستقيم شٌك ُبالٍب ٘باكزت حدكدىا ُب ك  ،كالدكلة

القيمي ا٤بستند إىل شريعة  كرصيده ،كاستمراره الواسع النهج اإلدارم اإلسبلمي، كالدليل: نشأتو كانتشاره
 ان ُب اإلدارة العامة كا٣باصة.إ٥بٌية كاملة، كتقدٲبو لئلنسانية ٭بوذجان حضارٌّين فريد

، كعند مطالعة     نبلحظو  ، لكلود س. جورج االبن،مثبلن  "اتريخ الفكر اإلدارم"كتاب: كاليـو
شرين بعد ا٤بيبلد، دكف أف يعرٌج إىل منتصف القرف الع "،ؽ.ـ 10000 ذالفكر اإلدارم من اتريخ يستعرض

 (. 1أبكثر من نصف سطر على مساٮبة الفكر اإلدارم اإلسبلمي ُب الفكر اإلدارم اإلنساين كتطوره)

كالذم قاـ بو الستعراض  مقدمة قصّبة عن الرأ٠بالية، ُب كتابو: ،"جيمس فولتشرككذلك: "  
االختبلفات الدينية ُب ظهور الرأ٠بالية ُب أكراب،  اترٱبي قٌيم لنشأة الرأ٠بالية، نراه كعند ٕبثو عن أتثّب

مستشهدان أبثر الدين ُب ا٢بضارة الصينية كا٢بضارات القدٲبة، نراه ٘باكز البحث كالتحقيق الدقيق الذم 
أجراه، دكف االلتفات كلو عرضان إىل منجزات ا٢بضارة اإلسبلمية كأثر عقيدهتا كأحكامها على ا١بانب 

 .(2االقتصادم كاإلدارم)

إف مل  –يقدمهما الباحث ٭بوذجان كمثاالن على ا١بحود الغريب ألغلب  أعبله كالكتاابف ا٤بذكوراف
 الكتاابت الغربية ٘باه ا٢بضارة اإلسبلمية. -يكن كلٌ 

                                                           
 .10، ص)مصدر سابق( اتريخ الفكر اإلدارم،( ينظر: كلود االبن،  1
 .57ـ، ص 2011، القاىرة، دار الشركؽ، 1، ترٝبة: رفعت السيد علي، طمقدمة قصرية عن الرأمسالية ( فولتشر، جيمس فولتشر، 2
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ُب ذىن الباحث صدل عبارة مالك بن نيب رٞبو هللا كاستشهاده  تأاثر  رو األممثل ىذه  
ف الواقع كما الحظو جوستاؼ لوبوف: ىو أف ٝبيع الوسائل قد ٔبوستاؼ لوبوف حْب قاؿ: )كال عجب، فإ

ذت حملو ا٢بضارة اإلسبلمية من سجل التاريخ، من أجل ذلك زٌكر الكٌتاب الغرب كلو أهنم  يوف التاريخ...اٚبي
دقٌقوا النظر: لوجدكا ىيٌوةن كبّبة تفصل حضارة أرسطو كحضارة ديكارت، كأٌف تلك ا٥بيٌوة ىي: "ا٢بضارة 

 (. 1مية"()اإلسبل

أاثر  إىل ا٢بضارة اإلسبلمية، -عدكانيةنظرة أك قل: – ا٤بعرُب النابع من نظرة غّب سويٌةىذا ا٣بلل 
من  منهجي كبياف علمي ،معا١بة أتصيليةٕبثو ك احتاجت إىل  الٍب دراستو إشكالية ُب ذىن الباحث

 اإلسبلمية قدرة الشريعة من خبللوث الباح يثبتل؛ خبلؿ استقراء كٙبليل األدلة الشرعية ُب اجملاؿ اإلدارم
، كإظهارىا مؤٌطرة بقيمها كأسسها كمبادئها، كقابلة لتحويل طركحاهتا النظرية إسبلمية ةو تاج نظرية إدار إنعلى 
كُب أحدث  ،كفاءهتا على صعيد التطبيق العملي ُب الواقع، ك ت كاقعيتهاتيثب ،إجراءات عمل تنفيذيةإىل 

 .لبنوؾ اإلسبلمية: ٦باؿ اا٤بعاصرة اجملاالت

 أسئلة الدراسة 

 : سة التاليةأسئلة الدرا ا٤بذكورة الدراسة إشكالية انبثق منكقد 

نظرّيت الٍب طالت  جوانب القصور، كما الشرعية مفهـو اإلدارة اإلسبلمية، كما مستنداهتا ما -1
 ؟اكتصٌوهب اٲبكن لئلدارة اإلسبلمية أف تسٌدى الٍبك  ،اإلدارة ا٢بديثة

األسس كالقيم  استنباط :من خبلؿ ،اإلسبلمية اإلدارة نظريةبلورة كأتطّب  يةإمكانمدل ما  -2
يمٌثل ٦بموعها ا٤بفاىيم سم الذكا٣بصائص كا٤بمٌيزات كا٤بقٌومات من األدٌلة الشرعية، ك كا٤ببادئ 

 ؟مقارنة بنظرّيت اإلدارة ا٢بديثة ما مكانة تلك النظرية، ك ريةنظال كالتصورات الٍب ٙبتاجها
، كما كظيفتها، كما فائدهتا ُب العملية ُب العملية اإلدارية اءات العمل التنفيذيةإجر ما ىي  -3

، كما إجراءات عمل تنفيذيةإىل  نظرية اإلدارة اإلسبلميةاإلدارية، كما إمكانية ٙبويل طركحات 
 أدلتها الشرعية؟ما ك  ٥با، التطبيقية ىي النماذج

 ْب:ُب ا١بانب أثره ، كمارية اإلدارة اإلسبلميةنظبادئ كقيم ٤ب البنوؾ اإلسبلمية طبيقتمدل  ما -4
٤بوسوعة تقوًن "الدراسة ا٤بيدانية  من خبلؿ هتا االجتماعيةابيئ على االقتصادمك  االجتماعي

 ؟٧بل الدراسة "أداء البنوؾ اإلسبلمية
                                                           

 .196ص )مصدر سابق(، مشكبلت ا٢بضارة: شركط النهضة،( مالك بن نيب،  1
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، كما نظرية اإلدارة اإلسبلمية ُب ا١بانب اإلدارمبادئ كقيم ٤ب البنوؾ اإلسبلميةتطبيق  مدلما  -5
٤بوسوعة تقوًن "الدراسة ا٤بيدانية  من خبلؿ ت الرقابة الشرعية ُب تلك البنوؾثره ُب عمل ىيئاأ

 ؟٧بل الدراسة "أداء البنوؾ اإلسبلمية
 

 أىداف الدراسة 
ُب طور  اكمنطلقاهت هامعا٤بأىٌم  الوقوؼستنداهتا، ك التأصيل ٤بك  ،مفهـو اإلدارة اإلسبلمية٘بلية  -1

لكشف عن ا١بوانب اإلٯبابية كا١بوانب السلبية الٍب ٛبيزت هبا انشأهتا كمراحل تطورىا، مع 
اإلدارة بياف مدل إمكانية بعد استعراضها؛ ل من خبلؿ نقدىا نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة

 .إف كجد ها كقصورىاعلى سٌد خلل اإلسبلمية
ألدلة من ا كا٤ببادئ كالقيم األسس استنباط خبلؿ من ،نظرية اإلدارة اإلسبلميةكأتطّب  بلورة -2

 تلك كتصورات مفاىيم شٌكلت الٍب كمقوماهتا ك٩بيزاهتا خصائصهاعن  كالكشف الشرعية،
جاءت على كل  كأهنا قد ،، كإثبات كوهنا نظرية إدارية تضاىي نظرّيت اإلدارة ا٢بديثةالنظرية

يعترب التوازف بْب  ظلٌ  ها ُب ا١بانب القيمي الذمتسبقك بل ، هاكظائفعناصر اإلدارة ا٢بديثة ك 
 الركحي كا٤بادم.

 ،إجراءات عمل تنفيذيةإىل  النظرية نظرية اإلدارة اإلسبلميةإمكانية ٙبويل طركحات  إثبات -3
 لذلك. كالنماذج التطبيقية الشرعية قوماتا٤بستندات ك ا٤ببعاد ك عرض األك  بعد التعريف هبا،

ُب  ض أثره، كعر نظرية اإلدارة اإلسبلميةبادئ كقيم ٤ب طبيق البنوؾ اإلسبلميةتمدل بياف  -4
الدراسة ا٤بيدانية  من خبلؿ هتا االجتماعيةابيئ على االقتصادمك  االجتماعي ْب:ا١بانب
 .٧بل الدراسة "وسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية٤ب"

نظرية اإلدارة اإلسبلمية ُب بادئ كقيم ٤ب البنوؾ اإلسبلميةتطبيق كأثر مدل  عن الكشف -5
النظر  من خبلؿيئات الرقابة الشرعية ُب تلك ا٤بصارؼ ، كبياف أثره ُب عمل ىا١بانب اإلدارم

 .كٙبليلها "٤بوسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية"الدراسة ا٤بيدانية  نتائجُب 
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 فرضيات الدراسة  

أك ا٤بشكلة موضوع البحث، كأنو ا٣بيط  ،للظاىرةالتفسّب ا٤ببدئي "من تعريف الفرض أبنٌو: انطبلقان ك 
(، كأنو 1)"و ىو الذم يعطي كحدة البحث، كينظٌم أفكار الباحث كيصوهنا عن التشٌتتا٤بنظًٌم للبحث، كأن

 يف النقاط التالية: البحث فرضياتفقد مّت صياغة يعطى اإلجاابت االحتمالية على إشكالية البحث، 

 ات كا٣بصائص كا٤بقومات حوهتاا٤بفاىيم كالتصور تقـو على ٦بموع  اإلسبلمية ةنظرية اإلدار  أفٌ  -1
ُب بل كتسبقها  ،هنا نظرية تضاىي نظرّيت اإلدارة ا٢بديثةص الشريعة اإلسبلمية، كأصو ن

 .ا١بانب القيمي الذم يعترب التوازف بْب الركحي كا٤بادم
إمكانية ٙبويل قيمها كمبادئها  على تؤكد ،كعملٌيتها الشريعة اإلسبلميةأحكاـ مركنة  -2

التنفيذ ألم عملية  تعطي خطٌة ،ذيةإجراءات عمل تنفيكأحكامها ُب ا١بانب اإلدارم إىل 
 .اتـكييسر  إدارية بوضوح

على الصعيد  ُب بيئتها االجتماعية اإلسبلمية أداء ا٤بنظمة :بْب طرديٌةعبلقة  ىناؾ حتمان  -3
 الٍب تعتمدىا إدارهتا اإلسبلمية م كا٤ببادئالقي تفعيل بْبك  ،االجتماعي كاالقتصادم كاإلدارام

 .األصعدة على تلك
قيم كمبادئ قتضيات ٤ب -ال قصوران قيمٌيان -على ا٤بستول التنفيذم  تطبيقيٌ  ورو قص كجودىناؾ  -4

القائمة على رأس  التشريعية ا١بهات: اإلسبلمية، كيتٌحمل مسؤكلية ذلكنظرية اإلدارة 
، كسبب القائمة على إدارة ا٤بنظمات كا٤بؤسسات اإلسبلمية التنفيذيةا١بهات ك  ٦بتمعاتو،

 .عن إدارة اجملتمع أصبلن  حث: إقصاء الشريعةذلك القصور برأم البا

 الدراسة يةمنهج 

الذم يعترب ك  (،3)٤بنهج الوصفياب االستعانة( 2()الكيفٌية) ةالنوعيٌ  اقتضت طبيعة الدراسةلقد  
؛ )كذلك من أجل ا٢بصوؿ على نتائج علمية، ٍب تفسّبىا بطريقة ةا٤بظلة الٍب ٙبوم ٙبتها عٌدة مناىج ٕبثيٌ 

                                                           
 دىا.كما بع 42ـ، ص1999مكتبة مدبويل،  القاىرة، ،1، طفلسفة مناىج البحث العلمي( ينظر: عقيل، عقيل حسْب عقيل،  1
ىي أمُّ ٕبث علمي يصل إىل النتائج بطرؽ غّب إحصائية أك كمٌية، يسعى فيها الباحث إىل التبٌصر، كالفهم، كالتطبيق  البحث الكيفي:(  2

، )كرقة ٕبث(، ادلنهج النوعي يف األحباث الرتبوية: إجيابيات وربدايتأبو دٌقة، سناء إبراىيم أبو دقة،  ينظر: ،على ا٤بواقف ا٤بشاهبة
 .8ـ، ص١2017بامعة اإلسبلمية، غٌزة، فلسطْب، ا

 القائمة العبلقات كتوصيف كأبعادىا خصائصها ٙبديد خبلؿ من الظاىرة كتفسّب كٙبليل دراسة على يقـو الذمىو  الوصفي: ادلنهج ( 3
 ،ماعية واإلنسانيةمنهجية البحث يف العلوم االجتحامد، خالد حامد،  ينظر:، ٥با متكامل علمي كصف إىل الوصوؿ هبدؼ بينها
 .44ـ، ص2008، ا١بزائر، جسور للنشر كالتوزيع، 1ط
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ييعدُّ أحد  الذم (2ا٤بنهج التحليلي)من  كاإلفادة من خبللو(، 1ينسجم مع ا٤بعطيات الفعلية()موضوعية، ٗبا 
الشرعية ا٤بتعلقة ابلظاىرة  ُب تتٌبع النصوص (3)االستقرائيا٤بنهج من كذلك أدكات ا٤بنهج الوصفي، ك 

 إظهار، ك اإلسبلمية اإلدارية األسس كا٤ببادئ كالقيم استنباطُب  (4)ياالستنباطا٤بنهج من ك  اإلدارية؛
التٌدرج  على طبلعُب اال (5)؛ كمن ا٤بنهج التارٱبيالكامنة أصبلن ُب النصوص كا٤بقدمات ا٣بصائص كا٤بٌيزات

  .كنقدىاكذلك  على مدارس اإلدارة ا٢بديثة كنظرّيهتاك ، اإلسبلمية اإلدارة لنشأة التارٱبي

 حدود الدراسة 
ُب  إلدارة ٗبختلف أقسامها كأشكا٥با كمستوّيهتا،لقد جعل الباحث حدكد الدراسة ا٤بوضوعية: ا

الٍب مشلتها  البنوؾ اإلسبلمية، كفركع ا٤بعامبلت اإلسبلمية ُب البنوؾ التقليدية حْب مشلت ا٢بدكد ا٤بكانية:
ُب أكثر  الٍب قاـ ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلميك  ،ا٤بيدانية "موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية" :دراسة
   (.6)عْب بنكان على مستول العاملمن سب

الفَبة الٍب استغرقها عمل موسوعة تقوًن أداء البنوؾ  ، فاقتصرت علىزمانيةكأما ا٢بدكد ال 
ـ، مع التنويو على أف 1/1994ـ إىل 6/1991اإلسبلمية، كالذم استغرؽ حوايل سنتْب كنصف: من 

ية من ا١بانب القيمي فقط؛ ألٌف دراستها تعطي تفسّب كٙبليل نتائجها الرقماعتمد ىذه الدراسة ُب الباحث 
٭بوذجان مثالٌيان ٘بمع بْب: إدارة األعماؿ كا٤بشاريع، كبْب اإلدارة ا٤بالية كا٤بالية اإلسبلمية من كجهة نظر 

                                                           
بّبكت، دار الفكر ا٤بعاصر، )د. ط(، ، البحث العلمي: أساسياتو النظرية وشلارستو العملية( ينظر: دكيدرم، رجاء كحيد دكيدرم،  1

 .183ـ، ص2005
يل ٧بتول ا٤بادة لتحصيل التعبّب الكٌمي عن الظواىر كاألحداث من خبلؿ ىو أحد أدكات ا٤بنهج الوصفي، يتٌم بو ٙبل ادلنهج التحليلي:(  2

دكيدرم، البحث العلمي: أساسياتو النظرية ك٩بارستو العملية، )مصدر سابق(،  :ينظر الواثئق، من غّب اتصاؿ مباشر اب٤بصادر البشرية،
 ، )بتصٌرؼ(.215ص

خبللو من القضاّي ا١بزئية إىل القضاّي أك ا٤بفاىيم أك التصورات أك ا٤بعاين الكلية،  ىو ا٤بنهج الذم ينتقل الذىن من ادلنهج االستقرائي:(  3
مناىج البحث يف الفكر العيسوم، عبد الفتاح دمحم العيسوم، كعبد الرٞبن دمحم العيسوم،  ينظر:فيضيف جديدان إىل معلوماتنا، 

 ، )بتصرؼ(.17ـ، ص1997، دار الراتب ا١بامعية، بّبكت، 1، طاإلسالمي والفكر احلديث
: ىو ا٤بنهج الذم يظهر ا٢بقائق كالنتائج الكامنة أصبلن ُب ا٤بقدمات، ينظر: العيسوم، مناىج البحث ُب الفكر ادلنهج االستنباطي(  4

 .17اإلسبلمي كالفكر ا٢بديث، )مصدر السابق(، ص
ة كاإلنسانية... كىو الطريق العلمي ا٤بتفٌحص الذم يتبعو ىو ا٤بنهج االستقصائي ُب الدراسات العلمية كاالجتماعيادلنهج التارخيي: (  5

معتمدان على أدٌلة كأدكات كمصادر ٲبكن استعما٥با بعد التأٌكد  ،الباحث أك يسلكو بنور التاريخ، ليهتدم بو إىل غاّيت ا٤بعرفة العلمية
فة مناىج البحث العلمي، )مصدر سابق(، عقيل، فلس :ينظرمنها، كىو ال يعتمد على السرد كالنقل، بل على التفٌحص كالقياس. 

 .58ص
الفصل الرابع من ىذه الدراسة، ا٤ببحث األكؿ، ا٤بطلب الثالث: ميداف الدراسة: أ٠باء البنوؾ  :قائمة البنوؾ الٍب مشلتها الدراسة ُب :انظر(  6

 .198-196، ص: ا٤بستهدفة كالٍب مشلتها الدراسة.
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توظيف ما كصلت إليو ُب إثبات فرضيات ُب  نتائجها كتفسّب ٙبليل الشريعة اإلسبلمية، فأفاد الباحث من
 ، أك: ) ٦بتمع الدراسة( أبزمنتها كأمكنتها.ا٢بدكد ا٤بيدانية ا٤بذكورة وسوعةٕبثو، فشكىلت ا٤ب

 يت واجهت الباحثصعوابت الال 

 :أمرين لقد ٛبثٌلت صعوبة البحث ُب

إسبلمية على إجراء الدراسة  بنوؾالعراقيل الٍب كاجهها الباحث ُب عدـ موافقة ٟبسة  األول:
بو الباحث مع بعض أعضاء ىيئة الدريس األفاضل ُب جامعة  ا٤بيدانية فيها، كذلك بعد جهد طويل قاـ

، كىي: البنوؾمبلّي ُب إعداد استبياف لدراسة ميدانية، كاستخراج رسالة ر٠بية من ا١بامعة موجهة إىل تلك 
بنك ديب اإلسبلمي، مصرؼ الشارقة اإلسبلمي، بنك اإلمارات اإلسبلمي، بنك صحار اإلسبلمي ُب 

 سلبيان.-بكل أسف-سبلمي ُب عماف، فكاف التجاكب منهمعماف، كبنك ميثاؽ اإل

آليات نظرية اإلدارة اإلسبلمية ك ندرة الرسائل كالدراسات كالبحوث ا١بامعية الٍب تناكلت:  الثاين:
 . ٕبسب علم الباحث ٙبويل الطركحات الشرعية ُب اجملاؿ اإلدارم إىل منهجيات كإجراءات عمل تنفيذية

 تعريف دبصطلحات الدراسةال": ، أوربديد ادلفاىيم" 

من  مصطلحات البحث تبياف ما تعنيو): ُب البحوث كالدراسات العلمٌية قصد بتحديد ا٤بفاىيمكيي 
، كما تظهره من صفات...نو ممقاصد، كتوضيح ما تتضمٌ  قد يعلق بذىن  لبسو  من أجل إزالة أمٌ  ن معافو
 اإلدارة نظرية  –(، كقد مشلت: النظرية 1ا٤بفهـو قد ٰبمل أكثر من معُب() ا٤بستمع أك ا٤بطلع؛ ألفٌ 

 . دراسة نوعيةال - إجراءات العمل التنفيذية - ةاإلسبلمي

 :ةالتالي العلمية البحث اب٤بنهجية كؿ التعريف اب٤بفاىيم الٍب طرقهاقد ًٌب تناك   

 لغًة واصطالحاً  النظرية تعريفأواًل: 

 كمنظرة كمنظران  نظران  ينظره نىظىرىهي  عْب،ال حسُّ : من النظر، ك)النظر :يف اللغةالنظرية تعريف  -1
 كإذا ابلعْب، إال يكن مل إليو نظرت قلت ابلعْب... كإذا الشيء أتمل كالنظر إليو... كنظر
  (.2ابلقلب) كتدبٌران  فيو تفٌكران  يكوف أف احتمل األمر"، ُب "نظرت قلت:

                                                           
 ، بتصرؼ.5لمي، )مصدر سابق(، ص( ينظر: عقيل، فلسفة مناىج البحث الع 1
لسان ىػ(، 711( ينظر: ابن منظور، دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى، )ا٤بتوَب:  2

 .5/217ىػ، مادة: نظر، ج1414، بّبكت، لبناف، دار صادر، 3، طالعرب
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 كقد عيرٌفت بتعاريف عديدة، منها: :النظرية يف االصطالحتعريف  -2

 منو نستنبط أف ٲبكن كاحد مبدأ إىل كيردىا ببعضها قوانْب عٌدة يربط علمي فرضأهنا   ول:األ
 .(1كقواعد) أحكامان  حتمان 

عٌدة حوادث أهنا ٦بموعة من الفرضيات تستخدـ عٌدة مفاىيم لتفسّب كشرح العبلقة بْب  الثاين:
وعة من القوانْب كالقواعد الٍب أك ظواىر أك معارؼ مَبابطة كذات عبلقة ٥با مغزل ييستنبط منها ٦بم

 .(2يظهر من خبلؿ تطبيقها نتائج كاحدة كمبادئ اثبتة قابلة للتطبيق العملي مهما تعٌدت تطبيقاهتا)

 واصطالحاً  لغةً  اإلدارة تعريفاثنياً: 
مل أجد تعريفان لئلدارة ُب ما اطلعت عليو ُب ا٤بعاجم القدٲبة، كعرٌفها  تعريف اإلدارة يف اللغة: -1

 أف منو طلب األمر: كأدار عن دار، الشيء: م الوسيط ُب مادة: أدار ابلتايل: أدىارى حوؿا٤بعج
 مدكران، كجعلو يدكر، جعلو يفعلو، كأدار الشيء: أف منو طلب األمر: على كأدار فبلانن  يَبكو،

 :ا٤بديرأتجيل... ك  دكف من كتداك٥با تعاطاىا كأدار التجارة: لٌفها، رأسو: حوؿ كأدار العمامة
(، كمنها قوؿ 3)من يتوىل تصريف أمر من األمور كمدير الشركة كمدير ا٤بكتب كرئيس ا٤بديرية

ال تقـو ) :ملسو هيلع هللا ىلصكمنها قولو (، 282البقرة:) َّ خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ: هللا تعاىل
 (.4()امرأةو  ٟبسْبى  أمرى  الرجلي  ديرى الساعة حٌب يي 

 ة، يذكر الباحث منها: عيرٌفت اإلدارة بتعاريف كثّب  :االصطالح تعريف اإلدارة يف -2
)إٌف معُب أف تيدير ىو: أف تتنبأ، كٚبطط، كتينظٌم، كتصدر : وقولعٌرؼ ىنرم فايوؿ اإلدارة ب - أ

 (.5األكامر، كتنٌسق، كتراقب()
م يقوموف أبعما٥بم ا٤بعرفة الصحيحة ٤با تريد من الرجاؿ عملو، ٍبيَّ التأكُّد ) اإلدارة ىي: - ب من أهنَّ

 .(1)(طريقة كأرخصها أبحسن
                                                           

 .202ـ، مادة: نظر، ص1983القاىرة، ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية، )د. ط(،  ،ادلعجم الفلسفي ،٦بمع اللغة العربية ( 1
دار ا٤بسّبة للنشر،  عماف، ، األردف،1، طالنظرية اإلدارية اإلسالمية: استنباط األسس وادلبادئ( ينظر: العجلوين، دمحم ٧بمود العجلوين،  2

 .92ـ، ص2014
 . 1/302ج مادة: دار، )د. ت(، ،إحياء الَباث العريب، دار بّبكت ،2ط ،ادلعجم الوسيط، كآخركف أنيسإبراىيم  أنيس، ( ينظر: 3
، 2، طادلعجم الكبريىػ(، 360( ينظر: الطرباين، سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، )ا٤بتوَب:  4

قاؿ ا٥بيثمي: فيو ك ، ركاه عن كعب بن عجرة، 19/156(، جت د.ن تيمية، )رة، مكتبة ابٙبقيق: ٞبدم بن عبد اجمليد السلفي، القاى
 دمحم بن عيسى الرملي، كمل أعرفو كبقية رجالو ثقات.

، مبادئ إدارة األعمال: اإلدارة وماىيتها ،ة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىجاإلدار  ،ا٤بؤسسة العامة للتعليم الفِب كالتدريب ا٤بهِب ( ينظر:5
 . 2ص )مقرر دراسي(، عربية السعودية،ا٤بملكة ال
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ينىظًٌم للوسائل كا١بهود الٍب تبذؿ من أجل ٙبقيق الغاّيت كاألىداؼ()اإلدارة - ت
 (.2: )النشاط ا٤ب

)كظيفة تنفيذ األعماؿ عن طريق اآلخرين ابستخداـ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو  اإلدارة: - ث
 كالرقابة، كذلك من أجل ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة بكفاءة كفاعلية، مع مراعاة ا٤بؤثرات الداخلية

 (.3كا٣بارجية()

(، 4تعِب: )القدرة على التحٌلي اب٤بهارة ا٤بهنية، كليس القدرة على التوفّب ُب التكلفة() والكفاءة
 (.5ُب النظرية العامة للنظم ىي: )درجة تناسب ا٤بخرجات الفعلية للنظاـ مع ٨برجاتو ا٤بخططة() والفاعلية

ىداؼ كانيات ا٤بتاحة ُب ٙبقيق األن اإلماالستفادة م "فنُّ اإلدارة ىي:  تعريف الباحث: -3
 .٩بكنة، كفق منهجية معينة" فاعليةأكرب ك  ، أبعلى كفاءةاحملٌددة

 نظرية اإلدارة اإلسالمية  تعريف اثلثاً: 

٦بموعة من التصورات كا٤بفاىيم كاألفكار كاألحكاـ أبهنا: ) النظرية اإلسبلميةعٌرؼ بعض الباحثْب 
من التجريد كالعمومية ا٤برتبطة إبعداد اإلنساف ا٤بسلم حسب األصوؿ كالقيم كاألىداؼ ذات ا٢بد األقصى 
 (.6)(من أسسها كمناىجها كأساليب ٙبقيقها كتنفيذىا اإلسبلمية كتسويغها كتقوٲبها اعتباران 

لتنظيم  ؛٦بموعة األحكاـ كالتشريعات الٍب شرعها اإلسبلـ) :ـ أبنٌوالنظاـ اإلدارم ُب اإلسبلكعيٌرؼ 
 ،حاجاهتم الدنيوية كاألخركية لتحقيق مصا٢بهم كسدٌ  ؛كتوجيههم كجهة ىادفة ،كفردٌّين  ان عيٌ جهود البشر ٝبا

 (.7()كمنع اإلفساد ُب األرض ،كالبعد عن الشرٌ  ،كحفزىم هبا إىل فعل ا٣بّب

                                                                                                                                                                          
ـ، 7/10/2010، )مقاؿ(، موقع األلوكة الثقافية، اتريخ اإلضافة: مفهوم اإلدارة يف اإلسالم( ينظر: ا٥بنيدم، عبد العزيز دمحم ا٥بنيدم،  1

http://www.alukah.net/culture/0/25987/#ixzz4WeNNDP8K. ]Fredrick Taylor, shop management، 
مكتبة دار  جٌدة، السعودية،ا٤بملكة العربية ، 9ط اإلدارة: دراسة ربليلية للوظائف والقرارات اإلدارية،عبلقي، مدين عبد القادر عبلقي، (  2

 .6ـ، ص2000جدة، 
عبيكاف ، الرّيض، ال6، طمبادئ إدارة األعمال: األساسيات واالذباىات احلديثة( الشميمرم، أٞبد عبد الرٞبن الشميمرم، كآخركف،  3

 .24ـ، ص2009للنشر، 
 .266ص )مصدر سابق(، "،Zالنموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية " ،OUCHI  ( ينظر: أكشي، 4
ـ، 1994، جامعة ا٤بلك سعود، ّيض، الر 1، طاإلدارة االسرتاتيجية: أصول علمية وحاالت عملية( ينظر: غراب، كامل السيد غراب،  5

 .7ص
 .73ىػ، ص1423، ّيض، السعودية، مكتبة الرشد، الر 1ط نظرايت يف اإلدارة الرتبوية،مود أٞبد الشلعوط، ( ينظر: الشلعوط، فريز ٧ب 6
، عٌماف، األردف، دار ّيفا العلمية، 1، طاإلدارة والقضاء اإلداري يف اإلسالم( ينظر: ٠بارة، إحساف عبد ا٤بنعم عبد ا٥بادم ٠بارة،  7

 .  23ـ، ص2000
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 الفلسفي اإلطارىي " :إلسالميةانظرية اإلدارة الباحث ل تعريفكبناءن على كل ما سبق يكوف   
مفاىيم كتصورات مبادئ ك من قيم ك  وما أفرزتك  ها،أحكامك  الشريعة اإلسبلمية نصوص تولذم حٌددا العاـ

اإلنسانية، ُب قابلية  العبلقاتمناحي كمستوّيت ُب ٝبيع  تولى ثػى مٍ كأى  ماإلدار  سلوؾال ضبط ٦باؿ ُب كأىداؼ
 .ف إغفاؿ ألٌم متغٌّب قد يؤثر فيو"دك ك  للبيئة احمليطة، اتـو  كاعتبار دائمة للتطبيق،

 يف الشريعة اإلسالمية ةيّ التنفيذ العمل إجراءاتاً: تعريف رابع
 أعضاء ا٤بنظمة كيفية تنفيذ كىو: الذم ٱبرب ،عمل ٝبع إجراء: العمل اتإجراءتعريف  -1

ٗبثابة  ىوك  (،1كفق تعليمات منطقية مكتوبة على شكل خطوات معينة) السياسات
 ،ة تنفيذىاككيفيٌ  ،أسلوب إٛباـ األعماؿ ة الٍب توضحكا٤براحل التفصيليٌ  ،ةا٣بطوات ا٤بكتبيٌ 

خط سّب  :اإلجراء، فكا٤بدة الزمنية البلزمة إلٛباـ ىذه األعماؿ ،كلْب عن تنفيذىاؤ كا٤بس
 (2)كالٍب على ضوئها يتم تنفيذ تلك األعماؿ ،١بميع األعماؿ الٍب تتم داخل ا٤بنظمة

فَّذ ا٢بكم: أخرجو إىل العمل نفذ األمر نيفوذان، كنفاذان: مضى...، كن: ةيّ تعريف التنفيذ -2
 (.3ضي بو)٤با قي  العمليُّ  حسب منطوقو... كالتنفيذ ُب ا٢بكم: اإلجراءي 

 يف الشريعة اإلسالمية إجراءات العمل التنفيذيةتعريف  -3

قيم كمبادئ كأحكاـ تلك الشريعة اإل٥بية الغراٌء، فإٌف  مبنٌية نظرٌّين على اإلدارة اإلسبلميةكألٌف   
 يسبق الذمالٍب ٛبٌثل خطٌة التنفيذ ك ، إجراءات العمل التنفيذيةطبيق مقتضياهتا يبدأ بتقرير االجتهاد ُب ت
)اإلجراء العملي ٤با حصل على مستول الفهم التجريدم  :ٲبٌثل الذمك  على الواقع، كالتنزيل التطبيق العملي

 (.4لؤلحكاـ الشرعٌية على كاقع األفعاؿ، كتكييف السلوؾ هبا()

ىي الوسيلة الٍب ٙباكؿ الربط بْب التنظّب كبْب الواقع  إجراءات العمل التنفيذية :فإفٌ  وابلتايل 
كتقٌدـ نفسها  -كٮبا العا٤باف الٌلذاف ٱبتلفاف عن بعضهما، كا٤بؤثٌراف ُب بعضهما ُب نفس الوقت- العملي

ٮبا  ،لْبإىل عام الذم يشّبأحد تعريفات االسَباتيجية على أهنا: "علم معرفة عمل الشيء"، كىذا 
                                                           

ـ، بتصٌرؼ، 2011موقع ا٤بوارد البشرية، اتريخ اإلضافة:  راءات،السياسات واإلج( ينظر: 1
http://www.mawaredbashareya.com/InnerPage.aspx?SID=7 

اإلدارة العامة: األسس النمر، كآخركف: سعود بن دمحم النمر، ىاين يوسف خاشقجي، دمحم فتحي ٧بمود، دمحم سيد ٞبزاكم،  ( ينظر: 2
 .ابختصار كتصٌرؼ 101ىػ، ص1407ملكة العربية السعودية، الفرزدؽ للنشر، ، الرّيض، ا٤ب4، طوالوظائف

 .2/939ج ،: نفذمادة )مصدر سابق(،( ينظر: ا٤بعجم الوسيط،  3
، الدكحة، قطر، سلسلة كتاب األمة، مطبوعات كقفية الشيخ علي 1، ط، يف االجتهاد التنزيلي( ينظر: جحيش، بشّب بن مولود جحيش 4

 .19ـ، ص2003، 93اثين للمعلومات كالدراسات، العدد: بن عبد هللا آؿ 
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ُب الشريعة اإلسبلمية  حد ا٤ببادئ األساسيةأ (، كالذم ٲبٌثل1)العلم ٍب العمل :ـ، كٮبااف للتقدٌ مقياساف مهمٌ 
 .اإلدارة اإلسبلمية خصوصان ٦باؿ كُب عمومان، 

بٌْب يربط التنظّب )العلم( ابلتطبيق )العمل(، كي إذف: فاإلجراء التنفيذم ُب اإلدارة اإلسبلمية 
كتوٌجو كتضبط ُب شكل خطوات كقوانْب ٙبكم  اإلسبلمية اإلدارةكتٌتبعو  رعي الذم تستند عليوا٤بنطق الش
لية ٙبويل النظرية إىل تقنيات كأدكات ٛبٌكن القائد كا٤بدير كرٌب العمل من إدارة ، إهنا عمالتطبيقيةالعمليات 

 (.2جراءات)األعماؿ، مهما تطٌورت ك٘بٌددت كتوٌسعت اب٤بهاـ كا٤بعلومات كالنظم كاإل

ك٤بٌا كانت سياسة أٌم منظمة تعِب: البياف الر٠بي ٤ببادئ كقواعد معينة ٯبب أف يٌتبعها أعضاء تلك 
ا٤بنظمة، فإٌف اإلجراء ىو: الذم ٱبرب أعضاء ا٤بنظمة كيفية تنفيذ تلك السياسة كفق تعليمات منطقية 

 :ة الٍب توضحكا٤براحل التفصيليٌ  ،ةيٌ ٗبثابة ا٣بطوات ا٤بكتب إذف هوف (،3مكتوبة على شكل خطوات معينة)
، كا٤بدة الزمنية البلزمة إلٛباـ ىذه األعماؿ ،كلْب عن تنفيذىاؤ كا٤بس ،ة تنفيذىاككيفيٌ  ،أسلوب إٛباـ األعماؿ

كالٍب على ضوئها يتم تنفيذ تلك  ،داخل ا٤بنظمة خط سّب ١بميع األعماؿ الٍب تتمٌ  :اإلجراءات ىيف
  نظرية اإلدارة اإلسالميةلطروحات  إجراءات العمل التنفيذية احث ييعٌرؼالب فإف وعليو: (،4)األعماؿ
مرتٌبة ك  مكتوبة وٌضح ألعضاء ا٤بنظمة ابلتفصيل كيفية تنفيذ األعماؿ ٖبطواتت داخلي عمل خطٌة: أبهٌنا

 .د ٥بم ٦باؿ حركتهم القانوين كالعمليدٌ ، كٙبككاضحة

 الدراسات السابقة 

 طرقت -من ٕبوث كما طالت يده اطبلعو ٕبسب - أكادٲبية ٕبوث إىل الباحث مل تصل يد  
 إىل ٙبويل مقتضياهتا آليات كالبحث ُب ،نظرية اإلدارة اإلسبلميةل التأصيل بْب ا١بامع بشمولو ا٤بوضوع

 أفٌ  على ؛كتفسّب نتائجها دراسة تطبيقيةٙبليل أثرىا من خبلؿ كإثبات ، كاقَباحها إجراءات عمل تنفيذية
حوث كالدراسات الب ، كلكن الباحث استنار ُب ٕبثو ٗبجموعة من"العدـ كجود يعِب ال الوجود عدـ"

 :كيستعرضها الباحث فيما يليو، أك أتت على جزئية منو، ٕبثالٍب المست جانبان مهٌمان من  كا٤بؤلفات

                                                           
موقع االقتصادية، اتريخ اإلضافة:  تطور ادلنهجيات االسرتاتيجية: "اذلندسة القيمية أمنوذجاً"،( ينظر: الزىراين، ٰبٓب مفرح الزىراين،  1

  http://www.aleqt.com/2016/08/30/article_1081817.htmlـ، 30/8/2016
، كرقة أبعاد ربويل النظرايت اإلدارية وأحباثها إىل منهجيات تطبيقّية "إدارة ادلوارد البشرية أمنوذجاً"عي، دمحم مرعي مرعي، ( ينظر: مر  2

 ، بتصٌرؼ.405ـ، ص3/4/2002-2ٕبث مقٌدمة للمؤٛبر العريب الثاين للبحوث اإلدارية كالنشر، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، الشارقة، 
 .ـ، )مصدر سابق(، بتصٌرؼ2011اتريخ اإلضافة: السياسات كاإلجراءات،  ،وارد البشريةموقع ا٤ب ( ينظر: 3
 .ابختصار كتصٌرؼ 101النمر كآخركف، اإلدارة العامة: األسس كالوظائف، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: 4
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اإلدارة يف سورة يوسف عليو وادلعنونة بـــ:  لباحث: انيف شعبان عبد هللا قرموط،ا دراسة -1
ُب التفسّب  ادلاجستريكىي رسالة علمية حائزة على درجة م "دراسة موضوعية"، السال

 .ـ2009كعلـو القرآف من ا١بامعة اإلسبلمية ُب غزة، فلسطْب، 

ما ٰبتويو الكتاب العزيز من جوانب كأسس  إىل ٘بلية علميةنهجية ٗب ىدفت ،ةقٌيم دراسة يكى  
 ليصل ُب هناية ٕبثو إىل عٌدة نتائج، كاف أٮبها: ؛السبلـ كمعايّب علم اإلدارة من خبلؿ سورة يوسف عليو

ُب ثناّيه مفاىيم اإلدارة ا٢بديثة، كأف اإلدارة ُب تصوران اإلسبلمي ىي  حول الكرًن أف القرآف - أ
 .علم كفن كعقيدة

  شرعيٌ  إدارة شؤكننا ابلطريقة العلمية الٍب أتخذ ابألسباب يَبتب عليو إٍب نأف االبتعاد ع - ب
 كبّب.

 ى القائد اإلدارم ُب اإلسبلـ أف ٘بتمع فيو صفتاف: ا٢بف : )ٗبعُب األمانة(، كالعلم.أف عل - ت
أف التخطيط ُب العملية اإلدارية أساس لكل ٪باح، كما ٯبب أف يكوف التخطيط كاضحان  - ث

 دقيقان.
أٌف ٪باح القائد اإلدارم متعٌلق بقدرتو على اٚباذ القرار الواضح كالصائب، كأف اٚباذ القرار  - ج

 اطئ خّب ألف مرٌة من ترؾ األمور بدكف قرار. ا٣ب
أف إدارة يوسف عليو السبلـ ألزمة ا١بدب تصلح أساسان لوضع نظرية علمية إلدارة األزمات  - ح

 ُب كاٌفة اجملاالت كعلى كل ا٤بستوّيت.

، إال أف الباحث أفاد منو  نظرية اإلدارة اإلسبلمية  الذم ٫بن بصددهكرغم عدـ مطابقة البحث لبحث 
ان، كاعتربه دليبلن على قناعاتو كإٲبانو بقدرة ىذه الشريعة على إٯباد النظرّيت كا٤بناىج كا٢بلوؿ لكافٌة كثّب 

ا٤بعضبلت ا٤بعاصرة، كىي ُب ٦باؿ السلوؾ اإلدارم األكفر حظان ُب ٙبقيق الكفاية اإلنتاجية أبعلى كفاءة 
 كأًٌب فاعلية.

عنونة بـــ: منهج اخللفاء الراشدين يف إدارة دراسة الباحث: عبد ادللك انظم عبد هللا، ووادل -2
من كلية اآلداب، جامعة  "ادلاجستريكىي دراسة انؿ الباحث هبا درجة "الدولة اإلسالمية، 

 ـ.2016ا٤بوصل، العراؽ، كطيبع ككتاب ُب القاىرة، دار السبلـ للطباعة، 

-11ن حكم ا٣ببلفة الراشدة )كابتباع ا٤بنهج التحليلي ٤با استقرأه الباحث من أحداث ثبلثة عقود م
ق(، كهبدؼ االطبلع أك بلورة ا٢بقبة ا٤بعيارية الٍب ييقاس على ضوئها مدل استقامة ا٢بكاـ، كاف سبب 40
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اختيار ا٤بوضوع: معرفة نظم الدكلة اإلسبلمية ا١بديدة، كمعرفة أساليب ا٢بكم كاإلدارة ُب تلك ا٢بقبة 
 أٮٌبها: التارٱبية، يصل الباحث إىل عدة نتائج، كاف

أٌف اإلجراءات اإلدارية الٍب اٚبذىا ا٣بلفاء فَبة خبلفتهم كشفت عن استعدادىم كقدرهتم على  - أ
 التفاعل مع الواقع كا٤بتغّبات.

 أهنم اتبعوا معايّب رصينة ُب كمعتربة ُب أسلوب اختيار موظفيهم. - ب
 أهنم راعوا ا٢برّيت الفردية كا١بماعية. - ت
 آليات اٚباذ القرار السياسي كاالجتماعي.أف الشورل كاالجتهاد كانت من أىم  - ث

كقد أفاد الباحث من ىذه الدراسة ُب كوهنا أعطتو صورة التطبيق العملي ٤بقتضيات نظرية اإلدارة 
اإلسبلمية  ٧بل البحث، لتبقى إضافتو ُب قضية التأصيل للنظرية، كاالطبلع على إجراءات عملها 

 ًن أداء البنوؾ اإلسبلمية.التطبيقية، كدعمها ٗبثاؿ تطبيقي معاصر: تقو 

إدارة الدولة بني ادلدرستني : دراسة الباحث: عبد الرحيم زلمود فرج حبيب، وادلعنونة بـــ -3
" ادلاجستري، كىي ٕبث انؿ بو الباحث درجة "ادلثالية والواقعية يف ضوء السياسة الشرعية

 ـ.2016ُب ٚبصص القيادة كاإلدارة من جامعة األقصى، غزٌة، فلسطْب، 

مارسات ا٤بثالية كالواقعية ُب ٦باؿ السلوؾ اإلدارم، ا٤بكقد ىدفت الدراسة إىل التعٌرؼ على حقيقة    
كٙبديد مدل توافق تلك ا٤بمارسات مع السياسة الشرعية، كتقييم ٩بارسات بعض ا٢بٌكاـ ُب ضوء السياسة 

 الشرعية؛ ُب ٧باكلة للتعٌرؼ على إدارة الدكلة ُب كلتا ا٤بدرستْب.

 صلت الدراسة إىل ٦بموعة من النتائج، كاف من أٮٌبها: كقد ك  

أف ضوابط إدارة الدكلة ُب اإلسبلـ، كالٍب تيعرؼ ابلسياسة الشرعية، قد ضمنت أرقى إدارة  - أ
للحكم الرشيد كأركعها؛ حيث مٌثل النظاـ السياسي ُب اإلسبلـ مدرسة كاقعية قيمٌية، كشٌكل 

 دكلة مدنية مرجعيتها اإلسبلـ.
ط ُب ا٤بثالية دكف النظر ُب متطلبات الواقع كمآالت األمور مدخل من مداخل فساد أف اإلفرا - ب

 ا٢بكم، كضياع ا٢بقوؽ، حٌب لو كاف ا٢باكم من الزاىدين الورعْب.
أف الواقعية ا٤بنضبطة بضوابط السياسة الشرعية، ىي ا٢بالة األقرب لنظاـ ا٢بكم الرشيد ُب  - ت

 كاف الدكلة، كضبط الناس، ك١بم ا٤بتمردين. اإلسبلـ، كىي األقدر على ا٢بفاظ على أر 
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كقد أفاد الباحث من ىذه الدرسة كثّبان، حيث أثبتت مدل عبلقة التنظّب ابلتطبيق، كأثر كل 
منهما ُب الواقع العملي، لتبقى إضافتو ُب تقدًن نظرية اإلدارة اإلسبلمية، مشفوعة بنماذج إجراءات 

 التطبيقية على البنوؾ اإلسبلمية.عملها التنفيذية، كٙبليل نتائج الدراسة 

 : النظرية اإلسالمية العلمية يف اإلدارة:عبد ادلعطي عّساف، وادلعنونة بـــ :دراسة الدكتور -4
اف، عبد ا٤بعطي عساؼ، عمٌ  :(، للدكتورMBV)نظرية اإلدارة ابلقيم أك: ، (I Theory) أك:

 ـ.2013، 1األردف، دار زىراف للنشر كالتوزيع، ط

الكشف عن بعض القواعد : إىل -كىو ابحث أكادٲبي كمدرس جامعي -باحثال ىدؼكفيو 
كفق  ،كالقوانْب العقيدية الٍب تضمنتها رسالة اإلسبلـ للناس، ككضعها ُب صورة نظرية إدارية علمية موحدة

  الظواىر اإلنسانية األخرل.ها على بناء منهجي ٲبٌكن من تطبيق

قناعاتو كنتائج اعتربىا حقائق لدراستو،  دٌكف فيها خبلصة ٕبثو الٍب إىل خاٛبة قد انتهى د. عساؼك 
 كىي:

ليها أف ا٤بدخل إىل العا٤بية يفَبض البحث عن القيم العليا ا١بوىرية الٍب ينبغي أف يقاـ ع - أ
ق ا٢بضارم القادر على أف يوصل الناس على اختبلؼ أجناسهم النظاـ العا٤بي، فيحقق التواف
 العليا ا٤بمثلة ُب ثنائية: ا٢بضارة كالسعادة. كأزماهنم كأكطاهنم إىل غاّيهتم

ف ا٤بعا١بات ا٤بوضوعية ا٤بخلصة لقضية اإلنساف كقضية ا٢بضارة البٌد أف تقـو على أساس أ - ب
بلمية العلمية الٍب اجتهد ُب قيم توحيدية توٌحد بْب الفرد كا١بماعة، كأف النظرية اإلدارية اإلس

 قادرة على ذلك. ها ىي النظرية التوحيدية الوحيدة البنائ

االطبلع على فلسفات  ، كالسيما ُب جانبمن ىذه الدراسة ا٤بميزة كثّبان   ت ُب دراسٍبدلقد استف
نظرية اإلدارة الٍب بلورت ُب ذىن الباحث مواطن القوة ُب ك  ،كمواطن قصورىا كنقدىا ،النظرّيت الوضعية

نظرية اإلدارة اإلسبلمية  متمثلة ُب التأطّب ل اإلضافة الٍب سيقدمها الباحثجسر الفجوة ُب ، لتأٌب اإلسبلمية
، الذم مل يقم بو الدكتور عساؼك  ،من خبلؿ استقراء النصوص كاستنباط األسس كالقيم كا٤ببادئ منها

أثر  كٌممت تطبيقية كآليات استنباطها، كمؤيدة بدراسة ميدانية، إجراءات عملها التنفيذيةمشفوعة ابقَباح 
من خبلؿ: "موسوعة تقوًن أداء  ٧بٌددة ة اإلسبلمية ُب اإلدارة بصيغة نسب رقميةالنظري كمبادئ قيمتطبيق 

    .البنوؾ اإلسبلمية"

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



21 
 

اإلدارة يف اإلسالم يف عهد اخلليفة الراشد  :دراسة الباحثة: أماين عبد العزيز، وادلعنونة بـــ -5
سبلمية،  ُب قسم الدراسات اإل الدكتوراه"كىي دراسة انلت درجة "عمر بن عبد العزيز، 

 ،  ـ.2008كلية اآلداب، جامعة ا٣برطـو

كقد تناكلت الدراسة من خبلؿ ا٤بنهجْب التارٱبي كالتحليلي موضوع اإلدارة ُب اإلسبلـ ُب عهد ا٣بليفة 
 ،عمليةالراشد عمر بن عبد العزيز، كىدفت إىل إبراز ما ينبغي أف تكوف عليو إدارة ا٢بكم من كاقع ٘بربة 

 ية.٦برد نصوص نظر  من كليس

 كقد خلصت الدراسة إىل نتائج عديدة، كاف أٮٌبها:

فَبة حضارية ًب فيها إثبات كوف ا٤برحلة الٍب قضاىا عمر بن عبد العزيز ُب إدارة ا٢بكم مثٌلت  - أ
 .التطبيق العملي للمنهج اإلسبلمي ُب إدارة ا٤باؿ كا٢بكم

 .كاالقتصادية كاالجتماعيةأٌف أثر اإلدارة ا٢بكيمة انعكس على حياة الناس ُب ا١بوانب األمنية  - ب
 أف قيمة "العدؿ" الٍب اعتمدىا عمر ُب إدارتو ا٢بكم كانت السبب األقول ُب ٪باحو. - ت

كقد أفاد الباحث من ىذه الدراسة ُب االطبلع على مرحلة اترٱبية زاىرة من حضارة األمة اإلسبلمية، 
مها كمقتضياهتا ُب ا١بانب اإلدارم تثبت بشكل عملي كجهة نظره القائلة بقدرة الشريعة اإلسبلمية كأحكا
على الوجو الصحيح الذم أيريد ٥با، على إعطاء النموذج ا٤بثايل ُب اإلدارة كحسن التدبّب، إذا ما طيٌبقت 
، نظرية اإلدارة اإلسبلميةاكلة لبلورة ٧بلتأٌب إضافة الباحث ٨بتلفة ُب الناحيتْب التأصيلية كالتطبيقية، ُب 

 ، كٙبليل نتائج تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية.عملها التنفيذيةإجراءات مدعومة بنموذج 

آراء ابن تيمية يف احلكم   :دراسة د. محد بن دمحم يب سعد آل فراّين، وادلعنونة بـــ -6
 ـ.2000، دار األلباب للنشر كالتوزيع، السعودية، 1آؿ فرٌّيف، ، طواإلدارة، 

أراد مؤلفو من خبللو بياف آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم ُب السياسة الشرعية  دكتوراهٕبث  الدراسة كأصلي 
كاإلدارة على الطريقة  كاإلدارة، كبياف بنيتو الفكرية فيهما؛ إلبراز جهوده رٞبو هللا ُب إبراز معامل ا٢بكم

  . اإلسبلمية

 كقد كصلت الدراسة إىل ٝبلة من النتائج، أذكر منها ابختصار ما يلي:

من خبلؿ فكر ابن تيمية تيعُب خاصة أبمور الدين، كما تعُب تبٌْب أف اإلدارة اإلسبلمية ك  - أ
 أبمور الدنيا الٍب ال يستقيم أمر دينها إال هبا.
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أف اإلدارة اإلسبلمية متقدمة على غّبىا من اإلدارات بشمو٥با كعنايتها بكل ما ٰبف   - ب
 لئلنساف حريتو ُب إطار أخبلقي متوازف.

ت مركنة، كقدرة على استيعاب ا٤بستجدات ُب أف اإلدارة اإلسبلمية ذات أفق كاسع، كذا - ت
 إطار األخبلؽ الشرعية.

أهنا إدارة مستقلة ذات مفاىيم خاصة كأطر ٧بكمة ٘بلب ا٤بصلحة كتدفع ا٤بفسدة، كىي  - ث
 صا٢بة لكل مكاف كزماف.

أف اإلدارة ُب الدكلة اإلسبلمية نشأت كأتسست على أساس ديِب منبثق من الكتاب العزيز  - ج
 .كالسٌنة الشريفة

أف قياـ الدكلة اإلسبلمية ُب الصدر األكؿ كاتساع رقعتها كتطاكؿ عمرىا أعطى دليبلن على  - ح
كقدرتو على االحتفاظ  اإلسبلمي كأكضح ثراء الفكر اإلدارم ،اإلمكانيات اإلسبلمية اإلدارية

 ٗبساحة ٩بيزة ال يسع أحد أف يتجاىلو.

توفّب األدلة على ثراء الفكر اإلدارم اإلسبلمي،  كلقد أفاد الباحث كثّبان من ىذه الدراسة، كالسيما ُب
نظرية كُب االطبلع على جانب النقد للنظرّيت اإلدارية ا٢بديثة؛ األمر الذم دعم بو قناعاتو ُب بلورة 

، كيسر لو ُب حشد األدلة على ذلك، كلكنو بقي ٕبثان نظرٌّين أعطى الباحث فرصة التمٌيز اإلدارة اإلسبلمية
كبلورة األفكار اإلدارية ُب تشكيل  إجراءات العمل التنفيذيةتطبيقي، فضبلن عن البحث ُب عليو اب١بانب ال

 .نظرية اإلدارة اإلسبلميةكإبراز 

النموذج الياابين  وادلعنون بـــ:  ،WILLIAM G. OUCHIوليم ج. أوشي،  دراسة د. -7
رٕبي دمحم  ، ترٝبة حسن دمحم يس، مراجعة1ط ،يف اإلدارة "Z: نظرية "، أويف اإلدارة

ا٢بسن، ا٤بملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة للبحوث، مطابع معهد اإلدارة العامة 
كالٍب بدأ هبا مع هناّيت سبعينيات القرف العشرين ا٤بيبلدم، كالٍب استمٌرت للبحوث، 
 لسنوات.

نظرية  قواعد شٌكلتي  كالٍب الياابنية، اإلدارة لتنظيم األكلية ا٣بصائص كقد ىدؼ البحث إىل استقصاء
(Z )اإلدارة، كدراسة فرضية إمكانية تطبيقها ُب ا٤بصانع األمريكية. ُب 

 : الياابنية إىل ما يلي اإلدارة لتنظيم األكلية أكشي ُب نتائج دراستو أف ا٣بصائص كقد خليص
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 نظمةا٤ب هبا تتميز خاصية أىم كىذه ا٢بياة، ُب تنظيم اإلدارة الياابنٌية تكوف مدل أٌف الوظيفة - أ
 بنية لتىوٌفر نتيجة فهي الياابنية، ا٢بياة أكجو من العديد عليها تقـو قاعدة كىي الياابنية،
 .نوعها من فريدة كاقتصادية اجتماعية

 كال ا٤ببادرة، على يشٌجع ال قد الذم ابلبطء يٌتسماف الياابين النموذج كالَبقية ُب أٌف التقوًن - ب
 كرفع التعاكف لتقٌبل انفتاحان  أكثر ا٤بوظف يوؿم ٯبعل ذلك أف إال االجتهاد، على ٰبٌفز

 نتيجتو تظهر أف البد السليم األداء أف إىل اإلشارة على ينطوم النظاـ ألف األداء، مستول
 .ا٤بطاؼ هناية ُب ا١بميع منها يستفيد الٍب

 نظاـ: "كتعِب ا٤بتخٌصصة، غّب الوظيفية ا٢بياة اعتماد النموذج الياابين أسلوب مسارات - ت
 قسط أكرب ليناؿ كالدكائر األقساـ بْب ا٤بوظف تنقيل على يعمل الذم" الوظيفي افالدكر 
 أم ُب كا٤بشكبلت كاإلجراءات الناس يعرؼ أف يستطيع ٕبيث ا٤بختلفة، ا٣بربات من ٩بكن
 .ا٤بنظمة ضمن آخر ٦باؿ

 من اٚباذه، ُب ابلقرار يتأثر من كل إشراؾ يتم ٕبيث القرارات، اٚباذ ُب اعتماد ا٤بشاركة - ث
 .البدائل ككضع ا٤بعنيْب األشخاص مع التحٌدث مهمة إليها تيسند ًفرىؽو  تشكيل خبلؿ

 كعلى ا٤بوٌحدة، ا١بماعية ابلقيم الياابنية لئلدارة القوم االىتماـ حيث ا٤بشَبكة، اعتماد القيم - ج
 .اجملتمع داخل ا٤بنظمات كبْب الواحدة، ا٤بنظمة داخل: اب٤بسؤكلية ا١بماعي الشعور األخص

 تيقٌدـ الٍب الوسائل من ٦بموعة توفّب خبلؿ من كذلك ابلعاملْب، لبلىتماـ الشمولية لنظرةا - ح
 لدل كالنفسي العاطفي التوازف ٢بف  الضركرم؛ العاطفي كالتنفيس االجتماعي الدعم
 .العاملْب

 حتمان  سيؤثر الذم الثقة من جو يولد كىذا للعياف، ظاىرة كغّب ضمنية الرقابة ككسائل نظاـ - خ
 .اإلنتاجية ُب

 التجميع مصنع كعلى األمريكية، "ميشغاف" بوالية فلينت ُب ا٤بصانع منطقة كقد ًٌب تطبيق النموذج ُب
 ا٤بؤسسة ُب كالنوعية الكفاءة حيث من ا٫بداران  ا٤بستوّيت أكثر كاف كالذم ،"بيويك" لسيارات النهائي
 كخبلؿ الياابنية، اإلدارة أبسلوب هان شبي أصبح ٕبيث ا٤بصنع إدارة أسلوب ُب النظر إعادة كبعد ،ككلٌ 
 حيث من "موتورز جنراؿ" ٤بؤسسة العديدة التجميع مصانع بْب األكىل ا٤برتبة إىل ا٤بصنع ىذا ارتقى: عامْب
 كالنوعية. الكفاءة
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كقد أفاد الباحث من دراسة د. كليم أكشي ُب االطبلع على ٘بربة النموذج الياابين كالقيم الياابنية ُب 
 القصور فيها، كمدل ٛبٌيز النظرية اإلدارية اإلسبلمية عليها.ك  القٌوة كرصد من خبلىا مواطن اإلدارة،

اإلسالمية،  دراسة د. أمحد بن داود ادلزجاجي األشعري، وادلعنونة بـــ:  مقدمة يف اإلدارة -8
ـ، كىو ابحث متخصص ُب اإلدارة العامة، كعضو 2000، 1جدة، السعودية، )د. ف(، ط

 ُب جامعة جدة. ىيئة تدريس 

دراسة نظرية ُب اإلدارة العامة ُب ا٤بنظور اإلسبلمي، انطلق الباحث ُب سبيل ٙبقيق أىدافو كحٌل  كىي
 إشكالية ٕبثو من فرضيتْب، كٮبا:

أف اإلسبلـ قد أقاـ دكلةن عظمى امتدت زمانيان كمكانيان ٗبا جعل ليس كمثلها دكلة ُب اتريخ  - أ
إلدارة العامة( اإلسبلمية ُب ذلك الوقت كانت تنٌفذ اإلنساف؛ ما يعِب أف ا٢بكومة )ا

 السياسات كالربامج بوسائل إدارية ُب غاية الكفاءة.
أف اإلدارة النظرية كا٤بمارسة سلوؾ مصدره اإلنساف كما اخَبعو من أدكات ككسائل، كال يوجد  - ب

إلسبلـ، شيء يضبط سلوؾ اإلنساف كالدين، كال يوجد دين لو دقة التوجيو كقوة اإللزاـ كا
 كذلك من خبلؿ اإلٲباف بو عقيدةن كعمبلن.

-فضبلن عن موافقة فرضيات الدراسة لقناعات الباحث الفكرية كالعلمية-كقد أفاد الباحث منها
االطبلع على مزيد من ا٤بعلومات ُب ىذا اجملاؿ كالسيما تعريفات عناصر اإلدارة من كجهة النظر 

 كمل يذكر ٥با نقبلن، رغم عدـ موافقة الباحث عليها كلها. اإلسبلمية، كالٍب اقَبحها ا٤بؤلف بنفسو

كأما إضافٍب كباحث على ىذه الدراسة، فستكوف ُب االطبلع على ىذه األفكار اإلدارية اإلسبلمية 
إجراءات عملها  مشفوعةن ابقَباحنظرية اإلدارة اإلسبلمية كغربلتها كٝبعها بغّبىا لئلفادة منها ُب بلورة 

 ُب دعم كٙبقيق فرضية البحث.  وعومة بدراسة ٭بوذج تطبيقي كاإلفادة من نتائجمد، ك التنفيذية

: اإلدارة واحلكم يف اإلسالم، وادلعنونة بــــ: الضحيان بن إبراىيم عبد الرمحندراسة د.  -9
ىدؼ  كالٍب ـ،1991ُب جامعة أهبا، السعودية،  "مقرر جامعي"كىو ، "الفكر والتطبيق"

  يلي:إىل ٙبقيق ما  امن خبل٥ب
ُب  و، لتفيد منها األمةرفع راية اإلدارة اإلسبلمية مرة أخرل، كإظهارىا اب٤بظهر الذم تستحق - أ

 ظل الصحوة، كلتكوف بديبلن أصيبلن كخلفان ٤با ىو دخيل كغّب أصيل من أفكار التضليل.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



24 
 

  ا١بامعات اإلسبلمية ُب ىذا التوٌجو، فتتبُب كٙبتضن فكر اإلسبلـ كتطرح ما سواه. أف تشارؾ - ب

أبف اإلدارة سٌر ٪باح الدكؿ ُب كل مكاف كزماف، كهبا تسود ا٢بضارات، كأف اإلدارة  كمن فرضية تقضي
تعِب النظاـ كاالنتظاـ، يضع الباحث اإلطار العاـ لبحثو، ليختم البحث ٗبلحق من الواثئق اإلدارية 

عبد ا٢بميد الكاتب إىل الكتاب؛  اإلسبلمية بدأت "بوثيقة" بيعة العقبة الثالثة ُب العهد النبوم، إىل رسالة
كقد اعترب ا٤بؤلف تلك الواثئق كالٍب بلغت ٫بوان من ثبلث كثبلثْب كثيقة، دليبلن فكرّين على حسن اإلدارة 
اإلسبلمية من خبلؿ ما حوت من التزاـ ابألصوؿ ُب التعامل مع اجملتمع الدكيل كاحمللي كا٤بؤسسات القائمة 

 ُب اجملتمع اإلسبلمي األكؿ.

قد كاف ٕبثان قٌيمان أفاد منو الباحث كثّبان ُب االطبلع على عمق الفكر اإلدارم اإلسبلمي، كاستدؿ ل
، كلكنو بقي ٨بتلفان عن ٕبث اجتهد ُب إثبات نظرية اإلدارة اإلسبلميةببعض ما كرد فيو ُب دعم ٕبثو: 

، كدعمها إجراءات عملها التنفيذيةاح كجود نظرية لئلدارة ُب الشريعة اإلسبلمية كأتطّبىا فنٌيان كأتييدىا ابقَب 
 بدراسة تطبيقة موسوعية: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية.

أسس ادلنهج النبوي يف إدارة  كا٤بعنوف بػػػ: ،لدكتور دمحم شريف بن كمال مشّوحا دراسة -10
قامة مشارؾ ُب الندكة العلمية الدكلية ا٤ب "حبث زلّكم" ي:كى ادلال واألعمال وأثر تطبيقها،

ُب كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية ُب ديب بعنواف: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، 
 .ـ2015

كىو ٕبث أبرز فيو الباحث من خبلؿ ا٤بنهجْب االستقرائي كاالستنباطي األساليب النبوية ُب   
عماؿ كأثر تطبيقها بتلٌمس مردكداهتا عليها منهج اإلسبلـ ُب إدارة ا٤باؿ كاأل ِبإرساء األسس الشرعية الٍب بي 

 ُب الواقع، ليصل بنا الباحث إىل نتائج، كاف أٮبها:

منهجنا ُب إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ، كأنو قد بناه على أسس أربعة: األساس  ملسو هيلع هللا ىلصأٌف للنيٌب  - أ
دم، كاألساس التعبدم، كاألساس األخبلقي، كاألساس التطبيقي، كأٌف كل كاحد من يالعق

 ثق من أحد مفردات الدين: عقيدةن كشريعةن كسلوكنا.تلك األسس منب
أف التطبيق ا٢بقيقي للمنهج النبوم ُب إدارة ا٤باؿ لو آاثره كٜباره الطيبة ُب الواقع، كإنو لبساطتو  - ب

كموافقتو للفطرة، كاعتباره للواقع قابل للتطوير ضمن ا٤ببادئ العامة للشريعة، ما يعِب قابليتو 
اف، مهما تعقدت العبلقات ا٤بالية كتشٌعبت طرقها كتعددت للتطبيق ُب كٌل مكاف كزم

 كسائلها.
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أٌف ا٢بٌض النبوم الشريف على العمل كالبناء كالعطاء كالكسب كالتجارة كالزراعة كاالجتهاد ُب  - ت
كالدنيا كزينتها، كإ٭با  التخطيط كالتنظيم كا٤براقبة، ال يتناَب مع ا٤بسلك النبوم ُب التزىيد اب٤باؿ

 ،إخراج حٌب الدنيا كما٥با الذم ٠بٌاه: حطامنا من القلوب –ما ظهر للباحث ك  –أراد بو
كجعلو ُب األيدم دكف تعٌلق قليب بو، كتسخّبه ُب خدمة دين هللا كالدعوة إليو، كإنفاقو ُب 

  .سبيلو، كالوصوؿ بسببو إىل ا١بنة دار ا٤بقاـ
 التوافق وربقيق ابلقيم دارةاإل العتييب، وادلعنونة بـــ: ذايب بنت دراسة الباحثة مشاعل -11

 أداء "٫بو: اإلدارية للتنمية الدكيل ا٤بؤٛبر إىل مقٌدمة ،"عمل ورقة"كىي  ،ادلنظمات يف القيمي
 ـ.4/11/2009 السعودية، الرّيض، ا٢بكومي"، القطاع ُب متميز

 كبْب ميةكالتنظي الشخصية القيم توحيد خبلؿ من القيم نظرية من لئلفادة مقَبحان  الورقة طرحت كقد 
 ُب إٯبايب أتثّب ٥با ا٤بنظمة داخل التنظيمية كالقيم الشخصية القيم بْب التوافق عملية ألف القيادم؛ السلوؾ
 .اإلدارية العملية ٪باح

 الصراع أكجو كمعا١بة استثمارىا كإٯبابيات النظرية تطبيق كمراحل لبنود الباحثة استعراض خبلؿ كمن
 ابلقيم لئلدارة مركز إقامة كاقَباح ابلقيم، اإلدارة نظرية دكر تفعيلوجوب ب إىل القوؿ الباحثة ٚبلص القيمي،
 .ابلقيم اإلدارة ألسلوب تطبيقها ُب كا٤بؤسسات ا٤بنظمات مساعدة ٗبهمة يقـو

 كُب اإلدارم، السلوؾ ُب كأتثّبىا التنظيمية القيم مكانة على االطبلع ُب من الورقة الباحث أفاد قدك 
 حدا ما اإلدارم، السلوؾ كضبط فهم ُب ا٤بعاصرة اإلدارية للنظرّيت ا١بزئي الفشل لىع كدليل استخدامها

 لن الذم كىذا مسارىا، كتيصٌوب اإلدارية العملية تضبط قيمية معايّب عن البحث إىل ابلباحثْب ا٤بعاصرين
لعقيدة، كالٍب يعمل الباحث كا اإلٲباف من ا٤بنبثقة القيم على القائمة اإلسبلمية اإلدارية النظرية ُب إاٌل  ٯبدكه

 .نظرية اإلدارة اإلسبلمية: إىل بلورهتا من خبلؿ ٕبثو

 إىل وأحباثها اإلدارية النظرايت ربويل أبعاد كا٤بعنونة بػػػ: مرعي، مرعي دمحم .دراسة د -12
 العريب ادلؤسبر يف ةمشارك ّية"حبث ورقة"دارة ادلوارد البشرية أمنوذجاً"، تطبيقية: "إ منهجيات

 ادلتحدة، العربية اإلمارات م،2002إبريل  /3-2 والنشر، اإلدارية للبحوث الثاين
 الشارقة.
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ابختصار،  إجراءات عملها التنفيذيةعرض فيو الباحث لنظرّيت اإلدارة ا٢بديثة ك  كىو ٕبث نظرم
إىل  أف نٌتجو -كمن خبلؿ أخذ إدارة ا٤بوارد البشرية أ٭بوذجان  -كطرح إشكالية ٕبثو متسائبلن: كيف لنا 

أسلوب تطبيق سليم للنظرّيت "السليمة" ملتمسْب اتباع منهجيات العمل الصحيحة لتحويل النظرّيت إىل 
 تقنيات كأدكات ليتمكن القيادم كا٤بدير كرٌب العمل من إدارة أعمالو ا٤بتطورة كا٤بتجددة؟ كذلك هبدؼ

ـٌ ا٤بلقاة على عاتق اإلداريْب، كنقل مفاىيم اإلدارة ك  نظرّيهتا من مستول الطرح األكادٲبي إىل النهوض اب٤بها
 ا٤بيداف التطبيقي كصياغتها بشكل منهجيات كتقنيات كأدكات كأنظمة عمل، من خبلؿ االستفادة ٩بٌا قاـ
بو منظٌركا اإلدارة كالباحثوف من جهود كبّبة خلصت إىل إعداد منهجيات تطبيقية تستخدـ أدكات 

فاعلية  الفائدة من تلك النظرّيت، كتطوير العمل كزّيدة كتقنيات عمل ا٢بقل ا٤بيداين؛ بغية أمثلة
 هم. األشخاص كرفع معدالت أدائ

كبعد استعراض اترٱبٌي لؤلبعاد التطبيقية ُب إدارة ا٤بوارد البشرية؛ انتقل الباحث إىل طرؽ اآلفاؽ 
لبشرية، كالنشاطات ا٢بديثة ا٤بستقبلية إلدارة ا٤بوارد البشرية من خبلؿ: مبلحظة التوٌجو ا١بديد إلدارة ا٤بوارد ا

الٍب تغطيها، كاألٕباث كا٤بنهجيات النظرية كالتطبيقية ا٤بستقبلية ا٤بطلوبة ٥با، ليصل إىل النتائج الٍب ٲبكن 
 إٝبا٥با كاختصارىا فيما يلي: 

إف النظرّيت كاألفكار ا٤بطركحة ُب ٦باؿ إدارة ا٤بوارد البشرية ترافقت مع استخبلص منهجيات  - أ
، كىذا الواقع سٌهل تعميق أسس تطبيقية كأد كات عمل كتقنيات منذ بداية طرحها حٌب اليـو

 البحث العلمي ُب ذلك االختصاص.
إف ا٤بيادين العلمية الٍب ًٌب فيها استخداـ منهجيات كتقنيات كأدكات تطبيقية قد غٌطت طيفان  - ب

اكز العمل، كٚبطيط كاسعا من نشاطات إدارة ا٤بوارد البشرية، مثل: البناء التنظيمي كٙبليل مر 
االستخداـ، كاستثمار القول العاملة كتنميتها كتدريبها، كٙبسْب ظركؼ العمل، كاعتماد 

 اإلدارة االسَباتيجية للموارد البشرية، كغّبىا.

كاب١بملة: فقد استفدت كباحث من ىذه الورقة من االطبلع على طركحات النظرّيت اإلدارية ا٢بديثة 
إجراءات عمل ، كلفت نظرم إىل إمكانية العمل على ٝبع كاستنباط كاقَباح ةإجراءات عملها التنفيذيك 

خاصة ابلنظرية اإلسبلمية الٍب مل ٚبلي ا٤بمارسات اإلدارية اإلسبلمية منها، كالسيما ُب ابب:  تنفيذية
ية ُب فضبلن عن طرح النظرية اإلسبلم-"ا٢بسبة" أك الرقيب اإلدارم، لتتبلور إضافة الباحث على ىذه الورقة

 لعناصر اإلدارة اإلسبلمية. إجراءات عملُب إٯباد كاقَباح كأتصيل آليات -اإلدارة
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نظرية اإلدارة يف اإلسالم: نظرية إدارية  دراسة الدكتور أمحد إبراىيم أبو سن، وادلعنونة بـــ: -13
رية، و سن، ا٤بنظمة العربية للعلـو اإلدابد. أٞبد إبراىيم أمتكاملة دلعاجلة السلوك اإلداري، 

كىو مؤلَّف ٨بتصر ًٌب التوٌسع فيو ـ، 1981، عماف، األردف، 1جامعة الدكؿ العربية، ط
، د. أٞبد إبراىيم أبو "اإلدارة يف اإلسالم": بعنواف لمؤلفآخر لكاإلضافة عليو ُب كتاب 

 ـ.1996ا٤بملكة العربية السعودية، دار ا٣برٯبي للنشر،  ،، الرّيض6سن، ط

 الوضعية؛ على سائر النظرّيت نظرية اإلدارة ُب اإلسبلـ و سن إىل إثبات ٛبٌيزكفيهما ىدؼ الدكتور أب
كطرح العناصر ا٤بكٌونة  ،بَبكيزىا على ٝبيع ا٤بتغّبات الٍب تؤثر ُب العملية اإلدارية داخل ا٤بنظمة كخارجها

 عرضا،  ليفنراه كُب سعيو لذلك استعرض أىم النظرّيت الوضعية كنقدىا كرٌكز على مواطن قصورى٥با، 
 تنحصر ُب:  يراىا ، كالٍببعدىا خصائص النظرية اإلسبلمية ُب اإلدارة

مرتبطة ابلفلسفة االجتماعية للمجتمع اإلسبلمي، كمرتبطة أبخبلقيات كقيم اجملتمع أهنا نظرية  - أ
 اإلسبلمي: )ا٤بتغٌّب االجتماعي األخبلقي(.

افز ا٤بادم كتعمل على إشباع حاجات أهنا نظرية ترٌكز االىتماـ على ا٤بتغٌّب االقتصادم كا٢ب - ب
 الفرد الفسيولوجية: )ا٤بتغٌّب االقتصادم ا٤بادم(.

 ا٤بتغٌّب اإلنساين(.)أهنا هتٌتم ابلعوامل اإلنسانية كالركحية كٙبَـب اإلنساف ابعتباره إنساانن:  - ت
 أهنا هتتم ابلنظاـ كٙبَـب ا٥بيكل التنظيمي كالسلطة: )متغٌّب السلطة كالنظاـ(. - ث

لشمولية تٌتسم اب-ةكخبلفان للنظرّيت ا٢بديث-سبلميةالنظرية اإل :فت الدراسة إىل القوؿ أبكقد خلص
 : ىي ظرية اإلدارة ُب اإلسبلـن كالتكامل،  كأف عناصر

رة ُب مدخبلت: كتتمثل ُب متغّبين، ٮبا: أىداؼ اإلدارة اإلسبلمية، كالربانمج العملي لئلدا - أ
 .اإلسبلـ

طار التنظيمي ألجهزة اإلدارة، كالٍب تعترب كعاءن يصوغ ا٤بدخبلت العملية اإلدارية: كتعِب اإل - ب
يقٌسمها إىل جزئيات كفركع متخصصة، كييسكب عليها ، ك الٍب أتتيو من اجملتمع ا٤بسلم

ا٣بربات الفنية كا٤بهارات اإلدارية، فيتٌم التفاعل داخل ىذا الوعاء، فتتحٌوؿ ا٤بدخبلت إىل 
 ٨برجات.

رين: األكؿ: توفّب ا٣بدمات األساسية للمجتمع ا٤بسلم، كالثاين، ا٤بخرجات: كتتمثل ُب عنص - ت
 ٙبقيق ٦بتمع الكفاية كالعدؿ.
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التغذية الراجعة: كىي ٦بموعة اآلراء كاألفكار كالتقييم اجملتمعي الذم يغذم النظاـ اإلدارم  - ث
 كيوضح لو مدل قدرتو على أداء رسالتو، كيظهر لو مدل الرضى اجملتمعي عن أداء اإلدارة.

تابْب ُب االطبلع على قصور النظرّيت الوضعية، كمواطن نقدىا، كمن كقد أفاد الباحث من ىذين الك
بعض خصائص نظرية اإلدارة اإلسبلمية كميزاهتا، كمن الفكرة النظرية لنموذج نظرية اإلدارة االطبلع على 
 اإلسبلمية.

صائص كالقيم اإلدارية اإلسبلمية كقد ٛبيزت اإلضافة الٍب سيقدمها الباحث ُب استخبلص ا٤بيزات كا٣ب
، كطرح ٭باذجها، كدعمو للبحث إجراءات العمل التنفيذيةمن استقراء النصوص الشرعية، كُب اقَباح 

 اإلسبلمية. البنوؾتطبيقية على موسوعة تقوًن أداء النظرم بدراسة 

: استنباط الميةالنظرية اإلدارية اإلسدراسة الدكتور رلمد زلمود العجلوين، وادلعنونة بـــ: " -14
، عٌماف األردف، دار ا٤بسّبة للنشر، 1، طد. دمحم ٧بمود العجلوين، "األسس وادلبادئ

 ـ.2014

اإلدارية  ا٤بساٮبة ُب إٯباد حلوؿ إدارية علمية للمشكبلتإىل -ا٤بؤلف كما صرٌح بو-الدراسةكهتدؼ 
مع ٙبٌف  الباحث على لفظة عريب تنبع من اجملتمع العريب، ) -مهما كاف نشاطها -الٍب تعانيها ا٤بنظمات

 (.ا٢بديث عن نظرية إدارية إسبلمية مقاـ ُب

مستنبطة من يرل ا٤بؤلف أهنا جزء من نظرية إسبلمية شاملة  :النظرية اإلدارية اإلسبلمية كعن ماىية
استنباطها إلسبلمية ُب كل ٦باالهتا الفكرية، كأٌف عقيدة متكاملة ٧بددة ا٤بنهج كا٥بدؼ، تتولد منها النظرية ا

 بعيدان عن أصو٥با العقائدية لن يؤدم إال إىل مزيدو من الغموض كااللتباس.

 :ما يليصت فيتلخٌ ، كقد  ٝبلة من النتائجإىل صل ا٤بؤلف ُب هناية ٕبثوكقد ك 

أتخذ ابعتبارىا كل ا٤بتغّبات  إثبات فشل النظرّيت ا٢بديثة ُب تكوين نظرية إدارية متكاملة - أ
 إلدارية.ا٤بؤثرة ُب العملية ا

 ا٢باجة لوجود نظرية إدارية عربية تنطلق من صلب اجملتمع العريب. - ب
النظرية اإلدارية ا٤بطلوبة ىي النظرية اإلدارية اإلسبلمية الٍب تتمٌتع ابالنسجاـ التاـ مع طبيعة  - ت

 الفرد كا١بماعة، كالعقيدة كا٥بدؼ، ككل ما يتعلق ابلعملية اإلدارية كبيئتها.
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ذا الكتاب ُب أتكيد كجهة نظره ٖبصوص أسس اإلدارة اإلسبلمية الثبلثة، لقد أفاد الباحث من ى
يدان ٤با ذىب إليو الكتاب، فجاء ما ذكره ا٤بؤلف أت كالٍب كانت راسخة ُب ذىنو قبل االطبلع على ىذا

 :الذم أ٠باه مؤلف الكتاب الباحث، غّب أف الباحث ٛبٌيز ابستنباط تلك األسس: العقيدم، كالتعبدم
كاألخبلقي، من استقراء أكرب قدر ٩بكن من النصوص الشرعية، كما جاءت إضافة  ،"التشريعي األساس"

 ، كالذم مل نتمٌكن من ٙبصيلو من ىذا الكتابنظرية اإلدارة اإلسبلميةالباحث ُب إعطاء تعريف ٧بٌدد ل
 .آنفان ا٤بذكورة  أٞبد إبراىيم أبو سند.  من مؤلفات: -كما يظهر للباحث- الذم استفاد كثّبان 

 ية، رغم اشَباطو ُب بداّيتونظريتو التنفيذ إجراءات عململ يتعٌرض آلليات استنباط كما أف الكتاب 
و تضمنها للقدر الكاُب من ا٤بعارؼ الٍب ٯبعلها قابلة للتطبيق، كىذا ما تداركالنظرية على ضركرة  لصياغة

بلن عن ية، فضالنظرية التنفيذ ات عملجراءللتعريف إبكامبلن: "الفصل الثالث"، الباحث إذ أفرد فصبلن  
 من قريب كال من بعيد.على مثلها ا٤بؤلف  دعمو لبحثو بدراسة تطبيقية مل يعرٌج

: ملسو هيلع هللا ىلصعصر الرسولاإلدارة يف  :الكرمي، وادلعنونة بــ عجاج أمحد حافظ الدكتور دراسة -15
 دار السبلـ ،القاىرة ،2ط ،"دراسة اترخيية للنظم اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىل"

 .ـ2007، للنشر

لنظم اإلدارية ُب توثيق اتتٌبع ك ىدفت إىل تسليط الضوء ك  -كما أفصح عنها العنواف-كىي دراسة  
 أٮبها:النتائج، كمن من إىل عدد الدراسة كقد توصلت ، ملسو هيلع هللا ىلصدكلة اإلسبلمية ُب عهد رسوؿ هللاال

قباء الذم أكجده الرسوؿ ظهرت مبلمح النظاـ اإلدارم ُب فَبة الرسالة من خبلؿ نظاـ الن - أ
ُب بيعة العقبة الثانية، إبٯباد التسلسل ا٥برمي ُب ا٤بسؤكلية، كإقرار مبدأ التفويض  ملسو هيلع هللا ىلص

 كاإلانبة.
ُب ىجرتو إىل ا٤بدينة مبدأ التخطيط، كرسم األىداؼ بتقسم العمل بْب  ملسو هيلع هللا ىلصطٌبق النيب  - ب

 أصحابو.
ء ا٤بسجد، كتابة الوثيقة، ا٤بؤاخاة بعد كصولو ا٤بدينة إبجراءات إدارية ٩بيزة: بنا ملسو هيلع هللا ىلصقاـ النيب  - ت

 بْب ا٤بهاجرين كاألنصار.
ُب إدارتو لدكلتو الناشئة أسلوابن مركزّين، كغّب مركزمٌو أحياانن ُب إدارة األمصار  ملسو هيلع هللا ىلصاتبع الرسوؿ  - ث

 النائية.
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الدكلة إىل كحدات إدارية مشلت مدانن كقبائل، كعٌْب على كٌل كحدة إدارية  ملسو هيلع هللا ىلصقٌسم النيب  - ج
 ؤكهنا.كاليان يدير ش

 مبدأ "اختيار األصلح" ُب تعيْب رجاؿ إدارتو، كقاـ ابلرقابة اإلدارية عليهم. ملسو هيلع هللا ىلص مارس النيب - ح
جهازان إدارٌّي ١بمع األمواؿ كحفظها كتوزيعها، كأخضع ا٤بوظفْب للرقابة  ملسو هيلع هللا ىلص أنشأ النيب - خ

 كاحملاسبة.
 ىل غّب ذلك.بتنظيم أمور الزراعة كالتجارة كالصناعة كا١بيش كالغنائم... إ ملسو هيلع هللا ىلص اىتم النيب - د

فإف الدراسة تيعٌد كثيقة اترٱبية لئلدارة النبوية، كقد زاد من قيمتها توثيقها من مصادرىا  وابجلملة:
التارٱبية، كقد أفاد منو الباحث كثّبان كمرجع لؤلدلة الٍب كاف يدعم هبا ما ذىب إليو، كبلورت ُب ذىنو 

، لتأٌب إضافة الباحث نظرية اإلدارة اإلسبلميةلورة لب لتطبيقي لئلدارة اإلسبلمية، كىو أمر مطلوبا١بانب ا
إجراءات عملها ُب التأصيل ألسس كمبادئ كقيم تلك النظرية، ٍب االجتهاد ُب التأسيس آللية استنباط 

 ، فضبل عن الدراسة التطبيقية ٤بوسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية إلثبات أثر النظرية ُب الواقع.  التنفيذية

  ىذه الدراسةاجلديد يف  

ا١بديد الذم يسعى الباحث إىل اإلتياف بو ليكوف إضافة معرفية ٩بيزة ُب ٦باؿ اإلدارة كأٌما 
، كيفتح بو الباب أماـ الباحثْب ُب ا١بانب اإلدارم من خبلؿ ا٤بخزكف ا٢بضارم اإلسبلمي"اإلنسانية" 

 ابلتايل: كتطويره، يتمٌثلكالبناء عليو  ،كتعميق البحث فيو ،البلحقْب لدراستو

كمبادئها كمقوماهتا أتطّبىا كتعريفها كإبراز قيمها  :من خبلؿ نظرية اإلدارة اإلسبلميةبلورة  -1
 .ا كعمومها٥ب، كإثبات مشو كتصوراهتا كمرجعيتها الفكرية كأسسها كخصائصها

ا٣باصة ابلطركحات النظرية لئلدارة ُب الشريعة  "إجراءات العمل التنفيذية" عن: كشفال -2
 التنفيذية ا٣باصة عملالجراءات مضاىاهتا إلكاقَباح آليات استنباطها، كإثبات  اإلسبلمية،

 كاطبلعو. ٕبسب علمومل ييسبق إليو  يظن الباحث أبنو الذم ، كىذابنظرّيت اإلدارة ا٢بديثة
فرضية تؤٌكد  تطبيقية ميدانيةكدراسة   ائدىاو كنشر ف تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلميةقدًن دراسة ت -3

صبلحية النظرية  ا الباحثليثبت من خبل٥ب ؛نظرية اإلدارة اإلسبلميةل تطبيقياإلمكاف ال
 ."نظرية" كالذم ييعٌد شرطان ُب اعتبار أٌم نظرية صا٢بة ألف تسمى ،العملي اإلسبلمية للتطبيق
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  تقومي وسوعةدل لدراسة التطبيقيةاوتفسري نتائج ربليل اإلجراءات ادلنهجية يف 
   اإلسالمية البنوك أداء

الباحث ُب ا١بانب التطبيقي للبحث على نتائج "موسوعة الٍب تناك٥با  ت الدراسة التحليليةقد مرٌ ل
 إلجراءات التالية:تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية"، اب

النظر ُب موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية نظرة شاملة كقراءهتا لتحصيل القناعة بقوهتا  -1
 كجديتها كعلمٌيتها.

بادئ كا٤بعايّب كآليات ٤باإلسبلمية من حيث ا بنوؾا٤بنهجية ا٤بتبعة ُب تقوًن اللجاف لل التدقيق ُب -2
 التنفيذ.

عية كتدقيق األرقاـ كتصحيح األخطاء ا٤بطبالنظر ُب النتائج النهائية كمطابقتها ابلنتائج ا١بزئية  -3
 .من النتائج الفرعية إىل النتائج النهائية لنقللطباع كاا٢باصلة اب

ادٲبي ُب ىيئة مباحث كمطالب كفركع؛ لتناسب التوزيع األك التقوًن ٕبسب ٦باالتو ائجنتتقسيم  -4
 للبحث.

 ىي: ك  ،أربعة ٦باالت ، كحصرىا ُبلو عبلقة مباشرة ببحثو ما إيراد كمناقشة اقتصر الباحث على -5
 اإلسبلمية. البنوؾتقوًن عمل ىيئات الرقابة الشرعية ُب  - أ
 سبلمية.اإل بنوؾتقوًن الدكر االجتماعي لل - ب
 اإلسبلمية. بنوؾ الدكر االقتصادم للًنتقو  - ت
 اإلسبلمية. بنوؾتقوًن ا١بوانب اإلدارية لل - ث
ُب كل فرع من  نتائج دراسة اللجافأكرد الباحث ُب كل ٦باؿ من اجملاالت األربعة ا٤بذكورة:  -6

 ل التقييم من اجملاالت ا٤بذكورة.الفركع ٧ب
ا٢بضور  دلتحديد مأردؼ ب، ك كالتعليق عليها النتائج كتفسّب تحليلب أتبع الباحث نتائج التقوًن -7

 .ُب تلك النتائجنظرية اإلدارة اإلسبلمية  قتضيات كمبادئ كقيم كالتطابق كالتأثّب النسيب ٤ب
 برسم بياين يوٌضح النسب ا٤بئوية لتلك النتائج. أغلب النتائج الباحث دعم  -8
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 بنية الدراسة"، أو: ىيكل الدراسة"  

 ، كذلك كالتايل: أساسية فصوؿ كٟبسة مقٌدمةإىل  ة البحث تقسيموعاقتضت طبيلقد 

: الباحث فيو طرح للدراسة الذم العاـ اإلطار على : فقد حوت بعد االستهبلؿا٤بقدمةأما 
 ،اكا٥بدؼ منه، اكفرضياهتعية ا٤بنبثقة عنها، الفر  ا، كأسئلتهدراسةال ةإشكاليٌ ك  أسباب اختيار ا٤بوضوع،

ىم عرض أل تبله مفاىيم البحث كمصطلحاتو،كبياف  ،م اتبعو الباحث ُب دراستوكا٤بنهج البحثي الذ
إىل اجملاؿ ا٤بعرُب ا٣باص  للجديد الذم ستضيفو الدراسة عرض٤بوضوع، ك اب الدراسات السابقة ا٤بتعلقة

لى الدراسة التطبيقية ٤بوسوعة ، كعرض لئلجراءات ا٤بنهجية عحثاالب الٍب كاجهت لصعوابت، كااب٤بوضوع
إىل  ابعدىالباحث دلف ؛ ليالذم ٫بن بصدده خطٌة البحثهيكل الدراسة: ، فتقوًن البنوؾ اإلسبلمية

 ا٢بديثة اإلدارة نظرّيت كأىمٌ  اإلسبلمية اإلدارةمفهـو بػػ:  ا٤بعنوف وللفصل األاب ائن مبتدصلب البحث 
إلدارة اإلسبلمية: " حملة اترٱبية عن : االتمهيد بػػػػ فى وى عنػٍ ٛبهيد كمبحثْب، الذم تناكلو الباحث ُب ك ، كنقدىا

 إيرادك  ؛ملسو هيلع هللا ىلصيد رسوؿ هللا على  ا٤بميز ٗبنطقها اإلسبلمي نقطة بدايتها أثبت فيو الباحث، نشأهتا كتطورىا"
 السلوكيات اإلداريةك بعض احملطات كالتصرفات  أىم معامل اإلدارة ا٢بديثة كمنطلقاهتا من خبلؿ ذكر

، ليتوقف ملسو هيلع هللا ىلصاـ بعد رسوؿ هللا األصحاب الكر  ر ٤با سار عليوتبعو عرض ٨بتص، ابختصار اإلسبلمية
أماـ عبقرية عمر بن ا٣بطاب اإلدارية الذم أضاؼ إىل اإلدارة اإلسبلمية قفزات نوعية ال  الباحث قليبلن 

 جب!!. عٌ تيزاؿ الباحثوف اإلداريوف يقفوف أمامها إبجبلؿ ك 

ا، حيث عٌرؼ الباحث ابإلدارة لغة تنداهتكمسٍب عرض ُب ا٤ببحث األكؿ ٤بفهـو اإلدارة اإلسبلمية 
من الكتاب  الشرعية كأدلٌتهامستندات يب إضاُب، ٍب تناكؿ عرض كاصطبلحا، كابإلدارة اإلسبلمية كَبك

 العزيز كالسنة ا٤بطهرة كالقياس كاإلٝباع كاالستحساف كا٤بصلحة كسٌد الذرائع كاجتهاد الفقهاء.

مدارس كنظرّيت د تناكؿ فيو الباحث العرض ألىٌم ، فقمن الفصل األكؿ الثاين ا٤ببحثكأما 
ابختصار شديد، كذلك بغية الوقوؼ على ما قٌدمتو ُب اجملاؿ اإلدارم، كمبلحظة  اإلدارة ا٢بديثة كنقدىا

مدل ٛبٌيز  - من خبلؿ ىذا الفصل كالفصوؿ التالية الحقا – مكامن القوة كالضعف فيها؛ الستجبلء
 .هتا ُب سٌد قصور النظرّيت اإلدارية ا٢بديثةكقدر  نظرية اإلدارة اإلسبلمية

نظرية اإلدارة اإلسبلمية  : من ٕبثو، كالذم جاء بعنواف الفصل الثايننتقل الباحث إىل ٍب ا 
، نظريةشركط كمرتكزات بناء أم  بتمهيد مقتضب، عرض فيو الباحث كالذم ابتدأه، "التأصيل النظرم"
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ُب  كمقوماهتا أقساـ اإلدارة اإلسبلمية ا٤ببحث األكؿ:ركط، فعرض ُب لتأٌب ا٤بباحث التالية ٙبقيقان لتلك الش
اإلدارة أسس كمبادئ كقيم  ُب أربعة مطالب، عرض فيها الباحث ا٤ببحث الثاينمطلبْب، ُب حْب جاء 

، ليكتمل الفصل األسس كا٤ببادئ كالقيم ُب اإلدارة اإلسبلمية، بعد ٛبهيد حٌرر فيو مصطلحات اإلسبلمية
خصائص ، من خبلؿ عرض نظرية اإلدارة اإلسبلميةنموذج ل الثالث، كالذم عرض وبحثكتماؿ مثاين ابال

، كلييختم ُب مطلبْب ،نظرية اإلدارة اإلسبلمية، كمرتكزات نظريتها، كا٤بقومات النموذجية لاإلدارة اإلسبلمية
 أىٌم النتائج الٍب توٌصل إليها.  بلصة ك الفصل ٖب

، نظرية اإلدارة اإلسبلميةل إجراءات العمل التنفيذية اء بعنواف:كالذم ج، لثالثالفصل اوأما 
 فيور حرٌ ا٢بديثة ُب ٛبهيد  كاآلليات كالتطبيق على كظائف اإلدارة التأصيل كالنماذجكتناكؿ فيو الباحث 

بعض ل إجراءات العمل التنفيذية٭باذج  -ابختصار - فيوكأكرد  ،إجراءات العمل التنفيذيةمصطلح  الباحث
ُب الشريعة اإلسبلمية  إجراءات العمل التنفيذيةنماذج عرض ا٤ببحث األكؿ ل رّيت ا٢بديثة، كمبحثْب:النظ

ُب مطلبْب  إجراءات عمل تنفيذيةإلدارة إىل كآليات ٙبويل الطركحات النظرية للشريعة اإلسبلمية ُب ا
كمستنداهتا  دارة اإلسبلميةاإللوظائف  إجراءات العمل التنفيذية منفصلْب، ليأٌب ا٤ببحث الثاين ُب بياف

بلصة ا٤بتفق عليها، كليختمو الباحث ٖب ا٣بمس الشرعية، ُب ٛبهيد كٟبسة مطالب توافقان مع كظائف اإلدارة
 .الفصل الثالث

موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية: طبيعة ا٤بشركع كأىدافو بػػػ: " كا٤بوسـو، الفصل الرابعوأما 
ُب ا٤ببحث  -بلنتقاؿ من النظرية إىل التطبيقبعد ٛبهيد يوٌطئ فيو ل -ؿ الباحث"، كفيو تناك كمنهجية إعداده

تقوًن  األكؿ: التعريف اب٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي الذم قاـ كأشرؼ على الدراسة، كالتعريف موسوعة
 ُب ثبلثة مطالب. أداء البنوؾ اإلسبلمية

 ٤بنهجٌية كمراحل كخطوات اللجاف ُبيليان تفصعرضان كصفٌيان كُب ا٤ببحث الثاين: تناكؿ الباحث 
اإلسبلمية، هبدؼ إثبات الثقة ابلدراسة كاعتماد نتائجها مرجعان علميان ٧بٌكما ُب البحوث  البنوؾ تقوًن أداء

األكادٲبية بعد التأٌكد من سبلمة خطواهتا ا٤بنهجية كأساليبها البحثية ُب ثبلث مطالب، تناكؿ كل مطلب 
اسة، حيث تناكؿ ا٤بطلب األكؿ: ا٤برحلة األكىل: كضع التصور العاـ لتنفيذ عملية مرحلة من مراحل الدر 

التقييم كدراستو، كتناكؿ ا٤بطلب الثاين: ا٤برحلة الثانية: كضع معايّب التقييم، كتناكؿ ا٤بطلب الثالث: ا٤برحلة 
 .الفصلُب ىذا كصل إليها النتائج الٍب ٣ببلصة ك عملية التقييم، ليختم الفصل ابالثالثة: القياـ إبجراءات 
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 كأثره اإلسبلمية البنوؾ ُبنظرية اإلدارة اإلسبلمية   تطبيق مدل :كا٤بعنوف بػػػػػ، الفصل اخلامسكُب 
"، عرض الباحث فيو نتائج التقوًن ألربعة اإلسبلمية البنوؾ أداء تقوًن موسوعة" نتائج تفسّب خبلؿ من

نتائج تقوًن ل ا٤ببحث األكؿق هبا ُب أربعة مباحث، عرض اإلسبلمية كما يتعلٌ  البنوؾجوانب من نشاطات 
نظرية أثر قيم كمبادئ مدل تطبيق ك براز ، كعٌلق عليها إلاإلسبلمية البنوؾعمل ىيئات الرقابة الشرعية ُب 

نتائج تقوًن الدكر االجتماعي  قاـ الباحث ابستعراض ا٤ببحث الثاينُب مطلبْب، كُب  فيهااإلدارة اإلسبلمية  
نتائج تقوًن الدكر  عرض الباحث ا٤ببحث الثالثق عليها ُب مطلبْب أيضان، كُب كعلٌ  اإلسبلمية ؾبنو لل

نتائج تقوًن ا١بوانب عرض الباحث ا٤ببحث الرابع: ثبلثة مطالب، كُب  ُب اإلسبلمية بنوؾاالقتصادم لل
ء، كا٤بوارد البشرية، كالرقابة، الٍب مشلت عناصر: التخطيط، كالتنظيم، كتقوًن العمبل اإلسبلمية بنوؾاإلدارية لل

 .النتائج الٍب كصل إليها٣ببلصة ك ىذا الفصل اب ُب ٟبسة مطالب، ليختم

كفصو٥با، ٍب أتبعها  مسلسلة كفق أىداؼ الدراسة نتائج البحث الباحث أكرد، اخلاسبةكُب 
 العلمي لشركط البحث طبقان  ترتيبان ىجائٌيان ا٤براجع كا٤بصادر ا٤برتبة بقائمة  ، ليتبع ذلك كٌلولتوصياتاب

 .ا٤بعتمد
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 اإلدارة نظرايت وأىمّ  اومستنداهت اإلسالمية اإلدارةمفهوم : الفصل األول
 ونقدىا احلديثة

 وفيو:

 "عن نشأهتا وتطورىا اإلدارة اإلسالمية: "حملة اترخييةسبهيد:       

 ا: مفهوم اإلدارة اإلسالمية ومستنداهتادلبحث األول

 مدارس ونظرايت اإلدارة احلديثة ونقدىا: ادلبحث الثاين   
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 اإلدارة نظرايت وأىمّ  ومستنداهتا اإلسالمية اإلدارةمفهوم الفصل األول: 
 ونقدىا احلديثة

 

 "عن نشأهتا وتطورىا اإلدارة اإلسالمية: "حملة اترخييةسبهيد: 

و، كىذا ٰبٌتم ا١بـز طتضركرة ألٌم ٦بتمع إنسايٌن مهما بلغت بسا -كظاىرة إنسانٌية-اإلدارةتيعٌد 
ف قدمان ُب كٌل ٦بتمع، إذ ف كالدة اإلنساف ككجوده على كجو األرض، )فهي أرسخ كظائف اإلنسابوالدهتا آ

ُب البيوت، كدكر العبادة، كأجهزة ا٢بكم، ككافة األنشطة االقتصادية لدل ٝبيع الشعوب...  أٌف ٥با كجود
 ةحتميٌ  كضركرة ٩بارسة قدٲبة التاريخ، اإلدارةف (،1ا مديرين()كا٢بٌق أف ٝبيع القادة العظاـ عرب التاريخ كانو 

 فا١بهد ا١بماعي ال يتمٌ  ،كلكل أنواع التنظيمات كا١بماعات مهما اختلفت أشكا٥با ،٦بتمع إنساين مٌ أل
تلبية حاجات األفراد إال  كال يتمٌ ، قق التعاكف الكامل بْب األفراد إال من خبل٥باكال يتحٌ  ،إال هبا تنظيمو

بتطٌور نضج اإلنساف الفكرم كتطٌور  ساليبوآلياتو كأ تطورنشاطه ت -برأم الباحث-، كىي(2)واسطتهاب
، كيتوٌجو بفلسفة معٌينة منبثقة من حياتو كحاجاتو كإبداعاتو متناسبان مع سرعة مسّبتو ٫بو ا٤بدنية كا٢بضارة

 .فكر تشٌكل من ٦بموعة مؤثرات عقدية كقيمية كبيئية

ُب أصو٥با النظرية: تعبّب عن فكر كانعكاس لفلسفة بينيت كتكٌونت من قيم  ية إذففاإلدارة اإلنسان
بيئتها كثقافة أىلها كما كصلوا إليو من نضج كمعرفة كتقٌدـ، كُب جانبها التطبيقي ترٝبة عملٌية ألنشطة 

خبلؿ أيانس ذىنية ٞبلة ذاؾ الفكر كتلك الثقافة، فاألفكار كالقيم ال تعمل لوحدىا ُب فراغ، كإ٭با من 
 هم على مهارات جبلية كأخرل مكتسبة.     لوف ُب ٧بيط عاـ، يرهتن ٪باح أدائيعم

ستقر نت حياهتم كاا ٛبدٌ اإلدارة، فلمٌ  -كأم ٦بتمع إنساين-كقد عرؼ عرب ما قبل اإلسبلـ 
إليو  برعت قريش منهم ُب إدارة ا٢بـر الذم أيكمبعضهم ُب حواضر ا٤بدف، برع بعضهم ُب إدارة شؤكهنم، ك 

افل التجارة الٍب تعٌج هبا الناس من كل فجٌو عميق، ك٘بىب إىل ٜبرات كل شيء، مثلما برعت ُب إدارة قو 
نبٌيان، كىو ابن سيد  ملسو هيلع هللا ىلصرحبلت الصيف كالشتاء، حٌب إذا بيعث فيهم دمحم بن عبد هللا  فجاج مٌكة من

قلب مركز التجارة العربية، كنشأت قريش: عبد ا٤بطلب، كلدت اإلدارة اإلسبلمية ببعثتو ُب مهد السيادة ك 
ك٭بت كتطورت أساليبها مسايرة ألحواؿ الدعوة من غار حراء كدار األرقم ُب مٌكة، إىل قياـ الدكلة 

                                                           
 .17( ينظر: كلود س. جورج االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 1
 ، بتصرؼ بسيط.17ص )مصدر سابق(، دارة: نظرّيت كمبادئ،اإل( ينظر: زكيلف،  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



37 
 

اإلسبلمية األكىل ُب ا٤بدينة ا٤بنورة، ميسددة ابلوحي، مستمدة أسسها كقواعدىا من قيمو كمبادئو، ميبػىيػَّنىةن 
علية كالتقريرية، مستفيدة من مهاراتو الفطرية كا٤بكتسبة، حٌٌب غدت مكتملة تطبيقاهتا ُب سنتو القولية كالف

 مت زت رت  يب ىب نب مب زب ٱُّٱٱاكتماؿ الشريعة الٍب ٌٛبت بقولو تعاىل: ،األصوؿ العامة

ٱٱَّيت ىت نت ريعة على ٦باراة بعده منفتحة ٗبركنتها على الواقع كتطٌور ا٢باؿ انفتاح الش كبقيت (،3ا٤بائدة:)ٱ
 .ا٢باداثت ُب كل مكاف كزماف ستجداتالنوازؿ كا٤ب

إلدارة اإلسبلمية على يديو، كلو أراد ا٤بتتبع استعراض بعض ا١بوانب اإلدارية ٤بسّبة مىٍن كلدت ا
ا كانت نتاج ٛبازج بْب ا٤بنهج ا٤بكتسب من كأسباب ٪باحو الفٌذ فيها؛ لوجد أهنٌ منهجو اإلدارم  متستقرئن 

 تو الشخصية كمهاراتو ا١ببلية كا٤بكتسبة، فنجد:قواعد كأسس كأصوؿ الشريعة، كبْب صفا

فاكتسب ثقة من  أسس قيمية: صدؽ، أمانة، إنسانية، قد بُب منهجو اإلدارم على ملسو هيلع هللا ىلصأنو  -1
رفض الكذب : يعِب كالصدؽ(، 1قبل البعثة) ابألمانة كالصدؽ ُب ا٤بعاملة ؼى رً عي  حيثحولو؛ 

دؿ على كوف الرجل جديران ابلثقة، كعدـ كالسرقة كالغٌش بكافٌة أشكالو، كأما األمانة، فإهنا ت
قابليتو للفساد، إىل درجة يكوف فيها غّب قابل ٣بيانة الثقة أك ا٤بسؤكلية أك العهد، كىي أمور 

ُب كل  ألنو يكسب هبا ثقة الناس، كالثقة أمر أساسيٌ  -الذم ىو مدير أصبلن –مهٌمة للقائد 
 .(2ة)ة كالشخصيٌ ة كا٤بهنيٌ العبلقات اإلنسانيٌ 

ٛبٌيز بصفات شخصية: ذكاء، فطنة، حكمة، أخبلؽ ٞبيدة، كأنو دعم صفاتو الشخصية  أنو -2
رعاىا على ي افكعندما  ابكتساب خربات اجتماعية ك٘بارب عملية، بدأت إبدارة قطيع الغنم، 

بذلك بعض ا٤بهارات كالصفات ا٤بكتسبة من خبلؿ  ملسو هيلع هللا ىلص(، فتحٌصل لو 3)قراريط ألىل مكة
ويلها كاالستفادة منها ُب قيادة الناس، كمن ٌٍب إدارة كقيادة األمة رعي الغنم، ما مٌكنو من ٙب

 (.4ُب هناية ا٤بطاؼ)

                                                           
 .34ىػ، ص1425، بّبكت، لبناف، دار النفائس، 2ط دراسة يف السرية،( ينظر: خليل، عماد الدين خليل،  1
ـ، 2011ر الّببوع، ، ترٝبة: رامي كبلكم، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، إصدارات الَباث، دا1، طقيادة دمحم( ينظر: أدير، جوف أدير،  2

 ، كما بعدىا، )بتصٌرؼ(.65ص
، الرّيض، 2، طصحيح البخاريىػ(، 256( ينظر: البخارم، أبو عبد هللا، دمحم بن ا٠باعيل بن بردزبو البخارم ا١بعفي، ا٤بتوَب: ) 3

، الغنم على قراريط رعيإلجارة، ابب ـ، ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب ا1999السعودية، دار السبلـ للنشر، 
 .360، ص2262رقم/

 . 22( ينظر: جوف أدير، قيادة دمحم، )مصدر سابق(، ص 4
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أنو قاد ا١بماعة كأدار شؤكهنا ٗببدأ: توحيد ا٥بدؼ: "ال إلو إال هللا"، كتوحيد القيادة: "دمحم  -3
 : اإلٲباف ابهلل كحده، كاتباعىو مقتضى الدعوة هللا"، كىذا ال ٰبتاج لدليل، ألفٌ رسوؿ 

ُب  فايوؿ"ىنرم  سٌميو "يالرسوؿ، كميؤدل كحدة القيادة ككحدة ا٥بدؼ سيقود حتمان إىل ما 
أم أنو ال ٯبوز أف يتلقى الفرد العامل أكامر من أكثر  ،"مبدأ كحدة األمر"ػ ػػػباإلدارية  مبادئو

 .(1)من رئيس أك مشرؼ كاحد
فريق معتمدان على مبدأ: القيادة أنو قاـ اب٤بشاركة الشخصية ُب العمل، كٙبٌمل ا٤بشقة مع ال -4

شارؾ ُب حفر ا٣بندؽ حٌب كارل الَباب بياض (، ك 2ابلقدكة، فشارؾ ُب بناء ا٤بسجد)
 (، إىل غّب ذلك من األعماؿ، فلم يغب يومان عن عمل ٝباعي يطلبو.3بطنو)

اذ إبدارتو بْب الثبات كا٤بركنة، كبْب ا٢بـز كالرٞبة كالعدؿ ُب التعامل كُب اٚب ملسو هيلع هللا ىلصأنو مزج  -5
 (.4القرار، فاعتمد ا٤بشورة كمارس حسن اإلصغاء)

عمل على حف  ا١بماعة ٗبسؤكلية، كجىٌد ُب ٙبقيق احتياجاهتا كأنل هبا عن ا٤بواجهات  -6
 (.5ا٣باسرة)

عمل ُب مواجهة كٌل إجراء أك أخذ أم خطوة كفق مقتضيات اإلدارة كمتطلبات كظائفها:  -7
ماعية كالسياسية كاالقتصادية فور كصولو ا٤بدينة الشؤكف االجت منظٌ ك ، (6للهجرة بدقٌة) طخطٌ ف

كقٌيد   ،(8السوؽ كاتبعو ككٌجو الباعة كالتجار) قبار ك  (،7ٖبطوة كاحدة ٘بلت بكتابة الوثيقة)
 كل إجراءات اإلدارة أبكامر أحكاـ الدين كنواىيو.

                                                           
، عٌماف، األردف، مركز 1، طادلفاىيم اإلدارية احلديثة( سامل، فؤاد الشيخ سامل، كآخركف: زّيد رمضاف، أميمة الدىاف، ٧بسن ٨بامرة،  1

 .33ـ، ص1982الكتب األردين، 
 .74، ص428 صحيحو، عن أنس، كتاب الصبلة، ابب: ىل تنبش قبور مشركي ا١باىلية كيتخذ مكاهنا مساجد، رقم/( ركاه البخارم ُب 2
 .470، ص2837لسّب، ابب: حفر ا٣بندؽ، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن الرباء، كتاب ا١بهاد كا 3
 . 1267األمر، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسٌنة، ص( ينظر: صحيح البخارم، )مصدر سابق(، ابب قوؿ هللا تعاىل: كشاكرىم ُب  4
 .453ـ، ص1986، القاىرة، الزىراء لئلعبلـ، 1ط ،منهج الدعوة النبويّة يف ادلرحلة ادلكّية٢بريب، علي بن جابر ا٢بريب، ينظر: ا ( 5
، 2، طزاد ادلعاد يف ىدي خري العبادق(، 751( ينظر: ابن القيم، مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، )ا٤بتوَب:  6

 ،  .386ـ، ص2005بّبكت، دار ابن حـز
السرية النبوية )من البداية والنهاية البن  ىػ(، 774ينظر: ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي )ا٤بتوَب:  ( 7

 .2/323ـ، ج1976عة كالنشر كالتوزيع، ، ٙبقيق: مصطفى عبد الواحد، بّبكت، دار ا٤بعرفة للطباكثري(
، الرّيض، 2ط ،صحيح مسلمىػ(، 261( ينظر: مسلم، أيب ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن كرد بن كوشاذ القشّبم النيسابورم، )ا٤بتوَب: 8

، 102نا، رقم/لنيب: من غشنا فليس م، عن أيب ىريرة، كتاب اإلٲباف، ابب قوؿ اـ، ركاه مسلم2000للنشر، السعودية، دار السبلـ 
 .57ص
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نا من ا١بـز ترؾ ابب االجتهاد اإلدارم مفتوحان كفق مقتضيات الشريعة كأيطرىا العاٌمة، ما ٲبكن -8
اإلدارة ُب الدكلة اإلسبلمية نشأت كأتسست على أساس ديِب منبثق من الكتاب أبٌف 
 (، كعليو:1)كالسٌنة

من التعاليم، كأنواع اإلرشاد، كما حول القرآف من آداب االجتماع،  ملسو هيلع هللا ىلصو النيب فمن أتمل ما بثٌ )  
١بوىرية من أحكاـ الطبيعة كأسرار غضوف كلماتو اُب كسٌن من طرؽ التعارؼ كالتمازج، كما أكدع هللا 

لنبوية من هتذيب الوجود كفرائد الكائنات، كما ضبط من ا٢بقوؽ كسٌن من أنظمة ا٢بياة كما تلتو بو السنة ا
 ،خاء البشرمرتقاء كاإلكاإلرشاد لؤلخذ ابألحسن فاألحسن كأحكمتو من سنن اال النفوس كاألخبلؽ

سبلمي ُب إابف ظهوره قامت معو تلك األعماؿ لتأثّب تلك ف اإلعلم أف التمدٌ  :كالتمتع بضركب ا٢برية
ال ننكر أف التمدف اإلسبلمي جرل ٦برل النشوء الطبيعي ... ك التعاليم على قلوب سامعيها ُب ذلك ا٢بْب

ُب  ل ذلك كمل ٰبط نظران ُب كل شيء، كسار سّبا تدرٯبيا إىل أف كصل إىل أكجو ُب السمو، فمن مل يتأمٌ 
أف يغيب عن علمو ما بلغتو اإلدارات، كالعماالت كالصناعة كالتجارة ُب تلك  كعليو، ال بدٌ ا٤بوضوع ٗبا لو 

ي كالعمراف كصل فيها إىل الَبقٌ  ة، كأفٌ ُب ا٤بدينة ا٤بنورة بعد ا٥بجرة النبويٌ  ملسو هيلع هللا ىلصالعشر سنوات، الٍب قضاىا 
 (2()كالصحة ك٫بو ذلكإحداث ما يعرؼ من الوظائف اليـو ُب إدارة الكتابة كا٢بساب كالقضاء كا٢برب 

، فإهنا نضجت كاستوت على ملسو هيلع هللا ىلصكإذا كانت اإلدارة اإلسبلمية قد كلدت كنشأت ُب عهده 
: ملسو هيلع هللا ىلصدكف إغفاؿ لدكر أيب بكر هنع هللا يضر ُب إدارتو ألكرب أزمتْب عصفت ابألمة بعد كفاة رسوؿ هللا  -سوقها
: عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر، كمرٌسخ قواعدىا هاُب عصر ٦بتهد اإلدارة اإلسبلمية كعبقريٌ  -ا٣ببلفة، كالرٌدة :ٮبا

ففي عهده اتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية كتتالت النوازؿ الٍب احتاجت الجتهادات إدارية تناسب الزماف 
 ُب السفارة كانت كإليو ،قريش أشراؼ منكا٤بكاف، فكاف فيها فارس ا٤بيداف، فهو الذم كاف قبل إسبلمو )

 انفرىم كإذا ،رسوالن  أم: سفّبان  بعثوه ،غّبىم كبْب بينهم أك ،بينهم ا٢برب كقعت إذا شقري فكانت ،ةا١باىليٌ 
، فلما توىل (3)(ا٤بسلمْب على شديدان  ا٤ببعث عند ككاف... مفاخران  أك منافران  بعثوه ،مفاخر فاخرىم أك ،منافره 

                                                           
 .788ـ، ص2000، السعودية، األلباب للنشر، 1، طآراء ابن تيمية يف احلكم واإلدارة( آؿ فرٌّيف، ٞبد بن دمحم يب سعد آؿ فرٌّيف،  1
الرتاتيب ىػ(، 1382الكتاين، دمحم عىٍبد ا٢بىٌي بن عبد الكبّب بن دمحم ا٢بسِب اإلدريسي، ا٤بعركؼ بعبد ا٢بي الكتاين، )ا٤بتوَب: ينظر: (  2

، ٙبقيق: اإلدارية والعماالت والصناعات وادلتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد أتسيس ادلدنية اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة
 .1/12، جللنشر دار األرقم لبناف، ، بّبكت،2عبد هللا ا٣بالدم، ط

، بّبكت. دار إحياء الَباث 1ط ،أسد الغابةبن عبد الواحد الشيباين ا١بزرم، ( ينظر: ابن األثّب، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد الكرًن  3
 . 4/157ـ، ج1996العريب، 
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ة، )فلم يدبٌر تدبّبان قٌط، تدبّبان ا٣ببلفة قاـ إبضافات نوعية كإبداعات عملية ُب مسار اإلدارة، ٗبنهجية فريد
 (.1كبّبان أك صغّبان ُب شؤكف الدكلة إال بنظاـ ال ٱبتل، أك أساس ال ٰبيد()

تطوران مذىبلن يواكب اتساع رقعة الدكلة ُب عهده،  لقد تطورت اإلدارة اإلسبلمية على يد عمر هنع هللا يضر  
شهد النظاـ اإلدارم  هففي عهد ،ارية جديدة انجزةكابتداع كسائل إد ،إجراءات تنظيميةاتساعان استدعى 

نقلة حضارية كربل ٛبثٌلت ُب مدل اىتمامو كعنايتو الفائقة هبا، فرسخت ُب عهده التقاليد اإلدارية 
 كمن أٮبها: (، 2)اإلسبلمية

كتنظيم الناس ُب سجبلت دائمة، كتسجيل أعطياهتم كدفعها إليهم على تدكين الدكاكين،  -1
فكاف تطوران مهٌمان ُب إدارة شؤكف الدكلة كضبط حقوؽ ا٤بستحقْب، حيث ًٌب  (،3مدار العاـ)

من خبللو إحصاء النفوس، كتوزيع كاردات الفيء ابنتظاـ، كفق معايّب صارمة كضعها عمر 
"مؤسسة"  ٙبققها فيهم... فكاف الديوافبنفسو، يتفاكت الناس ُب أفضلية العطاء ٕبسب 

 (.4بعة من األسس اإلسبلمية؛ لتلبية حاجة ا٤بسلمْب)صب عينيها القيم الناتضع ُب ني 
أاتح لو طوؿ مٌدة خبلفتو تنظيمها، مستفيدان ُب برع عمر هنع هللا يضر إبدارة مؤسسة القضاء، حيث  -2

ذلك من قٌوة شخصيتو كقدراتو القيادية كالعلمية كالفكرية، فقد كاف يٌتصف ابلذكاء كالفطنة 
كالشدة ُب ا٢بق، ما أمكنو من كضع منهجو قضائيٌو مل يسمع كالفراسة كالعلم كا٥بيبة كالعدؿ 

 (.6خّب دليل على ذلك) (، كرسالتو الشهّبة أليب موسى5التاريخ ٗبثلو)
كضع عمر هنع هللا يضر تنظيمان إدارّين ٩بٌيزان إلدارة الوالّيت، ككضع معايران دقيقة لتعيْب الوالة، فكاف ال  -3

أف يقـو بواجباتو اإلدارية ا٤بتمثلة بضبط األمن، الوايل  أحدان من أقاربو، كيشَبط ُب يويٌل 

                                                           
 .70(، صد. تا٤بكتبة العصرية، ) لبناف، ، بّبكت،1، طعبقرية عمر( ينظر: العقاد، عباس ٧بمود العقاد،  1
، بغداد، ا١بامعة ايت يف عصر الراشدين: "عمر بن اخلطاب منوذجا"التنظيم اإلداري للوال( ينظر: البياٌب، عبد ا١ببار ستار البياٌب،  2

 .317، ص9ـ، ترتيب ا٤بوضوع رقم/2012العراقية، كلية اآلداب، ٦بلة مداد اآلداب، العدد الرابع، 
فيصل للبحوث  ، السعودية مركز ا٤بلك1ط ترٝبة: مسعد بن سويلم الشاماف، أتسيس عمر بن اخلطاب للديوان،( فايدة، مصطفى فايدة،  3

 .6ـ، ص1997كالدراسات اإلسبلمية، 
 .123فايدة، أتسيس عمر بن ا٣بطاب للديواف، )مصدر سابق(، ص ( 4
، السعودية، جامعة اإلماـ السياسة القضائية يف عهد عمر بن اخلطاب وصلتها بواقعنا ادلعاصر( األغبش، دمحم الرضا عبد الرٞبن األغبش،  5

 .782ىػ، ص1416دمحم بن سعود اإلسبلمية، 
، عٌلق عليو كخرٌج أحاديثو: سنن الدارقطينىػ(، 385لبلطبلع على نٌص الرسالة ينظر: الدارقطِب، علي بن عمر الدارقطِب، )ا٤بتوَب:  ( 6

ركاه عن أيب بردة، كتاب األقضية، رقم/ كقد ـ، 1996، بّبكت، دار الكتب العلمية، ٦1بدم بن منصور بن سيد الشورل، ط
 .4/132، ج4426
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(، فمن 1كحراستها) ،كهتذيب سبلها ،كتطبيق األحكاـ، كردع مثّبم الفًب، كعمارة البلداف
ه ُب أمر الرعية ييعزؿ، كقد يعاقب، ككاف ييراقب كييسأؿ عن مصادر أموالو، ككاف ّب ثبت تقص

ٛبٌيز العهد العمرم بسياسة رد ا٤بظامل بسرعة دكف )(، فبذلك 2أكثر كالة عمر قادة عسكريْب)
لقد أسهم ىذا ا٤بنهج ُب إبراز قيادات فٌذة كاف ٥با األثر البالغ ُب ك مراعاة لقرىب أك صداقة... 

كعنايتها ابلقيم  ،كنبل أىدافها ،صنع دكلة كحضارة مل تعرؼ البشرية نظّبان ُب رشدىا كقوهتا
 .(3دة للناس()كٙبقيقها السعا ،كا٤بثل كالفضائل

كالٍب زىت ُب عهده  ،إدارة معاكية بن أيب سفياف هنع هللا يضر الفريدة ا٤بميزة للشاـ -لضيق ا٤بقاـ -كلو ٘باكزان
الٍب أقاـ هبا العدؿ كعاد ابلدكلة إىل عهدىا  ، كإدارة عمر بن عبد العزيزحٌب ضيرب هبا ا٤بثلدكلة بِب أمٌية 

لو ك  كح، حٌب أف الزكاة كاف يرجع هبا صاحبها؛ ال ٯبد مستحقان ٥با،ُب عهده ذك ر  عٍ فلم ٯبي  ،(4)الراشد
: الذم بُب بغداد عاصمة ا٣ببلفة القيادية ٘باكزان أيضان إدارة أيب جعفر ا٤بنصور كترتيباتو اإلدارية كإبداعاتو

وجدان اإلدارة ل-أيضان  لضيق ا٤بقاـ-على أسس ىندسية فريدة حٌب غدت قبلة الدنيا ُب شٌب العلـو
 كتنظّباهتا قد تتالت ٕبوثها-كأم علم من العلـو اإلسبلمية األخرل، كأم فنٌو من فنوهنا-اإلسبلمية 

ياسة الشرعية"، كالفكر اإلدارم، حيث ضمن مؤلفات "الس ، كأكثر ما ظهر ذلككاالجتهاد ُب مسائلها
-ديدش منهم ابختصارة معدكداد لذلك الفكر، يذكر الباحث أمثلة ٧بدكدة كبرز ركٌ  ،نبغ هبا علماء أفذاذ

 :األمثلة التالية ُب -دليبلن على تطٌور الفكر اإلدارم اإلسبلمي كما كصل ُب ا١بانب التنظّبم

، كالٍب 339أبو نصر دمحم الفارايب، ا٤بتوَب سنة  الفارايب: -1 ق، صاحب ا٤بؤلفات ُب شٌب العلـو
ت ا٤بدنية، كآراء أىل بلغت ٫بوان من مائة كتاب، من أٮبها ُب السياسة كاإلدارة: السياسا

ا٤بدينة الفاضلة، كفيو ٰبدد الفارايب معامل ا١بماعة الفاضلة الٍب ترتكز على التعاكف الكامل 
لغّبه، كىدفو السعادة، كٰبتاج إىل تنظيم قوامو  ابعتبار اإلنساف فيها كائنان اجتماعٌيان ٧بتاجو 

ا٤بكتسبة الٍب ينبغي أف ٘بتمع التدرج الرائسي، كما ٰبٌدد الفارايب فيو ا٣بصاؿ الطبيعية ك 

                                                           
 .338( البياٌب، التنظيم اإلدارم للوالّيت ُب عصر الراشدين "عمر بن ا٣بطاب ٭بوذجا"، )مصدر سابق(، ص 1
 اجلهاز اإلداري والتنظيمي للدولة يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب: "مؤسسة الوالة أمنوذجاً"،( ينظر: علي، انفع حسْب علي،  2

 كما بعدىا. 412ـ، ص2012، 11، اإلصدار: ٦4بلة الدراسات التارٱبية كا٢بضارية، مج )ٕبث ٧بكم(، العراؽ، جامعة تكريت،
 ، كما بعدىا.357البياٌب، التنظيم اإلدارم للوالّيت ُب عصر الراشدين "عمر بن ا٣بطاب ٭بوذجا"، )مصدر سابق(، صينظر: (  3
قسم الدراسات  ،دكتوراه"رسالة ، "اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز اإلدارة يف اإلسالم يف عهدأماين عبد العزيز، ينظر: عبد العزيز، (  4

 ،  .182، صـ2008اإلسبلمية، كلية اآلداب، جامعة ا٣برطـو
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للرئيس: كأف يكوف اتـ األعضاء، كجيد الفهم، كجيد ا٢بف ، كجيد الفطنة، كحسن العبارة 
 (.٧1ببان للتعليم كاالستفادة، قوم العزٲبة)

تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب ابن تيمية،  -2
، صاحب ق728، ا٤بتوَب سنة: مية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقيالقاسم بن دمحم ابن تي

اتب السياسة الشرعية ُب إصبلح الراعي كالرعية، كمن أىم جاء بو فيو: ك  هامنالتصانيف، ك 
(، 2بيانو لشركط الوالية، ككيفية معرفة األصلح فيها، كمطلوب الشرع ُب صفات ا٤بوظف)

حملاربة الفساد اإلدارم كتولية الوظائف العامة فبٌْب من خبلؿ ذلك )ا٣بطوات الواجب اتباعها 
 (.3لؤلٍكفاء، كىي ٛبٌثل خطة لئلصبلح اإلدارم()

ينحدر من ق، 808ا٤بتوَب سنة: عبد الرٞبن بن دمحم بن خلدكف ا٢بضرمٌي،  ابن خلدون، -3
ُب مبكران انغمر  ،أصل أندلسي إشبيلي، تلقى العلم على عدد كبّب من العلماء االندلسيْب

 ،كاختلى أربع سنوات ،كانسحب من ا٢بياة العامة ،مٌل السياسة ٍبٌ  ،اسية حافلةحياة سي
كا٣برب ُب  أالعرب كديواف ا٤ببتد» و:كتابل ، كىي اجمللد األكؿاشتهر ٗبقدمة ابن خلدكف ما كتبف

كالٍب تضمنت نظريتو ُب التاريخ ، «اتريخ العرب كالرببر كمن عاصرىم من ذكم الشأف األكرب
كذلك بدراسة  ،كأنو ال بد من ٙبليل ا٢بوادث التارٱبية ،ى أنو فرع من الفلسفةعلالذم رآه 

لفهم التاريخ  ؛كاستقصاء عللها كأسباهبا ،كأنظمة ا٢بكم كالسلطاف ،طبائع البشر كالعمراف
(، فاعتيرب من الركاد األكائل لعلم االجتماع، إذ اعتمد التأصيل العلمي 4)منو العربكاستخبلص 
تماعية، كاندل ابلتنظيم االجتماعي، كاعترب العمل مصدران للقيمة قبل "آدـ للظاىرة االج

نظرية اإلدارة كقبل الشركع ُب بلورة  (، كعليو،٠5بيث"، كىذا سبقه يشهد التاريخ لو بو)
 ابختصار البٌد من االطبلع فإنو كاستجبلء أسسها كقيمها كمبادئها كأتطّبىا،اإلسبلمية  

مواطن  توضيحنقدىا؛ لكاستيضاح جهودىا، ك  اإلدارة ا٢بديثة نظرّيتمدارس ك  أىمٌ  على

                                                           
 ، كما بعدىا.58ص )مصدر سابق(، مع الفارايب كا٤بدف الفاضلة،( ينظر: سعد،  1
السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي  ( ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد 2

، السعودية، الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية 1ط السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية،ىػ(، 728الدمشقي )ا٤بتوَب: 
 ، كما بعدىا.12ىػ، ص1418كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، 

 .646، ص)مصدر سابق(،  اإلدارة اإلسبلمية،مقدمة ُب( ينظر: األشعرم، 3
ديوان ادلبتدأ واخلرب يف ىػ(، 808( ينظر: ابن خلدكف، عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيلي )ا٤بتوَب:  4

 .4-3ـ، ص1988الفكر، ، بّبكت، دار 2ٙبقيق: خليل شحادة، ط، اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكرب
 .649( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 5
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عرفة نقاط التبلقي ٤ب ؛، دكف إنكار لفضلها ُب اجملاؿ اإلدارم ا٢بديثخللها كتقصّبىا إف كيجد
سبلمية، اإل ية اإلدارةمكانة نظر كإبراز لبياف  كاالفَباؽ كأسسو مع النظرية اإلسبلمية ُب اإلدارة؛

   التقسيم ا٤بنهجي التايل:، كالذم سيأٌب كفق لتايلا كذلك ُب ا٤ببحث
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 ا: مفهوم اإلدارة اإلسالمية ومستنداهتادلبحث األول
 

 كيعرضو الباحث ُب الفركع التالية: ،اإلدارة اإلسالميةادلطلب األول: مفهوم 

بعض تعريف مضطّرًا إلعادة كىنا ٯبد الباحث نفسو  يف اللغة: تعريف اإلدارةالفرع األول: 
ككصل من  يف ٗبصطلحات البحث؛ لضركرة البياف كالتفصيل،الٍب كاف قد ذكرىا ُب فقرة التعر  فالتعاري
  كما يلي:كذلك  انقطع، 

تعريفان ُب ا٤بعاجم القدٲبة، كعرٌفها ا٤بعجم الوسيط ُب مادة: أدار ابلتايل:  مل ٯبد الباحث لئلدارة 
يفعلو،  أف منو طلب األمر: على كأدار فبلانن  و،يَبك أف منو طلب األمر: كأدار عن دار، الشيء: أدىارى حوؿ

 كتداك٥با تعاطاىا كأدار التجارة: لٌفها، رأسو: حوؿ كأدار العمامة مدكران، كجعلو يدكر، جعلو كأدار الشيء:
من يتوىل تصريف أمر من األمور كمدير الشركة كمدير ا٤بكتب كرئيس  :ا٤بديرأتجيل... ك  دكف من

كمنها قولو (، 282البقرة:) َّ خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ:  تعاىل(، كمنها قوؿ هللا1)ا٤بديرية
 (.2()امرأةو  ٟبسْبى  أمرى  الرجلي  ديرى ال تقـو الساعة حٌب يي ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 منها:  دارة بتعاريف كثّبة، ييذكرعيرٌفت اإل : تعريف اإلدارة يف االصطالح:الفرع الثاين

دير ىو: أف تتنبأ، كٚبطط، كتينظٌم، )إٌف معُب أف تي : فيو يقوؿ كالذم تعريف ىنرم فايوؿ، األول:
و مل يعٌرؼ اإلدارة ٗباىيتها، كإ٭با عرٌفها أنٌ  (، كيظهر من تعريفو3كتصدر األكامر، كتنٌسق، كتراقب()

 بوظائفها.

ا٤بعرفة الصحيحة ٤با تريد من الرجاؿ  :الذم يقوؿ أبٌف اإلدارة ىي فردريك اتيلور تعريف الثاين:
م يقوموف أبعما٥بم أبحسًن طريقة كأرخصهاعملو، ٍبيَّ التأكُّد من أ  (.4)هنَّ

ينىظًٌم للوسائل كا١بهود الٍب تبذؿ من أجل ٙبقيق الغاّيت  الثالث:
اإلدارة ىي: )النشاط ا٤ب

 (.5كاألىداؼ()

                                                           
 . 302، صعجم الوسيط، )مصدر سابق(، مادة: دار( ينظر: ا٤ب 1
 .19/156( سبق ٚبرٯبو، الطرباين، ا٤بعجم الكبّب، ج 2
 . 2تصميم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة ل3
 .األلوكةموقع  (( ينظر: ا٥بنيدم، مفهـو اإلدارة ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق 4
 .6( ينظر: عبلقي، اإلدارة: دراسة ٙبليلية للوظائف كالقرارات اإلدارية، )مصدر سابق(، ص 5
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ىي: )كظيفة تنفيذ األعماؿ عن طريق اآلخرين ابستخداـ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو  الرابع:
يق أىداؼ ا٤بنظمة بكفاءة كفاعلية، مع مراعاة ا٤بؤثرات الداخلية كالرقابة، كذلك من أجل ٙبق

(، 2: )القدرة على التحٌلي اب٤بهارة ا٤بهنية، كليس القدرة على التوفّب ُب التكلفة()والكفاءة(، 1كا٣بارجية()
 (.3ُب النظرية العامة للنظم: )درجة تناسب ا٤بخرجات الفعلية للنظاـ مع ٨برجاتو ا٤بخططة() الفاعليةك

اإلدارة ىي: "فن االستفادة من اإلمكانيات ا٤بتاحة ُب ٙبقيق  اخلامس: تعريف الباحث:
 األىداؼ احملددة، أبعلى كفاءة كأفضل فاعلية ٩بكنة، كفق خطٌة مدركسة".

 كقد عيرٌفت بتعاريف كثّبة، اختار الباحث منها:: : تعريف اإلدارة اإلسالميةالفرع الثالث

قيادةن كأىٍتباعنا، أفرادنا كٝباعات، -تلك اإلدارة الٍب يتحلَّى أفراديىا :ىية اإلدارة اإلسبلمي أواًل:
ابلعلم كاإلٲباف عند أدائهم ألعما٥ًبم ا٤بوكلة إليهم، على اختبلًؼ ميستوّيهتم كمىسؤكلياهًتم ُب -رجاالن كنساءن 

  (.4)الدكلة اإلسبلمية
اديىا بتنفيذ ا١بوانب ا٤بختلفة للعملية اإلدارية على اإلدارةي الٍب يقـو أفر  :ىياإلدارة اإلسبلمية اثنياً: 

 (.5)للسياسة الشرعية ٝبيع ا٤بستوّيت، كفقان 
نشاط مشركع مقصود صادر عن فرد أك ٝباعة ُب فَبة زمنية معينة  :ىياإلدارة اإلسبلمية  اثلثاً:

 (.6لتحقيق ىدؼ مباح ٧بٌدد)

الشريعة  كمبادئ قيملقائمة كفق رة اإلنسانية ااإلداىي : اإلدارة اإلسبلمية رابعاً: تعريف الباحث:
 .اعتقادان كتطبيقان  اإلسبلمية

 

 

 
                                                           

 .24ا٢بديثة، )مصدر سابق(، ص ( ينظر الشميمرم، مبادئ إدارة األعماؿ: األساسيات كاال٘باىات 1
 .266"، )مصدر سابق(، صZ( ينظر: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية " 2
 .7( ينظر: غراب، اإلدارة االسَباتيجية: أصوؿ علمية كحاالت عملية، )مصدر سابق(، ص 3
، السعودية، الرّيض، جامعة ا٤بلك 4، طة: ادلنهج وادلمارسةاإلدارة اإلسالمي( ينظر: ا٤بطّبم، حزاـ بن ماطر بن عويض ا٤بهلكي ا٤بطّبم،  4

 .22ـ، ص2010سعود، مكتبة الرشد العا٤بية للنشر، 
 .22( حزاـ ا٤بطّبم، "اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 5
 .44( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 6
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 : "مستندات الفكر اإلداري اإلسالمي"اإلدارة اإلسالميةمصادر : الثاين ادلطلب

(، 1و: )أ٠بى صور العمل الذىِب ٗبا فيها من ٙبليل كتركيب كتنسيق()الفكر أبنٌ  رَّؼعي ي :سبهيد
ر كجود تفسٌ  ٍبا٤ببادئ كالقيم ال للنظاـ، كيتمثل ُب مكالنظر  ياألساس الفلسفم أبنو )كيعٌرؼ ا٤بذىب الفكر 

كالفكر ٗبفهومو العاـ: ىو إعماؿ الذىن تدبران (، 2()النظاـ، كٙبكم عملية تسيّبه كاستمراره خبلؿ الزمن
كا٤بعرفة، الٍب تنتج عن  كأتمبلن ُب أمٌو من شؤكف الدين كالدنيا، فهو نشاط بشرم: أداتو العقل، كٜبرتو الرأم

ىذه العمليات العقلية، فإذا ما قلنا: الفكر اإلسبلمي، فهذا يعِب أننا نربط الفكر بفلسفة اإلسبلـ 
كمقٌرراتو؛ أم: الذم يتناكؿ جوانب ا٢بياة اإلنسانية ابلتنظيم من الناحية العقائدية كاألخبلقية كالركحية، 

وٌّين يتحٌمل مسؤكليتو ُب ا٢بياة، ُب أم موقع من مواقع العمل... ٕبيث يساعد الفرد على أف ينشأ إنساانن س
ك٤بٌا كاف الفكر اإلدارم: ىو ما يَبتب على التأٌمل كالتفٌكر ُب مبادئ كنظرّيت أثبتت التجارب صحتها ُب 
٦باؿ اإلدارة ُب كقت معْب؛ فإف الفكر اإلدارم اإلسبلمي ٲبتد ابلضركرة إىل سائر اجملاالت اإلدارية 

خصوصان: ا٤بفهـو االجتماعي الذم يتمٌثل ُب العبلقات اإلنسانية الٍب تيعُب بتأكيد -فاىيمها ا٤بختلفةٗب
على كجو -القيم اإلنسانية ُب اإلدارة؛ حيث اإلدارة تقـو أصبلن على العبلقات اإلنسانية كسلوؾ األفراد

الفكر اإلدارم اإلسبلمي الشموؿ كالعمـو كالدكاـ كاالستمرار، الٍب ىي من خصائص اإلسبلـ؛ ألف 
ببساطة شديدة ىو: جزء من الفكر اإلسبلمي، كبتوافر ذلك ُب الفكر اإلدارم اإلسبلمي تتوافر أىم كأكرب 
كأكثر شركط كمرتكزات نظرية اإلدارة ُب الشريعة... كإذا كانت اإلدارة اإلسبلمية مل ٙب  ٗبا حظيت بو 

أسسها كبلورة نظريتها_ كىذا ما سيعمل ىذا البحث على اإلدارة العلمية ا٢بديثة من تدكين ٤ببادئها ك 
إال أهنا مل ٚبرج عن مفاىيم اإلدارات ا٢بديثة الٍب سعت إىل ٙبقيق القدرة على استخداـ -العمل على ٙبقيقو

اإلمكاانت البشرية كا٤بادية ا٤بتاحة أبقصى كفاية: "أقل ٦بهود، أقصر كقت، أعلى جودة، أقل تكلفة"، 
عينة ك٧بددة، متميزةن على غّبىا من النظرّيت الوضعية ُب استنادىا ُب ذلك كٌلو على لتحقيق أىداؼ م

(، كىذا ما سيكرس 3أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كأدلتها األصلية كالفرعية: القرآف كالسٌنة كما تفرٌع عنها)
 التالية: دليل عليو ُب الفركعالباحث جهده لبلورتو كالت

                                                           
 .137، ص706بق(، مادة: فكر، رقم/( ينظر: ا٤بعجم الفلسفي، )مصدر سا 1
، موقع إليكَبكين: امعة األزىر، موقع دار ا٤بشورة، )كرقة ٕبث(، جحول جوىر االقتصاد اإلسالمي( انظر: الغزايل، عبد ا٢بميد الغزايل،  2

http://www.darelmashora.com. 
: اإلدارة 31ضمن كقائع ندرة رقم  1ٕبث رقم/ راسة مقارنة،مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي، د( ينظر: ٟبيس، دمحم عبد ا٤بنعم ٟبيس،  3

، 2ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، ط
 تصار.، كما بعدىا، بتصرؼ كاخ43ـ، ص2001
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 إلداري ومستنداتو يف القرآن الكرمي: مالمح الفكر االفرع األول

إٌف تتٌبع آّيت الكتاب العزيز كٙبليل بعضها يبٌْب كجود اإلدارة ٗبعناىا التطبيقي فيو،  كىذا دليل 
مشركعٌيتها كالعمل ٗبفاىيمها، بل بوجوب تعاطيها كاألخذ هبا، لدخو٥با ُب كل أمر مهما دٌؽ أك جٌل من 

دبّب سائر األمور اإلنسانية كتنظيمها، كالقرآف الكرًن يعطي من أمور ترتيب ىذا الكوف، فهي كسيلة ت
خبلؿ ما ذىكر من أحكاـ منظمة لشؤكف الكوف كالناس، كإخباره عن ٭باذج بعض ا٤بديرين أك "القادة"، 
كبعض أ٭باط اإلدارة: مبلمح الفكر اإلدارم اإلسبلمي كمقوماتو كقيمو كمبادئو، كيلفت النظر إىل ضوابطو 

ا٤بوٌجهة لسبل تطبيقها كاالستفادة منها ُب ا٢بياة اإلنسانية العامة كا٣باٌصة، كٲبكن التدليل على كأساليبو 
 ذلك ُب النقاط التالية:

كفيو ييرجع ا٤بوىل سبحانو إدارة شؤكف الكوف بكل  التدبري اإلذلي للكون وإدارة شؤونو: :أوالً 
سبق 

ي
ا٤بطلق، كالقدرة ا٤بطلقة، كحسن التدبّب كفق نواميس دقائقو إليو سبحانو: إدارة عليا اتصفت ابلعلم ا٤ب
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئُّٱكونية دقيقة ال تعرؼ العبث، فيقوؿ سبحانو: 

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ كيقوؿ:(، 3يونس:)َّ ىتيت نت زتمت رت

 مك لك ٱُّٱ كيقوؿ:(، 2الرعد: )َّرت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

ككل  (،41فاطر: )َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك
 ذلك كفق علم مسبق أحاط بكٌل شيءو بدٌقة مطلقة.

فإذا كانت ا٤بعلومات الدقيقة على مستول اإلدارة البشرية كما ىو معلـو من أىم ا٤بهمات ا٤بسببة 
 خي حي جي ٰه مه ُّٱلنجاح اإلدارة ُب ٙبقيق أىدافها، فإف إدارة الكوف كتدبّب شؤكنو قامت على: 

 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ :علىك  (،18ا٢بجرات: )َّهب مب هئ مئ ميهي

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق

ككفق قدرة مطلقة على إنفاذ األمر، كقد تكررت اآلّيت كثّبان ُب أتكيد قدرتو سبحانو  (،59األنعاـ: )َّٰه
 (.1فاطر: ) َّمج حج مث هت مت خت ُّٱعلى ما يشاء بقولو: 

ٲبكن ا١بـز أبٌف القرآف الكرًن أٌصل ٤بفهـو اإلدارة ٗبعُب التدبّب، كلفت ك٩با أكرده الباحث ٨بتصران  
النظر إىل سبل التدبّب القوًن ُب األعماؿ، كأٌف من مقومات ذلك كجوب امتبلؾ ا٤بعلومات الدقيقة كالعلم 

 ثل األعلى. هبا علمى إحاطةو كامل، كأف ٲبتلك ا٤بدير القيدرة كالسلطة على إنفاذ أكامره كمقرراتو، كهلل ا٤ب
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فقد لفت القرآف اثنياً: وجود ادلبادئ والقيم العاّمة ادلوّجهة للفكر اإلداري يف القرآن الكرمي: 
الكرًن إىل سياقات إقرار أحكامو كبياف خطوطو العامة ٤ببادئ إدارية ضركرية ُب مسار العمل اإلدارم، كالٍب 

 سبلمي، كمنها: شٌكلت جزءن مهٌمان ُب ٙبديد كتوجيو الفكر اإلدارم اإل
(، 1)طلب الرأم من أىلو، كإجالة النظر فيو، كصوالن إىل الرأم ا٤بوافق للصوابكىي  الشورى: -1

كعرٌفها الباحث أبهنا: ٧باكلة التوصل إىل الصواب ُب أمر بطلب الرأم من أىلو، ك)يقصد 
عِب النصح ابلشورل ُب اإلدارة ا٢بديثة: ا٣بدمات االستشارية، كىي تعترب تكملة للتنظيم، كت

كاإلرشاد من ا٤بتخصصْب للمساعدة ُب رسم السياسات أك ُب معا١بة ا٤بشكبلت الٍب تظهر 
 (.2أثناء التنفيذ()

كالشورل مبدأ معركؼ ُب اإلدارة من قبل اإلسبلـ، كالسيما ُب النوازؿ، ذكره القرآف الكرًن ُب  
بذلك كاالستفادة منو بقولو تعاىل على  مواضع: فهذه بلقيس تستشّب مؤلىا، كيرشدان القرآف إىل االعتبار

كىذا فرعوف يستشّب  (،32النمل: ) َّخص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجٱُّٱ لساهنا:
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص ُّٱٱٱمؤله، يقوؿ هللا على لسانو:

دارة ُب اإل -بل أصبلن كاجبان -ٌٍب جاء القرآف ليكٌرس الشورل مبدأن كقاعدةن  (،35 -34 الشعراء:) َّمف  خف
 (.38:الشورل) َّ ٰى ين ىن ُّٱكقاؿ:  (،159آؿ عمراف: )ٍََّّّ ٌّ ٰىُّٱكا٢بكم، فقاؿ تعاىل: 

ةى ا٤براد من ك كىي كضع األمور ُب نصاهبا،  احلكمة: -2 ... كإما فعل الصواب، إما العلم: ا٢بًٍٍكمى
إىل ، كإما أف تكوف عملية: كترجع العلم كاإلدراؾ ا٤بطابقأم: إما أف تكوف نظرية: كترجع إىل 

(، كىذا برأم الباحث: معُب اإلدارة القوٲبة الرشيدة صورةن كمعُبن 3)فعل العدؿ كالصواب
 مغ جغ  مع جع مظ حطٱُّٱكتطبيقان، كقد كردت ُب القرآف ُب مواضع: قاؿ تعاىل: 

 ٰى ُّٱ كقاؿ ُب مقاـ ا٤بٌن على داكد ُب إدارة ما آاته من ا٤بلك: (،269البقرة: ) َّ جفحف

 (.20ص: ) َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

كىو من ا٤ببادئ اإلدارية األساسية الضركرية ُب تسيّب عجلة اإلدارة، كقد أقرٌه القرآف  العدل، -3
 نب مب زبٱُّٱالكرًن كأساس للتعامل كا٢بكم، كألـز القيادة اإلدارية بو، فقاؿ سبحانو: 

                                                           
، صنعاء، اليمن، كزارة الثقافة، 1، تقدًن: عبد العزيز ا٤بقاّب، طيف الشريعة اإلسالمية الشورى( ينظر: ا٤بهدم، حسْب بن دمحم ا٤بهدم،  1

 .28ـ، ص2006
 .51( ينظر: ٟبيس، مبادئ الفكر اإلدارم اإلسبلمي، )مصدر سابق(، ص 2
مفاتيح الغيب: ىػ(، ٤606بتوَب: ( ينظر: الرازم، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم، فخر الدين الرازم، )ا 3

 ، بتصرؼ كاختصار.7/58ق، ج1420، بّبكت، دار إحياء الَباث العريب، 3ط التفسري الكبري،
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 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجٱُّٱ كقاؿ:، (90النحل: ) َّىب

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جتُّٱ كقاؿ: ،(58النساء: )ٱَّ خضمض حض

 (.8ا٤بائدة: )ٱٱَّمخجس

كالطاعة من ضركرات اإلدارة كسبب استقامتها ُب أدائها لوظائفها، كغياهبا يعِب الطاعة:  -4
الفوضى كفقداف اإلدارة لسيطرهتا، كجاءت اإلشارة إليها ُب القرآف الكرًن ُب كجوب طاعة 

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱٱ كيل األمر: "ا٤بدير العاـ"، قاؿ هللا تعاىل:
كييشَبط أف تكوف الطاعة ُب غّب معصية هللا، كىذا ضابط مانع من ا٫براؼ  (،59النساء: )َّ هلجم

: ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا الطاعة عن مسار الرشد اإلدارم ا٤بنضبط ٗبقررات الشريعة، حيث يقوؿ 
فبل  ،مر ٗبعصيةؤمر ٗبعصية، فإف أي ما مل يي  ،ككره السمع كالطاعة على ا٤برء ا٤بسلم فيما أحبٌ )

 (.1()كال طاعة ٠بع عليو

ك٩بٌا بلور الفكر اإلدارم اإلسبلمي كأثٌر ُب تشكيلو: ما كرد ُب اثلثاً: أمناط اإلدارة يف القرآن الكرمي: 
القرآف الكرًن من أ٭باط اإلدارة الٍب تراكحت بْب التسلطي االستبدادم، كالشورم ا٢بكيم، فذكر تعاىل مثبلن 

كمن الثاين أمثلة   (،29غافر: ) َّ مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبٱُّٱعن األكؿ بقولو: 
٤با قرأت عليهم أم: ) (،32النمل: )ٱَّخص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجٱُّٱكثّبة منها: 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجٱُّٱكتاب سليماف استشارهتم ُب أمرىا، كما قد نزؿ هبا؛ ك٥بذا 

 (.2()أم: حٌب ٙبضركف كتشّبكف (،32النمل: )َّخص حص

لقد ساىم ذًٍكر بعض النماذج اإلدارية ُب القرآف  يرين يف القرآن الكرمي:رابعاً: مناذج اإلدارة وادلد
 على تغذية الفكر اإلدارم اإلسبلمي كنضوجو إبفادتو من تلك النماذج ك٘بربتها اإلدارية، كمنها:

كنلح  ذلك ُب قصة يوسف عليو  منوذج إدارة األزمات االقتصادية واستشراف ادلستقبل: -1
الٍب حٌلت ابلناس بسبب القحط، كالٍب مل تكن ٦برد تفسّب لرؤّي ا٤بلك،  السبلـ كإدارتو لؤلزمة

كإ٭با كانت خطة عمل متكاملة للتعامل مع النازلة االقتصادية ا٤بتوقعة، حيث قاؿ تعاىل على 
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱٱٱلساف ا٤بلك:

                                                           
اجلامع ادلختصر من السنن عن رسول هللا ىػ(، 279ينظر: الَبمذم، أبو عيسى، دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى الَبمذم، )ا٤بتوَب: ( 1

ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن ابن ـ، 1999، السعودية، الرّيض، دار السبلـ للنشر، 1ط ما عليو العمل،ومعرفة الصحيح وادلعلول و 
  كقاؿ: حسن صحيح. ،408ص ،1707عمر، كتاب ا١بهاد، ابب ما جاء ال طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق، رقم/

، 2، طتفسري القرآن العظيمىػ(، 774الدمشقي، )ا٤بتوَب:  ( ينظر: ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب 2
 .6/189ـ، ج1999ٙبقيق: سامي بن دمحم سبلمة، السعودية، دار طيبة للنشر كالتوزيع، 
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جاءت الوصفة اإل٥بية على  (،43)يوسف: َّمل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق
تعطي آلية التعامل مع النازلة االقتصادية ا٤بتوقعة ٢بْب ٘باكزىا ُب نبٌيو يوسف عليو السبلـ ل لساف

 ثبلث خطوات متكاملة، كُب آية كاحدة فقط:

لفَبة ٧بٌددة؛ لتفادم العجز كالنقص ا٤بتوقع ُب الناتج بسبب قلة العمل على زايدة اإلنتاج  - أ
 خرب ك)تػىٍزرىعيوفى  (،47)يوسف: َّ مت زت رت يب ىب ُّٱاحملصوؿ الٍب يسببها القحط، فقاؿ: 

(، أم: 1بو() ا٤بأمور إٯباب ُب للمبالغة ا٣برب صورة ُب األمر ٱبرج األمر... كإ٭با معُب ُب
ازرعوا أرضكم سبع سنْب كعادتكم ُب زراعتها مع مزيد من ا١بٌد كالعمل ٩ٌبن ٲبكنو العمل 

 كاإلنتاج منكم.
كنة من اآلفات الٍب غالبان ما تصيب ا٤بقشور منو، كذلك ٢بفظو ألطوؿ فَبة ٩ب إدارة التخزين: - ب

، نبيلو  برأمٌو  إشارةه  ك)ىي (،47)يوسف: َّ زث رث يت ىت نت ُّٱفبل يتسٌوس، فقاؿ:   انفعو
 ا٢بٌبة فإفٌ  السنبل، ُب إبقائها ٕبيلة إال بوجو عامْب تبقى ال الٍب كحنطتها مصر طعاـ ٕبسب
 لؤلكل، عنو غُب ال ما إال السنبل ُب رعالز  اتركوا: كا٤بعُب ا٫بفظت خبائها ُب بقيت إذا

 تقٌوت ا١بدبة السنوف جاءت فإذا فاألقدـ األقدـ كيؤكل كيَبكب، ىكذا الطعاـ فيجتمع
(، كىذا ُب معُب توفّب ٨بزكف "اسَباتيجي" يوٌفر 2ا٤بٌدخر() ذلك من فاألقدـ األقدـى  الناسي 

يحتملة كما ييعرٌب ع
 نو االقتصاديوف ا٤بعاصركف. األمن الغذائي ُب مواجهة الكوارث ا٤ب

يستهلىك أقل من  سياسة التقّشف وترشيد االستهالك: - ت
كٱبتصره القرآف الكرًن ُب أف يكوف ا٤ب

خٌزف لفَبة توازم كتغٌطي حاجات ا٤برحلة ا٢برجة ا٤بتوقعة الٍب ستفرضها سنْب ا١بدب، كىي 
ي
ا٤ب

ٱعلى االقتصاد فيو، فقاؿ:فَبة كافية لتعويد الناس على قٌلة االستهبلؾ أيضان، كتدريبهم  ٱ ٱ  مث ُّٱٱٱ

 (. 47)يوسف: َّيث ىث نث
: كظهرت ُب قٌصة منوذج الرقابة اإلدارية على الكادر الوظيفي وضبط التزام أفراد الفريق -2

سليماف عليو السبلـ مع ا٥بدىد، كنرصدىا ُب عٌدة نقاط: بدأ بتفٌقد ا٤بوظفْب: قاؿ تعاىل: 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّ: الغائب منهم ٍب افتقد (،20النمل:)َّمخ جخُّٱ

قٌصر عن أداء كاجبو، فقاؿ:  ،(20النمل:) َّخض
ي
 مع جع مظ حط ُّٱٍب توٌعد بعقاب ا٤ب

                                                           
، الكّشاف عن حقائق غوامض التنزيلىػ(، 538( ينظر: الز٨بشرم، أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم جار هللا )ا٤بتوَب:  1

 .2/476ىػ، ج1407بّبكت، دار الكتاب العريب، ، 3ط
احملرر الوجيز يف ىػ(، 542( ينظر: ابن عطية، أبو دمحم، عبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن ٛباـ بن عطية األندلسي احملاريب )ا٤بتوَب:  2

 .3/250ىػ، ج1422، ، بّبكت، دار الكتب العلمية1، ٙبقيق: عبد السبلـ عبد الشاُب دمحم، طتفسري الكتاب العزيز

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



51 
 

استمع ٕبسن إنصات كمل يتعٌجل إبيقاع العقوبة، بل  ،(21النمل:)َّخف حف جف مغ جغ
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق ٱُّٱ٤برؤكسو كتربيراتو لغيابو عن كاجبو: 

 اك يق ىق يف ىف يثُّٱلتحٌقق من صدقو: اجتهد ابٍب ، (22النمل: ) َّ حم جم

 (.27النمل: ) َّ لك
كيظهر ذلك ُب قٌصة ذم  منوذج اإلدارة ابلقدوة والتأىيل ابلتدريب أو: "اإلدارة التشاركية"، -3

 مع جع  مظ حط مض خض حض جضُّٱ: القرنْب كإدارتو ُب بناء السٌد ا٤بذكور ُب قولو تعاىل

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 هش  مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن

فحٌققت تلك اإلدارة الواعية كٌل ما  (،97-94الكهف: ) ََّّـ هي مي هن من مل مك لك
: ٗبعايّب "ا١بودة الشاملة" ُب إدارة عملية البناء،  ذم عند االستماع مهارة (:1كمنها) يسمى اليـو

 ا٤بوجودة، ا٤بادية كأبسبابو الواقع ياتٗبعط كاألخذ البحت، ا٤بادم ا٥بدؼ عن كالتسامي القرنْب،
 العمل، كتدريب فرؽ ٨بتلف بْب كالتنسيق التنفيذ، ُب الشخصية كا٤بشاركة ُب العمل، كإشراكهم

 ا٤بخرجات أجود ابلنفس، كأعطاىم الثقة فيهم إشرافو، فبعث ٙبت العمل أداء كيفية على القـو
 .نفسو معهمابلرقابة كا٤بتابعة بوجوده ب مقابل، كأشعرىم بدكف

كقد كرد بعضها ُب ادلعايري القرآنية للصفات ادلؤىلة لتويل العمل اإلداري والقيادي: خامساً: 
ليتبوأكا مناصبهم اإلدارية، أك قل: القيادية العليا،  القرآف الكرًن ٦بٌسدةن ُب ثبلثة ٭باذج ٛبٌتعوا بصفاتو أٌىلتػٍهيم

 كىي:

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱعلى لسانو: قاؿ هللا تعاىل  منوذج يوسف عليو السالم، -1

فذكر صفتْب تؤٌىبلنو ليكوف على خزائن ا٤باؿ، كٮبا: "ا٢بف " الذم قد (، 55يوسف: )ٱَّ مب
ينصرؼ إىل األمانة أك إىل قوة الذىن ا٢بافظة أك إىل  كليهما معان، ك"العلم" إبدارة الشؤكف ا٤بالية 

 كإدارة ا٣بزينة للدكلة.

ذ كانت مؤىبلتو الٍب انؿ هبا فرصة العمل عند الرجل الصاّب: إ ،منوذج موسى عليو السالم -2
 مب خب ٱُّٱالقوة، كاألمانة، فغدات معياران كشرطان للتوظيف ُب الفكر اإلدارم اإلسبلمي، قاؿ تعاىل: 

 (.26القصص:) َّ  خت حت جت هب
                                                           

، ٕبث مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف القصص القرآين: قصة ذي القرنني منوذجاً ينظر: الشريف، عبد الرحيم خّب هللا عمر الشريف،  ( 1
(، كما بعدىا، )بتصرؼ كاختصار ٧20بكم، ا٤بؤٛبر العريب الدكيل لضماف جودة التعليم، جامعة الزرقاء، األردف، ص

www.zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/.../ActivityFile_1497_23_1.pdf. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



52 
 

ن حيث كاف سبب اختياره مكان على قومو: العلم كقوة البدف، كٮبا م منوذج طالوت عليو السالم: -3
٠بات القيادة الفٌعالة الٍب سبق هبا القرآف الكرًن ما جاء بو الفكر اإلدارم ا٢بديث من الصفات 

 يق ىق يف  ىف  ٱُّٱ: (، قاؿ تعاىل1الواجب توافرىا ُب القادة فيما ييعرؼ بنظرية "السمات")

 ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ملىل يك ىك مك لك اك

 خت  حت هبجت مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري

 (.247البقرة:) َّ  مح جح مج مثحج هت مت

ساىم بشكل مباشر ُب تشكيل الفكر اإلدارم  -كغّبه ٩بٌا ال يتسع ا٤بقاـ لذكره -كل ذلك
اإلسبلمي، فأبرزه كمٌيزه كأٌصل لئلدارة اإلسبلمية، فأسهم كركدىا ُب القرآف الكرًن على ىيئة: أكامر، أك 

نظرية اإلدارة بلمح العامة كاإلطار الفلسفي لأخبار، أك ٭باذج تطبيقية، ُب جعلها مستندان شرعٌيان ٰبدد ا٤ب
 .اإلسبلمية

 ةة النبويّ السنّ : مالمح الفكر اإلداري ومستنداتو الشرعية يف الفرع الثاين

ال خبلؼ أبٌف السٌنة النبويٌة ترٝبة تطبيقٌية للقرآف كبياف كتفسّب ٤با أيٍٝبل أك أىشكل منو، كال   
بنجاح قبل الوحي إليو كبعده، كطٌبق كظائفها نبٌيان ُب ٝبيع  مارس اإلدارة ملسو هيلع هللا ىلصخبلؼ أيضان أبف النيب 

ا٣بطوط العامة لئلدارة اإلسبلمية، -مع ٝبلة مبادئ القرآف كأحكامو-مناحي ا٢بياة، كفق منهجٌية شٌكلت
كأطٌرت فلسفتها، فأكرث القـو مبادئ اإلدارة اإلسبلمية، اتركان الباب مفتوحان لبلجتهاد فيها ٗبا يقتضيو 

كلو أراد ا٤بتتبع استعراض بعض ا١بوانب ف كا٤بكاف، كحسب ما تفرضو النوازؿ كالظركؼ كا٤بستجٌدات، الزما
اإلدارية ٤بسّبة مىٍن كلدت اإلدارة اإلسبلمية كظهرت تطبيقان ُب الواقع على يديو، متلمسان منهجو اإلدارم 

هج ا٤بكتسب من قواعد كأسس كأسباب ٪باحو الفٌذ فيها؛ لوجد أهنا كانت نتاج ٛبازج مٌتسق بْب ا٤بن
كأصوؿ الشريعة اإلسبلمية، كبْب صفاتو الشخصية ا١ببلية، كمهاراتو ا٤بكتسبة من البيئة ك٘بارب السنْب 

حيث مٌر ذكر -كاألحداث الٍب مٌرت بو، كىذا ما سيقـو الباحث بعرضو كالتدليل عليو ٨بتصران مرةن أخرل
  الفقرات التالية:ُب-ذلك عند ا٢بديث عن نشأة اإلدارة اإلسبلمية

منهجو اإلدارم قبل الوحي إليو على أسس  ملسو هيلع هللا ىلصفقد بُب  أواًل: ادلبادئ القيمّية للقائد اإلداري:
قبل  ابألمانة كالصدؽ ُب ا٤بعاملة ؼى رً قد عي فقيمية: صدؽ، أمانة، إنسانية؛ فاكتسب ثقة من حولو؛ 

                                                           
رسالة ، )أمناط القيادة الواردة يف القرآن الكرمي ومدى تطبيقها يف اإلدارة ادلدرسية بلغيث بن ٞبد بن علي القوزم، ينظر: القوزم، (1

 .59ص ىػ،1415قسم اإلدارة الَببوية كالتخطيط، ا٤بملكة العربية السعودية، جامعة أـ القرل، كلية الَببية،  (،ماجستّب
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الو، كأما األمانة، فإهنا تدؿ على كوف رفض الكذب كالسرقة كالغٌش بكاٌفة أشك: يعِب كالصدؽ(، 1البعثة)
الرجل جديران ابلثقة، كعدـ قابليتو للفساد، إىل درجة يكوف فيها غّب قابل ٣بيانة الثقة أك ا٤بسؤكلية أك 

ألنو يكسب هبا ثقة الناس، كالثقة أمر أساسي ُب   -الذم ىو مدير أصبلن –العهد، كىي أمور مهٌمة للقائد 
 .(2ا٤بهنٌية كالشخصٌية)كٌل العبلقات اإلنسانٌية ك 

ٛبٌيز بصفات شخصية: ذكاء،  ملسو هيلع هللا ىلصذلك أنٌو  اثنياً: الّصفات الشخصّية واخلربات العملية:
فطنة، حكمة، أخبلؽ ٞبيدة، كأنو دعم صفاتو الشخصية ابكتساب خربات اجتماعية ك٘بارب عملية، 

بذلك بعض  ملسو هيلع هللا ىلصل لو (، فتحصٌ 3)رعاىا على قراريط ألىل مكةي افكعندما  بدأت إبدارة قطيع الغنم، 
ا٤بهارات كالصفات ا٤بكتسبة من خبلؿ رعي الغنم، ما مٌكنو من ٙبويلها كاالستفادة منها ُب قيادة الناس، 

 (.4كمن ٍبٌ إدارة كقيادة األمة ُب هناية ا٤بطاؼ)

قاد ا١بماعة كأدار شؤكهنا ٗببدأ: "توحيد  ملسو هيلع هللا ىلصأنٌو  اثلثاً: اإلدارة بتوحيد القيادة واذلدف:
 قاؿحيث إلو إال هللا، ك"توحيد القيادة": دمحم رسوؿ هللا، كىذا مقتضى الدعوة الٍب بيعث هبا،  ا٥بدؼ": ال

 .(5)...(هللا رسوؿ كأينٌ  ،هللا إال إلو ال أف شهادة إىل ادعهم) ٤بعاذ حْب أرسلو إىل اليمن:

مدان على كٙبٌمل ا٤بشقة مع الفريق معت اإلدارة ابدلشاركة الشخصية يف أداء األعمال،رابعاً: 
(، كشارؾ ُب حفر ا٣بندؽ حٌب كارل 6مبدأ: القيادة ابلقدكة، فقد ثبت أنو شارؾ بنفسو ُب بناء ا٤بسجد)

عمل ٝباعي ا٤بشاركة ُب أٌم يومان عن  ملسو هيلع هللا ىلص (، إىل غّب ذلك من األعماؿ، فلم يغبٍ 7الَباب بياض بطنو)
 ب كجوده ضمن الفريق.طلٌ تي

إبدارتو بْب الثبات كا٤بركنة، كبْب  ملسو هيلع هللا ىلصعـز أنفذ، فمزج ، كإذا خامساً: الشورى يف ازباذ القرار
 (.8ا٢بـز كالرٞبة كالعدؿ ُب التعامل كُب اٚباذ القرار، فاعتمد ا٤بشورة كمارس حسن اإلصغاء)

                                                           
 .34( ينظر: خليل، دراسة ُب السّبة، )مصدر سابق(، ص 1
 ، كما بعدىا، )بتصٌرؼ(.65( ينظر: أدير، قيادة دمحم، )مصدر سابق(، ص 2
 .360، ص2262رقم/، عن أيب ىريرة، البخارمسبق ٚبرٯبو: (  3
 . 22ابق(، ص( ينظر: جوف أدير، قيادة دمحم، )مصدر س 4
 .224، ص1395كاة، ابب كجوب الزكاة، رقم/ ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن عباس، كتاب الز  ( 5
 .74، ص428عن أنس، رقم/ ،البخارم سبق ٚبرٯبو:(  6
 .470، ص2837رقم/عن الرباء، ، البخارم سبق ٚبرٯبو:(  7
 . 1267شاكرىم ُب األمر، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسٌنة، ص( ينظر: صحيح البخارم، )مصدر سابق(، ابب قوؿ هللا تعاىل: ك  8
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فقد عًمل على حف  ا١بماعة  سادساً: احلرص على سالمة الفريق واجلّد يف ربقيق احتياجاتو،
 (.1كأنل هبا عن ا٤بواجهات ا٣باسرة) ٗبسؤكلية، كجىٌد ُب ٙبقيق احتياجاهتا

ُب  ملسو هيلع هللا ىلصٚبطيط، تنظيم، توجيو، تنسيق، رقابة، فعمل  سابعاً: تطبيق وظائف اإلدارة العلمية من:
 طخطٌ مواجهة كٌل إجراء كفق مقتضيات اإلدارة "ا٢بديثة" ميذ ذاؾ الوقت ككفق متطلبات كظائفها: ف

سية كاالقتصادية فور كصولو ا٤بدينة كنٌسق بْب أفرادىا الشؤكف االجتماعية كالسيا منظٌ ك ، (2للهجرة بدقٌة)
 (. 5السوؽ ككٌجو الباعة كالتجار) قبار (، ك 4(، كا٤بؤاخاة بْب ا٤بؤمنْب)3ٖبطوٌب: كتابة الوثيقة)

، فاجتهد بنفسو على الصعيد ورلاراة حاجات اجملتمع اثمنًا: االجتهاد يف إدارة النوازل
(، كعلى 7، كعلى الصعيد االجتماعي: آخى بْب ا٤بهاجرين كاألنصار)( كما مرٌ 6السياسي، فكتب الوثيقة)

، إىل غّب ذلك من االجتهادات الٍب ال ٲبكن حصرىا (8)الصعيد االقتصادم: بُب سوقان خاصان اب٤بسلمْب
ىنا، ٍب ترؾ ابب االجتهاد اإلدارم مفتوحان كفق مقتضيات الشريعة كأيطرىا العاٌمة، فاجتهد ا٣بلفاء من بعده 

الفصل كغّب ذلك ٩با ذكره الباحث ُب  أمور إدارية حا٠بة، كقتاؿ ا٤برتدين، كتدكين الدكاكين، ُب
 كأبقوا ذلك سٌنة ٤بن بعدىم ال ينكص عنها إال متواكل أك جاىل. ، متمهيدال

أٌف  كإبيراد ما ًٌب إيراده ٨بتصران من تتبع السٌنة الشريفة، كبعض التصرفات اإلدارية النبوية، يثبت ابلدليل
السنة النبوية كانت أحد مصادر اإلدارة اإلسبلمية النظرية كالتطبيقية، كأحد مستنداهتا الشرعية، كأهنا 
أبحكامها كتطبيقاهتا قد ساٮبت أبكرب نصيب ُب تشكيل الفكر اإلدارم اإلسبلمي، ألهنا حوت القوؿ 

اإلدارة ُب الدكلة اإلسبلمية ـز أبٌف يدفع إىل ا١ب كالفعل كالتقرير، كٝبعت بْب التنظّب كالتطبيق؛ ككل ذلك

                                                           
   .٢453بريب، منهج الدعوة النبويٌة ُب ا٤برحلة ا٤بكٌية، )مصدر سابق(، صينظر: ا ( 1
 .386( ينظر: ابن القيم، زاد ا٤بعاد ُب ىدم خّب العباد، )مصدر سابق(، ص 2
 .2/323نهاية البن كثّب(، جينظر: ابن كثّب، السّبة النبوية )من البداية كال ( 3
 .924، ص5167الوليمة كلو بشاة، رقم/ عن أنس، كتاب النكاح، ابب البخارم ُب صحيحو، ركاه ( 4
 .57، ص102رقم/عن أيب ىريرة،  ،مسلم سبق ٚبرٯبو:(  5
 .2/323ينظر: ابن كثّب، السّبة النبوية )من البداية كالنهاية البن كثّب(، )مصدر سابق(، ج ( 6
 .924، ص5167عن أنس، رقم/، البخارمق ٚبرٯبو: سب (7
، الرّيض، السعودية، دار 1، طسنن ابن ماجوىػ(، 273أيب عبد هللا دمحم بن يزيد الربعي، ابن ماجو القزكيِب، )ا٤بتوَب: ( ينظر: ابن ماجو، 8

ب التجارات، ابب األسواؽ كدخو٥با، ـ، ركاه ابن ماجو ُب سننو، عن أيب أسيد الساعدم: مالك بن ربيعة، كتا1999السبلـ للنشر، 
 .319ص ،2233رقم/
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 -ببل شكٌ  – (، حيث شٌكلت الشريعة1)نشأت كأتسست على أساس ديِب منبثق من الكتاب كالسٌنة
 رافدىا األكؿ كاألكرب.

كاالٝباع يعِب: : : االمجاع كمستند شرعي للفكر اإلداري اإلسالميالفرع الثالث
(، كاإلٝباع ُب ابب 2)من األعصار على أمر من األموربعد كفاتو ُب عصر  ملسو هيلع هللا ىلصة دمحم اتفاؽ ٦بتهدم أمٌ 

 اإلدارة العامة طٌبقو كبار الصحابة، كٲبكن االكتفاء بذكر ا٤بثالْب التاليْب للتدليل على ذلك:

كىذا أكؿ إٝباع إدارم على مستول قيادة الدكلة اإلسبلمية، كقد  اخلالفة وإمامة ادلسلمني: أواًل:
تطبيق أىم مبدأ إدارٌم إنساين ىو: "مبدأ الشورل"؛ فبادر أبو بكر من فوره  عصم هللا بو األمة، كنتج عن

يريدكف اإلمارة ألنفسهم دكف ا٤بهاجرين، فحاكرىم إىل  اجتمعت األنصار ُب سقيفة بِب ساعدة إىل حيث
مة" إىل "٧باصرة األز  هتدؼ اسَباتيجية) ي:ىك  -قاـ ابحتواء األزمة، ف"ا أمّب كمنكم أمّبمنٌ "قالوا: أف 

ا األمراء، فقاؿ أبو بكر: ال، كلكنٌ ،  -(3()د ٥باكالعمل على عدـ استفحا٥با، عرب امتصاص الضغط ا٤بولٌ 
: ابسط يدؾ ّي أاب بكر، فبسط يده فبايعتو، كابيعو ، فقاؿ عمرقبل أف يتفاقم مرفأدرؾ األ كأنتم الوزراء

كر الصٌديق خليفةن لرسوؿ هللا كإمامان (، فأٝبعوا بذلك على بيعة أيب ب4)ا٤بهاجركف، ٍب ابيعو األنصار
 للمسلمْب.

كيف تقاتل الناس   :عمر لو قاؿفقد ثبت أٌف أىب بكر عـز على قتا٥بم، ف اثنياً: قتال مانعي الزكاة:
: أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال إلو إال هللا، فإذا قالوا ال إلو إال ملسو هيلع هللا ىلصّي أاب بكر كقد قاؿ رسوؿ هللا 

من فرؽ  كهللا ألقاتلنٌ " :فقاؿ أبو بكر ،مِب دماءىم كأموا٥بم إال ٕبقها كحساهبم على هللا هللا، فقد عصموا
لقاتلتهم  ملسو هيلع هللا ىلصكهنا إىل رسوؿ هللا كانوا يؤدٌ   ا٤باؿ، كهللا لو منعوين عناقان  الزكاة حقٌ  بْب الصبلة كالزكاة، فإفٌ 

 ،(5)و ا٢بقٌ يب بكر للقتاؿ، فعرفت أنٌ ما ىو إال أف رأيت أف هللا قد شرح صدر أ !فوهللا :عليها "، قاؿ عمر
 ،فأمر أبو بكر الناس ابلتجهيز كأٝبع على ا٤بسّب بنفسو لقتاؿ أىل الرٌدة ... كقد تواَب ا٤بسلموف كحشدكا

                                                           
 .788( ينظر: آؿ فرٌّيف، آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم كاإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
، ٙبقيق: إرشاد الفحول إىل ربقيق احلق من علم األصولىػ(، 1250( ينظر: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب:  2

 .1/193ـ، ج1999، دمشق، سورّي، دار الكتاب العريب، 1زك عناية، طأٞبد ع
، أزماتنا ... كيف نديرىا؟، اإلبداع خينق األزمات: رؤية جديدة يف إدارة األزمات( ينظر: الربيدم، عبد هللا بن عبد الرٞبن الربيدم،  3

، 7ـ، ص1999ا٤بملكة العربية السعودية، بيت األفكار الدكلية للنشر، 
http://kl28.com/books_pdf/view/alaebdaa-ykhng-alazmat. 

 .615، ص3668: لو كنت متخذا خليبلن، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عائشة، كتاب فضائل الصحابة، ابب قوؿ النيب 4
 .1253، ص7284، رقم/قتداء بسنن رسوؿ هللا( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسٌنة، ابب اال 5
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(، فتحٌقق بذلك 1)خرج الإنصار من أىل بدر فلم يبق أحد من أصحاب رسوؿ هللا من ا٤بهاجرين كاأل
الذم عـز عليو أبو بكر من قتاؿ ا٤برتدين ىو الذم ثبَّت االسبلـ ُب  أفٌ  تبٌْب )ك إٝباعهم على إدارة األزمة،

اعتماد (، بسبب 2()جزيرة العرب، كمكَّن ا٤بؤمنْب أف ينساحوا ُب أقطار األرض فاٙبْب ىادين مرشدين
كالٍب تقضي: )ابلعنف ُب التعامل مع األزمة كمع الطرؼ  ككأدىا ُب مهدىا "اسَباتيجية كبت األزمة"،

 (.3()خر، كذلك ابلتدخل السريع ك٧باكلة كقف أحداثها كالقضاء على "موٌلداهتا"اآل

 : القياس كمستند شرعي للفكر اإلداري اإلسالميالفرع الرابع

برأم -(، كىو ُب اإلدارة4إ٢باؽ فرع أبصل ُب حكم؛ الشَباكهما ُب عٌلة ا٢بكم()) كالقياس ىو: 
ارة األمور ُب مؤسساهتم كما يعرض ٥بم ٩بٌا ال نٌص فيو من يعطي ا٤بديرين فرصة االجتهاد ُب إد-الباحث

قانوف أك إجراء، دكف خركجهم عن ا٣بطوط كاألصوؿ العامة للمؤسسة، أك خركج عن ثوابت الشريعة 
 كقطعياهتا، كٲبكن االستدالؿ على دكره كمستند ُب ٦باؿ اإلدارة اإلسبلمية إبيراد ا٤بثالْب التاليْب:

إىل اليمن قاؿ: كيف تقضي إذا عرض لك  ٤با أراد أف يبعث معاذان  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  أواًل:
، قاؿ: فإف مل ملسو هيلع هللا ىلصة رسوؿ هللا قضاء؟، قاؿ: أقضي بكتاب هللا، قاؿ: فإف مل ٘بد ُب كتاب هللا؟، قاؿ: فبسنٌ 

صدره،  ملسو هيلع هللا ىلصفضرب رسوؿ هللا  ،، كال ُب كتاب هللا؟ قاؿ: أجتهد رأيي، كال آلوملسو هيلع هللا ىلص٘بد ُب سنة رسوؿ هللا 
(، ككجو االستدالؿ ىو: أٌف القضاء 5)٢بمد هلل الذم كفق رسوؿ، رسوؿ هللا ٤با يرضي رسوؿ هللاكقاؿ: ا

حكم ككالية، كالوالية ٕباجة إلدارة، كمرجع اإلدارة اإلسبلمية الكتاب كالسنة، كالقياس اجتهاد ُب إ٢باؽ ما 
 عند عدـ النٌص.  ال نٌص إىل ما فيو نٌص، كىذا ما سيجتهد بو معاذ برأيو ُب إدارة القضاء 

                                                           
، بّبكت، 1، طاتريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيسىػ( 966( ينظر: الدّير بكرم، حسْب بن دمحم بن ا٢بسن الدًٌّير بىٍكرم )ا٤بتوَب:  1

 ابختصار شديد. 204-2/202دار صادر للنشر، )د. ت(، ج
، لبناف، ا٤بكتب اإلسبلمي للنشر، 3، طلسرية النبوية: دروس وعرباىػ(، 1384( ينظر: السباعي، مصطفى بن حسِب السباعي )ا٤بتوَب:  2

 .119ـ، ص1985
 .6( ينظر: الربيدم، أزماتنا ... كيف نديرىا، )مصدر سابق(، ص 3
 كما بعدىا. 2/89( ينظر: إرشاد الفحوؿ، الشوكاين، )مصدر سابق(، ج 4
السعودية، دار الرّيض، ، 1، طسنن أيب داودىػ(، 275اين، )ا٤بتوَب ينظر: أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ األزدم السجست(  5

ركاه أبو داكد، ُب سننو، عن معاذ بن جبل، كتاب القضاء، ابب اجتهاد الرأم ُب القضاء، ـ، 1999السبلـ للنشر كالتوزيع، 
كاف فيو كىن   ما يقاربو، فإف: )ذكرت ُب السنن الصحيح ك 10صعليو، كقد قاؿ ُب مقدمة سننو، كمل يعٌلق  ،516ص ،3592رقم/

 .شديد بٌينتو(
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كمستند شرعٌي كداعم لسلوؾ اإلدارة اإلسبلمية -برأم الباحث-كقد برز القياس كاضحان  اثنياً:
كترتيباهتا ُب ٦باؿ إدارة القضاء كا٢بكم بْب الناس ُب رسالة عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر أليب موسى األشعرم ُب 

 (.1 "ًقٍس" األمور بعد ذلك)القضاء، كالٍب جاء فيها "كاعرؼ األمثاؿ كاألشباه ٍب

 : االستحسانالفرع اخلامس

أف يعدؿ اإلنساف عن أف ٰبكم ُب ا٤بسألة ٗبثل ما حكم ُب نظائرىا إىل خبلفو لوجو أقول ) كىو: 
(، )كلبلستحساف أٮبية ابلغة ُب مصادر التنظيم اإلدارم ُب اإلسبلـ؛ حيث 2()يقتضي العدكؿ عن األكؿ
ٌقق ا٤بنافع ، كتيعايش كاقع اجملتمع... فهو تعبّب عن كاقعية الشريعة كحرصها على ٙبقيق أف أحكامو ٙبي

(، كىذا ٯبعلو مستندان شرعيان ييفزع إليو عند ا٢باجة؛ لضبط السلوؾ اإلدارم 3مصا٢بهم كقضاء حاجاهتم()
 بشكل شرعٌي، كليفتح اآلفاؽ أماـ ا٤بديرين ُب ٘باكز ما قد ينزؿ هبم من نوازؿ.

 دلصاحل ادلرسلة: االفرع السادس

كا٤بصاّب من حيث اعتبار الشارع ٥با على ثبلثة أقساـ: مصاّب معتربة، كىي الٍب اعتربىا الشارع  
كقاـ الدليل على رعايتها، كمصاّب مل يعتربىا الشارع، بل نٌص على إلغائها، كمصاّب مرسلة، كىي: الٍب مل 

(، كىذه الٍب ٲبكن اإلفادة منها ُب 4دـ اعتبارىا)يقم دليل على اعتبارىا، كما مل يقم دليل على إلغائها كع
تسيّب العمل اإلدارم كإدارة األمواؿ كاألعماؿ كالشؤكف العامة كا٣باٌصة؛ ٤با ُب العمل هبا من مسايرة ٤بصاّب 

مل -كالسيما ُب شؤكف اإلدارة العاٌمة كا٣باصة-الناس ُب ما ال ٱبالف أصبلن، كاإلسبلـ ُب غالب شؤكف الناس
بكليات كمبادئ عامة، أما التطبيقات كالتفصيبلت، فهي مَبككة لبلجتهاد فيها ٗبا يتفق كا٤بصلحة  أيت إال

(، 5الٍب تتغٌّب عادةن بتغٌّب الزماف كا٤بكاف، بشرط عدـ ا٣بركج على مقٌررات الشريعة العامة كنصوصها الثابتة)
 مود.كىذا أيضان يعطي لئلدارة مساحة أكسع، كمركنة أكثر، ٚبرجها من ا١ب

                                                           
 .4/132، ج4426ينظر: سنن الدارقطِب، )مصدر سابق(، ركاه عن أيب بردة، كتاب األقضية، رقم/  ( 1
، ولاحملصىػ(، 606( ينظر: الرازم، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم، ا٤بلقب بفخر الدين الرازم، )ا٤بتوَب:  2

 .6/123ـ، ج1997، ٙبقيق: طو جابر فياض العلواين، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 3ط
 .190( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 3
، كما 207ـ، ص2000مؤسسة الرسالة،  ،، بّبكت1طالكايف الوايف يف أصول الفقو اإلسالمي، ( ينظر ا٣بن، مصطفى سعيد ا٣بن،  4

 دىا، بتصٌرؼ كاختصار. بع
، )مقرر جامعي، جامعة أـ درماف، نظام اإلدارة يف اإلسالم، دراسة مقارنة ابلنظم ادلعاصرة( ينظر: طبلية، القطب دمحم القطب طبلية،  5

 ، بتصٌرؼ كاختصار.12ـ، ص1978، القاىرة، دار الفكر العريب، 1السوداف(، ط
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 : سد الذرائعالفرع السابع

(، 1كالذريعة: ىي التوٌسل ٗبا ىو مصلحة إىل ما ىو مفسدة، كسٌد الذريعة: حسمها كا٤بنع منها)  
كىو تنظيم ٰبظر ٩بارسة ما ىو جائزه شرعان خشية أف يؤٌدم إىل ما ىو غّب جائز)

(، كىو مستند شرعي 2
تعاين منها اإلدارات ا٤بعاصرة، كالفساد ا٤بايل كاإلدارم  ٲبكن االستفادة منو ُب معا١بة بعض ا٤بشاكل الٍب

 الذم قد يكوف مبدأه ا٤بصلحة كا١بواز الشرعي كمآلو إىل ا٤بفسدة العامة كا٢برمة. 

 : اجتهادات الفقهاء والقواعد الفقهيةالفرع الثامن

قتصادية كاجتهادات الفقهاء ُب ا١بانب اإلدارم على ٝبيع ا٤بستوّيت كالصيعد السياسية كاال 
كاالجتماعية، حيث أضفت إىل مركنة التشريع اإلسبلمي مساحة أكفر لئلدارة، فاستوعبت ا٢بوادث كالنوازؿ 
كا٤بستجدات؛ فَباىم اجتهدكا للنوازؿ، معتمدين على أصوؿ الشريعة كما ٚبرٌج عليها من قواعد فقهية 

تغٌّب األحكاـ بتغٌّب األزماف، كاألصل  ٝبعت الفركع ا٤بتشاهبة الكثّبة بقاعدة، حٌب شاع بينهم: ال ينكر
اإلابحة، كاألمر إذا ضاؽ اٌتسع، كالعرؼ معترب ما مل ٱبالف نٌصان، كاليقْب ال يزكؿ ابلشٌك، كا٤بشٌقة ٘بلب 

(، كالٍب لو ًٌب 3التيسّب، كالعادة ٧بٌكمة، إىل غّب ذلك من قواعد ضبط البيوع كا٤بعامبلت ا٤بالية كإدارهتا)
ئلدارة اإلسبلمية أفقان رحبان ُب ٦باؿ تنظيم السلوؾ اإلدارم كتطبيقاتو العملية، كالسيما ُب تفعيلها ألعطت ل

 جانب اإلدارة ا٤بالية، حيث ا٤بعامبلت انلت النصيب األكفر من مسائل الفقو كأحكامو.

 

  

                                                           
 .227فقو، )مصدر سابق(، ص( ينظر: ا٣بن، الكاُب الواُب ُب أصوؿ ال 1
 .195( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 2
، 1، طالقواعد الفقهية: مفهومها، نشأهتا، تطورىا، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا( ينظر: الندكم، علي بن أٞبد الندكم،  3

 تاب حوت قواعد فقهية ٲبكن االطبلع عليها(.ـ، )غالب صفحات الك1986دمشق، دار القلم، 
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 مدارس ونظرايت اإلدارة احلديثة ونقدىاأىّم ادلبحث الثاين: 
 

 دية "الكالسيكية" واإلدارة العلميةدلطلب األول: ادلدرسة التقليا

 :ُب الفركع التالية عرضها الباحث ناكؿ، تثبلث نظرّيت ما مٌيز ا٤بدرسة التقليدية "الكبلسيكية" كأبرز

ككاف ، (4221-4681 )ماكس فيرب: كتنسب النظرية لرائدىا :الفرع األول: نظرية البريوقراطية
علم االجتماع ا٢بديث كدراسة اإلدارة العامة ُب  يمؤسس عا٤بان أ٤بانيان ُب االقتصاد كالسياسة، كأحد

مؤسسات الدكلة، كىو من كضع تعريف البّبكقراطية، كاشتيهر بكتابو: "األخبلؽ الربكتستانتية كركح 
(، ككاف أكؿ من دعا إىل بناء ٭بوذج 1رب أىم أعمالو ا٤بؤسسة ُب علم االجتماع الديِب)الرأ٠بالية" الذم اعتي 

على مستول منظمات الدكلة كاجملتمع بناءن على قاعدة الكفاية)البّبكقراطية 
(؛ كالكفاية تتمٌثل ابمتبلؾ 2

 (.3الشخص ا٤بعلومات كا٤بهارات كالقدرات البلزمة لتحقيق مستول مقبوؿ من األداء)

تقضي النظرية البّبكقراطية أبٌف: األساس ُب بناء التنظيمات ىو االعتماد على ٦بٌردات ال ترتبط ك 
نساف ذاتو، كتوٌفر العبلقة الرشيدة الٍب ال يشوهبا التحٌيز... كأٌف أٌم منٌظمة البٌد أف تتمثل ُب نظاـ ابإل

 (، كاجملردات ىي:4بّبكقراطي قائم على أساس ىرمي تتسلسل فيو السلطة من القمة إىل القاعدة)
 (.5الكمُّ، كالكيف، كاألين())...

التناقض كالتعارض بْب ك  ،خذ على النظرية: الرقابة الشديدةالٍب تؤ كأكجو النقد كمن ا١بوانب السلبية 
ا١بمود كااللتزاـ ا٤ببالغ فيو فاءة مع مبدأ الَبقية ابألقدمية(، ك ا٤ببادئ التنظيمية: )كتعارض مبدأ الَبقية ابلك

زء من آلة، إٮباؿ ا١بوانب اإلنسانية كاعتبار الفرد ُب التنظيم كآلة أك كجللوائح ُب اٚباذ القرارات كالعمل، اب
 .(6)كليس كإنساف

                                                           
 ، ابختصار كتصٌرؼ.10ص)مصدر سابق(،  مقدمة ُب اإلدارة،( ينظر: العيدركس،  1
 ، ابختصار.203ص ، )مصدر سابق(،النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة( ينظر: عساؼ،  2
مج "إطار ضمان اجلودة يف تنمية بعض الكفاايت اإلدارية لدى دور بران( ينظر: أبو شاكيش، بشّب عبد الرٞبن ٧بمود أبو شاكيش،  3

 .9ـ، ص2010ماجستّب(، ا١بامعة اإلسبلمية، غٌزة، فلسطْب، رسالة ، )مديري مدارس األنروا دبحافظة غّزة
 ، بتصرؼ.10( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 4
 .171، ص891م، رقم/( ا٤بعجم الفلسفي، )مصدر سابق(، حرؼ ا٤بي 5
 ، ابختصار كتصٌرؼ.71ص)مصدر سابق(،  مبادئ إدارة األعماؿ،( ينظر: عبد العليم،  6
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ُب  كلد الذم، (م4248-4688: "فريدريك اتيلور" )كرائدىا :رع الثاين: نظرية اإلدارة العلميةالف
أمريكا، كبدأ حياتو ُب كرشة صغّبة، ٍب التحق بشركة "ميدفيل" لصناعة الصلب، كتدرٌج ُب عملو حٌب 

كغّب العلمية بعبقريٌتو؛ حيث قاـ بعدد من أصبح مهندس الشركة األكؿ، كاعَبفت ا٥بيئات العلمية 
(، فأحدث 1الدراسات كاألٕباث، هبدؼ إٯباد فلسفة جديدة ُب اإلدارة، كأطلق عليها: "اإلدارة العلمية")

ٗبا توٌصل إليو من أفكار: ثورة عقلية بكيفية أداء العمل ُب نيظم العمليات الصناعية؛ حيث ساٮبت أفكاره 
 (.2زّيدة اإلنتاجية، ك٣ٌبص ذلك ُب كتابو الشهّب: "مبادئ اإلدارة العلمية")ُب تطوير أساليب العمل ك 

لقد بقيت الفكرة األساسية لدل "اتيلور" تتلٌخص ُب: إٌف أكرب قدرو من ا٣بّب للمجتمع كلو ال ٲبكن 
ت أف يتحٌقق إال عن طريق التعاكف بْب اإلدارة كالعماؿ ُب تطبيق األساليب العلمية ُب ٝبيع ا٤بشركعا

كىذا يقتضي قياـ ثورة ذىنية كاملة من جانب العامل ا٤بشتغل أبم منشأة، ثورة تتعلق  ،(3ا٤بشَبكة)
بواجباهتم ٫بو عملهم ك٫بو زمبلئهم ك٫بو أصحاب أعما٥بم، كثورة اب٤بثل من جانب اإلدارة ٫بو عٌما٥بم ك٫بو 

ألرابح كاألجور، فإف كبل الطرفْب (، فبدالن من ا٣ببلفات كالنزاع بينهما حوؿ ا4ٝبيع مشاكلهم اليومية)
 (.5ٯبب عليو أف يعمل على زّيدة اإلنتاجية الٍب تؤدم إىل زّيدة األرابح الٍب تؤدم إىل زّيدة األجور)

وٌجو لنظرية اتيلور بنظر بعض الباحثْب ىو: نظره إىل العامل على أنو إنساف النقد األساسي ا٤ب بقي قدك 
كبّب، كٙبكمو ا٤بادة، كا٤بادة ىي العنصر الوحيد الذم ٰبٌفزه، كمل أيخذ ُب   رٌكو غرائزه إىل حدٌ غّب رشيد، ٙبي 

مثالية فيما  ميم، ككوهناإىل التع نظريتو رافتقا (:7)آخركف(، ُب حْب أضاؼ 6حسبانو ا١بانب اإلنساين)
على الَبكيز الشديد تمامات العماؿ كا٤بديرين كا٤ببلؾ، كأف يتعلق بضركرة االنسجاـ كالتوافق بْب اى

 .من العماؿ كالعمبلء استغبلؿ كلو اإلنتاجية لتحقيق الرٕبية دفع اإلدارة ُب بعض ا٤بنظمات إىل 

ىو أحد ك ، ـ(1925-1841رائدىا ىنرم فايوؿ )و :الفرع الثالث: نظرية العمليات اإلدارية
اعية صغّبة ىناؾ، ان لشركة صنتطبيقيعلماء اإلدارة الكبلسيكية، كلد ُب فرنسا، ككاف مهندسان، كعمل مديران 

توىٌل فايوؿ كقد كانؿ من خبلؿ ذلك خربتو العملية الٍب قادتو إىل النجاح ُب ٦باؿ اإلدارة الصناعية، 
                                                           

 ، بتصرؼ.19( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
 ، ابختصار كتصٌرؼ.59( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 2
 ، بتصٌرؼ.154اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: كلود االبن، 3
 ، بتصٌرؼ.159( ينظر: كلود االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 4
 ، ابختصار كتصٌرؼ.61( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 5
 ؼ.، بتصر 20( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 6
 ، كمابعدىا ابختصار كتصٌرؼ.62( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 7
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ـ  1918ـ كىي على شفا اإلفبلس، كعندما تقاعد عاـ 1860منصب ا٤بدير العاـ لشركة كومامبو عاـ 
إىل قدراتو الشخصية، بل إىل نظامو اإلدارم كاف مركزىا ا٤بايل حصينان، كييرجع فايوؿ الفضل ُب ٪باحو: ال 

 (.1الذم أٌكد أنو ٲبكن أف يتعلمو اإلنساف كيعٌلمو)

كالتنسيق  كالقيادة التخطيط كالتنظيم كالتوجيوقاـ ىنرم فايوؿ بتحليل العملية اإلدارية إىل عناصرىا: 
ٲبكن تطبيقها ُب ا٤بنظمات ، ككضعها ُب إطار نظرم ينظر إىل مبادئ اإلدارة نظرة مشولية، أم: كالرقابة

كعلى أم مستول بغض النظر عن طبيعة العمل الذم تعمل ُب إطاره ا٤بنظمة، دكف أف تتجاىل دكر البيئة 
 (.2الداخلية كا٣بارجية الٍب تؤثر على الوظائف اإلدارية ا٤بختلفة)

ا٤بهاـ، رية أك ٦بموعة من العمليات اإلدا أبٌف اإلدارة ىي عبارة عن : فقد قضت نظرية فايوؿوعليو
كىذه ا٤بهاـ توجد ُب كل منظمة مهما كاف حجمها، فإذا استطاع اإلدارم القياـ هبذه ا٤بهاـ اإلدارية، فإف 

 (.3قيادتو ستكوف انجحة كفٌعالة)

قصورىا ُب  كرغم ما قدمتو النظرية كما تبعها من تطوير على أيدم منظرم ا٤بدرسة العلمية، إال أفٌ 
 بلنية ىي الٍب ٙبكم سلوؾ العٌماؿالعق القوؿ أبف أفٌ  (:4)االنتقاد ٥با، كمن ذلكاالت فتح ابب بعض اجمل

مات إىل استغبلؿ العماؿ الَبكيز على اإلنتاجية ألجل ٙبقيق الرٕبية دفع إدارة ا٤بنظأٌف ، ك غّب صحيح دائمان 
 دة.٧بدٌ  كبيئات نالنظرية ال ٲبكن تعميمها؛ ألهنا أيجريت ُب أماك إٔباث أفٌ ، ك على حٌد سواء كالعمبلء

 ادلطلب الثاين: ادلدرسة السلوكية

بنظريتْب مهمتْب، كاف ٥بما األثر البالغ ُب تطٌور مسّبة الدراسات اإلدارية  السلوكية زت ا٤بدرسةكقد ٛبيٌ 
 ا٢بديثة، كيستعرضهما الباحث ُب الفرعْب التاليْب:

-1908" )براىاـ ماسلوأ" ىا:رائدك  رية احلاجات اإلنسانية والدافعية:الفرع األول: نظ
ا اىتٌمت ا٤بدرسة السلوكية بدراسة التفاعل بْب الفرد كا٤بنظمة كالبيئة، كخاصة ُب تناك٥بكقد ، ـ(1970

من اإلسهامات الرائدة ُب ٦باؿ العلـو  "أبراىاـ ماسلوكتيعٌد إسهامات "٤بوضوع الدافعية من منظور شامل، 

                                                           
 ، بتصرؼ.181( ينظر: كلود االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 1
 ، ابختصار كتصٌرؼ.27( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 2
 ، ابختصار كتصٌرؼ.24ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص( ينظر: العيدركس، مقدمة  3
 ، ابختصار كتصٌرؼ.66( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 4
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ُب تقدًن أكؿ نظرية (، حيث ٪بح 1اسة موضوع الدافعية كا٢بوافز)السلوكية، بل إهنا ٛبٌثل نقطة البداية ُب در 
، حيث (2الدافعية لدل األفراد)-برأيو-ُب ىذا اجملاؿ كالٍب ٠بٌيت بنظرية ىـر ا٢باجات، كالٍب فٌسر فيها

لفرد لديو ٟبسة أنواع من ا٢باجات، كقد رتٌبها على شكل ىـر على الَبتيب التايل من القاعدة اعترب أف ا
 الرأس: إىل 

 الطعاـ كالشراب كا٤بأكل.ألساسية، كىي: حاجات ا٢باجات الطبيعية ا -1
 حاجات األمن كا٢بماية. -2
 ا٢باجات االجتماعية، كىي حاجتو للعيش ُب ٝباعة ٰبٌس ابالنتماء إليها كيتعاكف معها. -3
 ا٢باجة إىل االحَباـ كالتقدير. -4
٢باجات ا٤بذكورة ىي من أىم حاجة ٙبقيق الذات... فبُب "ماسلو" بذلك نظريتو على كوف ا -5

 (.٧3بٌددات كدكافع السلوؾ اإلنساين، كأٌف سلوكو انعكاس ٥بذه ا٢باجات)

 (:4كرغم أٮبية نظرية ماسلو، إال أهنا تعرضت لبعض االنتقادات، كمنها)

افَبض ماسلو أف ا٢باجات اإلنسانية يتٌم إشباعها بطريقة متدرجة كمتتالية، كىذا االفَباض  -1
كاقعي، فبل ييعقل أف ينتج الفرد كال يقـو إبشباع ا٢باجة إىل االنتماء مثبلن  غّب صحيح كغّب

 طا٤با مل يشبع بعد حاجاتو ا٤بادية كا٢باجة إىل األماف.
افَبض ماسلو أف ا٢باجات الٍب ُب قاعد ا٥بـر ىي ا٢باجات األعلى من حيث ا٤بستول، كىذا  -2

وعية األفراد، فقد تغلب ا٢باجة إىل غّب كاقعي، ألف األمر يتوقف على الظركؼ كا٤بوقف كن
 االحَباـ ا٢باجات الفسيولوجية أحياانن.

 عمومية النموذج ا٥برمي للحاجات الذم قد ال يتوافق أحياانن مع خصوصية األفراد كظركفهم. -3
 كذلك لعجزه عن اإلجابة عن بعضاتساـ ٭بوذج ماسلو للحاجات كالدافعية ابلطابع النظرم،  -4

كن قياس كٙبديد كفصل ا٢باجات اإلنسانية عن بعضها؟ كماذا ٰبدث األسئلة، منها: كيف ٲب
إذا مل يتمٌكن الفرد من إشباع ا٢باجات الٍب يريد إشباعها؟ كما ىو التفسّب ا٤بقنع لسيادة 

 حاجة معينة على سلوؾ الفرد؟.  

                                                           
 ، ابختصار كتصٌرؼ.33( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
 ابختصار كتصٌرؼ.، 88( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 2
 ، ابختصار كتصٌرؼ.34-33( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 3
 ، ابختصار كتصٌرؼ.92-91( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 4
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كىو ، ـ(1949-1888: "التوف مايو" )رائدىاك  :الفرع الثاين: نظرية العالقات اإلنسانية
ُب اسَباليا، كاف يعمل أستاذان للبحوث الصناعية بكلية إدارة األعماؿ ٔبامعة ىارفارد ُب أمريكا، كلد  لذما

ككاف مهتمان بدراسة علم النفس، كتدٌرب عليو ُب جو من ا٤بؤثرات االجتماعية كالعبلقات الصناعية، ككاف 
 (. 1نظرٌّين) كونو  عملو ٘بريبٌيا أقرب من

و لكي يكوف ا٤بدير مديران ده بعدان جديدان للمفاىيم القائمة إذ ذاؾ، كىو: أنلقد أضاؼ "مايو" ٔبهو 
بلبٌد لو من أف يعَبؼ ابلفرد )ا٤بوظف كالعامل ُب ا٤بنظمة(، كيفهمو كشخصو لو رغباتو كدكافعو ف انجحان،

عوامل سلوكية  أف ىناؾ " أيضان مايو"كجد (، ك 2كميولو كأىدافو الشخصية، كأٌف ىذه كٌلها ٙبتاج إىل تلبيتها)
 (:3تؤثر على إنتاجية العاملْب، من أٮٌبها)

 أٌف معنوية العاملْب ىي الٍب ٙبٌدد إىل درجة كبّبة مدل إنتاجية العامل. -1
ليس ٥با أٮبٌية إىل -كنقص اإلضاءة كالتهوية أك اإلرىاؽ كالتعب-أف عدـ كفاية ظركؼ العمل -2

 جانب النواحي ا٤بعنوية كاالجتماعية.
 ٤بعنوية تؤدم إىل نقص حجم اإلنتاج. أف نقص الركح ا -3

 ،كرغم ما ييسٌجل ٥بذه النظرية من اعَباؼ كاضح أبثرىا ُب رفع الركح ا٤بعنوية لفريق عمل ا٤بنظمة
 (: 4كأتكيدىا على ا١بانب اإلنساين، إال أف بعض االنتقادات كٌجهت ٥با، كمنها)

 ة كحوافز أساسية ١بميع األفراد.مغاالة النظرية ُب تقدير أٮبية العوامل النفسية كاالجتماعي -1
 إغفاؿ العوامل االقتصادية كالتقنية ُب العبلقات اإلنتاجية. -2
اتباع أسلوب اإلشراؼ كالقيادة اإلنساين الرحيم لؤلفراد كاعتبار العامل العاطفي كا٤بعنوم  -3

 أساسان ٢بفز الفرد على زّيدة إنتاجو.
ظمة مع إٮباؿ البيئة احمليطة الٍب تعمل اىتمامها ابلفرد كا١بماعة داخل ا٤بن النظرية حصرت -4

 فيها ا٤بنظمة.

 

                                                           
 ، بتصرؼ.219( ينظر: كلود االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 1
 ، بتصرؼ.242البن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص( ينظر: كلود ا 2
 ، ابختصار كتصٌرؼ.30-29( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 3
 ، بتصٌرؼ.157( ينظر: العجلوين، النظرية اإلدارية اإلسبلمية: استنباط األسس كا٤ببادئ، )مصدر سابق(، ص 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



64 
 

 ادلطلب الثالث: مناذج نظرايت إدارية معاصرة

النموذج الياابين ُب  لالٍب ٛبثٌ  "Zنظرية "كيكتفي الباحث إبيراد ٭بوذجْب إداريْب معاصرين، كٮبا: 
  ، كذلك ُب الفرعْب التاليْب:"ةإدارة ا١بودة الشامل": ، أك ما ييسمىاإلدارة، ك٭بوذج اإلدارة التشاركية

 : النموذج الياابين يف اإلدارة، أو"Z"الفرع األول: نظرية 

% مقارنة ابلوالّيت ا٤بتحدة خبلؿ السنوات الٍب 400لقد ازداد مستول اإلنتاج ُب الياابف بنسبة 
، لأعقبت ا٢برب العا٤بية الثانية، السبب الذم جعل الكثّبين ينظركف إل كنو بقي شعور يو إبعجاب عاـر

أبف الطرؽ كاألساليب الياابنية غّب قابلة للتطبيق ُب البيئة األمريكية، ما دفع ا٤بهندسْب  بعض الباحثْب
، فاختاركا مصنع التجميع "افطقة ا٤بصانع ُب فلينت بوالية "ميشغكا٤بدراء إىل افَباض إمكانية تطبيقها ُب من

ستوّيت ا٫بداران من حيث الكفاءة كالنوعية ُب ا٤بؤسسة  النهائي لسيارات "بيويك"، كالذم كاف أكثر ا٤ب
ككل، كبعد إعادة النظر ُب أسلوب إدارة ا٤بصنع ٕبيث أصبح شبيهان أبسلوب اإلدارة الياابنية، كخبلؿ 
عامْب: ارتقى ىذا ا٤بصنع إىل ا٤برتبة األكىل بْب مصانع التجميع العديدة ٤بؤسسة جنراؿ موتورز من حيث 

كالواقع أف األفكار الٍب صيغت على أساسها عملية إعادة التشكيل اإلدارم للمصنع .. .الكفاءة كالنوعية
( ُب اإلدارة، كالٍب تنٌص ببساطة على: أٌف مشاركة العاملْب Zا٤بذكور ىي القاعدة الٍب تيبُب عليها نظرية )

 (.1ُب اإلدارة ىي األساس ُب االرتقاء ٗبستول اإلنتاج)

الياابنية الٍب تتسم اب٢بذؽ كاللياقة كالتهذيب ُب ا٤بعاملة اإلدارية، دفعت إف تفٌحص جوانب ا٤بهارات 
أكشي كليم أكشي الستقصاء ا٣بصائص األكلية لتنظيم اإلدارة الياابنية، كالٍب تيشٌكل قواعد النظرية، فبلح  

 (: 2)ةالتاليا٤ببلحظات 

ة، كىي قاعدة تقـو عليها الوظيفة مدل ا٢بياة، كىذه أىم خاصية تتميز هبا ا٤بنظمة الياابني -1
 العديد من أكجو ا٢بياة الياابنية، فهي نتيجة لتىوٌفر بنية اجتماعية كاقتصادية فريدة من نوعها.

التقوًن كالَبقية، حيث أهنما ُب النموذج الياابين يٌتسماف ابلبطء الذم قد ال يشٌجع على  -2
وظف أكثر انفتاحان لتقٌبل التعاكف ا٤ببادرة، كال ٰبٌفز على االجتهاد، إال أف ذلك ٯبعل ميوؿ ا٤ب

كرفع مستول األداء، ألف النظاـ ينطوم على اإلشارة إىل أف األداء السليم البد أف تظهر 
 نتيجتو الٍب يستفيد منها ا١بميع ُب هناية ا٤بطاؼ.

                                                           
 .15"، )مصدر سابق(، صZين ُب اإلدارة: نظرية "( ينظر: أكشي، النموذج اليااب 1
 .كتلخيص من عشرات الصفحات ما بعدىا ابختصار 31، )مصدر سابق(، صZ( ينظر: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية  2
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الذم يعمل على  "نظاـ الدكراف الوظيفي" :مسارات ا٢بياة الوظيفية غّب ا٤بتخٌصصة، كتعِب -3
ظف بْب األقساـ كالدكائر ليناؿ أكرب قسط ٩بكن من ا٣بربات ا٤بختلفة، ٕبيث تنقيل ا٤بو 

 يستطيع أف يعرؼ الناس كاإلجراءات كا٤بشكبلت ُب أم ٦باؿ آخر ضمن ا٤بنظمة.
ا٤بشاركة ُب اٚباذ القرارات، ٕبيث يتم إشراؾ كل من يتأثر ابلقرار ُب اٚباذه، من خبلؿ  -4

 ٌدث مع األشخاص ا٤بعنيْب ككضع البدائل.تيسند إليها مهمة التح ؽو رى تشكيل فً 
القيم ا٤بشَبكة، حيث االىتماـ القوم لئلدارة الياابنية ابلقيم ا١بماعية ا٤بوٌحدة، كعلى األخص  -5

 : داخل ا٤بنظمة الواحدة، كبْب ا٤بنظمات داخل اجملتمع.الشعور ا١بماعي اب٤بسؤكلية
فّب ٦بموعة من الوسائل الٍب تيقٌدـ النظرة الشمولية لبلىتماـ ابلعاملْب، كذلك من خبلؿ تو  -6

٢بف  التوازف العاطفي كالنفسي لدل  ؛الدعم االجتماعي كالتنفيس العاطفي الضركرم
 العاملْب.

غّب ظاىرة للعياف، كىذا يولد جو من الثقة الذم سيؤثر حتمان ك  ةينظاـ ككسائل الرقابة ضمن -7
 ُب اإلنتاجية.

ا الحظو كليم التقطو الباحث ٩ببعض النقد، كالذم  لنظريةمل ٯبٌنب ا كبكٌل إٯبابياتو كلو  كلكن ذلك
 أكشي نفسو ُب دراستو لذلك النموذج، كمن ذلك:

يبقي قتل ا٢بافز كٙبطيم ركح ا٤ببادرة  ،كبطء عملية تقوًن كترقية ا٤بوظفْب ،الوظيفة مدل ا٢بياة -1
 (. 1احتماالن قائمان غّب مستبعد)

ص ُب أداء عمل معْب، أف يؤثر على قضية التخصٌ ( Zالبد لنظاـ الدكراف الوظيفي ُب ٭بوذج ) -2
 كالذم سيكوف لو أثره على االتقاف كا١بودة بوجو ما.

ُب فلسفتها اإلدارية غالبان عندما يكوف القائم على  (z)تنجح ا٤بنظمات الٍب تعتمد نظرية  -3
و لن إدارهتا ىو ا٤بؤسس نفسو، كأما إذا كانت الشركة ملكان لعدد كبّب من ا٤بساٮبْب، فإنٌ 

 (.2يكوف لديهم أساس للثقة بقدرة ا٤بديرين على حسن تصريف األمور)
يعلم ا٤بديركف غّب ا٤بؤسسْب أبف استقرارىم ُب الوظيفة كترقيتهم ُب ا٤بستقبل يعتمداف على  -4

خذكنو من قرارات على ا٤بدل القصّب، كابلتايل: فإهنم يتجنبوف اٚباذ النتائج ا٤بلموسة ٤با يتٌ 

                                                           
 ، ابختصار كتصٌرؼ.43"، )مصدر سابق(، صZ( ينظر: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية " 1
 ، ابختصار.267"، )مصدر سابق(، صZ: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية "( ينظر 2
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ة األمد؛ ٤با تنطوم عليو من ٨باطر، كعليو: فإف من الشركط الضركرية لتطوير القرارات الطويل
 (.1( من ا٤بنظمات: أف يكوف ا٤بدير من ا٤بؤسسْب أك ا٤بالكْب)Zالنوع )

( تتطلب نوعان خاصان من البيئات، ك٧براابن فريدان تتطور فيو، كمنها مثبلن: Zأف الشركة من نوع ) -5
كاملة من أمثاؿ: "كوداؾ"، كىذه الشركات قد تصبح بيئة الشركات الٍب على ىيئة مدف مت

مستبدة إذا انعكست عبلقات السلطة ا٥برمية ُب الشركة على ا٢بياة االجتماعية للعاملْب، 
أك القرية الزراعية الٍب تسودىا ا٥بيمنة  ،كىذه طبيعة اجملتمعات الصغّبة الٍب تشبو ا٤بستعمرات

 (.2ة)األبويٌ 

 "اجلودة الشاملة"نظرية : ، أواإلدارة التشاركيةالفرع الثاين: نظرية 

ا١بودة الشاملة ُب الياابف مع بداية ٟبسينيات القرف العشرين، كقد القى تطبيقها ٪باحان ُب  نشأت
الياابف، كبعض البلداف اآلسيوية أكثر من أكراب كأمريكا الٍب بدأت بتبنيها مع بداية الثمانينات. كإلدارة 

أرض الواقع، كتعترب األخبلؽ  ا لضماف ٙبقيق جودة شاملة علىية عناصر البد من توافرىا١بودة الشاملة ٜبان
أساس تلك العناصر، كيعترب اإلصرار على ىرمية التنظيم سببان رئيسيان ُب فشل تطبيق ا١بودة الشاملة، ألف 

 (.3تقوية العاملْب كعدـ التوٌقف عند ا٢بدكد التنظيمية من أىم مبادئها)

" كمبادئ لتحسْب ئ األربعة عشر الٍب قٌدمها "دٲبنجدئ إدارة ا١بودة الشاملة ُب ا٤ببادخص مباتتلٌ ك 
٩بارسة اإلدارة، كالٍب ٱبلص فيها إىل القوؿ: إف اإلدارة ُب ا٤بنظمة ىي ا٤بسؤكلة عن بناء النظاـ كفهمو 

 (: 4ككضع اإلجراءات ا٤بتماسكة من أجل دعم عملية ٙبسْب النوعية من خبلؿ تنفيذ مهمتْب)

 األخصائيْب.ىو ٨بطط لو ابلتعاكف مع التقليل من األسباب االستثنائية لبلختبلؼ عٌما  األوىل:

التحسْب ُب النظاـ كالعمليات من خبلؿ ٙبديد كتصحيح األسباب العادية لبلختبلؼ عما ىو  الثانية:
 ٨بٌطط لو.

                                                           
 ، ابختصار.268-267"، )مصدر سابق(، صZ( ينظر: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية " 1
 ، ابختصار.269-268"، )مصدر سابق(، صZ( ينظر: أكشي، النموذج الياابين ُب اإلدارة: نظرية " 2
إدارة اجلودة الشاملة وإدارة اجلودة يف اإلسالم: زلاولة عبد اللطيف، عبد اللطيف عبد اللطيف، كالعجلوين، إبراىيم طو العجلوين، (  3

 ، كرقة ٕبثية مقٌدمة إىل ا٤بؤٛبر العلمي الثاين لكلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية: ا١بودة الشاملة ُب ظل إدارة ا٤بعرفة، ٧بورللتجسري والتطوير
 ، بتصرؼ.2ـ، ص27/4/2006-26إدارة ا١بودة الشاملة ُب منظمات األعماؿ، جامعة العلـو التطبيقية، عماف األردف، 

 ، ابختصار.115( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق( ص 4
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النظرية بتلخيص مبادئ قوة كنتائج ىذه  كقد قاـ الباحثوف بعد إجراء دراسات ٘بريبية ٚبترب
ُب سبعة مكوانت أساسية تعرٌب عن ماىية النظرية كخبلصة الفكر الذم تقـو عليو  "دٲبنج" األربعة عشر

 (:1إدارة ا١بودة الشاملة، كىي)

 قيادة ذات رؤية: أم توفّب أفراد بصفات قيادية ٲبلكوف رؤية. -1
 .من جهة  ا٤بنظمة كاجملتمع، كبْبمن جهة التعاكف الداخلي كا٣بارجي: بْب أفراد ا٤بنظمة -2
 التعٌلم: كيعِب استمرار التعٌلم كالتدريب لتطوير العامل مهاراتو كتوسيع معارفو. -3
 كمتابعة تفاصيلها بدقٌة. ،كإدارهتا ،إدارة العملية: كيعِب الوعي إبجراءات العمليات -4
 التحسْب ا٤بستمر: كتعِب التطوير الدائم كالتحسْب ُب األداء. -5
 كتعِب جاىزية العامل لتلبية متطلبات ا١بودة. موائمة العامل: -6
 ا٣بدمة ابستمرار. ٙبسْب ٙبقيق رضا العميل: من خبلؿ ٙبسْب ا٤بنتج أك -7

ىا معٌوقات رب كاضع النظرية كأ٠باه: ا٣بطاّي السبع، كالٍب اعت كٲبكن رصد نقد النظرية ٗبا أكرده "دٲبنج"
 (: 2تطبيق نظريتو، كىي) ـأما

 اه التحسْب، كعدـ اتساقو عند كضع ا٣بطة للمنتج.عدـ دٲبومة ا٥بدؼ اب٘ب -1
 الَبكيز على الربح قصّب ا٤بدل. -2
 عدـ كفاءة أنظمة تقوًن أداء العاملْب. -3
 التغيّب ا٤بستمر ُب اإلدارات العليا. -4
 إ٪باز القرارات على أساس األرقاـ الكمية، ك٘باىل البياانت الٍب ٙبتاج إىل ٙبليل. -5
 كىل.عدـ بناء ا٤بنتج منذ ا٣بطوة األ -6
 ارتفاع تكاليف ضماف جودة ا٤بنتج النا٘بة عن التكاليف الصحية كاالستشارات القانونية. -7

كُب هناية ىذا الفصل، كبعد االطبلع على مفهـو اإلدارة اإلسبلمية بعد استعراض: نشأهتا، كأىم 
تعراض أىم مراحل تطٌورىا، كبعض أئمتها كأساطينها، كبعد عرض مستنداهتا كأدلتها الشرعية، كبعد اس
حاكؿ كلو مدارس كنظرّيت اإلدارة ا٢بديثة كنقدىا، كبعد الكشف عن جوانبها السلبية كاإلٯبابية، 

                                                           
 كما بعدىا ابختصار كتصٌرؼ. 3ـ، )مصدر سابق(، ص( عبد اللطيف، كالعجلوين، إدارة ا١بودة الشاملة كإدارة ا١بودة ُب اإلسبل 1
 ، ابختصار.116( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



68 
 

إىل النظر من خبلؿ ما ذيكر إىل إمكانية اإلدارة اإلسبلمية على سٌد  ا٤ببكرة ا٤بقارنة٘باكز الباحث 
 ا٤ببلحظات التالية: جلعلى ع أف يدٌكف ، ألمكنوالقصور الذم اعَبل نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة

أٌف اإلدارة اإلسبلمية مستندة ُب مفهومها كتطبيقها إىل شريعة كدين يعترب كل تصٌرؼ ُب اجملاؿ   -1
اإلدارم تصرفان ذم عبلقة بعقيدة كشريعة كأخبلؽ، كأهنا اعتربت الرقابة الذاتية )اإل٥بية( ُب أداء 

الرقابة  كقراطية الٍب كاف من جوانبها السلبية:األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور النظرية البّب األعماؿ، 
 .الشديدة

ثل  -2
ي
أف اإلدارة اإلسبلمية إدارة راشدة، ذات أىداؼ نبيلة ككسائل شريفة، تعتِب ابلقيم كا٤ب

األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور النظرية كالفضائل، كتعترب رشد اإلنساف، كتنشد ٙبقيق سعادتو، 
ها السلبية: إٮباؿ ا١بوانب اإلنسانية كاعتبار الفرد ُب التنظيم كآلة أك  البّبكقراطية الٍب كاف من جوانب
ىو: نظره العلمية، ك  النقد األساسي ا٤بوٌجو لنظرية اتيلور، كما ٘برب كجزء من آلة، كليس كإنساف

رٌكو غرائزه إىل حٌد كبّب، كٙبكمو ا٤بادة، كا٤بادة ىي  إىل العامل على أنو إنساف غّب رشيد، ٙبي
 .الوحيد الذم ٰبٌفزه، كمل أيخذ ُب حسبانو ا١بانب اإلنساينالعنصر 

أف اإلدارة اإلسبلمية إدارة ذات بعد اجتماعي إنساين متوازف، تعترب مصلحة ا١بماعة من غّب أف  -3
قد تصبح بيئة مستبدة  الياابنية الٍب Zهتضم حقوؽ الفرد، األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب خلل نظرية 

 حيث تصبحا٥برمية ُب الشركة على ا٢بياة االجتماعية للعاملْب،  إذا انعكست عبلقات السلطة
 .٤بستعمرات، أك القرية الزراعية الٍب تسودىا ا٥بيمنة األبويٌةابشبو أ
أهنا إدارة كاقعية تتعامل مع النوازؿ ٔبدية، كتعتمد ُب مبادئها الشورل كالعدؿ كا٢بكمة كتشَبط  -4

تاج، كٙبرص على ترشيد اإلستهبلؾ، كعلى مصلحة الطاعة ُب ا٤بعركؼ، كٙبٌث على زّيدة اإلن
ماسلو للحاجات كالدافعية   األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور نظريةا٤بنتجْب، كٙباف  على ا٤بنتج،  

كالبعد عن الواقعية، كقصور نظرية العبلقات اإلنسانية أللتوف مايو الٍب غالت  ابلطابع النظرم
، كأغفلت ية كاالجتماعية كحوافز أساسية ١بميع األفرادُب تقدير أٮبية العوامل النفس كابلغت

، كابلغت ُب اعتبار العامل العاطفي ُب حفز العوامل االقتصادية كالتقنية ُب العبلقات اإلنتاجية
 األفراد على زّيدة اإلننتاج. 
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فق أف اإلدارة اإلسبلمية إدارة ديناميكية مرنة تركت للمديرين ابب االجتمهاد اإلدارم مفتوحا ك  -5
مقتضيات الشريعة كأيطرىا العامة، األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور النظرية البّبكقراطية الٍب كاف 

  .ا١بمود كااللتزاـ ا٤ببالغ فيو ابللوائح ُب اٚباذ القرارات كالعمل جوانبها السلبية: أىمٌ  من
مؤلفات فٌذة ُب  أف الفكر اإلدارم اإلسبلمي فكر انضج، قٌدـ للبشرية ُب مرحلة حضارية مبكرة   -6

اإلدارة كالسياسة.، كمن الطبيعي ألٌم سبق حضارم أف يقدـ ٤بن بعده من أجياؿ اإلنسانية 
إبفادة النهضة األكربية ٩با  -منطقيان –خدمات فكرية كمعرفية، األمر الذم ٯبعل الباحث أف ٯبـز 

  قدمتو ا٢بضارة اإلسبلمية ُب عمـو اجملاالت، كُب اجملاؿ اإلدارم خصوصان. 
إف ما أكرده الباحث ىنا على عجل ُب بياف قدرة كإمكانية اإلدارة اإلسبلمية ٗبا استندت عليو من 
٨بزكف فكرم انتج من شريعة إ٥بية عرفت حاؿ اإلنساف كمكنوانت نفسو، كما يصلح حالو، كعملت من 

خبلؿ الفصوؿ خبلؿ أحكامها على جلب ا٤بصاّب كدرء ا٤بفاسد: ىو حقيقة ابتدائية ستتجٌلى أكثر من 
التالية من ىذه الدراسة، كبذلك يكوف قد ٛبت اإلجابة على على السؤاؿ األكؿ من ىذا البحث، كمن 

أىٌم  تجلية مفهـو اإلدارة اإلسبلمية، كالتأصيل ٤بستنداهتا، كالوقوؼب ، كالقاضيٙبقق ا٥بدؼ األكؿ منها
ن ا١بوانب اإلٯبابية كا١بوانب السلبية الٍب معا٤بها كمنطلقاهتا ُب طور نشأهتا كمراحل تطورىا، مع الكشف ع

من خبلؿ نقدىا بعد استعراضها؛ لبياف مدل إمكانية اإلدارة اإلسبلمية  نظرّيت اإلدارة ا٢بديثةٛبيزت هبا 
 على سٌد خللها كقصورىا إف كجد.
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 الفصل األول خالصة

 ا٢بديثة اإلدارة نظرّيت مٌ كأى اكمستنداهت اإلسبلمية اإلدارةفهـو ٤بالفصل األكؿ: " لقد عرض
: اإلدارة اإلسبلمية: " حملة اترٱبية عن ٛبهيد كمبحثْب، عنػٍوىفى التمهيد بػػػػالذم تناكلو الباحث ُب ك كنقدىا، 

 ؛ كإيرادملسو هيلع هللا ىلصنقطة بدايتها ٗبنطقها اإلسبلمي ا٤بميز على يد رسوؿ هللا  أثبت فيو الباحث، نشأهتا كتطورىا"
 بعض احملطات كالتصرفات كالسلوكيات اإلدارية منطلقاهتا من خبلؿ ذكرأىم معامل اإلدارة ا٢بديثة ك 

، ليتوقف ملسو هيلع هللا ىلصابختصار، تبعو عرض ٨بتصر ٤با سار عليو األصحاب الكراـ بعد رسوؿ هللا  اإلسبلمية
الباحث قليبلن أماـ عبقرية عمر بن ا٣بطاب اإلدارية الذم أضاؼ إىل اإلدارة اإلسبلمية قفزات نوعية ال 

 ثوف اإلداريوف يقفوف أمامها إبجبلؿ كتٌعجب!!. يزاؿ الباح

ا، حيث عٌرؼ الباحث ٤بفهـو اإلدارة اإلسبلمية كمستنداهت ٍب عرض ُب ا٤ببحث األكؿ ُب مطلبْب
ب إضاُب، ٍب تناكؿ عرض مصاردىا كمستندات شرعية طبلحا، كابإلدارة اإلسبلمية كمركٌ ابإلدارة لغة كاص

لكتاب العزيز كالسنة ا٤بطهرة كالقياس كاإلٝباع كاالستحساف كا٤بصلحة ٥با، فذكر مستنداهتا الشرعية من ا
 كسٌد الذرائع كاجتهاد الفقهاء.

مدارس كنظرّيت من الفصل األكؿ، فقد تناكؿ فيو الباحث العرض ألىٌم  ا٤ببحث الثاينكأما 
إلدارم، كمبلحظة ابختصار شديد، كذلك بغية الوقوؼ على ما قٌدمتو ُب اجملاؿ ا اإلدارة ا٢بديثة كنقدىا

نظرية اإلدارة اإلسبلمية كقدرهتا ُب سٌد مدل ٛبٌيز  -الحقا  – مكامن القوة كالضعف فيها؛ الستجبلء
 قصور النظرّيت اإلدارية ا٢بديثة.

 التالية: األمور ما عرضو ُب الفصل األكؿ كقد الح  الباحث من خبلؿ 

مل  ملسو هيلع هللا ىلصأٌف إدارتو ، ك ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا كاف على يد   كنشأهتا أف نقطة بداية اإلدارة اإلسبلمية -1
: ٚبطيط، تنظيم، توجيو، أغلب أك كل عناصر اإلدارة ا٢بديثة عن ُب ٩بارساتو التطبيقية تتخٌلف

 .توظيف، رقابة....!!!
 فذان.كقائدان ٛبٌتع ٗبؤىبلت جبلية كمؤىبلت مكتسبة جعلت منو مديران  ملسو هيلع هللا ىلصأنو  -2
 .كابقي األدلة الشرعية على الكتاب كالسٌنة هابنت فلسفت ،ةيٌ دين أٌف مستندات اإلدارة اإلسبلمية -3
ا كأثرىا ُب مسار اإلدارة ّيت اإلدارية الٍب تركت بصمتهقر أف التاريخ اإلسبلمي ثرٌم ابلعب -4

انطلقت من رؤيتهم  ،كتركوا أفكاران ٩بيزة أٌف ا٤بفكرين ا٤بسلمْب كتبوا كألٌفو ُب اإلدارةكا٢بكم، ك 
 فق مقتضيات كرؤل الشريعة اإلسبلمية.الفلسفية ا٤بتحٌصلة من فكر تشٌكل ك 
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أف للمدارس كالنظرّيت اإلدارية ا٢بديثة أثر إٯبايب ُب الفكر اإلدارم كُب أتصيلو العلمي ا٤ببِب  -5
 على التجريب.

الح  الباحث أف اىتماـ النظرّيت ا٢بديثة كاف منصٌبان على ا٤بصنع، ما يفٌسر النظرة ا٤بادية  -6
 اعية مع بداّيت القرف التاسع عشر ا٤بيبلدم.لؤلشياء الٍب رافقت النهضة الصن

مل تسلم من النقد  -كرغم مساٮباهتا ا١بليلة ُب علـو اإلدارة كتطبيقاهتا -أف النظرّيت ا٢بديثة -7
بَبكيزىا على جانب كاحدو أك أكثر، فغالبان ما أغفلت جانبان ما، ما أفقدىا الشموؿ كالعمـو ُب 

 بو النظرية لتسٌمى نظرية.الذم ٯبب أف تتمتع ىو الشرط ٦با٥با، ك 
أٌف مواطن ا٣بلل كالقصور الذم طاؿ نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة، ال ٲبكن سٌده ك٘باكزه إال ابعتماد  -8

مقررات نظرية اإلدارة اإلسبلمية الٍب استندت إىل أدلة شريعة إ٥بية مرنة اعتربت ا٤بصلحة، 
على سبيل  تفصيالً  كومن ذلختبلفات الزماف كا٤بكاف كاألشخاص، كتستطيع استيعاب ا

 :ال احلصر ما يلي ادلثال
أٌف اإلدارة اإلسبلمية مستندة ُب مفهومها كتطبيقها إىل شريعة كدين يعترب كل تصٌرؼ ُب اجملاؿ   - أ

اإلدارم تصرفان ذم عبلقة بعقيدة كشريعة كأخبلؽ، كأهنا اعتربت الرقابة الذاتية )اإل٥بية( ُب أداء 
رب قصور النظرية البّبكقراطية الٍب كاف من جوانبها السلبية: األعماؿ، األمر الذم ٲبكن أف ٯب

 .الٍب تفرضها اإلدارة على أفرادىا الشديدة البشرية الرقابة
ثل  - ب

ي
أف اإلدارة اإلسبلمية إدارة راشدة، ذات أىداؼ نبيلة ككسائل شريفة، تعتِب ابلقيم كا٤ب

الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور كالفضائل، كتعترب رشد اإلنساف، كتنشد ٙبقيق سعادتو، األمر 
النظرية البّبكقراطية الٍب كاف من جوانبها السلبية: إٮباؿ ا١بوانب اإلنسانية كاعتبار الفرد ُب 
التنظيم كآلة أك كجزء من آلة، كليس كإنساف، كما ٘برب النقد األساسي ا٤بوٌجو لنظرية اتيلور 

رٌكو غرائزه إىل حٌد كبّب، كٙبكمو العلمية، كىو: نظره إىل العامل على أنو إنساف غّب رشيد، ٙبي 
 ا٤بادة، كا٤بادة ىي العنصر الوحيد الذم ٰبٌفزه، كمل أيخذ ُب حسبانو ا١بانب اإلنساين.

أف اإلدارة اإلسبلمية إدارة ذات بعد اجتماعي إنساين متوازف، تعترب مصلحة ا١بماعة من غّب  - ت
الياابنية الٍب قد تصبح بيئة  Zأف هتضم حقوؽ الفرد، األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب خلل نظرية 

مستبدة إذا انعكست عبلقات السلطة ا٥برمية ُب الشركة على ا٢بياة االجتماعية للعاملْب، 
 حيث تصبح أشبو اب٤بستعمرات، أك القرية الزراعية الٍب تسودىا ا٥بيمنة األبويٌة.
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ورل كالعدؿ كا٢بكمة الش عملها مبادئالنوازؿ ٔبدية، كتعتمد ُب أهنا إدارة كاقعية تتعامل مع  - ث
الطاعة ُب ا٤بعركؼ، كٙبٌث على زّيدة اإلنتاج، كٙبرص على ترشيد  على األفراد كتشَبط

كثبت ذلك ٗبا أكرد الباحث من  نتجْب، كٙباف  على ا٤بنتج،اإلستهبلؾ، كعلى مصلحة ا٤ب
لطابع اب الٍب اتسمت األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور نظرية  ماسلو للحاجات كالدافعية أدلة،

النظرم كالبعد عن الواقعية، كقصور نظرية العبلقات اإلنسانية أللتوف مايو الٍب غالت كابلغت 
ُب تقدير أٮبية العوامل النفسية كاالجتماعية كحوافز أساسية ١بميع األفراد، كأغفلت العوامل 

حفز األفراد  االقتصادية كالتقنية ُب العبلقات اإلنتاجية، كابلغت ُب اعتبار العامل العاطفي ُب
 على زّيدة اإلنتاج.

كفق  هاد اإلدارم مفتوحان ية مرنة تركت للمديرين ابب االجتأف اإلدارة اإلسبلمية إدارة ديناميك - ج
مقتضيات الشريعة كأيطرىا العامة، األمر الذم ٲبكن أف ٯبرب قصور النظرية البّبكقراطية الٍب كاف 

 غ فيو ابللوائح ُب اٚباذ القرارات كالعمل.من جوانبها السلبية: ا١بمود كااللتزاـ ا٤ببال
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 التأصيل النظري""نظرية اإلدارة اإلسالمية  : الفصل الثاين

 وفيو:

 النظرية ومرتكزات سبهيد: شروط

 أقسام ومقومات اإلدارة اإلسالمية ادلبحث األول:

 اإلدارة اإلسالميةادلبحث الثاين: أسس ومبادئ وقيم 

 ، ومرتكزات نظريتها،اإلدارة اإلسالميةائص ادلبحث الثالث: خص

 .نظرية اإلدارة اإلسالميةوادلقومات النموذجية ل 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



74 
 

 
 اإلسبلمية" ة كأتطّب نظرية اإلدرةُب بلور كمنهجيتو الباحث  رؤيةيبٌْب  (1) " رسم توضيحي
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 النظري""التأصيل نظرية اإلدارة اإلسالمية  الفصل الثاين: 
 

 سبهيد: شروط ومرتكزات النظرية

أف يلتـز ابلضوابط  -لكي يكوف علمٌيان ك  -ينبغينظرية اإلدارة اإلسبلمية  إٌف العمل على إخراج 
، كأف أيخذ ابلعوامل كاالعتبارات الٍب ٯبب بتوفّب مقوماتو ا٤باديٌة ؛ كذلكلبناء النموذج العاٌمةا٤بنهجية 

نظرية ُب السلوؾ اإلدارم، كلتماـ ذلك: يرل الباحث أف يكوف منطلق  أمٌ  غةاألخذ هبا ُب أٌم ٧باكلة لصيا
ٖببلصة ما اعتمده  أيضان  ، كابالستعانةنظرية اإلدارة اإلسبلميةتعريف  مقتضيات كعناصر ذلك من ٙبقيق

 .بناء أم نظريةُب  كضوابط كاعتبارات اإلدارة من شركط كمرتكزات اابحثو 

اإلطار الفلسفي العاـ الذم حٌددتو نصوص "أبهنا: ارة اإلسبلمية  نظرية اإلدل الباحث كبتعريف
الشريعة اإلسبلمية كأحكامها، كما أفرزتو من قيم كمبادئ كمفاىيم كتصورات كأىداؼ ُب ٦باؿ ضبط 

ُب ٝبيع مناحي كمستوّيت العبلقات اإلنسانية، ُب قابلية دائمة للتطبيق، كاعتبار لتو ثى مٍ كأى السلوؾ اإلدارم 
الواجب توافرىا ُب  كالشركط كمن االعتبارات، إغفاؿ ألٌم متغٌّب قد يؤثر فيو" للبيئة احمليطة، كدكفاتـو 

ُب  الباحث صها، ك٣بٌ (1نٌوه إليو أبو سن)ك  ، ذكرىا بعض ابحثي اإلدارةالٍبصياغة كبناء أم نظرية، ك 
 :النقاط التالية

دئو ُب أف يكوف األقرب إىل التطبيق تدعمو أسسو كمباأف تكوف النظرية ٭بوذجان مثاليان ينبغي  -1
 العملي.

كأف تكوف أدكاهتا قادرة على تفسّب السلوؾ  ،ك٩بكنة التطبيق ،مقنعة النظرية ينبغي أف تكوف -2
 اإلدارم، كمناقشة ا٤بتغّبات الٍب تؤثر فيو.

رب اإلدارة تالنظرية عامة شاملة تتوٌحد مع فلسفة اجملتمع الذم تعمل فيو، كتعينبغي أف تكوف  -3
 .(2)جزءن من نظامو االجتماعي

: مفيدة، كاضحة، قابلة للتطبيق، تعطي توجيهات للراغبْب، كتقودىم النظرية ينبغي أف تكوف -4
 (.٫3بو ٙبقيق الكفاية)

                                                           
 ، بتصٌرؼ.182ق، ص1417، ّيض، السعودية، دار ا٣برٯبي، الر 6ط اإلدارة يف اإلسالم،( ينظر: أبو سن، أٞبد إبراىيم أبو سن،  1
 .120: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص( ينظر أيضان  2
 ، بتصٌرؼ كاختصار شديد.95( ينظر: العجلوين، النظرية اإلدارية اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 3
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ٲبكن للباحث أف ؛ نظرية اإلدارة اإلسبلمية تحٌقق ذلك كٌلو ُبمن ذلك كٌلو، كمن قناعة الباحث ب
 اإلدارة اإلسبلمية، كذلك من خبلؿنظرية  كأتطّب كإخراج كبلورة د مسار ىذا الفصل ا٤بعِب إبثباتٰبدٌ 

كمقوماهتا ُب الشريعة  ،أقسامها :، عن طريق استعراضنظرية اإلدارة اإلسبلميةٙبقيق شركط كاعتبارات بناء 
خصائص  :، كاستخبلصمن أدلة الشريعة اإلدارة اإلسبلميةكقيم  ،كمبادئ ،أسس :، كاستنباطاإلسبلمية
 ُب فلسفيان  ، كأتطّب ذلك كٌلونظريةتلك ال، كمرتكزات نظريتها، كا٤بقومات النموذجية لاإلسبلميةاإلدارة 
 ا٤بباحث التالية: ، كذلك من خبلؿ"نظرية اإلدارة اإلسالمية"٭بوذج 

 .ماهتاومقوّ  ارة اإلسالميةداإل أقسام ادلبحث األول:

 .اإلدارة اإلسالميةادلبحث الثاين: أسس ومبادئ وقيم 

نظرية اإلدارة ، ومرتكزات نظريتها، وادلقومات النموذجية لاإلدارة اإلسالميةبحث الثالث: خصائص ادل
 .اإلسالمية
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 أقسام ومقومات اإلدارة اإلسالمية ادلبحث األول:
 

 ُب الفركع التالية: عرضو الباحث كيتناكؿ ،اإلدارة اإلسالميةأقسام : األول ادلطلب

تنقسم األعماؿ ُب اجملتمع اإلنساين إىل: أعماؿ عاٌمة، كأعماؿ  اإلدارة العامة: الفرع األول:
-ويةخاٌصة؛ كاألعماؿ العاٌمة ىي: الٍب تكوف متعلقة بتنفيذ السياسة العاٌمة للدكلة، أك األشخاص ا٤بعن

(_ 1ت لو الشخصية القانونية دكف أف يكوف لو كجود حٌسي()ثبي )كالشخص ا٤بعنوم ىو: كل شخص ت
ىي هبذا ا٤بعُب تكوف شاملةن لؤلعماؿ ا٢بكومية مهما اختلفت أنواعها، سواء منها ما كاف العامة األخرل، ك 

متصبلن ابلناحية التعليمية أك الدفاعية أك الصحية أك االقتصادية أك غّب ذلك؛ كىذه كلها إدارات، كلكنها 
)نشاط ٝباعي ينشأ داخل ا متعلقة ابألعماؿ العامة، كتيعٌرؼ اإلدارة العاٌمة أبهنا: إدارات عامة؛ ألهنٌ 

الوحدات ا٢بكومية، كذلك من خبلؿ تقدًن خدمة أك سلعة معينة إىل ا١بمهور ُب كقت ٧بدد، ليس بقصد 
ا٢بصوؿ على الربح، كإ٭با بغية ٙبقيق أىداؼ عامة، كبصياغة إسبلمية أكثر كضوحان فاإلدارة العامة ىي: 

من خبلؿ تقدًن خدمة أك سلعة مشركعة إىل ؤٌدل ُب داخل الوحدات ا٢بكومية نشاط ٝباعي مشركع يي 
(، كىي كرغم ارتباطها الوثيق 2ا١بمهور، ليس بقصد الربح كإ٭با بغية ٙبقيق أىداؼ عامة مباحة()

ابلسياسة، إال أهنا تفَبؽ عن السياسة بكوف معُب األخّبة: فلسفة ا٢بكم كخطوطو العريضة كأىدافو العليا، 
(، كاإلسبلـ ُب شؤكف اإلدارة 3لتطبيق العملي كالتفصيلي كاليومي ٥بذا كلو)كأما اإلدارة العاٌمة، فمعناىا: ا

ات كمبادئ عاٌمة، أما التطبيقات كالتفصيبلت، فقد تركها  لؤلجياؿ، ٯبتهدكف إال بكليٌ  كا٢بكم، مل أيتً 
ف يكوف ىذا فق كا٤بصلحة العامة، ىذه ا٤بصلحة الٍب تتغّب عادةن بتغٌّب الزماف كا٤بكاف، بشرط أفيها ٗبا يتٌ 

 (.4ات)االجتهاد ُب إطار تلك ا٤ببادئ العامة كالكليٌ 

من -بدراسة اإلدارة العامة كأتصيلها ِب الفكر اإلدارم اإلسبلمي كالفقو السياسي اإلسبلميكقد عي 
عناية عميقة -ا٣ببلفة، كإدارة الشؤكف العامة خبلؿ دراسة: منظومة ا٢بكم ُب الشريعة اإلسبلمية، كمؤسسة

                                                           
 .38( ينظر: طبلية، نظاـ اإلدارة ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 1
 .49-48ة، )مصدر سابق(، ص( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمي 2
: اإلدارة ُب 31ضمن كقائع ندرة رقم  2، ٕبث رقم/بعض ادلبادئ اليت ربكم اإلدارة العامة يف اإلسالم( ينظر: عثماف، دمحم رأفت عثماف،  3

ابلقاىرة،  ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر2اإلسبلـ، ط
 ، كما بعدىا بتصرؼ بسيط كاختصار.108ـ، ص2001

 ، بتصرؼ بسيط.12( ينظر: طبلية، نظاـ اإلدارة ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 4
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، كتركت موراثن فقهيان ثرّيِّ ٯبيب كيعاِب كل أسئلة كمشكبلت إدارة الدكلة اٌصلت لكٌل دقائقهمستفيضة أ
إلدارة شؤكف  ا٤بؤٌىلة اإلسبلمية، كمل يغفل الفكر اإلدارم عن تقرير الشركط الٍب ينبغي توافرىا ُب ا٤بدير العاـ

ما -ابختصار-من ذلك مثبلن  الباحثاألمة العامة: اإلماـ أك ا٣بليفة أك رئيس الدكلة ككظائفو، كيذكر 
 حٌدده ا٤باكرم ُب ىذا الشأف، ُب النقطتْب التاليتْب:

  :الشروط اليت ينبغي توافرىا يف ادلدير العام إلدارة شؤون األمة العامةالنقطة األوىل: 

 العلم ا٤بؤدم إىل كالثاين:، العدالة على شركطها ا١بامعةكحصرىا ا٤باكردم ُب سبعة شركط: األكؿ: 
كالثالث: سبلمة ا٢بواس من السمع كالبصر كاللساف؛ ليصح معها مباشرة ما ، االجتهاد ُب النوازؿ كاألحكاـ

كا٣بامس: الرأم ، سبلمة األعضاء من نقص ٲبنع عن استيفاء ا٢بركة كسرعة النهوض كالرابع:، يدرؾ هبا
٤بؤدية إىل ٞباية البيضة كجهاد كالسادس: الشجاعة كالنجدة ا، ا٤بفضي إىل سياسة الرعية كتدبّب ا٤بصاّب

 (.1)كالسابع: النسب، العدك

 : وة العاّمة ومسؤولياتّ النقطة الثانية: مهاّم ادلدير العام يف إدارة شؤون األمّ 

تنفيذ األحكاـ بْب كالثانية:  حف  الدين على أصولو ا٤بستقرة،األكىل:  كحصرىا ا٤باكردم ُب عشر مهٌمات:
ٞباية البيضة كالذب عن ا٢برًن؛ كالثالثة: فة، صى النى  ْب ا٤بتنازعْب حٌب تعمٌ ا٤بتشاجرين، كقطع ا٣بصاـ ب

: إقامة ا٢بدكد؛ ةكالرابع، ؼ الناس ُب ا٤بعايش، كينتشركا ُب األسفار آمنْب من تغرير بنفس أك ماؿليتصرٌ 
ْب الثغور : ٙبصةكا٣بامس، لتصاف ٧باـر هللا تعاىل عن االنتهاؾ، كٙبف  حقوؽ عباده من إتبلؼ كاستهبلؾ

: جهاد من عاند اإلسبلـ بعد الدعوة حٌب يسلم أك يدخل ُب ةكالسادس، ة ا٤بانعة كالقوة الدافعةابلعدٌ 
، من غّب خوؼ كال عسف كاجتهادان  ان : جباية الفيء كالصدقات على ما أكجبو الشرع نصٌ ةكالسابع، الذمة
: استكفاء األمناء ةالتاسعك ال تقتّب، : تقدير العطاّي كما يستحق ُب بيت ا٤باؿ من غّب سرؼ ك ةكالثامن

كتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من األعماؿ كيكلو إليهم من األمواؿ؛ لتكوف األعماؿ ابلكفاءة 
: أف يباشر بنفسو مشارفة األمور، كتصفح األحواؿ؛ لينهض ةالعاشر ، مضبوطة، كاألمواؿ ابألمناء ٧بفوظة

 ة أك عبادة، فقد ٱبوف األمْب كيغشٌ بلذٌ  على التفويض تشاغبلن  ؿة، كال يعوٌ بسياسة األمة كحراسة ا٤بلٌ 
 (.2الناصح)

                                                           
، األحكام السلطانيةىػ(، 450( ينظر: ا٤باكردم، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، الشهّب اب٤باكردم، )ا٤بتوَب:  1

 ، "ابختصار".20)د. ت(، ص ، القاىرة، دار ا٢بديث،1ط
 ، "ابختصار".41( ينظر: ا٤باكردم، األحكاـ السلطانية، )مصدر سابق(، ص 2
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الٍب تتعلق بتنفيذ مشركعات ٩بلوكة لفرد أك ٦بموعة تلك  كىي: : اإلدارة اخلاصةالفرع الثاين
من األفراد ُب شكل شركة مشاركة خاصة، كيسمى العلم ا٤بتعٌلق بدراسة ىذه األعماؿ ا٣باصة أك 

(، كتيعٌرؼ إدارة األعماؿ أبهنا: )تنفيذ 1لفكر اإلدارم ا٤بعاصر: "علم إدارة األعماؿ")ا٤بشركعات ُب ا
(، كىذا 2األعماؿ كشؤكف األمواؿ بواسطة اآلخرين عن طريق ٚبطيط كتنظيم كتوجيو كرقابة ٦بهودىم()

غّب  رلبشكل مباشر على سائر أعماؿ التجارة كإدارة األنشطة االقتصادية األخطبعان التعريف ينسحب 
 .العاٌمة

: )أٌم نشاط ا من كجهة نظرو إسبلمية أبهناَبح مفهومهإدارة األعماؿ ا٣باصة كاقي  عيرٌفتقد ك 
مشركع كمقصود، فردم أك ٝباعي، يتٌم من خبللو تقدًن خدمة أك سلعة مباحة إىل ا١بمهور ُب فَبة زمنية 

 .(3ابح ا٤بشركعة()معينة؛ بغية ٙبقيق أىداؼ مباحة تتمثل ُب أقصى قدر ٩بكن من األر 

لقد حاز ىذا القسم من اإلدارة أيضان حظٌان كافران من اىتماـ الشريعة اإلسبلمية، حيث قٌننت ك 
أبحكامها حدكد التعامبلت ا٤بالية كاإلدارية، فحٌرمت كحٌللت كأابحت ككرىت كندبت، كحٌددهتا ٗببادئ 

الية كإدارة األعماؿ ا٣باٌصة، كتركت مساحة تضبط من خبل٥با مسار اإلدارة ا٤ب ،كأخبلقيةكتعبديٌة إٲبانية 
ُب أساليب كأدكات اإلدارة ٤بقتضى الزماف كا٤بكاف كالظركؼ، بشرط عدـ ٨بالفتو كاالبتكار االجتهاد 

ألحكاـ الشريعة ككلياهتا كخطوطها العامة، بل تركتو رىنان اب٤بصلحة ا٤بعتربة من الشارع، كبذلك ٲبكن 
 لشريعة ُب تسيّب كتدبّب إدارة األمواؿ كاألعماؿ ا٣باٌصة:مبلحظة كتقرير أمرين ٤بسلك ا

 ككلياهتا. ما ٛبليو أحكاـ الشريعةأف الدكلة قامت بتنظيم مسار اإلدارة ا٣باصة كفق األول: 

تركت ا٢برية ٤بديرم اإلدارات ا٣باصة ُب اختيار أسلوب إدارهتم كطرؽ تعاملهم  أٌف الشريعة الثاين:
رات الشريعة، فحٌققت بذلك ثبااتن ُب النظاـ، كمركنة ُب األسلوب، ما يوفٌر بشرط عدـ ا٣بركج على مقر 

لئلدارة اإلسبلمية ُب ٦باؿ إدارة االقتصاد اإلسبلمي إمكانية ٦باراة التطٌور، كىذا أقرب إىل ما يسميو عامل 
: "قتصاد اإلسبلميذاتية السياسة االقتصادية اإلسبلمية كأٮبية اال" ُب كتابو: دمحم شوقي الفنجرم: االقتصاد

خاصية ا٤بذىب كالنظاـ، كالذم يرل فيو: أف السياسة االقتصادية ُب اإلسبلـ سياسة إ٥بية من حيث 
أصو٥با، اثبتة على ما كرد ُب القرآف كالسنة؛ فهي غّب قابلة للتغيّب مهما تغٌّبت أشكاؿ اإلنتاج أك بلغت 

                                                           
 ، بتصٌرؼ.3( ينظر: طبلية، نظاـ اإلدارة ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 1
)ٕبث ٧بكم(، الندكة العلمية الدكلية السابعة: ية "القيم والثوابت"، إدارة ادلال واألعمال يف السنة النبو ( ينظر: عبابنو، مارية بساـ عبابنو،  2

 .1/246ـ، ج2015، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 1إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ط
 .45( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 3
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 أم: "؛ ككضعٌية من حيث تطبيقهااإلسبلمي صادممن تطٌور، كىذا ما يعرٌب عنو ابصطبلح: "ا٤بذىب االقت
كطبيعة اجملتمعات، كىذا ما يعرٌب عنو ابصطبلح: "النظاـ  مرنة متطورة ٗبا يتبلءـ كظركؼ الزماف كا٤بكاف

االقتصادم اإلسبلمي"، كىذه ا٣باصية أعطت االقتصاد اإلسبلمي الصبلح لكل زماف كمكاف، مع إمكانٌية 
 (.1تعٌدد صوره التطبيقية)

 اإلدارة اإلسالميةمات الثاين: مقوّ  ادلطلب

لقد قامت اإلدارة اإلسبلمية ٗبا ٲبٌيزىا عن اإلدارة الوضعٌية على: اعتناءىا اب١بانب القيمي ا٤بنبثق 
عن تعاليم كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كعلى مركنتها ُب تفاعلها ُب مواجهة الطوارئ كا٤بستجدات؛ فقد 

ا كمركنتها من مركنة الشريعة كأحكامها الٍب مل ٚبلي يومان من األبعاد اإلنسانية استمٌدت قوانينها كأحكامه
عن  بعيدان  ،صف ابلشمولية كاإلطبلؽا لئلدارة يتٌ ف ا٤بنهج اإلسبلمي يقدـ مفهومن كالركحية كالعملية؛ )إل

كىذا  ويٌة كحركٌية ٩بٌيزة،(، ما أعطى اإلدارة حي2()اال٫بصار ا٤بعرُب ُب إزاء التعامل مع ا٤بفهـو اجملرد لئلدارة
٤با لتلك ا٤بقومات من قيمة -ما دفع الباحث إىل تقسيم مقومات اإلدارة اإلسبلمية إىل: مقومات معنوية

ْب تبارىا كمراعاهتا، كذلك ُب الفرعكمقومات إدارية مادية، مل تغفل الشريعة أبدان عن اع -كمكانة ُب الشريعة
 التاليتْب:

كتشمل ا٤ببادئ القيمٌية الشخصية  إلدارة اإلسالمية:دلعنوية ل: ادلقومات ارع األولالف
التنظيمية الٍب ٙبكم منهجية اإلدارة كتضبط مسارىا ُب ا٤بنظمة أك ا٤بؤسسة، كالٍب انبثقت ا٤ببادئ للمدير، ك 

ُب اإلدارة اإلسبلمية من ٦بموع األحكاـ اإلسبلمية كٙبٌصلت من تشريعاهتا، فقاـ عليها الفكر اإلدارم 
٦بموعة األحكاـ كالتشريعات الٍب شرعها اإلسبلـ ) سبلمي، كأنتج نظامان إدارّين عرٌفو بعض الباحثْب أبنو:اإل

حاجاهتم الدنيوية  كتوجيههم كجهة ىادفة لتحقيق مصا٢بهم كسدٌ  ،كفردّين  لتنظيم جهود البشر ٝباعيان 
، فينضبط بذلك (3)(ساد ُب األرضكمنع اإلف ،كالبعد عن الشر ،زىم هبا إىل فعل ا٣بّبكحفٌ  ،ةكاألخركيٌ 

أساسها من  تستمدمسار كحركة العملية اإلدارية الٍب ارتكزت ُب نظريتها كقيمها ا٤بعنوية على مرتكزات: ا

                                                           
مصر، كزارة األكقاؼ، اجمللس  ،ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأمهية االقتصاد اإلسالميينظر: الفنجرم، دمحم شوقي الفنجرم،  ( 1

 .18ـ، ص1993 األعلى للشؤكف اإلسبلمية، مطابع األىراـ التجارية ُب قليوب، 
)موقع  البخاري يف فصول: )التيمم، الصالة، صفة ثياب الصالة(، السلوك اإلداري يف صحيح( ينظر: ٲباين، ىناء عبد الرحيم ٲباين،  2

 .2ـ، ص2014، اتريخ اإلضافة: www.riyadhalelm.com/book/10/195w_idari.docإليكَبكين(: 
 .23ـ، )مصدر سابق(، ص( ينظر: ٠بارة، اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبل 3
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، نظرية ا٤بنهج كا٤بعرفة كاألساليب كالوسائل كاإلدارة :علىا بشمو٥ب تصفتٌ ، فاالشريفة القرآف الكرًن كالسنة
 .(1)على التفاعل ما بْب النظرية كا٤بمارسة العملية تعتمد، كاساين كقيموعلى توجيو السلوؾ اإلن تعملك 

 ، ٲبكن تقسيم ا٤بقومات ا٤بعنوية لئلدارة اإلسبلمية إىل:كاستقراء نصوصو كمن تتبع أدلة الشرع

كىي ا٤بقومات ا٤بنبثقة من اإلٲباف برسالة اإلسبلـ ُب جانبها الغييب؛  أواًل: مقومات إميانّية: 
ل لئلدارة اإلسبلمية؛ فإف وف الدين اإلسبلمي ىو الرافد األصيابهلل كا٤ببلئكة كاليـو اآلخر، كلككاإلٲباف 

ا٤بقومات اإلٲبانية ىي أىم عناصر اإلدارة الرشيدة ا٤بؤديٌة إىل اإلتقاف؛ فهي ا٤بوٌلدة لعنصر ا٤براقبة الذاتية ُب 
لو  ،بكوف اإلنساف إنساانن ٧بَبمان ك  ،ت اإلداريةأداء األعماؿ اإلدارية، كلعنصر البعد اإلنساين ُب التعامبل

حقوقو مثلما عليو من الواجبات، ال ٦برد آلة إنتاج أك أداة مصمتة جامدة ُب كحدة ا١بهاز اإلدارم أك 
دين لو أجره من هللا، كيثاب فاعلو، كالعكس ابلعكس؛  ىي معاملتو ابلطريقة اإلنسانية اإلنتاجي، كأفٌ 

الشرعية،  تم ابإلنساف كتيعُب ٕباجاتو كهتتٌم بو؛ ألهنا إدارة منضبطة ابألحكاـفاإلدارة ُب اإلسبلـ هت
 (.2)كاإلنساف ٧بور اىتماـ الشريعة

اإلخبلص ؛ ككخبلصة مبادئو كقيمو كىذه ا٤بقومات الٍب ٛبٌثل ٜبرة الدين اثنياً: مقومات أخالقّية:
ومات كالسماحة، ككلها مق رٞبة كاللْب كالتواضعا٢بلم كاألانة كالصرب كالرفق كال كاألمانة كالعدالة كالتقول

، كىي سجاّي كرٲبة تؤيدىا الفطرة مؤثرة بشكل مباشر ُب السلوؾ اإلدارم كحسن سّبه كرشد مساره
سلَّم بضركرهتا ُب اجملاؿ اإلدارم)

ي
 (.3السليمة كالعقوؿ ا٢بكيمة، كىي ا٤ب

 عنصرين:على تشمل  كىي إلدارة اإلسالمية:ل اديّةادلقومات ادل: الفرع الثاين

قٌوـ الذم ال تقـو العملية اإلدارية إال بوجوده، ألٌف  األول: العنصر البشري ادلؤىل:
ي
كىو ا٤ب

اإلنساف ىو ٧بورىا ك٧بركها األساسي، كألٌف اإلدارة ظاىر إنسانية ال تقـو بدكنو، كتتطٌلب لتحقيق أىدافها 
ؤىبلت كمهارات تتمٌثل اب٤بهارات الشخصية ا١ببلية،  ٗبٌّين بشر عنصران ا٤بخطط ٥با كالنتائج ا٤برجوة منها: 

ل السلطة الشخصية الٍب تيشٌكل كاإلمكانيات البدنية، كا٤بهارات العلمية كالفنية ا٤بكتسبة، كمن ذلك تتشكٌ 
ا٤بزيج  :هناأب الٍب كصفها السلطةا قصد هب، الٍب اإلداريةابنضمامها إىل السلطة الر٠بية أحد مبادئ "فايوؿ" 

                                                           
 ، بتصٌرؼ كاختصار.74( ينظر: الشلعوط، نظرّيت ُب اإلدارة الَببوية، )مصدر سابق(، ص 1
 ، )بتصٌرؼ(.138( ينظر: ٠بارة، اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 2
، )ٕبث ٧بٌكم(، الندكة العلمية الدكلية ال يف السّنة النبويةمبادئ إدارة ادلال واألعم( ينظر: عبد الرٞبن، دمحم أبو بكر عبد الرٞبن،  3

 .1/290ـ، ج2015، ة، ديب، اإلمارات العربية، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربي1السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، ط
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من الصفات  :أم ،كالسلطة الشخصية ،ة من ا٤بنصب الذم يشغلو اإلدارملطة الر٠بية ا٤بستمدٌ من الس
(، كالٍب سبق إليها تقرير القرآف الكرًن ذلك أساسان مؤىًٌبلن العتبلء صهوة اإلدارة 1)الشخصية الٍب يتمتع هبا

 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفٱُّٱ: تعاىلسبحانو ك بقولو 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 هب مب خب جبحب هئ  مئ خئُّٱُب موضع آخر:  سبحانو كقاؿ (،247البقرة: )َّجت هب مب خب حب

ُب ا٤بديرين، إٍف ٙبٌققت: حٌققت العدؿ كا٤بساكاة  كىذه مؤىبلت (،26القصص: )َّ خت حت جت
ا٢بـز ُب كا٤براقبة كاحملاسبة كاالمتثاؿ كالطاعة، كأبرزت القدرة كالكفاءة ُب رسم ا٣بطط ككضع األىداؼ، ك 

 (.2اٚباذ القرارات اإلدارية البلزمة، على أساس من النزعة الشوريٌة)

، كا٤بواد األكليةكاألرض كالبناء كا٤برافق كاألدكات كاآلالت   الثاين: عناصر اإلنتاج األخرى:
-أك عدمها-ككسائط النقل كاالتصاؿ، ككٌلها مقومات مادية ٙبتاجها اإلدارة ُب ٙبقيق أىدافها، كٚبٌلفها

ُب أم منشأة، كيؤيٌد كل ذلك ما ذىب إليو "كمبل" ُب اتزاف ا٤بسار اإلدارم خلل ُب حتمان إىل يفضي 
كالوظائف ذات العبلقة  ،ٝبيع الواجبات :تشتمل اإلدارة علىبقولو: ) كمشتمبلهتا إلدارةقومات ا٤ب تقريره

ككضع اإلطار التنظيمي العاـ  ،"زمةتوفّب كل ا٤بعدات البل"ك ،كسياساتو الرئيسية ،كٛبويلو ،إبنشاء ا٤بشركع
 تشمل ٟبس عناصر مهمة قريرفاإلدارة كفقا ٥بذا الت (،3()كاختيار موظفيو الرئيسيْب ،الذم سيعمل ضمنو

 (.4)كاختيار األفراد ،كتوفّب ا٤بعدات ،كالتنظيم ،كرسم السياسات ،التمويل: ىيك  هبا،إال تقـو ال 

 

  

                                                           
 ؼ بسيط(.، )بتصرٌ 33( ينظر: سامل كآخركف، ا٤بفاىيم اإلدارية ا٢بديثة، )مصدر سابق(، ص 1
 ، كما بعدىا، ابختصار كتصٌرؼ.99( ينظر: ٠بارة، اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص2
 .15( ينظر: سامل كآخركف، ا٤بفاىيم اإلدارية ا٢بديثة، )مصدر سابق(، ص 3
 .2الصبلة(، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: ٲباين، السلوؾ اإلدارم ُب صحيح البخارم ُب فصوؿ: )التيمم، الصبلة، صفة ثياب 4
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 دارة اإلسالميةاإلادلبحث الثاين: أسس ومبادئ وقيم 
 

 اإلدارة اإلسالمية قيمأسس ومبادئ و تعريف سبهيد: 

من خبلؿ  -دكف ادعاء إٯبادىا –نظرية اإلدارة اإلسبلمية ا٢بثيث إىل بلورة  كخبلؿ سعي الباحث
إىل كصوالن كإبراز مفاىيمها كتصوراهتا،  -ُب ىذا ا٤ببحث كالذم سيعرض لو -ئها كقيمهابياف أسسها كمباد

ابلنظرّيت الوضعية  ٧بدكدة ية ُب مقارانت نقديةعملها التنفيذ هتا كخصائصها كإجراءاتعرض ٩بيزا
األخرل، يرل الباحث كجوب التنبيو على التداخل بْب مفاىيم األسس كالقواعد كاألصوؿ، كبْب ا٤ببادئ 

نسانية ىل  كل القيم اإلكندبت إ الٍب ال ٲبكن حصرىا؛ ألهنا ُب الشريعة اإلسبلمية اشتملت-كالقيم
كبْب ما ىو قيمة أك مبدأ عقدم، كما ىو تعبدم،  -احملمودة، كالٍب أٌصل ٥با الشارع ا٢بكيم بعمـو أحكامو

يعتربه بعضهم اآلخر قيمةن، قد كما ىو أخبلقي، كاقع ال ٧بالة؛ حٌب أف ما يعتربه بعض الباحثْب مبدأن، 
من صيلب الدين اإلسبلمي الذم ييشٌكل  مستمٌدةنظرية اإلدارة اإلسبلمية  س، ذلك ألٌف ككالعكس ابلع

ًكٍحدة متجانسة بكلياتو كجزئياتو من ٦بموع تلك ا٤ببادئ كالقيم كالقواعد ا٤بتداخلة، كعليو: فسوؼ يتناكؿ 
 اب٤بنهجية التالية: ىذا الباحث مبحثو

 التسلسل ا٤بنهجي ُب عرض ا٤بقصود. لضركرةكقد سبق تعريفو، كاإلعادة  أواًل: تعريف األسس:
إً  ٝبع أساس، كىو ُب لغة العرب: كلٌ األسس: ك  تىدى (، كلكن 1البناء) أىصل كاألىساس كاأليسُّ  شيءو، ميبػٍ

أصل الشيء كقاعدتو غّب أساسو؛ ذلك أف أصل الشيء جزءه منو،  :السياؽ القرآين يشي للباحث أبفٌ 
 خلُّٱٱقولو تعاىل: كاألساس ما يوضع عليو ذلك األصل الذم ىو جزء من مادة الشي كطبيعتو، كالدليل:

فقاؿ يرفع القواعد كمل يقل يرفع األسس، فباف جليان أف  (،127البقرة: )َّخم حم جم يل ىل مل
القاعدة غّب األساس، كأف األساس ما يسبق القاعدة من األرضية ا٤بمهدة لوضع قواعد ا٤ببِب عليو، كىذا ُب 

 ىث  نث مث زث ُّٱ ُب قولو تعاىل:البناء ا٢بسي، كأما ُب البناء ا٤بعنوم كمعُب األساس فيو، فيٌتضح 

 (،108التوبة: ) َّ مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

كالتأسيس عىلى ... ة فيو كقصد كجو هللا تعاىل كإظهار شرعوكأتسيس البناء على تقول إ٭با ىو ٕبسن النيٌ )
ىذه أمور معنوية من أعماؿ (، ك 2()شىفا جيريؼو ىارو إ٭با ىو بفساد النية كقصد الرّيء كالتفريق بْب ا٤بؤمنْب

                                                           
 .6/6أسس، جينظر: ابن منظور، لساف العرب، )مصدر سابق( مادة: (  1
 .3/82( ينظر: ابن عطية، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، )مصدر سابق(، ج 2
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 بو تتقٌوـ ما ٦بموع هو: فتعريف األساس اصطالحاً كأما بق العمل احملسوس الظاىر للعياف، القلوب تس
 .(1كا٤بعنويٌة) ا٢بسٌية األمور من قاعدة أم عليها بتُبتي  الٍب األرضٌية

٤بقدمات الٍب تنتهي األدٌلة )ىي ا :كما عرٌفها ا١برجاين ُب تعريفاتو كا٤ببادئ: تعريف ادلبادئ اثنياً:
(، كعرٌفها غّبه بقولو: )حقيقة 2كا٢بجج إليها من الضركرّيت كا٤بسلمات، كىي الٍب ال ٙبتاج إىل برىاف()

(، 3كالنتائج ا٤بتوقع حدكثها() ،ككيفية التأثّب فيها ،كأسباب كجودىا ،تشرح الظواىر كالعبلقة بينها ،أساسية
(، كىي ال تتحٌصل ُب ٦باؿ 4األساسية الٍب يقـو عليها كال ٱبرج عنها()ك)مبادئ العلم أك الفن: قواعده 

كثقافة  ،إال من خبلؿ تربية األجياؿ عليها كإقرارىا أساسان فلسفٌيان  -برأم الباحث-اإلدارة اإلسبلمية
ٲبتٌد إىل  تربط الغائب ابلشاىد كتعطي الدنيا كالعمل الصاّب فيها عمران  ،٦بتمعية منبثقة من عقيدة إ٥بية مٌتزنة

 كال تتزحزح، أك ىكذا ٯبب أف تكوف؛ لذلك فهي تشمل على أصوؿ ال تتغٌّب  -أم ا٤ببادئ-فهي اآلخرة،
األخبلؽ، كثوابت ا٢بقائق كا٤بعلومات، كما مل يكن كذلك فإنو قد يدخل ُب إطار العموميات الٍب تصٌح ُب 

 (.5)أحياف كمواطن دكف أخرل، كلكٌنو ال ييعٌد مبدأن 
ةي : عريف القيمت اثلثاً: ةي اٍلًقيىمً  :ك)اٍلًقيمى ـى  ،كىاًحدى ٍلعىةى تػىٍقًوٲبنا( كقػىوَّ (، أم ٜبٌنها، كأتٌب الًقيىمية ُب 6)السًٌ

 (.7لغة العرب ٗبعُب: الثبات، كاالستقامة، كاالعتداؿ، كاالتزاف، كالتقدير، كالثمن)
قدات كا٘باىات كقناعات ق ٗبعت"القيم" ُب الدراسات ا٤بعاصرة، فهي: مفاىيم تتعلٌ  معُب كأما
تمٌثل معياران للفرد ٙبٌدد سلوكو كتصرفاتو رُب، فتحٌدد غاّيتو كأىدافو، فو ا٤بعكيدخلها ُب بنائ ،يتبناىا الفرد

كآراءه، كتعكس ٭بط عبلقاتو أبسرتو ككطنو كالعامل من حولو، فإذا ما قلنا: القيم اإلسبلمية، فهذا يعِب أهنا 
ستمٌدة من الشرع ا٢بنيف، كىي األحكاـ ا٤بعيارية ذات األصوؿ اإلسبلمية، تلك القناعات كا٤بعتقدات ا٤ب

غّبه من بنفسو ك بلتنظيم عبلقة اإلنساف بربٌو سبحانو، ك  ؛كالٍب تستٌمد ثباهتا من القرآف الكرًن كالسنة ا٤بشرٌفة
ا عو تبعان ٥با؛ ٩بٌ ة الٍب تتشٌكل طباحيطو العاـ الذم يعيش فيو، ٕبيث تربط سلوكو ابلكيفيٌ ٗبك  ،ا٤بخلوقات

                                                           
ء، قسم الشؤكف الفكرية كالثقافية ُب ، العراؽ، كرببل1، طاألسس ادلنهجية يف تفسري النص القرآين( ينظر: ا٢بجار، عدم جواد ا٢بجار،  1

 .21ـ، ص2012العتبة ا٢بسينية ا٤بقدسة، 
، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1، طكتاب التعريفاتىػ(، 816( ينظر: ا١برجاين، علي بن دمحم بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب:  2

 .197ـ، ص1983
 .26القاىرة، مكتبة عْب مشس، )د. ت(، ص ،1، طول واألسس العلميةاإلدارة: األص( ينظر: ا٥بوارم، سيد ا٥بوارم،  3
 (.www.almaany.com، )قاموس ادلعاين اإلليكرتوين( ينظر: موقع  4
 .26( ينظر: ا٥بوارم، اإلدارة: األصوؿ كاألسس العلمية، )مصدر سابق(، ص 5
 الدين، مشس أٞبد: ٙبقيق ،1ط الصحاح، ٨بتار ،(ىػ666: ا٤بتوَب) زمالرا القادر عبد بن بكر أيب بن دمحم هللا، عبد أبو الرازم،( ينظر:  6

، ص ـ1994 العلمية، الكتب دار بّبكت،  .286مادة: قـو
، ج (،مصدر سابق( ينظر: ابن منظور، ) 7  ، كما بعدىا ابختصار.12/500لساف العرب، مادة: قـو
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عٌرؼ (، كعلى ضوء ذلك ي1ٯبعلو يلتـز هبا قوالن كفعبلن، كمن خبل٥با ٲبكنو ا٢بكم على ما ٯبوز كما ال ٯبوز)
القيم اإلسبلمية أبهنا: )األحكاـ ا٤بعياريٌة ا٤بستمٌدة من الشرع ا٢بنيف، كالٍب هتدؼ لتنظيم بعض الباحثْب 

ة، عيالشر  مبادئ ٙبٌصلت من معايّب اثبتة"أبهنا:  ييعرفها الباحث(، ك 2العبلقات، كتشكيل السلوؾ كضبطو()
كيؤكد ذلك ما  رجع إليها ُب ضبطو كتقوٲبو"،تؤثٌر ُب صياغة السلوؾ الظاىرم، كيي كترٌسخت ُب الوجداف، ، 

السلوؾ الظاىرم ىو أحد كجهي القيمة؛ كالوجو اآلخر ىو: اإلدراؾ الباطِب، ككل  :يراه علم النفس أبف
للعمل أك السلوؾ ٲبكن رصده ىو ُب الواقع: ا٤بظهر ا٣بارجي ا٤بعرٌب عن أحكاـ القيمة الداخلية، كأف  ا٘باه

مكٌوانن أساسٌيان من  ااختيار الشخص ٥بذا الطريق أك ذاؾ، ىو ُب حٌد ذاتو حكم مرٌده القيمة ابعتبارى
 (.3مكٌوانت الشخصٌية)

، قٌسمت مشاعل العتييب مٌتفقة أيضان  ث اإلدارةلو عبلقة عضوية ببح: تقسيم كُب تقسيم لطيف للقيم
 (: 4مع بعض الباحثْب الذين سبقوىا القيم ُب اجملاؿ اإلدارم إىل)

كمثٌلت ٥با ابلنزاىة كالشفافية اللتاف تؤثراف ُب ا٢بفاظ على ٩بتلكات النظاـ؛  "قيم شخصّية"، -1
 سجاـ ا٤بدير داخل النظاـ.كالتعاكف كا٤بركنة اللتاف تؤثراف ُب ان

 صٌنفت ٙبتها أربع قضاّي: ك  قيم "تنظيمية"، -2
قيم إدارة اإلدارة: كىي القيم الٍب ٯبب على ا٤بنٌظمة أف تتعامل هبا من خبلؿ النفوذ، كالقيم  - أ

 ، كا٤بكافأة.تتبع ىذه اإلدارة: القوةالٍب 
قيم إدارة ا٤بهٌمة: كيقصد هبا اىتماـ ا٤بنظمة ابلقضاّي ذات الصلة أبداء العمل كٙبقيق  - ب

 داؼ، كالقيم الٍب تتبع ىذه اإلدارة: الفاعلية، كالكفاية، كاالقتصاد.األى
قيم إدارة العبلقات: كٗبوجبها تتعامل ا٤بنظمة مع القضاّي ذات الصلة هبدؼ ا٢بصوؿ على  - ت

 العدؿ، كالقانوف، كالنظاـ.كالقيم الٍب تتبع ىذه اإلدارة: أفضل إسهاـ من موظفيها، 
ب على ا٤بنظمة أف تعرؼ البيئة الٍب تعمل هبا ككيفية التأثّب فيها، قيم إدارة البيئة: كتعِب أنو ٯب - ث

 الدفاع، كالتنافس، كاستغبلؿ الفرص.كالقيم الٍب تتبع ىذه اإلدارة: 

                                                           
(، مؤسسة alafkarc.comاألفكار لبلستشارات، )موقع إليكَبكين: ، موقع: مركز صناعة مفهوم القيم والثوابت وادلتغريات( ينظر:  1

 ـ.28/4/2014عبد اللطيف ا٣بّبية، اتريخ اإلضافة: 
 .247( عبابنو، إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )مصدر سابق(، ص 2
 .138ـ، ص2003، األردف، زىراف للنشر، 1ط، العلوم السلوكية يف التطبيقات اإلدارية( ينظر: السامرائي، نبيو صاّب السامرائي،  3
)كرقة عمل(، ا٤بؤٛبر الدكيل للتنمية اإلدارية: ٫بو  اإلدارة ابلقيم وربقيق التوافق القيمي يف ادلنظمات،( العتييب، مشاعل بنت ذّيب العتييب،  4

 ؼ بسيط(.صرٌ تا بعدىا، )بكم 11ـ، ص2009السعودية،  العامة، الرّيض، أداء متميز ُب القطاع ا٢بكومي، معهد اإلدارة
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كبناءن على التمهيد أعبله، يشرع الباحث بعرض أسس كمبادئ كقيم اإلدارة اإلسبلمية ُب ا٤بطالب  
 الية:الت

  كفيو فركع:، ومبادئو وقيمو إلدارة اإلسالميةا األساس العقدي يفادلطلب األول: 

ُب  التعريف بو الباحث كيتناكؿ ،دارة اإلسالميةإليف ادي س العق  ااألسالفرع األول: 
 الفقرات التالية:

تشٌكل العقيدة أصل الشريعة اإلسبلمية، حيث ٲبٌثل اإلٲباف  :الفقرة األوىل: دعوى الباحث
، كا٤ببلئكة، كاليـو اآلخر، كسائر ما أخرب بو الرسل ٩با ال طريق للحٌس أك ابلغيبيات: اإلٲباف ابهلل سبحانو

ذات أتثّب على -كاإلسبلمية خصوصان -كالعقائد الدينية عمومان  ؛كؿ من الدينالعقل ٗبعرفتو األساس األ
 يتأثٌر تصورات الفرد الفكرية، كلذلك يكوف سلوؾ الفرد ترٝبة لقيم عقيدتو، كا٤بمارسة اإلدارية سلوؾ إنساين

 .(1كيتوٌجو حتمان بتلك القيم العقيدية)

 لئلدارة اإلسبلمية، فقد عملت العقيدة الرافد الفكرم األكؿ اإلسبلمية ك٤بٌا كانت الشريعة  
منهجها فلسفة اإلدارة اإلسبلمية ك كما استقٌر منها ُب الوجداف اإلسبلمي على التأثّب ا٤بباشر ُب  اإلسبلمية

وكها، فأكسبها ٛبيزان على سائر اإلدارات الوضعية الٍب ترجع ُب ميوٌجهاهتا الفكرية كضبط مسّبىا كتقوًن سل
إىل ما كراء عامل الشهادة،  على العمل ا١بزاء اإلٲباف حيث مدٌ  ؛إىل قناعات بشرية يغشاىا القصور غالبان 
 ُب ذلكب اتية، فتشٌكلأكرثت رقابة ذ رقابة إ٥بية -كاإلدارة بعضها-كجعل الرقابة على عامة السلوؾ اإلنساين

ىل ل إأٌم عم أساسان عقدٌّين، سيؤدم تفعيلو حتمان إىل تقوًن السلوؾ كالوصوؿ إبدارةكجداف اإلنساف ا٤بؤمن 
نظرية اإلدارة  كىو أحد ٩بيزات تقٌرب إىل هللا تعاىل كنواؿ حٌبو،أحد مسالك ال حٌد اإلتقاف، الذم ييعدٌ 

كقد ًٌب إقرار ذلك األساس ُب  تفتقده النظرّيت اإلدارية الوضعية،الٍب  ما٥باكمصادر قوهتا ككاإلسبلمية  
 ة ُب الفقرات التالية:كإليك األدلٌ  الوجداف ٗبنهجية فريدة اتبعتها الشريعة، كٲبكن استنباطها ابستقراء أدلتها،

 لقد هنج القرآف الكرًن ُب إقرار األساس العقىدم ُب: الفقرة الثانية: أدلتو من القرآن الكرمي
كجداف ا٤بؤمنْب مسلكْب: األكؿ: مسلك عاـ يرمي إىل إٯباد نظاـ الرقابة الذاتية ُب كجداف ا٤بؤمن من 
خبلؿ استحضار الرقابة اإل٥بٌية، كالثاين: مسلك خاص يؤطٌر عقيدٌّين ٤بنهج إدارة التعامبلت اإلنسانية فيما 

 ما يلي:بينها، كفيما بينها كبْب ٧بيطها كبيئتها، كسيعرض الباحث لذلك ك

                                                           
 ، بتصٌرؼ.34( ينظر: العجلوين، النظرية اإلدارية اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 1
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النصوص الٍب  كظهر ذلك ُبلإلدارة اإلسالمية:  أواًل: ادلسلك العام يف إقرار األساس العق دي
حٌصلها االستقراء كالتتٌبع، كالٍب ال يتسع ا٤بقاـ إليرادىا كٌلها، كالٍب أٌصلت للعقيدة كجهاز رقايب يرمق كل 

 على سائر التصرفات ككل األفعاؿ، فيدفع األعماؿ كيلح  كامل األفعاؿ، كيينبئي بدكاـ اطبلع هللا تعاىل
قائدان لنظاـ ضبط  نفسو إىل اإلحساف كاإلتقاف ُب تنفيذ األعماؿ، كليضع بعدىا ذلك األساس العقدم

 يل ىل مل خل ُّٱمنها قولو تعاىل: ك كتوجيو اإلدارة ُب سائر التعامبلت اإلنسانية كفق منهجٌية دقيقة، 

 (،99ا٤بائدة: )َّ زن رن مم ام يل ىل ملُّٱنو: كقولو سبحا (،77)البقرة: َّ ىم مم خم حم جم
 ين ىن نن ُّٱكقولو: (،3األنعاـ: )َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱكقولو: 

 خف حف جف ٱُّٱكقولو: (،7)طو:َّ ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱكقولو:  (،91)النحل: َّري ٰى

 ىه مهُّٱ كقولو: (،45العنكبوت:)َّ خف حف جف مغ ٱُّٱكقولو:  (،69القصص:) َّجك مق حق  مف

  حن  ُّٱكقولو:  ،(4ا٢بديد:)َّ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱٱٱٱٱٱكقولو: (،220البقرة: )ٱٱَّحيخي  جي يه

 لك اك يق ىق ٱُّٱٱكقولو: (،14العلق:)َّيم ىم مم خم حم ُّٱقولو: ك ،(14)ا٤بلك: ٱَّمه جه ين ىن من خن

أصوؿ تثبت علم هللا سبحانو كاطبلعو كدكاـ رقابتو نصوص ىي ك كغّبىا كثّب،  (،52األحزاب:)َّىك مك
دكاـ اٌطبلع هللا  ُب نفس ا٤بؤمن عقيدةهر كالسر كما ٱبفى؛ األمر الذم يغرس على األعماؿ كاألفعاؿ كا١ب

، فيدفعو ذلك حتمان إىل تقوًن تصرفاتو كتصويبها ٗبا يوافق أحكاـ الشارع، فإذا ما ثبت ذلك عليو تعاىل
 ابلنٌص مل يبق إال تفعيلو ُب ٧بلو لتحصيل أثره ُب الواقع.

بعد أف أٌصل القرآف الكرًن من خبلؿ كذلك األساس العق دي، اثنياً: ادلسلك اخلاص يف إقرار   
اآلّيت ا٤بذكورة كأمثا٥با ٤ببدأ الرقابة اإل٥بية على األقواؿ كاألفعاؿ كالنواّي ُب قلب ا٤بؤمن، كجعل من ذات 

 تؤثٌر ضمّب ا٤بؤمن رقيبان على تصرفاتو ك١بامان ١بماح نفسو كرغباتو، انتقل إىل تربية األفراد على عقيدة خاصة
، ليهديهم أكجب ُب ٦باؿ إدارة األمواؿ كاألعماؿ العامة كا٣باصة لشؤكنو ُب ٧بيطو، كىي كتضبط إدارتو

بذلك إىل طرؽ التعامل مع الكوف كسائر ٧بيطهم كفق رؤية كأحكاـ شريعة اإلسبلـ كمبادئها العاٌمة، كالٍب 
قىدم ٤بنهج اإلدارة ُب القرآف الكرًن، كصاغ من تدرجها ا٤بنطقي اإلطار العابالستقراء، رصدىا الباحث 
 كذلك كما يلي:

 (.56الذارّيت:) َّىئ نئ مئ زئ رئ ّٰٱُّٱ أكضح سبحانو الغاية من خلق اإلنساف، فقاؿ: -1

 مل خل ُّٱكشف سبحانو لئلنساف عن مىنَّو عليو ٗبقاـ التشريف ابستخبلفو ُب األرض، فقاؿ:  -2

  (.30البقرة: )َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل
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  خص حص مس خس حس ٱُّٱقاـ التكليف بتحٌملو األمانة ابختياره، فقاؿ: مٌيز تعاىل اإلنساف ٗب -3

 (.72األحزاب: )َّ معجغ  جع مظ حط مض خض حض جض مص

 مك لك خك حك ُّٱمىٌن سبحانو على اإلنساف أبدكات ٛبٌكنو من التعامل مع الكوف، قاؿ تعاىل:  -4

 .(23)ا٤بلك:َّ مم خم حم هلجم مل خل حل جل

 هن من خن حن ُّٱ: على سائر ٨بلوقاتو، فقاؿ سخر لو ما ُب الكوف ٝبيعان ٣بدمتو تكرٲبا لو كتفضيبلن  -5

  (.13ا١باثية: )َّ خيمي حي جي ٰه مه جه

 مل خل حل ٱُّٱٱندبو سبحانو إىل عمارة األرض عمارة ماديٌة كمعنويٌة كفق ا٤بنهج اإل٥بي، فقاؿ: -6

 (.61ىود: ) َّ حنخن جن مم خم حم جم هل

  (.33النور:)َّ زتمت رت يب ىب نب مب ُّٱ، فقاؿ: الك ا٢بقيقي ٤با بْب يديواب٤ب اإلنساف عٌرؼ -7

  (.22الذارّيت: )َّ جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱرزقو بقولو:  ضمن لئلنساف -8

 َّمغجف جغ مع جع مظ حط  مض  ٱُّٱُب الرزؽ، فقاؿ:  لتفاضلى الناس ابلع سبحانو هللا قضى -9

ليوٌجو بذلك التفاكت ُب الرزؽ إىل تسخّب البعض للبعض، فيدفع ذلك إىل العمل  ،(71النحل: )
 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح  مج  ُّٱاىل:  تعهللا كاإلعمار، كيؤكد ىذا ا٤بعُب قوؿ

ٱٱٱٱٱَّمق حق مف خف حف مغجف جغ  مع جع مظ حط مض خض حض مصجض  خص
 (.32الزخرؼ: )

 يك مكىك لك اك يق ىق يف ُّٱٱأمره بتحٌرم مصادر رزقو كٙبصيلو حبلالن طيبان، فقاؿ:  -10

 (.88ا٤بائدة: ) َّ مم ام يل ىل مل

ضرب لو موعد رٌد جعل رؤية هللا كالرسوؿ كا٤بؤمنْب للعمل مناط تقييمو لو، كحافز دفعو إلتقانو، ك  -11
 حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس ُّٱكإنباء، فقاؿ سبحانو: 

ٱ(.105التوبة: ) َّ مغ جغ مع جع مظ

كيف رسخ الشارع ا٢بكيم  األساس العقدم ُب   نلح  بوضوح كعليو: كٗبا أكرد الباحث من أدلٌة،  
اىل فيها من إمكانيات : قوانْب طبيعة األرض كما أكدع هللا تعكجداف ا٤بؤمن، ليؤطٌر لو حركتو ٗبا توافق مع

مسٌخرة كمذلٌلة لئلنساف، كبْب: طبيعة ما أكدع هللا سبحانو ُب اإلنساف من ملكات كقدرات ذىنية كبدنية، 
كبْب: أحكاـ منٌظمة ضابطة لسبل تعامل اإلنساف مع ما حولو من موجودات ُب سبيل القياـ اب٤بهمات 

يناطة بو كٙبقيق الغاّيت الٍب خيلق ٥با؛ 
الدنيا، كىو  ا٢بياة ُب كتعامبلتو ككظائفو وإدارة شؤكنإىل  فيهديوا٤ب

 .    مستحضر للمحددات العقدية الٍب كضعها الشارع ا٢بكيم
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كبذات ا٤بنهجٌية القرآنٌية نرل السٌنة النبويٌة كقد  :الفقرة الثالثة: أدلتو من السّنة النبوية
من خبلؿ التأكيد عليو ، العقدم ُب اإلدارة حٌولت النصوص القرآنية الكرٲبة إىل تطبيق، كرٌسخت لؤلساس

ُب ترسيخ األساس العقدم  ملسو هيلع هللا ىلصكتعميق مفهومو أبحاديث شريفة تباينت بْب القوؿ كالفعل كالتقرير، فبدأ 
كتفعيلو بتدرٌج منطقي ٧بكم، استنبطو الباحث كصاغو من استقراء ما تيسر لو من أحاديث السٌنة النبوية 

 تالية:الشريفة، ليعرضو ُب النقاط ال
بعد اإلسبلـ بَبسخ قيم اإلٲباف الذم قضى جيٌل ا٤برحلة ا٤بكية ُب  ملسو هيلع هللا ىلصبدأ  حيث أواًل: اإلميان:

 تؤمن أف: اإلٲباف: )فقاؿ أبركانو ملسو هيلع هللا ىلص عرفو تثبيت دعائمو ُب النفوس كتثبيت أركانو ُب الوجداف، كالذم
 ميبًطنه  فا٤بؤمن (، كاإلٲباف: التصديق،1)(كشره كتؤمن ابلقدر خّبه اآلخر، كاليـو كرسلو ككتبو كمبلئكتو ابهلل
 (.2يظهر) ما مثل التصديق من

اإلٲباف الذم ىو التصديق، إىل اليقْب  إىل اإلسبلـ من اب٤بسلم ملسو هيلع هللا ىلصانتقل النيب اثنياً: اليقني: 
إىل حاؿ أعلى كأقول، ُب ترسيخ لقيم اإلٲباف كمقتضياتو،  حاؿ من ينقلو ُب تدرٌج الذم ىو كماؿ اإلٲباف،

 كلو لك، هللا كتبو قد بشيء إال ينفعوؾ مل بشيء، ينفعوؾ أف على اجتمعت لو األمة أف كاعلم: )فقاؿ
 كجٌفت األقبلـ ريفعت عليك، هللا كتبو قد بشيء إال يضركؾ مل بشيء، يضركؾ أف على اجتمعوا

اإلدارة  ، كلو أثره الذم ال يينكر ُبأصل ُب حسن التوكل ككماؿ اإلٲباف ا٤بذكور كا٢بديث(، 3الصحف()
  ، كالسيما التجارية القائمة غالبان على ا٤بغامرة.خصوصان  إدارة األعماؿك  عمومان 

أف ) بقولو: ملسو هيلع هللا ىلص عرٌفو النيب الذم اإلحساف إىل: لينطلق بو صعودان من اإلٲبافاإلحسان:  اثلثاً:
ار رقابة هللا تعاىل، (، كا٢بديث أصل ُب دكاـ استحض4تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل تكن تراه فإنو يراؾ...()

 .ُب السلوؾ اإلدارم األساسية الوظائفأحد اقبة ر كتوليد ا٤براقبة الذاتية ُب النفس البشرية، كا٤ب
 ال أنو فيتخٌيل عليو، كاطبلعو منو هللا قرب العبد يستحضر أف )مقاـ ا٤براقبة: ىوك ادلراقبة: رابعاً:

دكاـ استشعار ا٤براقبة  ملسو هيلع هللا ىلص(، كقد عٌد النيب 1تو()كعبلني سرٌهك  كسكناتو حركاتو ُب فّباقبو هللا يدم بْب يزاؿ
 (.2، فقاؿ: )إٌف أفضل إٲباف ا٤برء: أف يعلم أٌف هللا معو حيث كاف()اإلٲبافأفضل 

                                                           
 24، ص8إلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف، رقم/عن أبيو، كتاب اإلٲباف، ابب بياف ا، حو، عن عبد هللا بن عمرركاه مسلم ُب صحي ( 1
 .13/23، مادة: سلم، ج( ينظر: ابن منظور، لساف العرب، )مصدر سابق( 2
 كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح.، 572ص، 2516( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن ابن عباس، كتاب الزىد، ابب حديث حنظلة، رقم/ 3
 .25، ص9رقم/ ابب اإلٲباف ما ىو؟ كبياف خصالو، ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب اإلٲباف، 4
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ا٤براقبة، فيعيش دكاـ  قول مقاـ متولد من اإلٲباف كالعبادة، كالتزامها يوٌلدكالت التقوى: خامساً:
)ا٢ببلؿ بٌْب كا٢براـ بٌْب كبينهما أمور : ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ،شبهو أك ُب ا٢براـ، ُب الوقوع حذرو دائم منا٤بؤمن ُب 
 (.3....()فمن اتَّقى الشُّبهات فقد استربأ لدينو كعرضو، كمن كقع ُب الشُّبهات كقع ُب ا٢براـمشتبهات، 

كا٤بسؤكلية تقع من جهة الشارع على ا٤بكلف بسبيلْب: مسؤكلية أخركيٌة ادلسؤولية: سادساً: 
قة ٗبا جاء من النصوص من الوعد كالوعيد ككجب اإلٲباف هبا، كمسؤكلية دنيوية تقع ابلتقصّب عند متحقٌ 

 كؿمسؤ  كىو راع فاإلماـ رعيتو، عن كؿكمسؤ  راع كم)كلٌ : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ عدـ العذر أك عدـ العفو،
 عن كلةمسؤ  كىي راعية زكجها بيت ُب كا٤برأة رعيتو، عن كؿمسؤ  كىو راع أىلو ُب كالرجل رعيتو، عن

 (.4رعيتو() عن كؿمسؤ  كىو راع سيده ماؿ ُب كا٣بادـ رعيتها،
على اإلتقاف ُب  ملسو هيلع هللا ىلص غاية ما قبلو من ا٤بقامات؛ لذلك حٌث النيب اإلتقاف كمقاـ سابعاً: اإلتقان:

 ُب رسخت الٍب العقيدة آاثر من كأثر كإظهار ذلك إىل اإلنساف، ا٤بوكلة األعماؿ أداء ُب كا١بودة العمل
 مقاـ من اإلحساف درجة ُب بو كتدرجت اإلحساف، إىل اإلٲباف إىل اإلسبلـ من بو فَبٌقت اإلنساف كجداف
 من كاألىداؼ الغاّيت ُب ٙبقيق كاألكفر األقصر السبيل ييعد الذم االتقاف، فمقاـ التقول، مقاـ إىل ا٤براقبة
 )إفٌ : برابط عقدم شريف، فقاؿهللا العبد بْب اإلتقاف ك٧بٌبة  ملسو هيلع هللا ىلص حٌب ربط النيب ،كإدارهتا ا٤بشاريع إنشاء
 .  (5يتقنو() أف عمبلن  أحديكم عمل إذا ٰببي  كجلٌ  عزٌ  هللا

 خبلؿ من يتكامل، تراتبية متكاملة رابنية خطوات ُب كسٌنةن  كتاابن  الدقيقة اإل٥بٌية ا٤بنظومة إهنا
 ُب كاألىم األكؿ لركنا شٌكل عقدٌم، أساس أتليف: غايتها كجهة ُب كاشَباكها نصوصها موضوع كحدة
 .نظرية اإلدارة اإلسبلميةلشؤكف حياتو، كأحد أسس  اإلنساف إدارة ُب اإل٥بي ا٤بنهج كضع

                                                                                                                                                                          
فتح الباري شرح ىػ(، 795الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن السبلمي الدمشقي، )ا٤بتوَب:( ينظر: ابن رجب ا٢بنبلي، زين 1

، ٙبقيق: ٧بمود شعباف كآخركف، ا٤بدينة النبوية، مكتبة الغرابء األثرية، حقوؽ النشر: مكتب ٙبقيق دار ا٢برمْب، 1ط صحيح البخاري،
 .1/211ـ، ج1996القاىرة، 

، ٙبقيق: 1ط شعب اإلميان، ىػ(،458د بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بسركجردم ا٣برساين البيهقي، )ا٤بتوَب: ( ينظر: البيهقي، أٞب 2
عبد العلي عبد ا٢بميد حامد، أشراؼ: ٨بتار أٞبد الندكم، الرّيض، السعودية، مكتبة الرشد للنشر ابلرّيض ابلتعاكف مع الدار السلفية 

، كحٌسنو البللكائي ُب اعتقاد أىل 2/200، ج727، عن عبادة بن الصامت، رقم/وقي ُب شعبـ، ركاه البيه 2003ببومبام اب٥بند، 
 السنة.

 .698، ص1599رقم/ كتاب البيوع، ابب أخذ ا٢ببلؿ كترؾ الشبهات،  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن النعماف بن بشّب، 3
 .930، ص5200ة ُب بيت زكجها، رقم/أة راعي( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن عمر، كتاب النكاح، ابب ا٤بر  4
، 7/233ج ،4931رقم/ ركاه البيهقي ُب شعب اإلٲباف، )مصدر سابق(، عن عائشة، ابب األماانت كما ٯبب من أدائها إىل أىلها،(   5

كتب اإلسبلمي ٤بىػ(، بّبكت، ا1420األلباين، دمحم انصر الدين ٪باٌب األلباين، )ا٤بتوَب: ،صحيح اجلامعكقاؿ األلباين: حديث حسن، 
 .1/383ج ،1880رقم/ (،د. تللنشر، )
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كىي ا٤ببادئ كالقيم ا٤بتحٌصلة  اإلسالمية،قيم العق دية يف اإلدارة الفرع الثاين: ادلبادئ وال
 ٲبكن عرضها ُب الفقرتْب التاليتْب:الٍب ك  كا٤بتولدة منو، ر، كا٤ببنٌية عليو،و من األساس العقىدم ا٤بذك

 (، كمنها:1)إلدارة اإلسالميةالفقرة األوىل: ادلبادئ العقدية يف ا
كمعناه: أف يكوف ذلك التصديق  أواًل: مبدأ التصديق ابألخبار والوعد والوعيد والسنن الغيبية:
اإلدارية،  ا٤بسائل كا٤بعامبلت ُب اليقيِب أحد ا٤برجعيات األساسية كالقناعات ا٤ببدئية الثابتة عند التعامل

كالوعيد الذم ىٌدد بو،  فيوقن ا٤بديركف كا٤بستثمركف أف األخبار الٍب جاء هبا الوحي، كالوعود الٍب قطعها،
 (.134األنعاـ:)ٱَّمت زت رت ىبيب نب مب زبٱُّٱ :كأهنا كائنة ال تتخٌلفكالسنن الٍب نٌبو إليها حقه، 

مبناه على أف من ٪با من احملاسبة كأفلت من العقاب حاؿ ك  اثنياً: مبدأ ربمل ادلسؤولية ادلتحّققة:
 هئ مئُّٱ، قاؿ تعاىل: كال ريب تعديو ُب الدنيا، فإنو لن يفلت من العقاب ُب اآلخرة، فا٤بسؤكلية متحققة

كا٤بسؤكلية ُب مسائل إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ العاٌمة كا٣باٌصة غاية ُب ا٣بطورة؛  (،8الزلزلة: )ٱَّمب خب حب جب
يشىاٌحة.ُب غالب األحياف ٕبقوؽ الناس، كحقوؽ الناس كما  ألهنا تتعلق

 ىو معلـو مبنٌية على ا٤ب

 الشيء ُب هللا يضعو الذم ا٤بعنوم كالربكة: ىي )النماءواليقني ابإلخالف:  اثلثاً: مبدأ الربكة 
نصوص فيو، كىو مبدأ عقدم قٌرره التصديق ابألخبار الواردة فيو من القرآف كالسٌنة، كتوافرت ال(، 2منو()

 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱكحٌددت كثّب منها أسباب ٙبصيلو، قاؿ تعاىل: 

كا٤بعُب: أعطى من مالو ُب طاعة هللا مصدقا ) (،10-5الليل: ) َّ مل خل جض  مص خص حص مس خس حس
 (.3()سُب لفظة تسع كل خصلة حسنةا٢بي ك  ٗبا كعده هللا من ا٣بلف ا٢بسن...

كىو مبدأ عقدم أصيل، كغاية مقصودة، كأثره عميق ُب ضبط  ذلية:رابعاً: مبدأ دوام ادلراقبة اإل
سائر التصرفات، كالسيما ُب ٦باؿ إدارة األمواؿ كعمـو األعماؿ ا٣باٌصة كالعامة، كتفعيلو ُب اجملاؿ اإلدارم 

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌُّّٱتعاىل:  قاؿيفضي حتمان إىل الضبط الذاٌب لسلوؾ الفريق اإلدارم ُب كل مستوّيتو، 

 (.4ا٢بديد:)َّ نئ  مئ زئ رئ

                                                           
 ، كما بعدىا، )بتصرؼ كاختصار(.1/298( ينظر: عبد الرٞبن، مبادئ إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )مصدر سابق(، ج 1
 .1/106ـ، ج1988، ساف، األردف، دار النفائ، عمٌ 2، طمعجم لغة الفقهاء( قلعجي، دمحم ركاس قلعجي، كحامد صادؽ قنييب،  2
 .31/181( ينظر الرازم، مفاتح الغيب، )مصدر سابق( ج 3
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كىو ا٤ببدأ الذم يقضي بكوف ا٤باؿ ماؿ هللا، كأٌف اإلنساف مستخلف  خامساً: مبدأ االستخالف:
(، قاؿ تعاىل: 1أنفقو؟() كفيما اكتسبو أين )منفيو، كأنو ُب يد العبد عارية مسَبدة، كأنو مسؤكؿ عنو: 

 (.7ا٢بديد:)َّاممم يل  ىل مل يك ٱُّٱ كقاؿ:(، 284البقرة: )َّٱنبىب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ

كعليو: فإف ىذه ا٤ببادئ اإلدارية ا٤بستخلصة من األساس العقدم ٛبٌثل: )مرشدان ىاٌمان للمديرين كرجاؿ ا٤باؿ 
كاألعماؿ ُب اٚباذ القرارات اإلدارية كا٤بالية، ٕبيث ٯبٌنبوف أنفسهم كأموا٥بم كأعما٥بم سنن ا٥ببلؾ كا٣بسراف، 

 (2)(كيعرضوهنا لسنن النمو كا٢بف  كالتثمّب

الٍب يقٌررىا مبدأه معْب بكوهنا ٜبرة  كىي، إلدارة اإلسالميةالفقرة الثانية: القيم العق دية يف ا
من ٜباره كنتاجو كحصيلتو، كعليو: فيمكن تقرير أىٌم القيم العقىدية بناءن على ما أكرد الباحث من مبادئ 

 عقدية توٌجو كتضبط مسار اإلدارة اإلسبلمية، فيما يلي:

 كأٮٌبها:، التصديق ابألخبار والوعد والوعيد والسنن الغيبية قيم ادلتحصلة من مبدأأواًل: ال

ٗبا ثبت عن الشارع ا٢بكيم من أخبار  دكف ريبة أك ترٌدد ، كمقتضاه مطلق التصديقاليقني -1
كأحكاـ كمقررات كسنن غيبية، ككعدو ككعيد، كتفعيل ذلك كاستحضاره أثناء ٩بارسة الوظائف 

 ل أثره ُب تقوًن السلوؾ اإلدارم على ٝبيع الصيعد. اإلدارية؛ لتحصي
كىو ا٣بوؼ ٗبعناه اإلٯبايب ا٤بانع من ا١برأة على ا٢بقوؽ، أك التعٌدم عليها، كالدافع  اخلوف: -2

ق، كمورثة لدكاـ ا٢بذر للقياـ ابلواجبات متقنةن، كىو ُب الشريعة قيمة معنوية ان٘بة من التصدي
 كالتحٌرم.

ابية يرجو اإلنساف هبا إبحساف عملو كإتقاف أداءه ثواب هللا تعاىل، كىي كىو قيمة إٯب الرجاء: -3
من القيم ا٤بعنوية الدافعة إلحساف العمل، كإتقاف األداء، كا١بٌد ُب ٘بويده لغاية عليا تتجاكز 

 عامل الشهادة.

 ، وأمهها:ربّمل ادلسؤولّية ادلتحّققةاثنياً: القيم ادلتحّصلة من مبدأ 

احملاسبة لنفسو، فيصٌحح العمل كفق معايّب يمة ٘بعل اإلنساف دائم كىي ق :احملاسبة الذاتية -1
و لسلوكو. وقيمٲباف، كيضبط التصرفات كفق اإل  الٍب أصبحت ُب ضمّبه ٗبقاـ ا١بهاز ا٤بوجًٌ

                                                           
ىذا  كقاؿ: ،550ص ، 2417رقم/ أبواب صفة القيامة كالرقائق كالورع، ،كتاب الزىدركاه الَبمذم ُب جامعو، عن أيب برزة األسلمي،  (  1

 حسن صحيح. حديث
 .1/301 السنة النبوية، )مصدر سابق(، جعبد الرٞبن، مبادئ إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب( ينظر:  2
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إف مبدأ ٙبٌمل ا٤بسؤكلية ا٤بتحٌققة يتعدل إىل العمل على إصبلح وإصالحها:  صالح النية -2
م عمل؛ ألٌف يقْب ا٤بؤمن بتحقق ا٤بسؤكلية كا٢بساب عليها كاقع ال النية كالقصد قبل أداء أ
)إ٭با األعماؿ كالدليل: ُب صبلح العمل أك فساده، فهي مرىونة بو، ٧بالة، كألٌف النٌية مؤثرة 

 (.1()ٌيات، كإ٭با لكٌل امرئو ما نول..ابلن

  كأٮٌبها:، إخالفوبركة ادلال و اثلثاً: القيم ادلتحصلة من مبدأ 

كٮبا قيمتاف متبلزمتاف ال يكاداف ينفكاف عن بعضهما، فالطمأنينة راحة  :السعادةأنينة و الطم -1
نفسية تؤىل النفس للشعور ابلسعادة، كال تتصور السعادة ُب غياب الطمأنينة، كتلكما 
القيمتاف متحصلتاف من الشعور ابلربكة كالنماء ا٤بعنوم لو، كإخبلفو ا٤بادم بعد إنفاقو ُب سبل 

 ملسو هيلع هللا ىلصناءن على تصٌور يقيِب رٌسخو اإلٲباف كالتصديق بوعد هللا سبحانو كرسولو الرب، ب
 .ابإلخبلؼ مضاعفان 

كالثقة قيمة تعِب التصديق ا٤بطلق ٗبوعودات هللا سبحانو كرسولو، كٙبصيلها من مبدأ الثقة:  -2
 الربكة كاإلخبلؼ يعِب اليقْب بذلك بطمأنينة كثبات.

  م ادلراقبة اإلذلية:مبدأ دوارابعاً: القيم ادلتحصلة من 

أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل )بقولو:  ملسو هيلع هللا ىلصكاإلحساف ُب ابب ا٤براقبة بٌْب رسوؿ هللا  اإلحسان: -1
كُب ا٤بعامبلت تعِب التسامح كالتجاكز كا٤بٌن كاالنبساط كاألرٰبية، قاؿ  (،2تكن تراه فإنو يراؾ...()

 (.78يوسف:) َّجه هن من خنٱُّٱٱتعاىل يصف انطباع من عىامىل يوسف عليو السبلـ:

كاإلصبلح ضد اإلفساد، ك٦بمل رسالة الدين اإلسبلمي مٌردىا إىل درء ا٤بفاسد كجلب  اإلصالح: -2
 ا٤بصاّب، فاإلصبلح قيمية غائية مقصودة، كدكاـ ا٤براقبة هلل تعاىل يدفع إىل دكاـ السعي ُب ٙبصيلو.

كُب إدارة ا٤بنظمات  ،األعماؿُب أداء  مقصودة كىو أيضان قيمة اإلتقاف مقاـ عظيم،: ك اإلتقان -3
 عمبلن  أحديكم عمل إذا ٰببي  كجلٌ  عزٌ  هللا )إفٌ : أيضان، كجزاءه ٙبقيق ما ٰببو هللا العامة أك ا٣باٌصة

 .  (3يتقنو() أف

                                                           
 .1، ص1، ابب: كيف كاف بدء الوحي، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عمر بن ا٣بطاب، كتاب: بدء الوحي 1
 .25، ص9، رقم/، عن أيب ىريرةمسلم ( سبق ٚبرٯبو، 2
 نو األلباين.، كحسٌ 4931، رقم/7/233البيهقي ُب شعب اإلٲباف، عن عائشة، ج (  سبق ٚبرٯبو، 3
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األمانة،  قيمة :برأم الباحث كمن أىم قيم ىذا ا٤ببدأ :مبدأ االستخالفالقيم ادلتحصلة من خامساً: 
التحٌمل من جهة هللا تعاىل لئلنساف، كمن جهتو ُب األداء لعباد هللا، كىي أيضان  كاألمانة قيمة مشَبكة ُب

من القيم األخبلقية الٍب قد يتحٌلى هبا غّب ا٤بؤمن، كلكنها ُب الشريعة اإلسبلمية داخلة ُب كٌل عمل، 
اؿ اإلدارم ال جداؿ كمرتبطة ابإلٲباف مباشرة، ك٩با ييتعٌبد اإلنساف بو، كبقيت قرينة الصدؽ، كأثرىا ُب اجمل

 فيو.
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 ومبادئو وقيمواإلسالمية  إلدارةيف اس التعبدي اادلطلب الثاين: األس

ساس التعٌبدم يتطٌلب كمقتضى التعريف ابأل، سبهيد: احلكم الشرعي والتعّبد أبحكام الشارع
  يلي:نبذة ٨بتصرة عن التعريف اب٢بكم الشرعي ككجوب التعٌبد أبحكاـ الشارع ا٢بكيم، كذلك كما 

)خطاب هللا تعاىل ا٤بتعلق أبفعاؿ ا٤بكلفْب عرفو األصوليوف أبنو:  كم الشرعي:أواًل: تعريف احل
 (.1ابالقتضاء أك التخيّب()

 كيقسم ا٢بكم الشرعي إىل: (:2)اثنياً: أقسام احلكم الشرعي

يّب، حكم شرعٌي تكليفي، كىو: خطاب هللا تعاىل ا٤بتعلق أبفعاؿ ا٤بكلفْب ابالقتضاء أك التخ -1
الطلب، كالطلب: طلب فعل، كطلب هني، كما ال طلب ُب كال هني فهو على  :كاالقتضاء

 اإلابحة، كاإلابحة حكم شرعي؛ ألٌف الشارع أابحو.
حكم شرعي كضعي، كىو: خطاب هللا تعاىل ا٤بتعلق أبفعاؿ ا٤بكلفْب ٔبعل الشيء سببان أك  -2

 شرطان أك مانعان أك صحيحان أك فاسدان.

مراتب ٟبس على قوؿ ا١بمهور خبلفان للحنفية، ىي: الواجب أك  كىيب احلكم الشرعي: اثلثاً: مرات
، كا٤بكركه، كا٤بباح) الفرض، كا٤بندكب، كاحملرـٌ

3.) 

األساس  الباحثْب: بعضكيسٌميو : اإلسالمية إلدارةيف ااألساس التعبدي الفرع األول: 
 فقراتال كيتناكؿ الباحث عرضو ُب ين كالقضائي،دم ليشمل الدّيكآثر الباحث تسميتو ابلتعبٌ  ،(4التشريعي)
 :التالية

حكامو ما تعبدان أبا٤بعامبلت مثلحكامو ُب هللا تعاىل تعبدان أب إفٌ : الفقرة األوىل: دعوى الباحث
استقراء النصوص الشرعية ُب الكتاب العزيز كالسنة النبوية الشريفة، كتتٌبع ما ٱبٌص  العبادات، كإفٌ ُب 

أبٌف -برأم الباحث-الية كاإلدارية كسبل التعامل معها كطرائق إدارهتا، يثبت ببل أدىن شكٌو ا٤بعامبلت ا٤ب
 الشارع ا٢بكيم قصد من ٝبلة نصوصو الٍب ضٌمنها أحكامان شرعٌية تدكر بْب: الواجب، كا٢براـ، كالندب،

                                                           
هناية السول شرح منهاج ىػ(، 772( ينظر: اإلسنوم، عبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي اإلسنوم الشافعٌي، أبو دمحم، ٝباؿ الدين )ا٤بتوَب:  1

 .16ـ، ص1999دار الكتب العلمية،  ، بّبكت،1، طالوصول
 كما بعدىا )بتصرؼ كاختصار(. 45)مصدر سابق(، ص ( ينظر: ا٣بن، الكاُب الواُب ُب أصوؿ الفقو اإلسبلمي، 2
 .46( ينظر: ا٣بن، الكاُب الواُب ُب أصوؿ الفقو، )مصدر سابق(، ص 3
 .35( ينظر: العجلوين، النظرية اإلدارية اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 4
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ُب ٦باؿ إدارة ا٤باؿ العامة كا٣باصة، كالسيما  ج اإلدارةٌي ٤بنهكالكراىة، كاإلابحة؛ كىٍضعى أساسو شرع
اإلدارم السلوؾ مسار ُب ضبط  ذك مصدر رابين مؤثر ،تشريعيٌ  ىذا األساس أساس تعبدمٌ  ، كأفٌ كاألعماؿ
زىا؛ كمصادر قوهتا ككما٥با كٛبيٌ نظرية اإلدارة اإلسبلمية  ، كييشٌكل أحد أركاف كتصويبو عند ا٢باجة كتنميتو

كإليك الدليل  ،األخركم ابألجر الدنيوم يربط اإلتقاف كما  ،ٕبكم شرعٌي تعٌبدم إذ يربط التصٌرؼ اإلدارم
 على ذلك ُب الفقرات التالية:

 كابستقراء النصوص الكرٲبة ٪بد أف الشارع ا٢بكيم: أحلٌ : الفقرة الثانية: أدلّتو من القرآن الكرمي

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱقاؿ: كأابح التجارة، ف(، 275البقرة: ) َّ ىي مي خي ٱُّٱالبيع، بقولو تعاىل: 

قاؿ تعاىل: كأمر ابلوفاء ابلعقود، ف (،275البقرة: )َّٱٰذ يي ٱُّٱ: اب بقولوحرـٌ الرٌ ك (، 29النساء:)َّ نئىئ
 ىق يف ىف ُّٱقاؿ تعاىل: حرـٌ اال٘بار ببعض السلع، فك  (،1ا٤بائدة: )َّ ىقيق يف ىف يث ىثٱُّٱ

كهنى عن ، ـ أكلو ٰبـر بيعو كاال٘بار بوكما ٰبري  (،173البقرة:)َّ يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 (،29النساء:)ٱََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱٱٱُّ: فقاؿ ،أكل أمواؿ الناس ابلباطل

 هتٱٱُّٱٱ:ا٤بكياؿ كأمر إبقامتهما ابلقسط: قاؿ تعاىل ُب نقصالتهنى عن التطفيف اب٤بيزاف ك ك 

: (، كقاؿ1ا٣بفية() سبيل على القليل ابلشيء كا٤بيزاف ا٤بكياؿ ُب )البخس كالتطفيف: (،1ا٤بطففْب: )َّمث
 يك ٱُّٱ: أيضان  (، كقاؿ2كزّيدة() اعتداء ىو: الذم الطغياف عن )فنهى (،8الرٞبن: )َّمك لك اك يق ُّٱ

كهنى  (،85ىود: ) َّ يثىف ىث نث مث ٱُّٱكقاؿ:  (،9)الرٞبن:  َّمم ام يل ىل مل
 نقصتو إذا: حقو ٖبستو): كيقاؿ (،85 ىود:)َّاك يق  ىق يفُّٱ: فقاؿعن ٖبس الناس أشياءىم، 

ندب ك (، 282البقرة: )َّ حطمظ مض خض ٱُّٱاؿ تعاىل: كندب إىل اإلشهاد على البيوع، فق(،3)(إّيه
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ: سبحانو إىل مٌدتو، فقاؿسبحانو إىل كتابة الدين 

 جم يل ىل مل ُّٱكأجاز الرىن كأمر ابألمانة كهنى عن كتماف الشهادة: قاؿ تعاىل:  (،282البقرة:)َّ يمجن

 ىي مي حيخي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  يمجن ىم مم خم حم

ندب إىل استعماؿ ا١بدير ة العماؿ، فجار كأابح إ (،283البقرة: )ََُّّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ
 حت جت هب مب خب جب هئ  مئ خئ ٱُّٱالقوم فيو األمْب عليو: قاؿ تعاىل:  ابلعمل، كىو

ٱَّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٱُّٱ: سبحانو فقاؿ كلرٗبا أكجبها ُب أمور، ،قبل العـز كشرع الشورل (،26)القصص: َّ خت

                                                           
 .31/82)مصدر سابق(، ج ( ينظر: الرازم، مفاتيح الغيب، 1
 .4/444( ينظر: الز٨بشرم، الكشاؼ، )مصدر سابق(، ج 2
 .2/127( ينظر: الز٨بشرم، الكشاؼ، )مصدر سابق(، ج 3
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 جب هئ  مئ خئ حئُّٱ٤بديرين كالقادة، فقاؿ: مؤىبلت ااعتبار كلفت إىل  (،159آؿ عمراف: )

 ىئيئ نئ مئ زئ  رئ  ٱُّٱكقاؿ على لساف يوسف عليو السبلـ: (، 247البقرة: )َّ هبجت مب خب حب

 .(55يوسف: ) َّ مب زب رب
كاألدلٌة ا٤بذكورة ُب ٝبلة اآلّيت الكرٲبة أعبله، كالٍب ركٌزت على موضوع ضبط التعامبلت ا٤بالية  

إدارة شؤكف ا٤باؿ كالتجارة كاألعماؿ كسائر العمليات اإلدارية العامة  ككٌجهت إىل أسس كمبادئ كقيم ككيفية
حرًن كالندب كالكراىة كا٣باصة، كتقرير الشارع ٥با على ىيئة أحكاـ شرعيٌة تدكر بْب الوجوب كالت

رسة دارة أساسان تعبدٌّين كمنطلقان شرعٌيان ٤بمااإليػيٍثبت مقصود الشارع من تكريس أحكامو ُب ٦باؿ كاإلابحة، 
 يستحق ٨بالفها العقاب.ا ليستحق مٌتبعها الثواب، كقد تلك األنشطة كإدارهت

 الفقرة الثالثة: أدلّتو من السّنة النبوية الشريفة 
 كالسيما ُب ابب إدارة التعامبلت ا٤بالية كالتجارية منها، األعماؿ ا٣باٌصة كالعامة،إدارة كُب سائر 

؛ ليكتمل من أحكاـ ما قٌرره القرآف الكرًن ل كالقوؿ كالتقرير، لتيطٌبقفعجاءت السٌنة النبوية الشريفة أيضان ابل
 ، كاألدلٌة على ذلك ُب النقاط التالية:ا٣باصة كالعامة ُب الشريعة األساس التعبدم إلدارة ا٤باؿ كاألعماؿ

ا ركاه الَبمذم منع الشارع مزاكلة التجارة ٩بٍَّن ال يفقو أحكامها الشرعية ا٣باٌصة هبا، كالدليل: م أواًل:
ضبط شركط ُب (، كبذلك بدأ الشارع 1الدين() ُب تػىفىقَّوى  قد مىنٍ  إال سوقنا ُب يبعٍ  العن عمر هنع هللا يضر قولو: )

)حكى اإلماـ الشافعي رٞبو هللا ُب الرسالة، النزكؿ إىل ميداف البيع كالشراء كإدارة ا٤باؿ كاألعماؿ، كقد 
ـى على أمر حٌٌب  كالغزايل ُب اإلحياء: اإلٝباع على  يعلم حكم هللا فيو، كقاؿ أٌف ا٤بكٌلف ال ٯبوز لو أٍف يػىٍقدي

م ما عٌينو هللا كشرعو ُب البيع، كمن آجر كجب عليو أف القراُب ُب الفركؽ: فمن ابع كجب عليو أف يتعلٌ 
 .(2م حكم هللا ُب القراض()م ما شرعو هللا ُب اإلجارة، كمن قارض كجب عليو أف يتعلٌ يتعلٌ 

قاؿ  د منها؛ما يتولٌ التحٌيل فيك  االٌ٘بار ببعض السلع-فضبل عن القرآف-حٌرمت السٌنة ا٤بطهرة  نياً:اث
 ا٤بيتة؟ شحـو أرأيت هللا: رسوؿ ّي فقيل كاألصناـ، كا٣بنزير كا٤بيتة ا٣بمر بيع حرـٌ كرسولو هللا إف: )ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 ،ملسو هيلع هللا ىلصكتاب الصبلة، ابب ما جاء ُب فضل الصبلة على النيبقة،  رى موىل ا٢بي  العبلء بن عبد الرٞبن بن يعقوب:ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن  ( 1

 حسن غريب. ىذا حديث كقاؿ:، 129ص، 487رقم/
 ،1، طالفروق، أو: أنوار الربوق يف أنواء الفروقىػ(، 684ن إدريس الصنهاجي القراُب، )ا٤بتوَب: أبو العباس أٞبد ب القراُب، ينظر: ( 2

 .2/148الرّيض، السعودية، عامل الكتب للنشر، )د. ت(، ج
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 عند ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ ٍب حراـ، ال، ىو :فقاؿ الناس، هبا كيستصبح ا١بلود، هبا كيدىن السفن، هبا يطلى فإهنا
 (.  1()ٜبنو فأكلوا ابعوه، ٍب ٝبلوه، شحومها، ـحرٌ  ٤بٌا هللا إف اليهود، هللا قاتل ذلك:

 ككاتبو كمؤكلو الراب آكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ لعناب، )فحٌرمت السٌنة النبوية الشريفة التعامل ابلرٌ  اثلثاً:
و البغيض من اضطراب ُب عامل ا٤باؿ كاألعماؿ (، كذلك ٤با ٰبدثو نظام2سواء() ىم كقاؿ: كشاىديو،

 كما ٯبرٌه من كيبلت، كالواقع خّب شاىد بذلك. ،كالتجارة، كما يعكسو ذلك على عمـو اجملتمع

 (.3عن االحتكار، فقاؿ: )ال ٰبتكر إال خاطئ() ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسوؿ هللا  رابعاً:

الطلب التأثّب ُب ٙبديد ٜبن عن التسعّب للناس، ليَبؾ لقول العرض ك  ملسو هيلع هللا ىلصامتنع رسوؿ هللا  خامساً:
 ىو هللا )إفٌ  فقاؿ: لنا، سٌعر هللا، رسوؿ ّي ، قالوا:ملسو هيلع هللا ىلص عهده على السعر غبلالسلع، كالدليل: أنو ٤بٌا 

 كال دـو  ُب ٗبظلمة يطلبِب منكم أحد كليس ريب ألقى أف ألرجو كإين الرزٌاؽ، الباسط القابض ا٤بسٌعر
 (.4ماؿ()

لسوؽ كاالطبلع على ، كذلك إلعطاء البادم فرصة الوصوؿ لعن تلٌقي الركباف ملسو هيلع هللا ىلصهنى  سادساً:
 كال الركباف، : )ال تلٌقواملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ، ويومبل ييغنب ُب سلعتو، فيبيع بسعر ؛ فاليـو الذم ىو فيو سعر
 . (5)(لباد حاضره  يبعٍ 

: منها ذكركن الغرر، من فيها ٤با التجارية كالتصرفات البيع صور بعض عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ هنى سابعاً:
 ،ُب البيع ا٤بنابذةا٤ببلمسة ك  عن هنى)ك ،(6()صبلحها، هنى البائع كا٤ببتاع يبدك حٌب الثمار بيع عن هنى)

كا٤بنابذة: أف ينبذ الرجلي إىل  كا٤ببلمسة: ٤بس الرجل ثوبى اآلخر بيده ابلليل أك النهار، كال يقٌلبو إال بذاؾ، 
 ا٤بزابنة، عن هنى)ك ،(7()بيعهما عن غّب نظر كال تراضالرجل بثوبو، كينبذ اآلخر ثوبو كيكوف ذلك 

، ابلتمر مرالث بيع: كا٤بزابنة  أف :النجش)ك ،(9()النجش عن هنى)ك ،(8()كيبلن  ابلكـر الزبيب كبيع كيبلن

                                                           
 .356، ص2236ب بيع ا٤بيتة كاألصناـ، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن جابر بن عبد هللا، كتاب البيوع، اب 1
 .697، ص1598رقم/كتاب البيوع، ابب لعن آكل الراب كموكلو، م ُب صحيحو، عن جابر بن عبد هللا،  ( ركاه مسل 2
 .702، ص1605( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن معمر بن عبد هللا بن نضلة، كتاب البيوع، ابب ٙبرًن االحتكار ُب األقوات، رقم/ 3
 .كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح ،319ص ،1314جاء ُب التسعّب، رقم/( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن أنس، كتاب البيوع، ابب ما  4
 .345، ص2158ر، رقم/ج( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن عباس، كتاب البيوع، ابب ىل يبيع حاضر لباد بغّب أ5
 .350، ص2194/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عبد هللا بن عمر، كتاب البيوع، ابب: بيع الثمار قبل أف يبدك صبلحها، رقم 6
 .1026، ص5820( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب سعيد ا٣بدرم، كتاب اللباس، ابب: اشتماؿ الصماء، رقم/ 7
 .347، ص2171( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عبد هللا بن عمر، كتاب البيوع، ابب: بيع التمر ابلتمر، رقم/ 8
 .344، ص2142كتاب البيوع، ابب النجش، رقم/ ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عبد هللا بن عمر،   9
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 ٰبضره عندما كذلك تسول، ٩با أبكثر فيستاـ السلعة، صاحب إىل السلعة يفصل الذم الرجل أيٌب
 ضرب كىذا يستاـ، ٗبا ا٤بشَبم ٱبدع أف يريد إ٭با الشراء، رأيو من كليس بو، ا٤بشَبم يغَبٌ  أف يريد ا٤بشَبم،

 (.1()ا٣بديعة من

 ُب ٜبنو ٯبعل فلم عقارنا أك دارنا ابع من: )فقاؿ: مثلو ُب لوضعو إال كالعقار، الدكر بيع ملسو هيلع هللا ىلص كره  اثمناً:
 العقارات. رةإدا ُب ىديو إىل إشارة كفيو ،(2()فيو ييبارؾ ال أف قمنه  كاف مثلو

 كقاؿ: كقدحنا حلسنا ابع ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقد ركل أنس أف بيعى: مٍن يزيد أك ا٤بزاد؟ ملسو هيلع هللا ىلص أجاز اتسعاً:
 يزيد من درىم؟ على يزيد من :ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ  بدرىم، أخذهتما رجل: فقاؿ كالقدح؟ ا٢بلس ىذا يشَبم من
 (.3منو() فباعهما درٮبْب، رجل فأعطاه درىم؟ على

البارقي هنع هللا يضر قاؿ:  عركة ، كأجاز بيع الفضويل إف أجازه صاحب ا٤باؿ أك كلٌيو، فعنأجاز الوكالة عاشراً:
 ابلشاة كجئت بدينار إحداٮبا فبعتي  شاتْب، لو فاشَبيت شاة، لو ألشَبم دينارنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ إيلٌ  )دفع

(، فوٌكلو 4ٲبينك() صفقة ُب لك هللا ابرؾ لو: فقاؿ أمره، من كاف ما لو فذكر ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل كالدينار
 ابلشراء األكؿ، ٍبٌ أجاز تصرفو ابلبيع، فالشراء الثاين.

 النيب قدـ: قاؿ عنهما، هللا رضي عباس ابن فعن ُب السَّلىم، ملسو هيلع هللا ىلصرٌخص رسوؿ هللا  احلادي عشر:
، كيل ففي شيء، ُب أسلف من: فقاؿ كالثبلث، السنتْب ابلتمر يسلفوف كىم ا٤بدينة ملسو هيلع هللا ىلص  ككزف معلـو
، () أجل إىل معلـو  ماؿ إثبات كالسلم: كسٌلف، كأسلف كسٌلم، كأسلم كالسلف، السلم (، كيقاؿ:5معلـو
 سلمان  ك٠بي عاجبلن، ييعطى ببذؿ الذمة ُب موصوؼ على عقد أنٌو كحده: ا٢باؿ؛ ُب ٗببذكؿ الذمة ُب

 (.6اجمللس) ُب ا٤باؿ رأس لتسليم

                                                           
 .316، ص1304( ينظر: الَبمذم، ا١بامع الصحيح، )مصدر سابق(، ُب تعليقو على حديث أيب ىريرة، رقم/ 1
، 357ص، 2490( ركاه ابن ماجو ُب سننو، عن سعيد بن حريث، كتاب الشفعة، ابب: من ابع عقاران كمل ٯبعل ٜبنو ُب مثلو، رقم/ 2

 شعيب األرنؤكط ُب تعليقو على مسند أٞبد ٗبتابعاتو.كحٌسنو 
قاؿ: ىذا حديث حسن ال ، ك 297، ص1218ما جاء ُب بيع من يزيد، رقم/( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن أنس، كتاب البيوع، ابب: 3

 .نعرفو إال من حديث األخضر بن عجبلف
كقد ذىب بعض كقاؿ:  ،307ص ،1258رقم/ ب الشراء كالبيع ا٤بوقوفْب،كتاب البيوع، اب  ( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن عركة البارقي، 4

 أىل العلم إىل ىذا ا٢بديث كقالوا بو، كىو قوؿ أٞبد كإسحاؽ، كمل أيخذ بعض أىل العلم هبذا ا٢بديث، منهم الشافعي.
، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن عباس، كتاب السلم، اب 5  .357، ص2240ب السلم ُب كيل معلـو
العدة يف شرح ىػ(،  724( ينظر: العطٌار، علي بن إبراىيم بن داكد بن سلماف بن سليماف، أبو ا٢بسن، عبلء الدين ابن العطار، )ا٤بتوَب:  6

 .2/1143ـ، ج2006بّبكت، دار البشائر اإلسبلمية للطباعة،  ،1ط العمدة يف أحاديث األحكام،
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)كٌنا رقم رضي هللا عنهما، قاال: الصرؼ، فعن الرباء بن عازب كزيد بن أ ملسو هيلع هللا ىلصأجاز الثاين عشر: 
ا بيدو فبل أبس،  ملسو هيلع هللا ىلص، فسألنا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصاتجرين على عهد رسوؿ هللا  عن الصَّرؼ، فقاؿ: إف كاف يدن

 بذلك (، )ك٠بي2بفلوس() أحدٮبا أك ابلفضة الذىب )بيع كالصرؼ:، (1)يصليحي ( فبل نىًسيأن  كاف كإف
(، كىذا حكم شرعٌي اب١بواز، 3ا٣بيار() كمنع كا٢بلوؿ لتقابضكا ا٤بماثلة اشَباط ُب ابقي البيوع عن لصرفو

لتيسّب حركة التجارة، كتسييل ا٤باؿ، كتسهيل إدارهتما ُب البيع كالشراء، دفعنا للمشقة عن الناس كرفعان 
 .عنهم للحرج

دارة، كقد بٌوب اإل ُب لأصشاكر أصحابو من ا٣باصة كالعامة، كالشورل  ملسو هيلع هللا ىلصثبت أنو الثالث عشر: 
 (،٩٥١آؿ عمراف: )َّ ٍَّّ ٌّ ٰىُّٱ، (٨٣الشورل:)َّ  ٰى ين ىن ٱُّٱابب قوؿ هللا تعاىل:  لبخارم ُبلو ا

 ملسو هيلع هللا ىلصكشاكر النيب ...  (٩٥١عمراف: آؿ)َّ ّٰ  ِّ ُّ ٱُّٱٱتعاىل: لقولو ،ا٤بشاكرة قبل العـز كالتبٌْب  كأفٌ 
بو أىل اإلفك  ، كأسامة فيما رمىان كشاكر عليٌ  ...أصحابو يـو أحد ُب ا٤بقاـ كا٣بركج، فرأكا لو ا٣بركج

يستشّبكف األمناء من أىل العلم ُب األمور ا٤بباحة  ملسو هيلع هللا ىلصككانت األئمة بعد النيب  ...عائشة فسمع منهما
 (. 4)ملسو هيلع هللا ىلصليأخذكا أبسهلها، فإذا كضح الكتاب أك السنة مل يتعدكه إىل غّبه، اقتداء ابلنيب 

 عن أيب ذرٌو مر العاٌمة، فاستعمل القوم، كاستبعد الضعيف عن القياـ إبدارة أ ملسو هيلع هللا ىلصأنٌو  الرابع عشر:
ّي أاب ذر، إنك )، قاؿ: قلت: ّي رسوؿ هللا، أال تستعملِب؟ قاؿ: فضرب بيده على منكيب، ٍب قاؿ: هنع هللا يضر

(، 5()ضعيف، كإهنا أمانة، كإهنا يـو القيامة خزم كندامة، إال من أخذىا ٕبقها، كأدل الذم عليو فيها
 ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى هنع هللا يضر، قاؿ: دخلت على النيب كحرص عليها، ف كمنع الوالية عمن طلبها كتشٌوؼ إليها

 ىذا إان ال نويٌل )ان ّي رسوؿ هللا، كقاؿ اآلخر مثلو، فقاؿ: رٍ أان كرجبلف من قومي، فقاؿ أحد الرجلْب: أمٌ 
 (.6()من سألو، كال من حرص عليو

                                                           
 .331، ص2060رقم/ كتاب البيوع، ابب التجارة ُب البػىٌز كغّبه،  عازب كزيد بن أرقم،( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن الرباء بن  1
ذلداية الكافية الشافية شرح حدود ابن عرفة، )ىػ(، 894، أبو عبد هللا، دمحم األنصارم الرصاع التونسي ا٤بالكي، )ا٤بتوَب: الرٌصاع( ينظر:  2

 .241ىػ، ص1350ا٤بكتبة العلمية، ، ، بّبكت1، ط(لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية
دمشق،  ،1، ٙبقيق: عبد الغِب الدقر، طربرير ألفاظ التنبيو ىػ(،676( ينظر: النوكم، أبو زكرّي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب:  3

 .175ق، ص1408دار القلم، 
 .1267األمر، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسٌنة، ص( ينظر: صحيح البخارم، )مصدر سابق(، ابب قوؿ هللا تعاىل: كشاكرىم ُب  4
 .819، ص1825( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أيب ذٌر، كتاب اإلمارة، ابب كراىة اإلمارة بغّب ضركرة، رقم/ 5
 .1230، ص7149من ا٢برص على اإلمارة، رقم/ ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب موسى األشعرم، كتاب األحكاـ، ابب ما يكره 6
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عن أيب ٞبيد لو، فراقب كحاسب السيعاة، كاتبع موظٌفيو، ككٌجو عٌما ملسو هيلع هللا ىلصأنو اخلامس عشر: 
بية، فلما جاء تٍ على صدقات بِب سليم، يدعى ابن اللي  رجبلن  ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل رسوؿ هللا )الساعدم، قاؿ: 

 جلست ُب بيت أبيك كأمك، حٌب : فهبٌل ملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا  ،حاسبو، قاؿ: ىذا مالكم كىذا ىدية
 (.1()أتتيك ىديتك إف كنت صادقان 

شريفة أعبله كنموذجو للتشريعات النبوية ُب ٦باؿ إدارة ا٤باؿ األحاديث الفإف الناظر ُب  واخلالصة:
، كقد دارت بْب الوجوب كالندب ملسو هيلع هللا ىلص؛ ليجدىا أحكامان شرعٌية قٌررىا النيب ا٣باصة كالعامة كاألعماؿ

كاإلابحة كالكراىة كالتحرًن، كالتعٌبد حاصل بواحدو منها ابلنٌية، كأهنا شٌكلت ضوابط العمل اإلدارم 
دت حدكده، كصاغ اجتماعها أساسان تعبدّين حافزان كموٌجهان كضابطان للسلوؾ اإلدارم العاـ اإلسبلمي كحدٌ 

ية، كٙبديد جزءو من ، كأنو ساىم كال شٌك ُب إيضاح حدكد الرؤية اإلسبلمية ُب ضبط الظاىرة اإلدار كا٣باص
 .نظرية اإلدارة اإلسبلميةمعامل 

 

  كفيو فقرات: ،اإلسالميةإلدارة يف االتعبديّة والقيم الفرع الثاين: ادلبادئ 

كمن أىم ا٤ببادئ ا٤بستنبطة من األساس  ،اإلسالميةإلدارة يف اادلبادئ التعبديّة الفقرة األوىل: 
 التعبدم ا٤بذكور:

، إذ شأهنا شأف أحكاـ العبادات، كلرٗبا كانت أشدٌ  ذلك ألفٌ أواًل: مبدأ التعّبد أبحكام ادلعامالت: 
وؽ العباد، كحقوؽ العباد قائمة على ا٤بشاٌحة، فتستدعي التحٌرز ُب أحكامها، غالبان ما تتعٌلق هبا حق

ٖببلؼ حقوؽ هللا تعاىل ا٤ببنية أصبل على ا٤بسا٧بة، كمن مقتضيات التعٌبد: االمتثاؿ، كالطاعة، كٮبا ُب 
طبيقها، ُب اإلدارة اإلسبلمية يوجباف: االلتزاـ كالتسليم لؤلحكاـ كالقواعد كالنظم كالسياسات كا٣بطط كت

 (.2استجابة اتٌمة لؤلكامر كالتعليمات كالتوجيهات، ُب غّب ٨بالفة لؤلصوؿ)

كيسمى ىذا ا٤ببدأ ابلقاعدة الذىبية الٍب يتمٌسك هبا االقتصاد  اثنياً: مبدأ احلالل واحلرام:
تد إىل ٝبيع )ألٌف قضية ا٢ببلؿ كا٢براـ ُب اإلسبلـ ٛب كأحد مبادئو اإلدارية ا٤بميزة لو؛ ذلك (3اإلسبلمي)

                                                           
 .1203، ص6979تياؿ العامل لييهدل لو، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ٞبيد الساعدم، كتاب ا٢بيل، ابب اح 1
 .1/320( ينظر، عبد الرٞبن، مبادئ إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )مصدر سابق(، ج 2
 .34ـ، ص1980، القاىرة، دار الفكر العريب، 2ط اإلسالم،ادلبادئ االقتصادية يف ( انظر: عبد الرسوؿ، علي علي عبد الرسوؿ،  3
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، كسلوؾ البائع كا٤بشَبم، كسلوؾ ا٤بستأجر  النشاطات اإلنسانية، كألواف السلوؾ: سلوؾ ا٢باكم كاحملكـو
 (.1كاألجّب، كسلوؾ العامل كا٤بتعٌطل؛ فكل كحدة من كحدات ىذا السلوؾ ىي إما حراـ كإما حبلؿ()

حكاـ الشرعية، كا٢باجة إليو ُب معترب ُب سائر األ كىو مبدأاثلثاً: مبدأ التيسري ورفع احلرج: 
(، 6ا٤بائدة: )َّ مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱالتعامبلت ا٤بالية كاإلدارية أشٌد، كأصلو: قولو تعاىل: 

كذلك تيسّبان  كغّب ذلك من األدلة؛ (،185البقرة: ) َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ كقولو:
 بيع السَّلىم.على العباد ُب بعض ا٤بعامبلت كرفعان للحرج عنهم، كذلك مثل: ترخيصو 

تاج إليو ُب تسيّب سائر األعماؿ اإلداريرابعاً: مبدأ ادلراقبة واحملاسبة:  ة؛ لقطع أسباب كىو مبدأ ٰبي
، فإذا ما كقعت؛ دفعت ا٤بدير إىل التوجيو ٗبا يراه مناسبان، أك العقوبة، كهللا يزع الفساد كمنع كقوع التقصّب

قرآف كالسٌنة حاضرة كثّبة، منها: قولو تعاىل على لساف ، كشواىده ُب الابلسلطاف ما ال يزع ابلقرآف
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ،خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّسليماف: 

استعمل رجبلن من األزد على صدقات بِب سليم، يدعى  ملسو هيلع هللا ىلص كثبت أٌف رسوؿ هللا، (21-20النمل:) َّخف
، ٰباسبهم على ا٤بستخرج يستوُب ا٢بساب على عٌمالو ملسو هيلع هللا ىلص (، فكاف النيب2بية، فلٌما جاء حاسبو()ابن الليتٍ 

 .(4)"من غٌش فليس مِب"، ككاف يقوؿ: رصدالكالرقابة، ك  ،لزّيرةيتعاىد السوؽ اب ملسو هيلع هللا ىلص كاف(، ك 3كا٤بصركؼ)

كذلك بناءن على تقرير الشارع أبف أحكاـ ا٤بعامبلت للتعٌبد، فبل ٯبوز خامساً: مبدأ العلم قبل العمل: 
 ، كنقلو القراُب:لشافعي رٞبو هللاا من إٝباع، كما حكاه ايلالغز  ذكرم، كقد ذكر الباحث ما التعبٌد دكف عل

ـى على أمر حٌب يعلم حكم هللا فيو  .(5)، فإف فعل فقد عصى هللاعلى أٌف ا٤بكٌلف ال ٯبوز لو أٍف يػىٍقدي

االجتماع على األمر ليستشّب كل كاحد منهم صاحبو  :ا٤بشاكرة ىيك سادساً: مبدأ الشورى: 
أٮبية األفراد كمشاركتهم ُب اٚباذ قرارات  اإلدارة ربزكفيو تي و، ا٢بديث عن ًبٌ و مبدأ كى (،6)كيستخرج ما عنده

 ا٣بيارات الشٌب. من ابو بأا٤بنظمة، كبو أيضان ييفتح أماـ ا٤بديرين 

                                                           
 .2/347ـ، ج1969، بّبكت، دار الفكر، 3ط اقتصادان،( ينظر: الصدر، دمحم ابقر الصدر،  1
 .1240، ص7197ب ٧باسبة اإلماـ عمالو، رقم/ابكتاب األحكاـ، ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ٞبيد الساعدم،   2
الطرق احلكمية يف السياسة ىػ(، 751، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، مشس الدين ابن قيم ا١بوزية، )ا٤بتوَب: ( ينظر: ابن القيم 3

 .1/209، سورّي، مكتبة دار البياف، )د.ت(، ج1ط، الشرعية
 .57، ص102ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، رقم/مسلم  ( سبق ٚبرٯبو: 4
 .2/148جالفركؽ، )مصدر سابق(،  القراُب، ينظر: ( 5
، بّبكت، دار 3، طأحكام القرآنىػ(، 543( ينظر: ابن العريب، دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم االشبيلي ا٤بالكي، )ا٤بتوَب:  6

 .1/389ـ، ج2003الكتب العلمية، 
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كا١بدارة: االرتفاع كاالرتقاء إىل مستول األىلية ٤با ينسب إىل اجلدارة يف شغل ادلناصب:  سابعاً: مبدأ
ة أك يسند إليو من عمل، كللجدارة معامل توٌضح إطارىا كشكلها العاـ، كليس ٦برد اإلنساف من صف

مصطلح فضفاض يػيٌتخذ مطٌية لركوب ا٤بناصب كتفويضها، كأىم معا٤بها القدرة الوافية على أداء العمل، 
لذم يقضي ىو النظاـ ا(، كنظامو التطبيقي ا٤بعاصر: 1كالصفة األخبلقية الٍب ٛبنع من التعدم على ا٢بقوؽ)

كا٣باصة العامة  كاالمتحاانت ابختيار القادة عن طريق اختبارات ا١بدارة، كالٍب تتمثل ُب إجراء ا٤بسابقات
 (.2)األشخاص لتويل ا٤براكز القيادية الٍب تكشف مدل صبلحية بعض

دليس كثبت ذلك ابستقراء النصوص الٍب هنى فيها الشارع عن الغٌش كالتاثمناً: مبدأ النصح والتبيان، 
كاالنفتاح كالوضوح، كىذه ا٤بعاين "مبدأ الشفافية"  بػػػ: ، كيسٌميو بعض الباحثْبكبيوع ا١بهالة كعقود الغرر

، بل كتيعٌد شرطان الزمان ُب نٌية مباشرة بسلوؾ البائع كا٤بشَبم، ابإلضافة إىل ٝبيع العمليات اإلداريةعم
البيعاف : ملسو هيلع هللا ىلصكقد قاؿ (، 3)اىا: الصدؽ ُب التبيْبالذم ٠بٌ  التعامبلت االقتصادية كالتجارية ُب اإلسبلـ

 (.4)قت بركة بيعهمانا بورؾ ٥بما ُب بيعهما، كإف كتما ككذاب ٧بي اب٣بيار ما مل يتفرقا، فإف صدقا كبيٌ 

 كينتج من ا٤ببادئ التعبدية قيم عٌدة، منها:، إلدارة اإلسالميةيف ا: القيم التعبديّة نيةالثاقرة الف

: كالتعٌبد هلل ىو الغاية من خلق ا١بٌن كاإلنس، كالتعٌبد ابلعمل د هلل ابلعمل الصاحلأواًل: قيمة التعبّ 
الصاّب ُب السلوؾ اإلدارم يشمل فعل ا٤بأمورات، كاجتناب ا٤بنهيات، بنٌية التعٌبد هلل، كإذا كانت الغاية من 

و ابلرفاىية ٗبعناىا ٩بارسة النشاطات االقتصادية ُب األنظمة الوضعية ٙبقيق ما يعود على الشخص نفس
ا٤باٌدم البحت، فإٌف قيمة التعٌبد ابلعمل الصاّب ُب الشريعة اإلسبلمية كصلت إىل مثالية عالية مل كلن تصلها 

                                                           
 ، كما بعدىا بتصٌرؼ.1/318، ج( ينظر التفصيل: عبد الرٞبن، مبادئ إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السٌنة النبوية، )مصدر سابق( 1
ضمن  6، ٕبث رقم/طرق اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية يف ضوء ادلنظور اإلسالمي( ينظر: أبو شادم، دمحم إبراىيم أبو شادم،  2

، ابلتعاكف مع : اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة31كقائع ندكة رقم /
 .511ـ، ص2001، 2جامعة األزىر ابلقاىرة، ط

الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ أخالقيات إدارة التسويق يف اإلدارة العربية اإلسالمية، ( ينظر: العاين، أثّب أنور شريف العاين،  3
ـ، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 23/4/2015-21العربية، كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )ٕبث ٧بكم(، كلية الدراسات اإلسبلمية ك 

 ، كما بعدىا، )بتصرؼ كاختصار(.1/124ج
 .334، ص2079ابب إذا بٌْب البٌيعاف، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن حكيم بن حزاـ، كتاب البيوع،  4
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 َّمح جح مج حج مث ُّٱ(؛ ألهنا تتعدل عامل الشهادة، كأصل ذلك قولو تعاىل: 1األنظمة األخرل)

 ا عند القياـ ابلعمل كأداء مهماتو.كىذا يوجب ٙبسُّس القيمة التعبدية كقصدى ،(162)األنعاـ:
(، كذكر قوؿ 2ُب صحيحو)، ك٥با بٌوب البخارم : قيمة احلرص على التعّلم قبل القول والعملاثنياً 

 حص مس خس حس جس ُّٱٱٱكقولو: فبدأ ابلعلم، (،19دمحم: ) َّ هي مي خي حي جي ٰه ٱُّٱٱهللا تعاىل أصبلن لذلك:

امبلت اإلنسانية، كلكنها ُب ابب إدارة األمواؿ كذلك ُب كٌل ابب من أبواب التع (،28فاطر: ) َّ خصمص
 شؤكف العاٌمة أكجب، لتعلقها ٕبقوؽ الناس الذين ىم ٧بور اىتماـ الشريعة اإلسبلمية.الكاألعماؿ ك 

كىي قيمة متحصلة من مبدأ ا٢ببلؿ كا٢براـ، كىي مفركضة ُب ابب اثلثاً: قيمة احلالل الطيب، 
توٌضح أبف اإلسبلـ يؤسس النظاـ االقتصادم كاالجتماعي على أساس األمواؿ ٙبصيبلن كإنفاقان، كىي قيمة 

 (.3احَباـ أسس كمبادئ معينة، تشٌكل ُب ٦بملها دستور ىذه األٌمة)

 

  

                                                           
الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدارة  ادلايل يف القرآن والسّنة،اخلصائص اإلميانية للسلوك ( ينظر: اليحٓب، فهد بن عبد الرٞبن اليحٓب،  1

ـ، ديب، اإلمارات العربية 23/4/2015-21ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )ٕبث ٧بكم(، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، 
 ، كما بعدىا، مع ا٥بامش، )بتصرؼ كاختصار(.1/38ا٤بتحدة، ج

 .16م، )مصدر سابق(، كتاب العلم، ابب العلم قبل القوؿ كالعمل، ص( ينظر: صحيح البخار  2
القيم األخالقية يف السياسة ادلالية اإلسالمية، منوذج لإلعجاز القرآين والنبوي يف اجملالني ( ينظر: عبد الواحد، السيد عطية عبد الواحد،  3

 .199ـ، ص2007قرآف كالسٌنة، القاىرة، ، ا٤بؤٛبر العا٤بي الثامن لئلعجاز العلمي ُب الاالقتصادي وادلايل
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 اإلسالمية ومبادئو وقيموإلدارة يف اس األخالقي اادلطلب الثالث: األس

 اإلدارة اإلسالميةسبهيد: األخالق و 

كىي  ،صورة اإلنساف الباطنةو أنٌ  :و الدين كالطبع كالسجية، كحقيقتوبضم البلـ كسكوهنا: كىلق، اخلخ و)
ق لصورتو الظاىرة كأكصافها كمعانيها، ك٥بما أكصاؼ لٍ ٗبنزلة ا٣بى  ،نفسو كأكصافها كمعانيها ا٤بختصة هبا

 عبارة عن ىيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعاؿكعٌرفو ا١برجاين ُب تعريفاتو أبنو: ) ،(1()حسنة كقبيحة
بسهولة كيسر من غّب حاجة إىل فكر كركية، فإف كانت ا٥بيئة ٕبيث تصدر عنها األفعاؿ ا١بميلة عقبلن 

يت ا٥بيئة: خلقنا كشرعنا بسهولة، ٠بيت ا٥بيئة: خلقنا حسننا، كإف كاف الصادر منها األفعاؿ القبيحة، ٠بي 
 (.2()سيئنا

ٙبكم سلوؾ الفرد كا١بماعة بشأف ما ىو ٛبثل: ٦بموعة من القواعد كالقيم ا٤ببدئية الٍب  واألخالق
صواب كما ىو خطأ، أم: ٛبٌثل قيمان معياريٌة يتٌم ا٢بكم هبا على ما ىو صواب، كما ىو خطأ، ُب سلوؾ 

ر ابلبيئة الفرد، أك ا١بماعة؛ كالسلوؾ األخبلقي للفرد يتأثر حتمان بصفاتو كخصائصو الشخصية، مثلما يتأثٌ 
الفرد ذاؾ، لو دكر مهم ُب التأثّب على عمـو أداء ا٤بنظمة كسلوكها، الٍب يعمل كيعيش فيها، كسلوؾ 

فالتصرفات كاألنشطة الٍب يقـو هبا الفرد ُب ا٤بنظمة: من انتظامو ُب العمل، كاتصالو ابآلخرين، كسائر 
ا، الٍب انفعاالتو كتفاعبلتو كقيامو أبداء مهامو؛ إذ ٲبثل النواة األكىل لسلوؾ كأخبلؽ ا٤بنظمة، كأخبلؽ إدارهت

ٛبٌثل ٦بموعة من ا٤ببادئ كا٤بعايّب الٍب ٙبكم سلوؾ ا٤بنظمة، كبذلك تكوف أخبلؽ اإلدارة: ىي التوٌجو الذم 
يعاِب االختيارات العقبلنية على أساس القيم، للمفاضلة بْب الوسائل ا٤بؤٌدية إىل ٙبقيق األىداؼ، ٩با 

(، كىذا ما 3ا ُب منظومة العمل اإلدارم)اب٘باه إضافة بيعد موضوعي لدكرى -أك ٯبب أف يدفع-يدفع
الٍب حرصت الشريعة على  اإلدارة اإلسبلميةكالسيما ُب ابب -حرصت عليو الشريعة اإلسبلمية عمومان 

فدأبت على تفعيل دكر األخبلؽ كاالستفادة  ،إدارة إنسانية موٌجهة بقيم اإلسبلـ، منضبطة أبحكاموها جعل
فجعلت ا٢بسن منها دينان، صاغت من مفرداهتا أساسان مؤثران ُب ضبط من سلطاهنا ا٤بعيارم على السلوؾ، 

 ا سيثبتو الباحث ُب الفرع التايل:مسار اإلدارة، كىذا م

 

                                                           
 .10/86( ينظر: ابن منظور، لساف العرب، )مصدر سابق(، مادة: خلق، ج 1
 .101( ينظر: ا١برجاين، كتاب التعريفات، )مصدر سابق(، ص 2
 ما بعدىا بتصٌرؼ كاختصار.، ك 1/111( ينظر التفصيل: العاين، أخبلقيات إدارة التسويق ُب اإلدارة العربية اإلسبلمية )مصدر سابق(، ج 3
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 كفيو فقرات:، اإلسالمية إلدارةيف ا خالقيس األااألس الفرع األول:

و ٜبرة إف األساس األخبلقي لئلدارة ُب الشريعة اإلسبلمية ى :دعوى الباحث الفقرة األوىل:
األساسْب السابقْب: التعبدم كالعقدم؛ ذلك أٌف الشارع غرس العقيدة ُب الوجداف، كأمر أبحكاـ شرعٌية 
تعبديٌة تيصٌدقها ابألفعاؿ، لتثمر أخبلقان يتفيأ ظبل٥با الفرد ُب الواقع، فتنعكس ُب حياة اجملتمع كتعامبلت 

ستقرار النفسي، فيندفع اجملتمع ٫بو مزيدو من العطاء أبنائو ُب صور اإلخاء كالتواد كالسماحة كالطمأنينة كاال
كالبناء التنمية، فاالكتفاء كالكفاية، كمزيدو من الرفاىية ا٤بشركعة؛ كقد سلك الشارع ا٢بكيم ُب نصوصو من 

عُب كالقصد: أساسان الكتاب كالسنة مسلكان أظهر من خبلؿ تضافرىا ككحدة كجهتها كاشَباكها ُب ا٤ب
، فساىم ذلك كلو ُب كيضبطو كيصٌوبو بقيم راقية ٛبنعو من الفساد، يشرؼ على السلوؾ أخبلقيان فاضبلن 

 ا ما سيثبتو الباحث ُب الفقرات، كىذاإلدارة اإلسبلمية كبياف معامل نظريٌتهاتشكيل األساس األخبلقي ُب 
 التالية:

لقد دأب : كرميمن القرآن ال اإلسالمية الفقرة الثانية: أدلّة األساس األخالقي يف اإلدارة
ان من كفرة النصوص الٍب ا٣بطاب القرآين ا٢بكيم على إقرار قيم راقية ُب الذات اإلنسانية، كيظهر ذلك جليٌ 

 ا كامتداح من ٙبٌلى هبا، كذـ ضٌدىا من الصفاتستقراء، كالٍب ٙبٌض عليها عن طريق الَبغيب هبحٌصلها اال
ؤديٌة إىل اتصاؼ اإلنساف ٗبا ٱبرجو من إنسان

ي
سائر ُب اجملتمع ك  كالذم سيؤدم إىل ظهور آاثرىا ُب يتو،ا٤ب

اإلنسانية عمومان،  ، حٌب ٤بح ا٤بتتبع قصد الشارع من إقرارىا أساسان مؤثران ُب تقوًن التعامبلتفيو معامبلتو
 كنلح  ذلك ُب اآلّيت التالية: كُب السلوؾ اإلدارم خصوصاٌ، 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱح الصادقْب، فقاؿ: حضَّ هللا تعاىل على قيمة الصدؽ كامتد  أواًل:

 .(8األحزاب: )َّ خي حي جي يه ُّٱكقاؿ:  (،119التوبة: )َّ يئ ىئ نئ

 (.58النساء: ) َّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱأمر هللا تعاىل أبداء األمانة، فقاؿ:  اثنياً:

 (.58النساء: ) َّ خضمض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱأمر تعاىل إبقامة العدؿ، فقاؿ:  اثلثاً:

 (.77القصص: ) َّ  مكجل لك خك حك جك ٱُّٱإىل الناس، فقاؿ:  ابإلحساف سبحانو أمر رابعاً:

، على السماحة كالتيسّب على ا٤بعسر كندب إىل الرٞبة كاإلحساف ابلتجاكز حٌض الشارع خامساً:

 (.280البقرة: ) َّجك مق  حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط  مض خض ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱفقاؿ:

ق كجوه الرب، كهنى عن اإلٍب كالعدكاف، فقاؿ ُب مطل على التكافل كالتعاكف سبحانو حضٌ  سادساً:
 (.2ا٤بائدة: )َّ  حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ ُّٱٱٱٱٱٱٱٱتعاىل:
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  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ، قاؿ تعاىل: قصد إىل التوازف ُب توزيع الثركة سابعاً:

 (.7ا٢بشر:)َّ ىنين نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 

 من السّنة النبوية الشريفة اإلسالمية دارةالفقرة الثالثة: أدلّة األساس األخالقي يف اإل

ك٤بٌا كانت إدارة األمواؿ كاألعماؿ ا٣باٌصة كالعامة ميداف كاسع للتفاعل كاالحتكاؾ بْب الناس، 
كالنفوس البشرية جيبلت على حٌب ا٤باؿ كالشغف اب١باه؛ جاءت ا٢باجة ميلٌحةن إىل هتذيب األخبلؽ كتقوًن 

حكاـ الشريعة، ليتحٌلى ا٤بسلم أبخبلؽ حسنةو تنعكس ُب سلوؾ قوًن، السلوؾ كفق مقتضيات العقيدة كأ
فتنتج تعامبلت صحيحة على ا٤بستول ا٤بايل كاإلدارم، فتيضمن حقوؽ ا٤بتعاملْب، كتربز اجملتمع اإلسبلمي 
بوجهو ا٤بَباحم كصبغتو ا٤بَبابطة، كتتجٌلى بذلك صورة األٌمة هبيئة ا١بسد الواحد الذم سعى الشارع إىل 

ا من مقاصده.ٙب  قيقو كالذم يعترب مقصدن

ُب ابب إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ، نلح  تركيز ا٥بدم النبوم على  ملسو هيلع هللا ىلصكمن خبلؿ تتبع أحاديث النيٌب 
تزكية النفس البشرية كتنقيتها من ترٌسبات استعباد ا٤بادة كعبادة ا٤باؿ، كا١بٌد ُب إشاعة ركح الوٌد كاإلخاء 

تمع اإلسبلمي، كذلك من خبلؿ ا٢بٌض على التزاـ قيم العفو، كاللْب، كالَبابط كالَباحم بْب أفراد اجمل
كالتجاكز، كالتيسّب، كالسماحة ُب سائر التعامبلت التجارية كالَبتيبات ا٤بالية كاإلدارية، كذلك بعد اإلفاضة 

ع ا٤بسلم عن ابلنهي عن ٝبيع أساليب الغٌش كا٣بداع كالتدليس كالغنب كالغرر كا٣بيانة فيهما؛ لينأل ابجملتم
تمع متماسك، أسباب الفساد كالتقاطع كالتناحر كالتدابر كالتحاسد، فيصل إىل ٙبقيق مقصده ُب إٯباد ٦ب

 كال تباغضوا، كال تناجشوا، كال ٙباسدكا، )ال: ملسو هيلع هللا ىلصصبغة ٩بيزة كشخصٌية مستقلة، كيؤكد ذلك قوؿ النيب ب
،إخو  هللا عباد ككونوا بعض، بيع على بعضكم يبع كال تدابركا،  كال ٱبذلو كال يظلمو ال ا٤بسلم أخو ا٤بسلم اانن
 كل ا٤بسلم، أخاه ٰبقر أف الشرٌ  من امرئ ٕبسب مرات، ثبلث صدره إىل كيشّب ىاىنا، التقول ٰبقره،
تهاء عن ا٤بنهي عنو (، ككاضح من ا٢بديث الشريف أٌف االن1()كعرضو كمالو دمو حراـ ا٤بسلم على ا٤بسلم

لية إال بعد التخلية، فنبذ ا٢بسد كالبغضاء كالتناحر كالتدابر سبب ٙبقق األخوة ه، فبل ٙبسببه لئلتياف بضدٌ 
 .ان تمع متعاضد متناغم كا١بسد الواحد، يشٌد بعضو بعضاإلٲبانية ُب ٦ب

ا  ملسو هيلع هللا ىلصإٌف الدليل على كجود أساسو أخبلقٌي لئلدارة ُب السٌنة النبوية الشريفة، كأٌف النيب  قد دأب قاصدن
جود طائفة من األحاديث كالتوجيهات النبوية ا٤بطٌهرة، رٌكزت على تكريس القيم إىل إرسائو، يثبت بو 

                                                           
 .1124، ص2564رقم/ كتاب الرب كالصلة، ابب ٙبرًن ظلم ا٤بسلم كخذلو كاحتقاره،  ن أيب ىريرة،ع ( ركاه مسلم ُب صحيحو، 1
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ا٤بالية كاإلدارية، بل كجعلت منها أحد  ، كالسيماالتعامبلتسائر ُب  يل األخبلؽ العاليةالسامية كعلى تفع
لنهي ما يذكر الباحث من بعض أدٌلة اك ، كمقصدان من مقاصد الدين، اإلدارة اإلسبلميةدعامات منهجية 

 يلي:

(، كالغٌش ليس حكران 1()مٌِب  فليس غشٌ  )منعن الغٌش ُب البيع، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسوؿ هللا  أواًل:
 كقولو:على معامبلت البيع كالشراء، كإ٭با يطاؿ ٗبعناه العاـ سائر ا٤بعامبلت، كاإلدارات ا٣باصة كالعامة، )

 أخبلقنا ليس من ىذا ألفٌ  اتباعي؛ ترؾ أنو أراد اإلسبلـ، إ٭با دين عن نفيو بو يرد مل مٌِب، فليس غشٌ  من
(، فمناصحة اإلخواف سبب ُب بٌث 2اإلخواف() مناصحة ُب كطريقٍب سٌنٍب على ليس ىو أك كأفعالنا،

ا إىل كحدتو كتعاضده كترابطو بوشائج ا٢بٌب كاإلخٌوة اإلٲبانية  أسباب الوٌد كالرٞبة ُب اجملتمع، ما يؤٌدم حتمن
 شرعيان سعى الشارع ا٢بكيم إليو.الٍب تيعٌد مقصدان 

 (،3غائلة() كال خبثة، كال داء، ال ا٤بسلم: )بيعأيضنا عن االحتياؿ ُب البيع، فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصهنى  اثنياً:
 احتاؿ إذا: فبلف اغتالِب: يقاؿ مالك، هبا ييغتاؿ البيع ىذا ُب عليك حيلة ال: أم ا٢بيلة،: الغائلة معُبك)
 خبيث كاف ما:  بو، كا٣بىٍبثة يرد ٩با ك٫بوىا كالربص، كا١بذاـ، ا١بنوف،: داءابل كأراد مالك، هبا يتلف ٕبيلة

 (4خبيث() حراـ األصل... ككلٌ 

 ذكر رجبلن  ا٣بداع ُب البيع، كدٌؿ على الوسيلة الشرعية التطبيقية للنجاة منو، ذلك أفٌ  ملسو هيلع هللا ىلصمنع  اثلثاً:
دع أنٌو ملسو هيلع هللا ىلص للنيب  خديعة: ال خبلبة: ال (، )كمعُب5بة()خبل ال فقل: ابيعت، )إذا فقاؿ: البيوع، ُب ٱبي
 (.6خديعتك() يلزمِب ال أك خديعٍب، لك ٙبل ال أم:

(، 7ٲبىحق() ٍب يينفق، فإنٌو البيع؛ ُب ا٢بلف ككثرة )إٌّيكم هنى عن كثرة ا٢بلف ُب البيع، فقاؿ: رابعاً:
 كرٗبا السلعة، تركيج إليو مكركه، كينضم حاجة غّب من ا٢بلف فإف البيع، ُب ا٢بلف كثرة عن النهي )كفيو

                                                           
 .57، ص102ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، رقم/مسلم  سبق ٚبرٯبو:(  1
، دمشق، 2ط ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، كدمحم زىّب الشاكيش،ح السنةشر  ىػ(،516( ينظر: البغوم، ا٢بسْب بن مسعود البغوم، )ا٤بتوَب:  2

 .8/167ـ، ج1983كبّبكت، ا٤بكتب اإلسبلمي للنشر، 
كقاؿ:  296ص ،1216رقم/ كتاب البيوع، ابب ما جاء ُب كتابة الشركط،  ،العٌداء بن خالد بن ىوذةُب جامعو، عن ( ركاه الَبمذم  3

 .باد بن ليث، ال نعرفو إال من حديث عحسن غريب
 .8/45( ينظر: شرح السنة، البغوم، )مصدر سابق(، ج 4
 .665، ص1533رقم/ كتاب البيوع، ابب من ٱبدع ُب البيع،  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن ابن عمر، 5
بّبكت، دار  ،2، طادلنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجق(، 676( ينظر: النوكم، أبو زكرّي ٰبٓب بن شرؼ بن مرم النوكم، )ا٤بتوَب:  6

 .10/176ق، ج1392إحياء الَباث العريب، 
 .703، ص1607رقم/ كتاب البيوع، ابب النهي عن ا٢بلف ُب البيع،  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أيب قتادة األنصارم، 7
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كالذم يظهر من (، ٌٍب إنو ييفقد الثقة اب٢بالف، كيوىن من قداسة اليمْب، 1ابليمْب() ا٤بشَبم اغَبٌ 
عن الغٌش كاالحتياؿ كا٣بداع كإنفاؽ السلعة اب٢بلف، قيصد  ملسو هيلع هللا ىلصأٌف هنيو  -كهللا أعلم-األحاديث ا٤بذكورة

احر كالتدابر بْب أفراد اجملتمع الواحد، كالدفع ٫بو كفاؽ بو إغبلؽ الباب أماـ تفٌشى ا٢بقد كالكراىية كالتن
 اجتماعي ييوصىل إليو من بوابة التعامبلت ا٤بالية، ٕبيث تسود الثقة كالطمأنينة كالود بْب أفراد اجملتمع.

، أيٌب دكر التحلية النبوية كٚبلية النفوس من شهواهتاكبعد تنقية التعامبلت ا٤بالية من األخبلؽ الذميمة، 
ىل التنٌعم أبفراد اجملتمع اإلسبلمي إ ترقى توجيو إدارة األمواؿ كاألعماؿ كسائر التعامبلت كتزكيتها أبخبلؽ ُب

 تفيض كٌدان كإخاءن كثقة كطمأنينة، كىو ما دٌلت عليو األحاديث الشريفة التالية: بعبلقات إٲبانية

 كإذا اشَبل، كإذا ابع، إذا ا٠بحن  رجبلن  هللا )رحم إىل السماحة ُب البيع، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصندب  أواًل:
 كا٢بضٌ  ا٤بشاٌحة كترؾ األخبلؽ، معايل كاستعماؿ ا٤بعاملة، ُب السماحة على ا٢بضٌ  كفيو(، )2()اقتضى
  (.3منهم() العفو كأخذ ا٤بطالبة، ُب الناس على التضييق ترؾ على

 رجل ركحى  ا٤ببلئكة )تلٌقت قاؿ:على إنظار ا٤بعسر كالسماحة مع ا٤بوسر، ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿحٌض  اثنياً:
 فآمر الناس، أداين كنت قاؿ: تذٌكر، قالوا: ال، قاؿ: شيئنا، ا٣بّب من أعملت فقالوا: قبلكم، كاف ٩بٌن
 (.4()عنو ٘بٌوزكا كجل: عز هللا قاؿ قاؿ: ا٤بوسر، عن كيتجٌوزكا ا٤بعسر ينظركا أف فتياين

دين، كأمر من كجب عليو القضاء دعا إىل ا٤بصا٢بة بْب الغرماء، كندب إىل كضع بعض ال اثلثاً:
 هللا رسوؿ عهد ُب عليو لو ديننا حدرد أيب ابن تقاضى مالك هنع هللا يضر، قاؿ: )إنو بن كعببتعجيل دفعو، فعن  

 هللا رسوؿ إليهما فخرج بيتو، ُب كىو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ ٠بعها حٌب أصواهتما فارتفعت ا٤بسجد، ُب ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا، رسوؿ ّي لبيك قاؿ: كعب، ّي قاؿ: ،مالك بن كعب كاندل حجرتو سجف كشف حٌب ملسو هيلع هللا ىلص
 قم :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ قاؿ هللا، رسوؿ ّي فعلت قد كعب: قاؿ دينك، من الشطر ضع أف بيده فأشار

 (.5فاقضو()

                                                           
 .11/44( ينظر: النواكم، ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، )مصدر سابق(، ج 1
 .333، ص2076رقم/ كتاب البيوع، ابب السهولة كالسماحة ُب الشراء كالبيع،  جابر بن عبد هللا، ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن 2
، رٌقم فتح الباري بشرح صحيح البخاريىػ(، 852ينظر: ابن حجر، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، )ا٤بتوَب:(  3

 .4/306جىػ، 1379دار ا٤بعرفة للنشر،  بّبكت، ،)د.ط(  فؤاد عبد الباقي،كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم
 .683، ص1560رقم/ كتاب البيوع، ابب فضل إنظار ا٤بعسر كالتجاكز ُب االقتضاء،  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن حذيفة بن اليماف، 4
 .443، ص2710رقم/ كتاب الصلح، ابب الصلح ابلدين كالعْب، ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن كعب بن مالك،   5
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لرفق كالرٞبة كالتلٌطف ُب معاملة العماؿ كاألجراء كا٣بدـ كا٤بماليك، اب ملسو هيلع هللا ىلصأمر رابعاً:
 أيكل، ٩با فليطعمو يده، ٙبت أخوه كاف فمن يكم،أيد ٙبت هللا جعلهم خولكم، )...إخوانكم:فقاؿ

كأٝبع )كم رٞبو هللا: (؛ يقوؿ النو 1فأعينوىم() كلفتموىم فإف يغلبهم، ما تكٌلفوىم كال يلبس، ٩با كليلبسو
(، 2()لزمو إعانتو بنفسو أك بغّبه ،فإف كاف ذلك ،ال يطيقو فو من العمل ماالعلماء على أنو ال ٯبوز أف يكلٌ 

 م الباحث أصل ُب معاملة كإدارة ا٤بوظفْب كالعٌماؿ.كا٢بديث برأ

 
 اإلسالمية إلدارةئ والقيم األخالقّية يف االفرع الثاين: ادلباد

 :إلسبلمية، يذكرىا الباحث ُب الفقرات التاليةكعلى األساس األخبلقي تنبِب عٌدة مبادئ أخبلقية لئلدارة ا 

 كأٮٌبها:، اإلسالميةإلدارة يف اادلبادئ األخالقّية الفقرة األوىل: 
كقد يتوٌلد ىذا ا٤ببدأ من األساس العقدم كاألساس األخبلقي معان، أواًل: مبدأ الوضوح والنصح: 

كمبدأ الوضوح  فيشَبكا فيو؛ ذلك أف األسس الدينية ُب الشريعة اإلسبلمية يفضي بعضها إىل بعض،
: مبدأ "الشفافية" الٍب تسميتوما ذيكر بػػ كالنصح الذم تٌكرر ذكره ُب األحاديث النبوية الشريفة، ىو ذاتو

تنادم بو الدراسات اإلدارية ا٤بعاصرة، ككثّب من منظمات اجملتمع ا٤بدين، ٤با لو من أثر إٯبايب على استقرار 
اجملتمعات كتنميتها، كقطع أسباب الفساد ا٤بايل كاإلدارم، كالسيما ُب اإلدارات ا٢بكومية العامة، فبل غٌش، 

كال ٧باابة؛ كتلك أسباب كافية الستقرار التعامبلت كسواد ركح  ،تدليس، كال خيانة كال كذب، كال
 الطمأنينة كالثقة ُب أكساط اجملتمع كإدارات ا٤باؿ كاألعماؿ ا٣باصة كالعامة.

فبل استئثار ُب اثنياً: مبدأ التوازن واالعتدال يف توزيع الثروة وإشغال الوظائف اإلدارية: 
ال طبقية أك ٛبايز ٦بتمعي على أساس الغُب كالفقر، كال استعباد أصحاب ا٤باؿ كالنفوذ ا٤بناصب اإلدارية، ك 

 .فرص على أساس ا٤بؤٌىبلتللفقراء، بل: عدالة اجتماعية، كتوازف ككفاية اقتصادية، كتكافؤ ابل
 كا١بسد الواحد، كتظهر من خبللو كحدة اإلمة كٛباسك اجملتمعاثلثاً: مبدأ التكافل والتعاون: 

، كنظرية اإلسبلـ ُب لزـك التكافل االجتماعي ُب ٦باؿ التعاكف ا٤بايل تقضي: كإف كاف الب متعٌلقو اب٤باؿكغ

                                                           
 .8، ص30ا٤بعاصي من أمر ا١باىلية، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ذر، كتاب اإلٲباف، ابب  1
 .11/132كم، ا٤بنهاج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج، )مصدر سابق(، ج( ينظر: النو  2
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الفرد قد كسب ا٤باؿ كٛبٌلكو ٔبهده كمهارتو، إال أف اجملتمع قد شاركو ُب ذلك؛ فلوال اجملتمع ما استطاع 
 (. 1تمع كٌلو، فيكفل بعضو بعضان)الفرد أف ٰبٌقق شيئان كحده، كمن ىنا: فمن ا٤بنطقي أف يتضامن اجمل

كمن ا٤ببادئ أعبله، ٲبكن استنباط : إلدارة اإلسالميةيف ا خالقّيةالقيم األ الفقرة الثانية:
 بعض القيم ا٤بتعٌلقة هبا ابختصار كعرضها فيما يلي: 

سيما كال-تاف، كتعرباف ُب اجملاؿ اإلدارمكالصدؽ كاألمانة قيمتاف متبلزم: الصدق واألمانةأواًل: 
عن فكر اسَباتيجي انجح لئلدارة كا٤بدير، إذ ٮبا أساسياف ُب كسب الثقة كاستمرار العمل، -اإلدارة ا٤بالية

من  ملسو هيلع هللا ىلصكضٌدٮبا الكذب، كا٣بيانة، كٮبا قيمتاف مذمومتاف، كما كاف خيليقه أبغض إىل رسوؿ هللا 
 (. 2الكذب)

كإف كانت قيمة العدؿ أعٌم كأمشل، كغالبان  كٮبا قيمتاف متبلزمتاف غالبان،وادلساواة:  العدلاثنياً: 
ما عرٌب عنها القرآف الكرًن بلف : القسط، كاعتربىا بعض الباحثْب القيمة ا١بوىرية العليا الٍب تتمحور حو٥با  
كل القيم اإلنسانية األخرل، ألهنا اختيار إ٥بي من جهة، كألهنا القيمة التوحيدية الوحيدة الٍب تضمن 

 (.3ا٢بضارم العاـ للناس) التوازف ُب النظاـ

القيم اإلسبلمية  كىي بعضاثلثاً: قيم الرفق والرمحة والتقوى والسماحة والتجاوز والتيسري: 
 فجور كالكزازة كالتعسّب، كىنٌ اإلنسانية احملمودة، كيقابلها من القيم ا٤بذمومة: القسوة كالشٌدة كالفيحش كال

 دىن، كأرسى ذلك معياران حاكمان على السلوؾ.قيم هنى الشارع ا٢بكيم عنهٌن، كندب إىل أضدا

 

 

 

 

                                                           
)ٕبث ٧بكم(، الندكة العلمية الدكلية  منظومة قيم ادلعامالت ادلالية من خالل السّنة النبوية،( ينظر: اللوسي، عبد ا٢بليم اللوسي،  1

ـ، 2015السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 
 .2/607ج

حديث ىذا كقاؿ:  457ص ،1973الصدؽ كالكذب، رقم/ ُب ( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن عائشة، كتاب الرب كالصلة، ابب ما جاء 2
 حسن.

 ، كما بعدىا ابختصار.494( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 3
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 إلدارة اإلسالميةلادلطلب الرابع: األساس التطبيقي 

لؤليسس الثبلثة السابقة، كىو األساس الذم ال تكتمل  ا٤بادية الَبٝبة العملٌية كىذا األساس ىو
الواقع؛ فهو من أىم االعتبارات قابلية كإمكانية تطبيق النظرية ُب  إثباتو دليل علىأركاف النظرية إال بو، ك 

ر ُب ٛبهيد ىذا الفصل، كىو ُب الشريعة اإلسبلمية يعرٌب عن كالشركط الواجب توافرىا ُب النظرية كما تقرٌ 
ذلك أف من أىٌم ميزات الشريعة ك ؛ العمـو من غّب انفصاـ بينهمااتساؽ التنظّب كالتطبيق على الشموؿ ك 

ميادين ا٢بياة، كلتضبط كل التصرفات اإلنسانية بواقعية كاعتداؿ يعطي كٌل ا٣باٛبة الٍب نزلت لتيطٌبق ُب ٝبيع 
عن الواقع، فبل ٝبوح للركح على حساب ا٤بادة، كال طغياف  يشطح بعيدان ذم حقٌو حقو، بدكف ٙبليقو 

ابسم مصلحة  للمادة على حساب األخبلؽ كالقيم، كال استبداد للفرد اب١بماعة، كال ىضم ٢بقوؽ الفرد
  :سبق ذكرىايقية ا٤بذكورة ُب القرآف الكرًن الٍب إذا ٘باكزان النماذج اإلدارية التطب-جليان  ة، كقد برزا١بماع

كإدارة يوسف عليو السبلـ، كإدارة ذم القرنْب، كإدارة سليماف عليو السبلـ، كتطبيقات ا٣بلفاء 
الشرعية  كاألحكاـ ٤بقٌرراتقابلية تطبيق ا-كاجتهاداهتم اإلدارية كمن بعدىم على مٌر التاريخ اإلسبلمي

كالٍب تٌعٌد أساسان تطبيقيان يساىم  ،العملية الفٌذة كترتيباتو اإلدارية ملسو هيلع هللا ىلصُب تطبيقات النيب كصبلحيتها النظرية 
 : دليبلن على ذلك الفرعْب التاليْبكإليك  ، نظرية اإلدارة اإلسبلميةابمتياز ُب تشكيل 

 : "إدارة الدعوة"يف ادلرحلة ادلكيةالفرع األول: التطبيقات اإلدارية النبويّة 

(، كىذه ا٤برحلة  1كاالجتماع سرٌان ُب دار األرقم) إدارة مرحلة الدعوة السريةالفقرة األوىل: 
كانت مرحلة دقيقة من عمر الدعوة، كٙبتاج ألقصى درجات الٌدقة ُب اإلدارة، ألهنا مرحلة انطبلؽ 

واة اجملتمع اإلسبلمي الوليد، كالعمل على تربيتو تربية ا٤بشركع، كتعتمد على انتخاب النوع الذم سيكوف ن
ة تغرس فيو قيم عقيدة توحيد، دكف إفساد األمر من بدايتو برد فعل احمليط ا٤بغاير ٛبامان لقيم التوحيد، نوعيٌ 

ُب اعتبار دائمو للمؤثرات الداخلية كا٣بارجية، فكانت كل خطوة فيو ٙبتاج ٣بطٌة، ككل تصٌرؼ ٰبتاج لفقو 
رم راشد، كإذا كاف أىل اإلدارة ا٢بديثة يعرفوهنا أبهنا: )كظيفة تنفيذ األعماؿ عن طريق اآلخرين إدا

ابستخداـ التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة، كذلك من أجل ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة بكفاءة كفاعلية، مع 

                                                           
٨بتبئان فيو، كفيو أسلم عمر بن  ملسو هيلع هللا ىلصدار ا٣بيزراف، كاف بيتان، ككاف رسوؿ هللا  :يقاؿ ٥با ،( دار األرقم بن أيب األرقم ا٤بخزكمي الٍب عند الصفا 1

األزرقي، أبو الوليد دمحم بن عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن الوليد بن عقبة بن األزرؽ الغساين ا٤بكي ا٤بعركؼ ابألزرقي  ينظر:طاب هنع هللا يضر، ا٣ب
بّبكت، دار األندلس للنشر، )د. ت(،  ،1، ٙبقيق: رشدم الصاّب ملحس، طأخبار مكة وما جاء فيها من األاثرىػ(، 250)ا٤بتوَب:

  .2/200ج

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



113 
 

، ا٤بذكورة عناصر اإلدارة أخذ بكلٌ قد   ملسو هيلع هللا ىلصو أنٌ  ىنا بلح (، في1مراعاة ا٤بؤثرات الداخلية كا٣بارجية()
و عمل أيضان على توظيف ا٤بسلمْب ا١بدد ُب دعوة نٌ كمؤثراهتا الداخلية كا٣بارجية، كأحيث اعترب بيئة مٌكة 

صديق، فأسلم بدكف غّبىم، كالدليل كما تركم لنا كتب السّبة أنو: ما إف دعا أاب بكر حٌب أسرع هنع هللا يضر ابلتٌ 
فوران على دعوة من يثق بو من رجاؿ قريش، فأجابو ٝبع، منهم: عثماف بن  د، فعمل أبو بكر بعدىاتردٌ 

(، 2عٌفاف، كالزبّب بن العٌواـ، كعبد الرٞبن ابن عوؼ، كسعد بن أيب كقاص كطلحة بن عبيد هللا، كغّبىم)
طاب ككل منهم اجتهد بدعوة أىلو كمواليو كمن يثق من أصحابو كأترابو سرٌان، حٌب بلغوا إبسبلـ عمر بن ا٣ب

تعتمد على مبدأ إدارٌم فريد ُب  ملسو هيلع هللا ىلصال يوٌحد هللا على كجو األرض غّبىم، ككانت إدارتو  ،هنع هللا يضر أربعْب
 حينو، ٛبٌثل بوحدة ا٥بدؼ: "ال إلو إال هللا"، ككحدة القيادة: "دمحم رسوؿ هللا".

ٱٱالٍب بدأت بػأمره تعاىل لو:ك  إدارة مرحلة اجلهر ابلدعوة، الفقرة الثانية:  رت يب ُّٱٱ

نقطة ا٣بركج على ٦بتمع  حل اتريخ الدعوة، حيث شٌكلتككانت من أصعب مرا (،214)الشعراء:ٱَّزت
قائم بعاداتو كتقاليده كدينو كعبلقاتو، كاالنقضاض على كل ذلك كنقضو كبناء ٦بتمع جديد على أسس 

كزىا، فبدأ تنفيذ األمر اإل٥بي نظيفة، كقيم منيفة، فكانت ا٢باجة ميلٌحة للحكمة ا٤بطلقة ُب إدارة ا٤برحلة ك٘با
 إف أرأيتم فقاؿ: إليو، فاجتمعوا ىذا، من صباحاه!، فقالوا: ّي فهتف: الصفا، صعد حٌب ملسو هيلع هللا ىلصٖبركجو 
 نذير فإينٌ  قاؿ: كذابن، عليك جربٌنا ما قالوا: أكنتم مصدقي؟ ا١ببل، ىذا سفح من ٚبرج خيبلن  أفٌ  أخربتكم
 (.3)شديد عذاب يدم بْب لكم

 إدارة التدريب على الصرب والعمل على محاية كيان اجلماعة ادلسلمة:ثة: الفقرة الثال
 كالعمل على كأدىا ُب مهدىا، فكاف من ،كرفضها كالصٌد عنها ،كبدأت ىذه ا٤برحلة فور رٌد قريش الدعوة

 عمد إىل: ملسو هيلع هللا ىلصأىم ما ييبلح  ُب إدارة ىذه ا٤برحلة أٌف الرسوؿ 

ابتباع أسلويب (، كذلك 4إبعادىا عن ا٤بواجهة ُب حينها)النأم اب١بماعة ا٤بسلمة كا٢بفاظ عليها ك  -1
قاؿ: )كاف الرجل فيمن  التصبّب كالتبشّب، كالدليل على ذلك: أنو عندما سألوه الدعاء ابلنصرة،

قبلكم ٰبفر لو ُب األرض، فيجعل فيو، فييجاء اب٤بنشار فيوضع على رأسو، فيشٌق ابثنتْب، كما 

                                                           
 .24( الشميمرم، مبادئ إدارة األعماؿ: األساسيات كاال٘باىات ا٢بديثة، )مصدر سابق(، ص 1
، 2، طنور اليقني يف سرية سيد ادلرسلنيىػ(، 1345( ينظر: الباجورم، دمحم بن عفيفي الباجورم، ا٤بعركؼ ابلشيخ ا٣بضرم )ا٤بتوَب:  2

 ، "ابختصار كتصٌرؼ".، كما بعدىا32ىػ، ص1425، للنشر دمشق، دار الفيحاء
 .891، ص4971رة: )تبت يدا أيب ٥بب(، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن عباس، كتاب التفسّب، ابب تفسّب سو  3
 "بتصٌرؼ". ٢453بريب، منهج الدعوة النبويٌة ُب ا٤برحلة ا٤بكٌية، )مصدر سابق(، صينظر: ا ( 4
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ط ا٢بديد ما دكف ٢بمو من عظم أك عصب، كما يصٌده ذلك يصٌده ذلك عن دينو، كٲبشط أبمشا
عن دينو، كهللا ليتمٌن ىذا األمر، حٌٌب يسّب الراكب من صنعاء إىل حضرموت، ال ٱباؼ إال هللا، 

 .(1)(تستعجلوف كمكلكنٌ أك الذئب على غنمو، 

-بكر هنع هللا يضر شراء العبيد ا٤بسلمْب من مواليهم الكٌفار كإعتاقهم، ككاف ذلك من خبلؿ توجيو أىب -2
لفعل ذلك، كقد ركل ابن إسحاؽ ُب سّبه -٤ببلءتو كسخائو ُب االنفاؽ على الدعوة ُب سبيل هللا

أاب بكر أعتق ٩بن كاف يعذب ُب هللا عز  إفٌ  ، قاؿ:يونس عن ىشاـ بن عركة عن أبيوبسنده عن 
دية كابنتها، نهن مؤمل، كالعمرك ب كجل سبعة، أعتق: ببلالن، كعامر بن فهّبة، كالزنّبة، كجارية بِب

 (.2)كأـ عبيس

  إدارة أزمة احلصار يف ِشْعِب أيب طالبالفقرة الرابعة: 

اجتمعت قريش، كائتمركا بينهم أف يكتبوا كتااب يتعاقدكف فيو ذلك أنو كبعد فشاء اإلسبلـ ُب العرب، )
وهنم شيئا، كال يبتاعوا منهم، على بِب ىاشم كبِب ا٤بطلب، على أاٌل ينكحوا إليهم كال ينكحوىم، كال يبيع

فلٌما اجتمعوا لذلك، كتبوه ُب صحيفة، ٍب تعاىدكا، كتواثقوا على ذلك، كعٌلقوا الصحيفة ُب جوؼ الكعبة، 
يتحرؾ على  ملسو هيلع هللا ىلص(، كاستمر ا٢بصار على ا٤بسلمْب ثبلث سنْب كاملة، جعل النيب 3()على أنفسهم توكيدان 

كؿ بدٌقة ٚبطيطو ٙبريك عاطفة القرابة كالرحم عند بعض ٝبيع األصعدة لفك ا٢بصار عن ا٤بؤمنْب، فحا
لكسر ىذا الطوؽ الذم فرضتو قريش عليهم، كاستطاع أف ينجح ُب  ؛يالوجوه الفاعلة ُب اجملتمع ا٤بكٌ 

ذلك، كميزٌقت الصحيفة، كفيٌك ا٢بصار)
4.) 

 إدارة اذلجرة إىل احلبشةالفقرة اخلامسة: 

كابلغوا ُب أذاه كأذل  ،ا٤بشركْب ٤با نصبوا لرسوؿ هللا العداكةككاف السبب ُب ا٥بجرة إىل ا٢ببشة أف 
إف فيها )ركج إىل أرض ا٢ببشة، كقاؿ ٥بم: أصحابو، فمنعو هللا تعاىل بعمو أيب طالب، أمر أصحابو اب٣ب

                                                           
 .606، ص3612قب، ابب عبلمات النبوة، رقم/، كتاب ا٤بناركاه البخارم ُب صحيحو، عن خباب بن األرتٌ  ( 1
، ٙبقيق: سهيل سرية ابن إسحاق: )كتاب السري وادلغازي(ىػ(، 151ا٤بدين، )ا٤بتوَب:  ن إسحاؽ بن يسار( ينظر: ابن إسحاؽ، دمحم ب 2

 .191ـ، ص1978 بّبكت، دار الفكر، ،1زكار، ط
، دمشق، دار ابن  1ط السرية النبوية،ىػ(، 1420بن فخر الدين الندكم، )ا٤بتوَب:( ينظر: الندكم، أبو ا٢بسن على بن عبد ا٢بي  3

 .205ىػ، ص1425كثّب،
، 1، طاإلدارة يف عصر الرسول، دراسة اترخيية للنظم اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىل( ينظر: الكرمي، حاف  أٞبد عجاج الكرمي،  4

 ، "بتصٌرؼ".66ـ، ص2006القاىرة، دار السبلـ للطباعة، 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



115 
 

(، فحٌقق ىذا اإلجراء اإلدارم 1)(ا عنده حٌب أيتيكم هللا بفرج منوزك ال يظلم الناس بببلده، فتحرٌ  ملكان 
 (: 2عٌدة أىداؼ)-عن ا٤بهاجرين فضبلن عن التفريج- إدارة الصراع ـز ُبا٢با

 .خلخلة اجملتمع ا٤بٌكي كىزٌه بعنف هبجرة أبنائوإعبلمي، كغايتو:  األول:

 .ا٣بركج ابلدعوة من إطارىا احمللي إىل اإلطار العا٤بي الثاين:

 شي.النجا لية، ٛبثٌلت ٕباكم ا٢ببشة كملكهاكسب تعاطف قول دك   الثالث:

ى اشتٌد التضييق عل ٤بٌا ذلك أنو :واذلجرة إىل يثرب اإلعداد للهجرةإدارة الفقرة السادسة: 
 جك البحث عن سبلو للخر  ملسو هيلع هللا ىلصأكجب ذلك على إدارهتم متمثٌلة برسوؿ هللا ا٤بسلمْب، كاستحكم الببلء، 

 ، فقاـ ابلتايل:من الوضع  القائم

كاف   ملسو هيلع هللا ىلصبن إسحاؽ كغّبه أف النيب اكر ذ  كا٣بركج إىل ثقيف، فقد ،على القبائل نفسو عرض -1
رجع  ،فلما امتنعوا منو ،ائف يدعوىم إىل نصرهبعد موت أيب طالب قد خرج إىل ثقيف ابلطٌ 

كذكر أبسانيد متفرقة أنو  ،فكاف يعرض نفسو على قبائل العرب ُب مواسم ا٢بج ،إىل مكة
منهم  لم ٯببو أحده ف ،كغّبىم ،كبِب عامر بن صعصعة ،كبِب حذيفة ،كبِب كعب ،كندة  :أتى

كاف  ملسو هيلع هللا ىلصأف النيب إىل ثقيف، كالعرض على القبائل كيبلح  ُب ىذا ا٣بركج (، 3)إىل ما سأؿ
، بعد أف أيس من قريش، ّب مركز االنطبلؽية ُب نشر الدعوة خارج مكة، كتغر ألكؿ مرٌ يفكٌ 

 (.4من إجراء إدارم يعيد للدعوة حيويتها كانطبلقتها) فكاف البدٌ 
ٗبكة يعرض  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ؿقاـ رسو  عقبة األكىل كالثانية مع األكس كا٣بزرج، فبعدماإبراـ معاىدة ال -2

حٌب  ،ٯبيبو إىل ما يدعو إليو ما ٯبد أحدان ك  ،ُب ا٤بوسم ،قبيلة ،قبيلة ،نفسو على قبائل العرب
(، ككاف 5)كساؽ إليهم الكرامة فآككا كنصركا ،ا أسعدىم هللا٤بٌ  ،جاء إليو ىذا ا٢بي من األنصار

على مدار مو٠بي حجٌو متتاليْب، فانبجست بذلك آفاؽ  ملسو هيلع هللا ىلصيلة متابعة كدأب منو ذلك حص
                                                           

كشف ادلشكل من حديث ىػ(، 597ا١بوزم، ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم )ا٤بتوَب: ابن ( ينظر:  1
 .1/164، )د. ت(، جللنشر ، الرّيض، دار الوطن1ط ، ٙبقيق: علي حسْب البواب،الصحيحني

 . 65، ص( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ، )مصدر سابق( 2
 .7/220( ينظر: ابن حجر، فتح البارم، )مصدر سابق(، ج 3
 .67( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ، )مصدر سابق(، ص 4
مسند أمري ادلؤمنني أيب حفص ىػ(، 774( ينظر: ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ا٤بتوَب:  5

ـ، 1991 )د. ف(، ، ا٤بنصورة، مصر،1، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي قلعجي، طهنع هللا يضر وأقوالو على أبواب العلم عمر بن اخلطاب
 .2/584ج
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جديدة للدعوة، ضمنت ٥با ا٤بأكل كا٤بلجأ كالعصابة كاالستمرار، ٍبٌ االنطبلؽ بنورىا إىل أرجاء 
 ا٤بعمورة.

مصعب بن  ملسو هيلع هللا ىلصأتىيل كهتيئة بيئة ك٧بضن الدعوة ا١بديد إبرساؿ الدعاة إىل يثرب: فأرسل  -3
ؼ إىل طبيعة أىلها كحقيقة أف يطلع على أحوا٥با عن قرب، كيتعرٌ  ت مهٌمتونكاك عمّب، 

كليعطي صورة صادقة ٥بذا البلد الذم توجهت إليو أنظار  ،شعورىم ٘باه الدعوة كرسو٥با
يتوىل دعوة الناس إىل اإلسبلـ ... ككاف للدكلة اإلسبلمية الرسوؿ عليو الٌسبلـ؛ ليكوف منطلقان 

تشهد طبلئع تنظيم إدارم  ُب الصبلة، كبذلك غدت يثرب تهممامإك كتعليمهم أحكامو، 
 .(1)جديد يقـو على أساس الدين ٗبفاىيمو ا١بديدة

: كإذا كاف ىنرم فايوؿ قد عٌرؼ التخطيط أبنو: )عملية التنبؤ ٗبا سيكوف ا٥بجرة إىل ا٤بدينة -4
تنبؤ اب٤بستقبل (، كعرٌفو الباحث أبنو: ال2عليو ا٤بستقبل مع االستعداد ٥بذا ا٤بستقبل()

ُب  ملسو هيلع هللا ىلصكاالستعداد لو انطبلقان من خربات ا٤باضي كمعطيات ا٢باضر، فإٌف ما اتٌبعو النيب 
شتداد األمر عليو كما بعد ا-الَبتيبات السابقة ٥بجرتو ىو تطبيق لو، فَباه قد حٌدد أىدافو 

احلتْب، كأمر علٌيان هنع هللا يضر أف اب٥بجرة إىل ا٤بدينة ا٤بنورة، فأمر أىب بكر هنع هللا يضر إبعداد ر -لقي من أذل
يبيت ُب مضجعو تلك الليلة، كاستأجر ىادّين ماىران ابلطريق ىو: عبد هللا بن أيرىٍيًقطو الليثي، 

ككاف راعيان على -، كجٌند عامر بن فهّبةُب عكس كجهتو كسار ليبلن مع صاحبو إىل غار ثور
ة ، كعهدا إىل أ٠باء بنت أيب بكر مهمٌ ليكوف لو عينان أيتيهما ٖبرب قريش -غنمو أليب بكر

تزكيدٮبا ابلطعاـ مٌدة إقامتهما ُب الغار، كىي ثبلث لياؿ حٌب ٟبد عنهما انر الطلب، 
 (.3فجاءٮبا بعدىا عبد هللا بن أريقط ابلراحلتْب، فارٙببل)

 الدكلة كحيث أف: ""إدارة الدولة ادلدنيةالتطبيقات اإلدارية النبويّة يف ادلرحلة الفرع الثاين: 
، : "ا٤بدينة"ا٢بٌيز ا١بغراُبحيث اجتمع ٥با: العهد ا٤بدين  قد كلدت ُب ا٢بديث الدكلة ٗبفهـو اإلسبلمية
فيو: "الوثيقة"،  دستور ينظٌم العبلقاتأكؿ ، ك : "ٝباعة ا٤بسلمْب"الكتلة البشريةك ، : رسوؿ هللاككيل األمر

ار شديد ٗبا يتناسب ك٨بتلف الصيعد اإلدارية ابختص ملسو هيلع هللا ىلصفقد تناكؿ الباحث اإلجراءات اإلدارية للرسوؿ 
 التالية إبيراد شاىد كاحد لكل صعيد: ب إدارة الدكلة ا٢بديثة ُب الفقراتالٍب تناس

                                                           
 .69( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ، )مصدر سابق(، ص 1
 .18سابق(، ص ( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر2
 ، )بتصٌرؼ كاختصار(. 386( ينظر: ابن القيم، زاد ا٤بعاد، )مصدر سابق( ص 3
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ككتابة الوثيقة ٛبثل برأم الباحث (: 1")كتابة "الوثيقة: على الصعيد السياسي:  الفقرة األوىل
لبية لضركرات سياسية كاجتماعية كاقتصادية أعلى مستوّيت التنظيم كالتنسيق اإلدارم، حيث جاءت ت

كتنسيق العمل بْب مكوانت اجملتمع ا٤بدين برابط قانوين مكتوب ٲبٌثل أكؿ كأسبق العبلقات لضبط كتنظيم 
أسس التعامل بْب مكوانت اجملتمع  ككضحت نظاـ دستورم ُب اتريخ الدكلة اإلسبلمية، بل بو كضعت

ٲبكن مراجعتو ، حيث على نٌص الوثيقة لطولو أيٌب الباحثكلن ىا،  ُب تعاملها مع بعضها كمع غّب ا٤بدين
 التنظيم كالتنسيق النبومٌ  مواطن تسليط الضوء علىُب موضعو ا٤بذكور ُب ا٥بامش، كلكن سيحاكؿ الباحث 

 فيها ُب النقاط التالية:

 أهنا نٌظمت العبلقة بْب ا٤بؤمنْب ك٧بيطهم من غّب ا٤بسلمْب. -1
 واجهة ا٢بوادث ٝبيع مكوانت اجملتمع ا٤بدين.قت العمل ُب مأهنا نسٌ  -2
أهنا قٌننت التعامبلت كحددت ا٤بسؤكليات بْب ا١بماعات بعضها، كبْب األفراد بعضهم بعضان،  -3

كبْب األفراد كا١بماعات، فأبرزت كحدة األمة اإلسبلمية، كتساكم أبنائها، كتكاتفهم، 
 (.2لبغي كالظلم بْب كل ا٤بكوانت)كاشَباكهم ُب تقرير العبلقات مع أعداء األمة، كمنعت ا

كا٤بؤاخاة ": ادلؤاخاة بني ادلهاجرين واألنصار" : على الصعيد االجتماعي:الفقرة الثانية
ليست مسألة عاطفية عابرة، كإ٭با تعِب عملية دمج جذريٌة ذات تبعات اقتصادية كاجتماعية د٦بان توحيدٌّين 

من خبللو تنظيم اجملتمع الوليد، فوزٌع  ملسو هيلع هللا ىلصسان، كقد استطاع للمجتمع اإلٲباين كإظهاره جسدان كاحدان متجان
 ،الواجبات، كنٌسق بْب ا٤بتآخْب تنسيقان منٌظمان يضمن كفاية الغِب من األنصار للمحتاج من ا٤بهاجرين

ة بذلك أزمة ا٤بهاجرين كتبعاهتا ا٤باديٌ  ملسو هيلع هللا ىلصابقتساـ األمواؿ كغّبىا مناصفة على أساس من األثرة، فتجاكز 
 ٤با قدموا ا٤بدينة، نزؿ ا٤بهاجركف على األنصار، فنزؿ عبد الرٞبن بن عوؼكالدليل أهنم: )... ، ةكالنفسيٌ 

، كبلغ الدمج حٌب (3)عن إحدل امرأٌبىَّ...( لكعلى سعد بن الربيع، فقاؿ سعد: أقا٠بك مايل، كأنزؿ 
 خل حل  جل مك ٱُّٱ ؿ هللا:حٌلت اإلخٌوة اإلٲبانية ٧بل إخٌوة الرجم حٌب توارثوا فيما بينهم فَبة حٌب أنز 

 (.75األنفاؿ:) َّ حمخم جم هل مل

                                                           
 .2/323( ينظر: السّبة النبوية )من البداية كالنهاية البن كثّب(، )مصدر سابق(، ج1
 ، كما بعدىا "بتصرؼ".65( ينظر التفصيل ُب: السباعي، السّبة النبوية: دركس كعرب، )مصدر سابق(، ص2
 .924، ص5167عن أنس، رقم/ ،البخارمسبق ٚبرٯبو:  (3
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ُب  ملسو هيلع هللا ىلصكقد طالت التنظيمات اإلدارية للرسوؿ : : على الصعيد االقتصاديالفقرة الثالثة
 ا١بانب االقتصادم تنظيم الشؤكف التجارية الزراعية كالصناعية، كغّبىا، كٲبكن رصدىا ابختصار فيما يلي:

٤بٌا قدـ ا٤بدينة  ملسو هيلع هللا ىلصفقد ركم أنو  ؽ ا٤بدينة كمتابعتو كمراقبتو":"بناء سو على الصعيد التجاري: أواًل: 
نظر ُب السوؽ، كُب ا٢بالة التجارية كاالقتصادية السائدة آنذاؾ، فإذا ابليهود كقد سيطركا بشكل  ا٤بنورة 

 لكم ىذا ليس فقاؿ: إليو، فنظر النبيط، سوؽ إىل ذىب)كامل على حركة ا٤باؿ كالتجارة كاستبٌدكا هبا، 
، إىل ذىب ٍب ؽ؛بسو   فيو فطاؼ السوؽ، ىذا إىل رجع ٍب بسوؽ؛ لكم ىذا ليس فقاؿ: إليو، فنظر سوؽو
كدأب بعدىا على متابعتو كمراقبة من يٌتجر (، 1()خراج عليو يضربنٌ  كال ينتقصن فبل سوقكم ىذا قاؿ: ٍب

ة على ملسو هيلع هللا ىلص)مٌر  فيو، كالدليل ما ركم أنو:  ىذا ما فقاؿ: بلبلن  وأصابع فنالت فيها، يده فأدخل طعاـ، صربي
 من الناس؟! يراه كي الطعاـ فوؽ جعلتو أفبل قاؿ: هللا، رسوؿ ّي السماء أصابتو قاؿ: الطعاـ؟، صاحب ّي

 (.2()مِب فليس غشٌ 

على استغبلؿ األراضي كزراعتها، ككره حبسها بوارنا دكف إنتاج،  ملسو هيلع هللا ىلصحٌث على صعيد الزراعة: اثنياً: 
، فوجد األراضي الصا٢بة ان ع ا٤بدين ُب غالبو ٦بتمعنا زراعيٌ أف اجملتم ُب ا٤بدينة، كرأل ملسو هيلع هللا ىلصذلك أنو نظر 

مل تيستغل بشكل صحيح أك كامل، ككجدىا أبيدم من حبسها دكف استثمار، فدأب على التشجيع  للزراعة
جز عنها، من كانت لو أرضه فليزرٍعها، فإف مل يستطٍع أف يزرعىها، كععلى استغبل٥با كإحياء مواهتا، فقاؿ: )

كأما موات األراضي الٍب ال تعود ملكيتها ألحد، فقد شرٌع ، (3()كال يؤاجٍرىا إٌّيه فليمنٍحها أخاه ا٤بسلمى،
حيها ابستغبل٥با

ي
  (.4()مىن أحيا أرضنا ميتةن فهي لو...فقاؿ: ) امتبلكها إبحيائها ٤ب

  النقاط التالية:كٲبكن رصد التطبيقات النبوية على صعيد الصناعة ُبعلى صعيد الصناعة: اثلثاً:  

 ملسو هيلع هللا ىلصكانت العرب قبل اإلسبلـ أتنف الصناعة كتنظر إىل ٧بَبفيها بدكنٌية كاحتقار، فجاء النيب  -1
لّبفع ىذه النظرة، كيزيل االحتقار عن ٧بَبُب الصناعة كأىل ا٤بهن تشجيعنا ٥بم كدفعنا ٥بم على 

كالواجبات، ُب ا٢بقوؽ  االحَباؼ كاإلنتاج، كيبٌْب أهنم جزء من اجملتمع كيساككف ابقي الناس
 لطعاـ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دعا خٌياطنا )إفٌ كالدليل: ما ركاه البخارم رٞبو هللا عن أنس هنع هللا يضر قاؿ: 

 (.5()الطعاـ ذلك إىل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ مع فذىبت مالك: بن أنس قاؿ صنعو،

                                                           
 .319ص ،2233رقم/ ،أيب أسيد الساعدمعن  ،ابن ماجو سبق ٚبرٯبو،(  1
 .57، ص102ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، رقم/مسلم  ( سبق ٚبرٯبو: 2
 .672، ص3920/رقم كتاب البيوع، ابب كراء األرض،  (  ركاه مسلم ُب صحيحو، عن جابر بن عبد هللا،3
 عنو. أبو داكد كسكت ،450ص ،3073رقم/كتاب ا٣براج، ابب ُب إحياء ا٤بوات، ( ركاه أبو داكد ُب سننو، عن سعيد بن زيد،   4
 .969، ص5439رقم/ كتاب األطعمة، ابب من انكؿ أك قدـ إىل صاحبو على ا٤بائدة شيئان،  ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أنس، 5
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 ا٤بؤمن بٰب هللا إفعلى االحَباؼ كالكٌد كاألكل من عمل اليد، فقاؿ: ) ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿشٌجع   -2
 ان خّب  قطُّ  ان طعام أحد أكل )ما :أيضان  (، كقاؿ2()٪بارنا زكرّيء عليو السبلـ )كاف :( كقاؿ1()احملَبؼ
(، ككاف 3يده() عمل من أيكل كاف السبلـ عليو داكد هللا نيب كإفٌ  يده، عمل من أيكل أف من

ٱٱتعاىل: سبحانو ك هللا ك يقوؿن ا٢بديد عيدد ا٢برب كلبوسها، كُب ذلداكد عليو السبلـ يصنع م

 مل  يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث  مثنث زث رث يت ىتُّٱٱ

 .(00-01سبأ: )ٱَّ ٰى  ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل

من سيب خيرب ُب السنة السابعة للهجرة؛ لينتفع ا٤بسلموف  ان أبقى ثبلثْب حٌدادنا كصائغ ملسو هيلع هللا ىلص أنٌو  -3
 (.4)كيتقٌوكف هبا على جهاد عدكىم، من صنعتهم

النيب  ض الباطنية؛ لتستفيد الدكلة كالناس من معادهنا، فأقطعإىل استغبلؿ ثركات األر  ملسو هيلع هللا ىلصعمد   -4
، ببلؿ بن ا٢بارث ا٤بزين معادف قبيلتو، كىي من أعماؿ الفرع اب٤بدينة ككتب لو بذلك كتاابن  ملسو هيلع هللا ىلص
 أعطاه ا٤بزين: ا٢بارث بن ببلؿ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دمحم أعطى ما ىذا الرحيم، الرٞبن هللا )بسم كنٌصو:
كمل ييعطًو ، قدس من الزرع يصلح كحيث النصب، كذات عشبة كجلسٌيها، غوريٌها القبلية معادف

 (.5()حقَّ مسلمو 
 ىاجر أنو ٤بٌاكتطبيقاتو النبوية على صعيد البناء كالعمراف  ملسو هيلع هللا ىلصكمن ترتيباتو على صعيد العمران:  -5

ا٤بسجد: مسجد قباء، ٍب شارؾ رسوؿ هللا  كأٌسس بقباء، كنزؿ إىل ا٤بدينة، كجل عز هللا أبمر ملسو هيلع هللا ىلص
 بنفسو ُب بناء ا٤بسجد النبوم الشريف، كنقل اللنب معهم، فقد جاء ُب الصحيح: )لبث ملسو هيلع هللا ىلص
 على أسس الذم ا٤بسجد كأسس ليلة، عشرة بضع عوؼ بن عمرك بِب ُب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ
 عند بركت حٌب الناس معو ٲبشي فسار راحلتو ركب ٍب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فيو كصلى التقول،
ا ككاف ا٤بسلمْب من رجاؿ يومئذ فيو صليي كىو اب٤بدينة، ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ مسجد  لسهيل للتمر مربدن
 ىذا راحلتو: بو بركت حْب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ فقاؿ زرارة، بن أسعد حجر ُب يتيمْب غبلمْب كسهل:

 ال، فقاال: ان مسجد ليٌتخذه اب٤بربد فساكمهما الغبلمْب، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ دعا ٍب ا٤بنزؿ، هللا شاء إف
                                                           

 ، ٙبقيق:شعب اإلميانىػ(،  458سْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر البيهقي )ا٤بتوَب: ( ينظر: البيهقي، أٞبد بن ا٢ب 1
، السعودية، الرّيض، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع ابلرّيض ابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام اب٥بند، 1العلي عبد ا٢بميد حامد، ط عبد

 ، كقاؿ: تفرد بو أبو الربيع عن عاصم، كليسا ابلقوٌيْب.2/441عمر، ابب التوكل ابهلل، جـ، ركاه البيهقي، عن ابن 2003
 .1045، ص2379رقم/ كتاب الفضائل، ابب من فضائل زكرّيء عليو السبلـ،  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، 2
 .333، ص2072رقم/  الرجل كعملو بيده،كتاب البيوع، ابب كسب   ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ا٤بقداـ بن معد يكرب، 3
 .2/52، )مصدر سابق(، جينظر: الكتاين، الَباتيب اإلدارية ( 4
 كسكت عنو. ،448ص ،3062رقم/ كتاب ا٣براج، ابب ُب إقطاع األرضْب،  ركاه أبو داكد ُب سننو، عن عوؼ بن عمر ا٤بزين،(  5
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 ،ان مسجد بناه ٍب منهما، ابتاعو حٌب ىبة منهما يقبلو أف هللا رسوؿ أىبف هللا، رسوؿ ّي لك هنبو بل
 ٞباؿ ال ا٢بماؿ ىذا اللنب: ينقل كىو كيقوؿ بنيانو ُب اللنب معهم ينقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ كطفق
 .(1خيرب()

كمقتضاه االقتصاد ُب استخداـ وترشيد االستهالك اخلاص والعام،  على صعيد إدارة ادلوارد -6
تفادة من التوالف كإعادة استخداـ ما ٲبكن استخدامو من ا٤بواد ا٤بستعملة، كىو ما ا٤بوارد كاالس

ابلنظر كالَبكيز على اإلنتاج كإدارة أدكاتو، كإ٭با  ملسو هيلع هللا ىلص، إذ مل يكتف إعادة التدويرييعرؼ اليـو بػ: 
يض حٌض على احملافظة على ا٤بواد األكلية كا٤بوارد العاٌمة، تلك الٍب ٲبٌثل االقتصاد فيها ٚبف

ا٤بصاريف كا٢بٌد من تبديدىا، ما يعِب رفع نسبة الربح كا٤بردكد ا٤بادم كمِّا كنوعنا، ٗبا يعود ابلفائدة 
كاألعماؿ ُب على اجملتمع كٌلو، كمن تلك التوجيهات النبوية الشريفة الٍب تربز جانبا من إدارة ا٤باؿ 

 السٌنة الشريف نذكر:
على ا٤بسرفْب، كالسيما ا٤بياه الٍب ٛبثل  عن السرؼ ُب استخداـ ا٤بوارد كأنكر ملسو هيلع هللا ىلصهنى  - أ

 يتوضأ كىو بسعد مرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ عمرك: )أف بن هللا عبد فعن، ا٢بياة لعمـو العوامل
 هنر على كنت كإف نعم قاؿ: إسراؼ؟ الوضوء أُب فقاؿ سعد: السرؼ؟! ما ىذا فقاؿ:
إىل  لصاعاب كيغتسل اب٤بدٌ  يتوضأ ملسو هيلع هللا ىلص (، كطٌبق ذلك ُب نفسو، )فكاف النيب2)جار(

 (.3ٟبسة أمداد()
 هللا رسوؿ قاؿف اب٢بفاظ على الطاقة كأخذ أسباب األماف ُب استخدامها، ملسو هيلع هللا ىلصأمر  - ب

ٟبركا اآلنية ، كأككوا السقية، كأجيفوا األبواب... كأطفئوا ا٤بصابيح عند الرقاد، ) :ملسو هيلع هللا ىلص
 (.4()فإف الفويسقة رٗبا اجَبت الفتيلة فأحرقت أىل البيت

 بشاة مرٌ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوؿ )أفخٌلفات كالتوالف، كمن ذلك: ابالستفادة من ا٤ب ملسو هيلع هللا ىلصأمر  - ت
 (.5()أكلها حـر إ٭با قاؿ: ميتة!، إهنا قالوا: إبىاهبا؟ استمتعتم ىبٌل  فقاؿ ميتة،

                                                           
 .658، ص3906رقم/ كتاب مناقب األنصار، ابب ىجرة النيب،  ،عن أبيو ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عركة بن الزبّب 1
 كتاب الطهارة كسننها، ابب ما جاء ُب القصد ُب الوضوء ككراىية التعٌدم،  ( ركاه ابن ماجو ُب سننو عن عبد هللا بن عمرك بن العاص،2

و الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن ابن حجر، أبكقاؿ ابن حجر: ركاه ابن ماجو كغّبه كإسناده ضعيف، ينظر:  ،62ص  ،425رقم/
دار الكتب العلمية، ، ، بّبكت1، طالتلخيص احلبري يف زبريج أحاديث الرافعي الكبري ىػ(،852أٞبد بن حجر العسقبلين )ا٤بتوَب : 

 . 1/387ـ، ج1989
 .145، ص325رقم/ نابة،كتاب الطهارة، ابب القدر ا٤بستحب من ا٤باء ُب غسل ا١ب  ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أنس بن مالك، 3
 .551، ص3316رقم/ كتاب بدء ا٣بلق، ابب إذا كقع الذابب ُب شراب أحدكم،  ركاه البخارم ُب صحيحو، عن جابر،(  4
 .354، ص2221رقم/ كتاب البيوع، ابب جلود ا٤بيتة قبل أف تدبغ،  ابن عباس، ركاه البخارم ُب صحيحو، عن(  5
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 ومقوماهتا نظريتها، ومرتكزات ،اإلدارة اإلسالمية خصائصبحث الثالث: ادل
 النموذجية

ُب ك ، اإلدارة اإلسبلميةمقومات كأقساـ كبعد ما سلف من التأصيل النظرم ألسس كمبادئ كقيم ك 
لتأصيل اب الباحث ، يستمرٔبمع مفاىيم اإلدارة كتصوراهتا ُب الشريعة اإلسبلمية بناء ىيكل نظريتهال٧باكلة 
مقوماهتا كمرتكزاهتا كميزاهتا تقرير ب النظرية الذم يبلورىا٭بوذج يفرضو التسلسل ا٤بنطقي لصياغة  الذم

ياف ا٤بقومات العلمية لنموذج النظرية اإلسبلمية كالعبلقات الوظيفية بْب تلك كخصائصها، للوصوؿ إىل ب
الٍب ٙبكم نظريتها مرتكزات على أىم خصائص اإلدارة اإلسبلمية ك -سريعان -بعد ا٤بركروذلك  ا٤بقومات،

دارة نظرية اإل)ُب: ىيئة  لظاىرةتلك ال الصورة الكلية لتشكٌ تلدارية؛ العبلقات بْب أجزاء الظاىرة اإل
 ُب ا٤بطالب التالية:    و كالتأصيل لوبيانعرضو ك الباحث على  عملسي كىذا ما ،(اإلسبلمية

، نظرية اإلدارة اإلسالميةادلطلب األول: خصائص اإلدارة اإلسالمية ومرتكزات 
  كيتناكلو الباحث ُب الفرعْب التاليْب:

ة لإلدارة يف الفرع األول: خصائص اإلدارة يف الشريعة كمنطلق لنظرية مستقلّ 
 الشريعة اإلسالمية

، بْب اإلدارة اإلسبلميةُب ٙبديد خصائص  كٌتاب اإلدارة اإلسبلمية كاختلفت ت آراءتفاكت لقد
 -أىٌم خصائص اإلدارة اإلسبلمية ٦بمل كمفٌصل، ففي حْب يرل صاحب كتاب اإلدارة ُب اإلسبلـ أفٌ 

 (: 1ىي) -مستندان على منهجية القرآف ُب تناكلو ٤بوضوع اإلدارة

 .كأخبلؽ ،كجدارة ،كفاءة  :إدارة ذاتأهنا  -1
 ، أم تعتمد مبدأ الشورل ُب قراراهتا اإلدارية.ةإدارة شوريٌ أهنا  -2
 .كا٤بادية لئلنساف ،كالركحية ،النفسية :إدارة هتتم اب٢باجاتأهنا  -3
من جهة  كسلطة مطاعة من جهة القائد أك ا٤بدير، ةلية رعويٌ ؤك إدارة ذات مسأهنا  -4

 .ا٤بوظفْب
 منبثقة من رقابة إ٥بية، مع عدـ إٮبا٥با ١بانب الرقابة البشرية. إدارة ذات رقابة ذاتيةأهنا  -5

                                                           
، بتصرؼ 112ىػ، ص1405دة، السعودية، الدار السعودية للنشر، ، جي 1، طإلدارة يف اإلسالما( ينظر: العلي، دمحم مهنا العلي،  1

 شديد.كاختصار 
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خصائص اإلدارة ُب  أف من أىمٌ  "اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـيرل صاحب كتاب: "
 :(1أهنا) اإلسبلـ

ف اإلسبلـ ال يفصل إضافةن لبعدىا ا٤بادم؛ ألٌ  عد ركحيٛبتاز اإلدارة ُب اإلسبلـ أبهنا ذات بي  -1
 بْب الدين كالدنيا.

كذلك ألهنا  ؛عد إنساين: فهي تكـر اإلنساف كتعُب ٕباجاتو كهتتم بواإلدارة ُب اإلسبلـ ذات بي  -2
 إدارة منضبطة ابألحكاـ الشرعية كاإلنساف ُب الشريعة اإلسبلمية ىو ٧بور اىتماماهتا.

 على األفراد كاجملتمع اإلسبلمي مراعاة عد قيمي: ففي اإلسبلـ يتعْباإلدارة ُب اإلسبلـ ذات بي  -3
 القيمة الركحية(. –القيمة ا٣بلقية  –القيمة اإلنسانية  –القيم التالية: )القيمة ا٤بادية 

النظاـ اإلدارم اإلسبلمي نظاـ يرتكز على العقيدة اإلسبلمية كيصطبغ ابلصبغة اإلسبلمية ُب   -4
 " ا٤بميزة ٥با.ا٥بوية اإلسبلميةدارة اإلسبلمية: "، كىذا يعطي اإلكافة اجملاالت كاأل٭باط اإلدارية

 ملسو هيلع هللا ىلصعث هبا النيب دمحم فرسالة اإلسبلـ إ٭با بي ، كأخبلقي عد ثقاُبذات بي  اإلدارة ُب اإلسبلـ -5
 م مكاـر األخبلؽ.ليتمٌ 

 .ل"الشور ُب اإلسبلـ تعتمد على مبدأ: "ا٤بمارسات اإلدارية أف  -6
 ، ا٤بؤٌصلة على الرقابة اإل٥بية.لذاتيةابلرقابة ا أف اإلدارة ُب اإلسبلـ هتتم بعمق -7
ٗبا ال ييقٌوض النظاـ  ،واليسر كرفع ا٢برج ُب األداء اإلدارم كلٌ  أف اإلدارة ُب اإلسبلـ تراعي -8

 .رات الشرعية أك خطوطها العامةالعاـ كال ٱبالف ا٤بقرٌ 

ر إ٥بي كمرجعية ذات مصد إدارة اإلدارة اإلسبلميةفإف ا٤بتفق عليو حتمان ابإلٝباؿ ىو: أف  وعليو:
ما  ، كعلم سبل إصبلحو، كعلممكنوانت النفس البشريٌة كما يعَبيها من فساد سبحانو كاضعها دينية، علم

فهي إدارة  فضٌمنها أحكامو كتشريعاتو كتوجيهاتو؛الٍب كضعها،  يلزمها ُب رحلة سّبىا ٫بو ٙبقيق أىدافها
   .مرجعيات اإلدارات الوضعية كنظرّيهتم عن ا٤برجعٌيةُب  الختبلفها ،٥با خصائصها ا٤بميزة٥با 

 الفرع الثاين: مرتكزات النظرية اإلدارية يف الشريعة اإلسالمية

كمن ٦بمل ما ًٌب ذكره من خصائص اإلدارة اإلسبلمية كمٌيزاهتا، كما سبقو من بسط مصادرىا 
٦بموعة من التصورات : )النظرية اإلسبلمية على أهناكمبادئها كقيمها، كمن تعريف  اكمستنداهتا كأسسه

كا٤بفاىيم كاألفكار كاألحكاـ كالقيم كاألىداؼ ذات ا٢بد األقصى من التجريد كالعمومية ا٤برتبطة إبعداد 
                                                           

 .137( ينظر: ٠بارة، اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 1
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من أسسها كمناىجها كأساليب  اإلنساف ا٤بسلم حسب األصوؿ اإلسبلمية كتسويغها كتقوٲبها اعتباران 
٦بموعة األحكاـ كالتشريعات ) :على أنٌوإلسبلـ النظاـ اإلدارم ُب ا(، كمن تعريف 1)(ٙبقيقها كتنفيذىا

 لتحقيق مصا٢بهم كسدٌ  ؛كتوجيههم كجهة ىادفة ،كفردٌّين  ان لتنظيم جهود البشر ٝباعيٌ  ؛الٍب شرعها اإلسبلـ
(؛ 2()كمنع اإلفساد ُب األرض ،كالبعد عن الشرٌ  ،كحفزىم هبا إىل فعل ا٣بّب ،حاجاهتم الدنيوية كاألخركية

  (: 3يع إٝباؿ مرتكزات النظرية اإلسبلمية ُب النقاط التالية)ستطفإٌف الباحث ي

 .كابقي األدلة الشرعية مستمدة ُب أساسها من القرآف الكرًن كالسنةنظرية اإلدارة اإلسبلمية  أف  أواًل:

 ة، كأهنا تستمٌد مشوليتها من الشريعة اإلسبلمية الٍبابلشموليتٌتصف نظرية اإلدارة اإلسبلمية  أف  اثنياً:
 تشمل كل أبواب كأصناؼ كأشكاؿ كمستوّيت اإلدارة.مشلت كل مسارب ا٢بياة، فهي 

النظرية، كما اشتملت على  كاألسس على ا٤بعارؼ كالعلـو اشتملتنظرية اإلدارة اإلسبلمية  أهنا  اثلثاً:
، كالبعد ، فهي بذلك ٙبمل بعدين: البعد الفكرم الذم يشمل األفكار كالقيمكاألساليب كالوسائل ىجاا٤بن

 العملي الذم يعِب إمكانية التطبيق كفق قواعد كأساليب ا٤بعرفة اإلنسانية.

على تنظيم تعمل ، ألهنا تعمل على توجيو السلوؾ اإلنساين كقيمونظرية اإلدارة اإلسبلمية   أفٌ  رابعاً:
لواقية من جهود البشر بشكل مستمر كفق قيم الدين، كىذا االستمرار يوفٌر عامل الصيانة ا٤بستمرة ا

 اال٫براؼ القيمي أك السلوكي.

، كىذا نتيجة تعتمد على التفاعل ما بْب النظرية كا٤بمارسة العمليةنظرية اإلدارة اإلسبلمية   أفٌ  خامساً:
 ُب الواقع.كالكفاءة ُب األداء حتمٌية ٤با سبق من ا٤برتكزات، كدليل على الفاعلية 

 

 ة اإلدارة اإلسالميةنظريالنموذجية ل قوماتادلادلطلب الثاين: 

الٍب ٛبتلكو نظرية اإلدارة اإلسبلمية  كبناٌء على ٩با سبق: يستطيع الباحث أك ٰبدد مقومات ٭بوذج 
النظرية اإلسبلمية بثبلثة مقومات أساسية متكاملة تيشٌكل األبعاد الثبلثة ألم نظرية، كيتبلور ابجتماعها 

 "، كىي: نظرية اإلدارة اإلسبلمية٭بوذج "

                                                           
 .73( ينظر: الشلعوط، نظرّيت ُب اإلدارة الَببوية، )مصدر سابق(، ص 1
 .  23كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: ٠بارة، اإلدارة 2
 ، )بتصٌرؼ(.74( ينظر: الشلعوط، نظرّيت ُب اإلدارة الَببوية، )مصدر سابق(، ص 3
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على  شٌكلت القيم ا٢باكمة٦بموعة التصورات كا٤بفاىيم كاألفكار كتشمل ات القيمّية، ادلقوم -1
فلسفة كثقافة ٦بتمع العبلقات اإلنسانية الذم  تلك ا٤بفاىيم غدت ، ٕبيثالسلوؾ اإلدارم
 تعمل بو النظرية.

لعبلقات ، كتشمل ٦بموعة األحكاـ كالقوانْب العامة كاجملردة، كالٍب ٙبكم اادلقومات التشريعية -2
 .تعبٌدمك عقدم  أبثر اإلدارم اإلنسانية، كتنظٌم قانونية السلوؾ

اتيب البلزمة ا٤بعرفة ابلعمليات اإلدارية كالتشغيلية كابلَب  ، كتشملادلقومات ادلعرفية والوظيفية -3
 .على سبيل الوجوب الشرعي اإلدارم لصيانة عملية السلوؾ

طار اإل لتشكيل الـز ٦بتمعة كاجب -عاد الثبلثية للنظريةكالٍب ٛبٌثل أيضاٌ األب- إف كجود ىذه ا٤بقومات
 فكرم ال

ي
ق ا٤ب الذم يدعى اصطبلحان: "نظرية"، كسيتناكؿ الباحث بيانو ُب الفركع تماسك ا٤بنظم ا٤بتسًٌ
 التالية:  

كيتناكؿ الباحث ، نظرية اإلدارة اإلسالميةلوالقيمة العليا الفرع األول: ادلخق ّومات القيمّية 
 الفقرات التالية:عرضو ُب 

يرل بعض الباحثْب أبٌف  الفقرة األوىل: القيم اإلسالمية كمقّوم لنظرية اإلدارة اإلسالمية:
 :(1)كىي، القيم اإلسبلمية الٍب كردت ُب األدلة الشرعية ال ٚبرج عن أربعة قيم رئيسية

ٙبتها القيم اإلٲبانية كما  ، كيندرج: كا٤بقصود هبا إرضاء ا٣بالق ُب األعماؿ كلهاالروحية القيمأواًل:  
 . من القيم كرذي  كغّبىا ٩با كاإلحساف : كالرقابة كالتقولكالقيم ا٤بتولدة منها تعٌلق هبا من قيم االعتقاد،

الصدؽ  :مل قيمؿ، كتشعند القياـ ابألعما األخبلقية كىي مراعاة بعض الصفات اخلخلقية: القيماثنياً: 
 .٩با مٌر ذكره التيسّب كغّبىاك  كاألمانة كالسماحة

بغض النظر  إنساانن  كونويرتبط ابإلنساف من حيث   عاـ، كىي معيار سلوكي اإلنسانية: القيماثلثاً: 
 .كا٢بيدة كغّبىا ٩با مٌر ذكره العدؿ كا٤بساكاة :، كٙبوم ٙبتها قيمعن جنسو كلونو كشكلو

يهدؼ إليها اإلنساف ُب نشاطاتو معيار سلوكي مرتبط ابلنتائج ا٤بادية الٍب كىي  ادلادية: القيمرابعاً: 
 كغّبىا ٩با مٌر ذكره. ،الربح كا٤بكانة االجتماعية، كا٤بادية كلها

                                                           
 ، بتصٌرؼ.71( ينظر: ٠بارة، اإلدارة كالقضاء اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص  1
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 الشريعة اإلسبلمية ُبُب السلوؾ اإلدارم، كقد اعتربهتا  مؤثرةقيم  -برأم الباحث- إف القيم ا٤بذكورة
شمولة أبحكامها كمقرراهتا، كإسقاط ؛ ألف اإلدارة اإلسبلمية أحد فركع الشريعة ا٤باإلسبلمية القيم اإلدارية
 ،ٗبثابة احملددات ا٤بعيارية الضابطة ٢بركتو اإلسبلمي على السلوؾ اإلدارم اإلسبلمية ا٤بعتربة تلك القيم

تكم عليو من نشوزه، فهي ٛبٌثل القانوف الضابطا٤بانعة ك  ،ا٢باكمة عليوك   ،اإلدارم كيوزف بو السلوؾ الذم ٰبي
ت األساسية ٥با؛ الستحالة قيامها بدكنو؛ ألهنا ُب ٦باؿ الظاىرة أحد ا٤بقوما سبلميةكىو ُب نظرية اإلدارة اإل

عقيدة كشريعة كأخبلؽ، : على ملتعن دين يش تعبّب ، ىياإلدارية الٍب تعمل ُب ميداف العبلقات اإلنسانية
  إلنساف.ا ك٧بور اىتمامو

 ميةوزلور القيم اإلدارية اإلسال القيمة العلياالفقرة الثانية: 

الظاىرة اإلدارية بكوهنا مبنية ٦باؿ كُب - ٦باؿ العبلقات اإلنسانية عمومان إٌف ٙبديد القيمة العليا ُب 
بات ٙبديد القيم، كينظم التسلسل القيمي حوؿ يضبط تشعٌ  -ظومة العبلقات اإلنسانية خصوصان على من

الظاىرة اإلدارية، كعليو: فقد اجتهد  كأخرل ٕبسب ا٤بستول الوظيفي ُب ،٧بور القيمة العليا بَباتيب رئيسية
تلك  -أك اقَباح- الدكتور عبد ا٤بعطي عٌساؼ ُب كتابو: "النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة" على ٙبديد

القيمة، منطلقان من رؤيتو القائلة: أبٌف العمل على ٙبليل أم عبلقة إنسانية ٙبليبلن هنائيان للتعرؼ على طريقة 
على اختبلؼ -حدة بنائها ككشف حقيقتها ا١بوىرية يفضي إىل: أٌف ٝبيع عبلقات الناستشٌكلها كرصد كً 
تتمحور حوؿ كحدة بناء أساسية تسمى: "القيم"، كابلتايل: فإٌف نظاـ العبلقات -أشكا٥با ك٦باالهتا

سب اإلنسانية الذم تقـو عليو الظاىرة اإلدارية نظاـ قيمي، كيفرز منظومات قيمية ٨بتلفة كمتنوعة ٕب
اختبلؼ القيم اإلنسانية، كلكنها ٯبب أف تكوف مرتبطة بػ "قيمة عليا" توٌجو إىل الَبابط كالتناغم الواضح 
كالدقيق بْب ٝبيع العناصر كا٤بكوانت كالَباتيب داخل ا٤بنظومة، كتكوف ٗبثابة معيار اثبت يتٌم ترشيد كضبط 

يفية على أساسو، كىذه القيمة العليا البد ك٧باكمة أم أداء كظيفي على ضوئو، كٙبديد االختيارات الوظ
من اكتشافها؛ ألهنا ٛبٌثل احملور الذم تنتظم حولو كعلى أساسو ٝبيع القيم األخرل، كيرل الدكتور عساؼ 
أف ىذه القيمة العليا ىي: قيمة العدؿ، ألهنا القيمة القادرة على توحيد ثنائية الوجود اإلنساين: الفرد 

لقيم العليا ُب الشريعة اإلسبلمية، إف مل تكن القيمة العليا األكىل ُب ٦باؿ (، كىي أحد ا1كا١بماعة)
 هئ مئ خئ حئُّٱٱٱ: ، منها قولو تعاىلرهتا نصوص شٌٌب العبلقات اإلنسانية كضبط توازهنا، كقد قرٌ 

 (،8ا٤بائدة: )َّمخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب  حب جب

                                                           
 صفحة تقريبان(. 20، كما بعدىا، )تلخيص الفكرة بتصرؼ من 53ر سابق(، ص( عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصد 1
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 مم خم حم جم يل ىل ملُّٱ: كقولو(، 58النساء:)َّخض حض مصجض خص حص مس ٱُّٱكقولو:

 (.135النساء: ) َّ ىنين من خن حن جن يم  ىم

 اإلدارة اإلسالميةالفرع الثاين: ادلقومات التشريعية "لنظرية" 

كتشمل ٦بموعة األحكاـ كالقوانْب العامة كاجملردة الٍب ٙبكم العبلقات اإلنسانية، كتنظٌم قانونية األداء 
؛ لتمٌيز األحكاـ ظرية اإلدارة اإلسبلميةناإلدارم كفق فلسفة الشريعة، كىي أساسية ُب تكوين كبناء 

النقاط كالقوانْب ُب الشريعة اإلسبلمية ٗبميزات خاصة مل تطا٥با القوانْب الوضعية، كٲبكن اختصارىا ُب 
 :ةالتالي

أٌف مصدر األحكاـ ُب الشريعة اإلسبلمية مصدر إ٥بي، كىذا يعِب أهنا أحكاـ دقيقة شاملة عامة  أواًل:
ما ٙبتاجو أم إدارة  عقاابن يتعدل عامل الشهادة؛ ذلك أفٌ  مبادئ قيمية، كجزاءىا ثواابن أك ٦بٌردة، قائمة على

، التجريد،ُب ضبطها القانوين لسلوؾ أدائها اإلدارم:  غّب أف النظاـ التشريعي  الدقٌة، الشموؿ، العمـو
كىذا ما عجزت عن إٯباده ، إىل عامل الغيب نظاـ الثواب كالعقاب ا٤بتعدم لعامل الشهادةاإلسبلمي ٛبٌيز ب

 البشريٌة. كل العبقرّيت التشريعية٦بتمعان  

 الذم أف األحكاـ ُب الشريعة اإلسبلمية ٙبوم على القطعي الذم ال ٲبكن ٘باكزه، كعلى الظٌِب  اثنياً:
ضوابط معينة، كىذا يعطي ميزة فريدة لئلدارة اإلسبلمية للجمع بْب الثبات على ٲبكن االجتهاد فيو كفق 

اـ كمبادئ كخطوط عامة ٙبدد مسار العملية اإلدارية كتضبط كجهتها، كبْب ا٤بركنة ا٤بكتسبة من أحك
إمكانية االجتهاد كالتعامل مع القوانْب ٗبا ٰبقق ا٤بصلحة ا٤بعتربة دكف ا٣بركج عن ا٤بسار العاـ، كىذا يعطي 

 ي مع األزمات.حركية أكرب كأسرع، كمساحة أكسع للمديرين ُب التعامل مع التطور كالتعاط

، ، كالنوازؿكاألفراد بعاد: الزماف، كا٤بكاف،أف األحكاـ الشرعية تتمتع ابلٌسعة كاالستيعاب أل اثلثاً:
 .، كىذا ييكسب اإلدارة اإلسبلمية ذات ا٤بٌيزاتكا٤بستجدات

مل مع أف األحكاـ الشرعية أحكاـ كاقعية، فبل تتعامل اب٣بياؿ، كال من خارج الواقع، إ٭با تتعا رابعاً:
 الوقائع كما ىي، كتعا١بها ٗبنطق كاقعها كظركفها ا٤بكانية كالزمانية.
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 اإلدارة اإلسالميةالفرع الثالث: ادلقومات ادلعرفية والوظيفية "لنظرية" 

، كذلك من خبلؿ ا٤بعرفة العلمية كالتقنية ٤براحل ربز قابلية النظرية للتطبيقت ٍبالكىي ا٤بقٌومات العملية 
ارية من بدايتها إىل حْب ٙبقيق أىدافها، بعد ا٤بعرفة التامة ٗبقومي: القيم، كالتشريعات؛ لتنضبط العملية اإلد

آنفان قوؿ بعض العلماء اإلٝباع على  أم العلم قبل القوؿ كالعمل الذم نقل الباحث-ٗبقرراهتما، كىذا
اؿ، كمن ابب أكىل ُب ٦باؿ ما دعت لو الشريعة اإلسبلمية ُب ٝبيع ما يهٌم اإلنساف من أعم-كجوب التزامو

 ٦باؿ العبلقات اإلنسانية. ُب العبلقات اإلنسانية، كالسيما ُب ٦باؿ الظاىرة اإلدارية الٍب تعمل أصبلن 

كجوب  -نظرية اإلدارة اإلسبلميةكأحد مقومات -٤بقومات ا٤بعرفية كالوظيفية اب كتوجب اإلحاطة 
 (:1ا٤بعرفة ابلعمليات كالَباتيب التالية)

كمصادرٮبا كنظامهما العاـ؛ ألهنما  اللذاف ًٌب ذكرٮبا، : ا٤بعرفة التاٌمة ٗبقومٌي القيم كالتشريعاتأوالً   
راف الشرعٌياف األساسياف على كجود النشاط كشرعيتو، كا٤بؤسساف ٤ببادئو، كا٢باكماف على سلوكو، ا٤بربٌ 

 كا٤بوٌجهاف ٤بساره.  

(، كما يتعٌلق هبا من ....نظيم، توظيف، توجيو، رقابةا٤بعرفة ابلعمليات اإلدارية: )ٚبطيط، ت اثنياً:
نظمة أك ا٤بؤسسة كم كجود ا٤بذم ٰبالتوٌفر ا٤بعرفة هبذه العناصر ىو  تراتيب كاشَباطات تنظيمية؛ ألفٌ 

 ره.كيربٌ 

ٙبويل ا٤بدخبلت: "ا٤بواد األكلية" إبضافة قيمة إىل كىي  - ا٤بعرفة ابلعمليات التشغيلٌية اثلثاً:
الٍب ٛبٌثل ٧بور كظيفة كأساس النشاط كحركتو، كا٤بعرفة بكل  -ية ٧بددة تفي ٗبتطلبات السوؽ٨برجات نوع

 ما يتعٌلق بو من تراتيب كاشَباطات تنظيمية.

ا٤بعرفة ابلَباتيب البلزمة لصيانة عملية األداء اإلدارم كضماف بقائو كتطوره كارتقائو، مع  رابعاً:
الواضح كالدقيق بْب ٝبيع العناصر كا٤بكوانت كالَباتيب التنظيمية الٍب التأكيد على ضركرة الَبابط كالتناغم 

 مشلتها ا٤بعارؼ ا٤بذكورة.

 

 

                                                           
 كما بعدىا بتصٌرؼ كإعادة ترتيب. 57( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
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  :الفصل الثاينخالصة 

بتمهيد مقتضب، عرض فيو شركط كمرتكزات بناء أم نظرية،  الفصل الثاين الباحث لقد ابتدأ
كمقوماهتا ُب  أقساـ اإلدارة اإلسبلمية كؿ:لتأٌب ا٤بباحث التالية ٙبقيقان لتلك الشركط، فعرض ُب ا٤ببحث األ

اإلدارة مطلبْب، ُب حْب جاء ا٤ببحث الثاين ُب أربعة مطالب، عرض فيها الباحث أسس كمبادئ كقيم 
، ليكتمل الفصل األسس كا٤ببادئ كالقيم ُب اإلدارة اإلسبلمية، بعد ٛبهيد حٌرر فيو مصطلحات اإلسبلمية
اإلدارة ، من خبلؿ عرض خصائص نظرية اإلدارة اإلسبلميةرض لنموذج اب٤ببحث الثالث، كالذم ع الثاين

، ُب مطلبْب، كقد الح  نظرية اإلدارة اإلسبلمية، كمرتكزات نظريتها، كا٤بقومات النموذجية لاإلسبلمية
 :ا٤ببلحظات التالية الفصلالباحث ُب ىذا 

٤ببادئ القيٌمة، كأف تنظيمها ابك  إ٥بية شاملة عامة، ثرية ابألحكاـ أٌف الشريعة اإلسبلمية شريعة -1
للوجود اإلنساين ُب ا٢بياة الدنيا كفق مقتضيات قيمها ىو أحد مقاصدىا، كأٌف الفكر 

تلك األحكاـ كا٤ببادئ كالقيم العاٌمة، كمن أتثّب اإلدارم اإلسبلمي تشٌكل من حاصل 
كره ٛبٌيز بتغطيتو  األحكاـ كا٤ببادئ كالقيم ا٣باصة اب١بانب اإلدارم على كجو التحديد، كأنو ف

كل اجملاالت كا٤بستوّيت ا٢بياتٌية على كجو العمـو كالشموؿ كالدكاـ، كتلك ا٣بصائص الٍب 
 استمٌدىا من خصائص الشريعة اإلسبلمية.

أحكامها أف لئلدارة ُب الشريعة اإلسبلمية "نظرية" خاصة هبا، ك٩بيزة ٥با، تشٌكلت من ٦بموع  -2
مفاىيمها كتصوراهتا الٍب تيعرٌب عن فلسفتها ا٤بستندة ت كأسسها كمبادئها كقيمها الٍب أفرز 

 أساسان على أحكاـ الكتاب العزيز كالسٌنة ا٤بطهرة كما تفرٌع عنهما.
فلسفية كاضحة كألٌف األصل ُب بناء أم نظرية إداريٌة أك اجتماعية أف تكوف ذات أرضٌية  -3

الَباتيب عد النظرية كمبادئها، ك ، ٕبيث يتٌم بناء قواأم: ذات منظومة قيمٌية، ك٧بددة كمتكاملة
، فإف ما امتلكتو الشريعة اإلسبلمية من عليها ا٥بيكل كالنموذج :أم، التنظيمية ا٤بتصلة هبا

شٌكل منظومة قيمٌية كاضحة كمتكاملة، كانت األساس  منطقي ٨بزكف قيمي كتشريعي كمعرُب
نظرية اإلدارة ر العاـ لنموذج "الفلسفي لبناء قواعد اإلدارة اإلسبلمية كمبادئها، كأعطى التٌصو 

 "، فنجدىا، كٗبا قٌدـ الباحث من أدلٌة ُب ىذا الفصل: اإلسبلمية
أهنا قٌدمت ٭بوذجان مثاليان للنظرية ٗبا امتلكت من أسس كقيم كمبادئ قابلة للتطبيق العملي ُب  -4

 الواقع.
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إلدارم كضبطو، مقنعة ُب فكرىا كفلسفتها كقدرهتا على تفسّب السلوؾ ا أهنا نظرية منطقية -5
 كمبلحظة ا٤بتغّبات الٍب تؤثر فيو كمعا١بتها، فأعطت ثقة اتمة ُب إمكانية التطبيق.

أهنا كانت ُب طركحاهتا عامة شاملة مٌتحدة متجانسة مع فلسفة اجملتمع الذم تعمل فيو؛ ألٌف  -6
 الدين اإلسبلمي الذم ٰبكم نظاـ بيئتها االجتماعية ىو الرافد ٥با.

ُب أم ككاضحة، كقابلة للتطبيق، كموٌجهة للراغبْب بتطبيقها، ك٧بققة للكفاية  أهنا نظرية مفيدة -7
 ٕبكم مقتضيات أحكامها الشرعية كقيمها كمبادئها.بيقها، ط٦باؿ من ٦باالت ت

نظرية مل ٚبرج ُب مفاىيمها العامة عن مفاىيم اإلدارات ا٢بديثة ُب ٙبقيق القدرة على  اأهن -8
رٌب عنها غالبان بػػػػ: كالٍب ييع ٩بكنة، ٤بادية ا٤بتاحة أبقصى كفايةاستخداـ اإلمكاانت البشرية كا

أقل ٦بهود ٩بكن، كأقصر كقت ٩بكن، كأعلى جودة ٩بكنة، كأقل تكلفة ٩بكنة"، إال أهنا "
، فطالت كقالت  كأدلتها اإل٥بية ٛبيزت ابستنادىا ُب ذلك كٌلو على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

ت اإلدارة ا٢بديثة كعناصرىا ككظائفها: التخطيط كالتنظيم كلمتها كٛبٌيزت ُب كل مفردا
كالتوظيف كالتوجيو كالرقابة كالتحفيز كا٤بشورة كدعم البيئة اجتماعيان كاقتصادّين، ُب قابلية سلسة 

كقدرة على التطبيق، كىذا  ٘بارم العصر إجراءات عمل تنفيذيةلتحويل النصوص الشرعية إىل 
 .اإلسبلمية البنوؾ٥بذا البحث عند استعراضو لدراسة كتقوًن أداء ما سيثبتو ا١بانب التطبيقي 

يقىٌومات القيمٌيةنظرية كاقعية تقـو على تكامل ثبلثة مقومات، كىي:  اأهن -9
ا٤بقومات ، ك ا٤ب

 ، كىذا أكرب دليل على كاقعيتها كقابلية تطبيقها.ا٤بقومات ا٤بعرفية كالوظيفية، ك التشريعية

 الٍب كا٤ببادئ كالقيم األسس عن ، كالقاضي ابلكشفالثاين دراسةىدؼ الق ٙبقيفقد ًٌب  ،يووبناًء عل
 ك٩بيزاهتا خصائصها كاستنباط ،نظرية اإلدارة اإلسبلمية شٌكلت الٍب كالتصورات ا٤بفاىيم منها تشٌكلت
جابة ، فتٌم بذلك اإلنظرية اإلدارة اإلسبلميةكٙبليلها كبلورة  الشرعية النصوص استقراء خبلؿ من كمقوماهتا

 الٍب كالتصورات ا٤بفاىيم منها تٌكونت الٍب كا٤ببادئ كالقيم األسس ىي على سؤاؿ الدراسة الثاين القائل: ما
النظرية؟ فثبت صدؽ  تلك بلورت كا٤بقومات كا٤بميزات ا٣بصائص ىي ما ؟نظرية اإلدارة اإلسبلمية شٌكلت

 من كٲبكن كمكاف، زماف لكل صا٢بة ية،ثر  عامة، شاملة،: إ٥بية شريعة اإلسبلمية الشريعة فرضية: كوف
 اإلدارية، ابلعملية ا٣باصة كا٤ببادئ كالقيم كالتصورات ا٤بفاىيم استنباط: كأحكامها نصوصها استقراء خبلؿ
 .منهانظرية اإلدارة اإلسبلمية   كأتليف
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 نظرية اإلدارة اإلسالميةل إجراءات العمل التنفيذية: الفصل الثالث

 "واآلليات والتطبيق على وظائف اإلدارة ذج"التأصيل والنما 

 كفيو:

 إجراءات العمل التنفيذية سبهيد:

 إىل اإلدارة يف اإلسالمية للشريعة النظرية الطروحات ربويل وآليات مناذج: األول ادلبحث
 تنفيذية عمل إجراءات

 .لشرعيةومستنداهتا ا اإلدارة اإلسالميةلوظائف  إجراءات العمل التنفيذيةادلبحث الثاين: 
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 "التأصيل والنماذج  نظرية اإلدارة اإلسالميةل الفصل الثالث: إجراءات العمل التنفيذية
 "واآلليات والتطبيق على وظائف اإلدارة

 

النظرايت  إجراءات عملمناذج من و  : "ربرير ادلصطلحإجراءات العمل التنفيذيةسبهيد: 
 "احلديثة

 

تول الطرح النظرم "األكادٲبي" إىل ا٤بيداف التطبيقي إٌف نقل مفاىيم اإلدارة كنظرّيهتا من مس
أنظمة عمل، ىو ما ينقل علم اإلدارة كفٌن ٩بارستها من ك كصياغتها بشكل منهجيات كتقنيات كأدكات 

ارس كفق أسس كقواعد كآليات كمناىج متنوعة، كىو ُب ذات الوقت امتحاف  إطارو نظرمٌو إىل مهٌمة كبّبة ٛبي
يتها؛ ألٌف النظرية السليمة تقود حتمان إىل أسلوب تطبيق سليم، كتلك ىي ا٤برحلة لسبلمة النظرية كصبلح

 العمل ٌتجو إليها ملتمسْب اتباع إجراءاتا٤بتطورة ُب اتريخ علم اإلدارة "اإلسبلمية" الٍب ينبغي أف ن
من إدارة الصحيحة، لتحويل النظرية إىل تقنيات كأدكات ٛبٌكن القائد كا٤بدير كرٌب العمل  التنفيذية

 (.1األعماؿ، مهما تطٌورت ك٘بٌددت كتوٌسعت اب٤بهاـ كا٤بعلومات كالنظم كاإلجراءات)

، فإٌف  على فهم قيم كمبادئ كأحكاـ تلك الشريعة اإل٥بيةمبنٌية نظرٌّين  اإلدارة اإلسبلميةكألٌف 
ىيلها للقياـ ٗبا ييعرؼ ُب أت ، كالذم ٲبٌثلإجراءات العمل التنفيذيةاالجتهاد ُب تطبيق مقتضياهتا يبدأ بتقرير 

)اإلجراء العملي ٤با حصل على مستول الفهم التجريدم لؤلحكاـ الشرعٌية على كاقع  الفقو التنزيلي بػػػػػ:
 (.2األفعاؿ، كتكييف السلوؾ هبا()

ىي الوسيلة الٍب ٙباكؿ الربط بْب التنظّب كبْب الواقع  إجراءات العمل التنفيذيةكابلتايل فإٌف 
كتقٌدـ نفسها  -ا العا٤باف الٌلذاف ٱبتلفاف عن بعضهما، كا٤بؤثٌراف ُب بعضهما ُب نفس الوقتكٮب-العملي

ٮبا  ،إىل عاملْب الذم يشّبأحد تعريفات االسَباتيجية على أهنا: "علم معرفة عمل الشيء"، كىذا 
ة جدان ُب الشريعة (، كىو أحد ا٤ببادئ األساسية كا٤بهم3)العلم ٍب العمل :ـ، كٮبااف للتقدٌ مقياساف مهمٌ 

اإلدارة اإلسبلمية خصوصان، كلكنها ُب ذات الوقت تبٌْب ا٤بنطق الشرعي الذم تستند ك اإلسبلمية عمومان، 
 . يةالتنفيذعليو ُب شكل خطوات كقوانْب ٙبكم كتوٌجو كتضبط العمليات 

                                                           
 ، بتصٌرؼ.405ق(، ص( ينظر: مرعي، ، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقٌية، )مصدر ساب 1
 .19( ينظر: جحيش، ُب االجتهاد التنزيلي، )مصدر سابق(، ص 2
  موقع إليكَبكين. ( ينظر: الزىراين، تطور ا٤بنهجيات االسَباتيجية: "ا٥بندسة القيمية أ٭بوذجان"، )مصدر سابق(،3
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بعها أعضاء تلك ك٤بٌا كانت سياسة أٌم منظمة تعِب: البياف الر٠بي ٤ببادئ كقواعد معينة ٯبب أف يتٌ 
ا٤بنظمة، فإٌف اإلجراء ىو: الذم ٱبرب أعضاء ا٤بنظمة كيفية تنفيذ تلك السياسة كفق تعليمات منطقية 

 :ة الٍب توضحكا٤براحل التفصيليٌ  ،ةٗبثابة ا٣بطوات ا٤بكتبيٌ  إذف هوف (،1مكتوبة على شكل خطوات معينة)
، كا٤بدة الزمنية البلزمة إلٛباـ ىذه األعماؿ ،تنفيذىاكا٤بسئولْب عن  ،ة تنفيذىاككيفيٌ  ،أسلوب إٛباـ األعماؿ

كالٍب على ضوئها يتم تنفيذ تلك  ،خط سّب ١بميع األعماؿ الٍب تتم داخل ا٤بنظمة :اإلجراءات ىيف
 .(2)األعماؿ

 خطٌة ىي: للطركحات النظرية لئلدارة ُب الشريعة اإلسبلمية إجراءات العمل التنفيذيةفإف  وعليو:
 ككاضحة، كمرتٌبة مكتوبة ٖبطوات األعماؿ تنفيذ كيفية ابلتفصيل ا٤بنظمة ألعضاء حيوضٌ  داخلي عمل
كفائدهتا: تنظيم عمل ا٤بنظمة كفق مقاييس معلومة لكل الفريق،  كالعملي، القانوين حركتهم ٦باؿ ٥بم كٰبدد

ب ا٤بوظف ا١بديد، كتساعد على توزيع ا٤بهاـ بْب األقساـ، كتقليل جهود اإلدارة ُب ا٤بتابعة، كتسهيل تدري
 (.3كٙبديد ا٣بلل اإلدارم ُب مسار العملية اإلدارية بسهولة)

نظرية اإلدارة اإلسبلمية  لطركحات  إجراءات العمل التنفيذيةقبل البحث ُب  -قد آثر الباحثك 
اإلدارة  لنظرّيت إجراءات العمل التنفيذيةلنماذج من  التعٌرض -كعرض ٭باذجها اكاقَباح آليات ٙبصيله

 التالية: ، كذلك الفقراتجراءات العمل التنفيذيةقي إلا٤بعُب ا٢بقي بوضوح تجلىديثة ابختصار؛ ليا٢ب

 ":البريوقراطية"اخلاصة بنظرية ماكس فيرب  إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة األوىل
 كاختصرىا ُب، من معايّب ا٤بعُب الوظيفي للبّبكقراطية الٍب ترتكز عليها النظريةكالٍب استخلصها الباحث 

 (:4)ةالتالي النقاط

يقـو النظاـ البّبكقراطي على نظاـ التدرج ا٥برمي للسلطة، فعلى كل مكتب أف يراقب : أوالً 
 كيشرؼ على ما دكنو من ا٤بكاتب.

                                                           
 .بتصٌرؼ كين،موقع إليكَب  )مصدر سابق(،موقع ا٤بوارد البشرية،  السياسات كاإلجراءات،( ينظر: 1
 .ابختصار كتصٌرؼ 101النمر كآخركف، اإلدارة العامة: األسس كالوظائف، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: 2

 ـ، بتصٌرؼ،7/4/2010، مدكنة منذر أسامة، اتريخ اإلضافة: إجراءات العمل( ينظر: 3
 w.monzerosama.com/?p=506#ixzz4bNb7001yhttp://ww 

 ، ابختصار كتصٌرؼ.13-12( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 4
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يقـو النظاـ البّبكقراطي على ىيكل تنظيمي رشيد، كذلك كفق: تقسيم العمل على األفراد اثنياً: 
 كجود كسائل إلزاـ ٧بددة بوضوح.لطة مقابل ا٤بسؤكلية، ك سإعطاء ك  ،بطريقة منطقية
مستندات مكتوبة يعرفها ا٤بوظفوف كىم ىي ٝبيع اإلجراءات اإلدارية كالقرارات كالقواعد  اثلثاً:

 مدربوف على أدائها.
ة ٛبلك كسائل العمل، كىي مسؤكل ليس ٥با اإلدارية رو تقـو ابألمالٍب عليا الدارية اإليئة ا٥ب إفرابعاً: 

عن تعليل االستخداـ كاإلنفاؽ، كىذا يعِب فصل اتـ ٤بمتلكات ا٤بنظمة عن ا٤بمتلكات الشخصية لشاغل 
 الوظيفة.

الوظيفة ليست ميلكان ٤بن يشغلها، أم: ٲبكن تغيّب الشخص بنقلو أك إعارتو أك تقاعده خامساً: 
 تخايب.ُب ضوء متطلبات العمل، كتويل الوظائف ليس قائمان على أساس كراثي أك ان

 برانمج كفاءة كتدريب خاص اب٤بهنة اإلدارية. اإلدارة دمتتعسادساً: 
 يتم اختيار األعضاء على أساس الكفاءة كظل ا٤بنافسة. سابعاً:
 دعم ا٤بفاىيم القانونية لضماف عدـ التحٌيز.ا٤بوظفْب ُب ا٤بنظمة ٝبيع ٯبب على  اثمنًا:

ظرية اإلدارة العلمية: "فريدريك يف ن إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة الثانية
 (:1ُب التايل) كمنهجو يةعمل اتيلور التنفيذ إجراءاتعليها  كٲبكن حصر ا٤ببادئ الٍب استندت، اتيلور"

 اختيار العماؿ بشكل علمي كموضوعي.يتٌم  أواًل:
 تدريب العماؿ ككضعهم ُب ا٤بكاف ا٤بناسب لتأىيلهم.ٯبب  اثنياً:
 يل األعماؿ كا٤بهاـ بشكل منهجي بعيدان عن األسلوب العشوائي.ٙبلعلى ا٤بسؤكلْب  اثلثاً:
 تقاسم اإلدارة كالعماؿ مسؤكليات العمل ليؤدم كل منهم دكره.ت رابعاً:

 الَبكيز على أٮبية الوقت ُب تنفيذ ا٤بهاـ.البٌد من  خامساً:
 ه.نفيذٗبن يتقاعس عن تالعقوبة  أفضل، كتقعصرؼ مكافأة ٤بن يؤدم عملو بشكل تي  سادساً:

 لنظرية العمليات اإلدارية: "ىنري فايول" إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة الثالثة

                                                           
، بتصٌرؼ، كينظر أيضان: كلود االبن، 406( مرعي، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقية، )مصدر سابق(، ص 1
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لكل عنصر من عناصر اإلدارة بصيغة أكامر عمل،  إجراء عمل تنفيذممنهجية  فايوؿ كضع لقد
 (:1)بصيغة أكامر كما يليية ا٣باصة اب٤بدير عمل التنفيذال كجعل إجراءات

 طة قد كضعت بركية كتنٌفذ بدقة.أتٌكد من أف ا٣ب أواًل:
 أىدافها كمواردىا كاحتياجاهتا.تحديد د كا٤بعدات ُب ا٤بؤسسة لأتكد من صبلحية األفر  اثنياً:
 ٯبب أف يكوف ا٤بشرفوف أكفاء، كأف تكوف عندىم كحدة ا٥بدؼ. اثلثاً:
 ا١بهود.ك ٯبب تنسيق ٝبيع العمليات  رابعاً:

 .ككاضحة للفريق ة٧بٌددٯبب أف تكوف القرارات  خامساً:
 .م٤بكاف عمله ميكوف اختيار ا٤بستخدمْب ٕبسب صبلحيته سادساً:
 ٯبب أف يكوف لكل قسم رئيس كيفء كنشيط. سابعاً:
 ٯبب ٙبديد االختصاصات بوضوح. اثمنًا:

 ة.أٯبب تشجيع رغبة ا٤برؤكسْب ُب ٙبٌمل ا٤بسؤكلية كُب ا٤بباد اتسعاً:
 دلة ٣بدماهتم.ييكافأ ا٤برؤكسوف مكافآت عا عاشراً:

 تفرض الغرامات الرتكاب األخطاء كا٢بماقات. احلادي عشر:
 ٯبب مراعاة نظاـ ا٤بؤسسة كقوانينها.: الثاين عشر

 ٯبب أال تتعارض ا٤بصاّب الفردية مع ا٤بصاّب العامة.: الثالث عشر
 ٯبب أف تكوف ىناؾ كحدة أمر ُب إصدار األكامر. الرابع عشر:

 فراد كا٤بهمات تنظيمان سليمان.ٯبب تنظيم األ اخلامس عشر:
 ييفرض نظاـ رقابة على كل شيء.: السادس عشر
 ات الٍب قد تيعٌطل سّب العمل.ٯبب تبلُب الشكليٌ  السابع عشر:

لنظرية احلاجات اإلنسانية والدوافع: نظرية  إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة الرابعة
 (:2)فيما يلينظريتو،  من النظر ُب "ماسلو"لدل  إجراءات العمل التنفيذيةكتتلخص : "ماسلو"

على إدارة ا٤بنظمة أتمْب ا٢باجات العضوية ٤بوظفيها، كتشمل: متطلبات ا٢بياة الشخصية أواًل: 
 .من مطعم كمشرب كملبس كمسكن

                                                           
 ، كما بعدىا ابختصار.183( ينظر: كلود االبن، )مصدر سابق(، ص 1
 ، بتصٌرؼ.408( مرعي، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقية، )مصدر سابق(، ص 2
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على إدارة ا٤بنظمة أتمْب حاجات األمن كالسبلمة من خبلؿ ٙبسْب ظركؼ العمل كا٢بفاظ اثنياً: 
 .على شركط السبلمة

على إدارة ا٤بنظمة أتمْب حاجات االنتماء من خبلؿ تعزيز عضوية الفرد ُب ا٤بنظمة، كإٯباد  اثلثاً:
 عبلقات كديٌة بْب األشخاص كإداراهتم.

على إدارة ا٤بنظمة أتمْب حاجات التقدير من خبلؿ إعطاء ا٤بسمى الوظيفي، كاالعَباؼ  رابعاً:
 ابلوظيفة كابلشخص كترقيتو.

ارة ا٤بنظمة أتمْب حاجات اإل٪باز من خبلؿ ٙبميل ا٤بسؤكلية ألفراد منظمتها، على إد خامساً:
 كبعث ركح التحٌدم ُب العمل، كتكرًن اإل٪باز الشخصي كتشجيعو.

لنظرية العالقات اإلنسانية: نظرية  إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة اخلامسة
 (:1)فيما يلين النظر فيما خليصت إليو إٔباثو ة ميٌ التنفيذ نظرية "مايو" إجراءات عملكتتلٌخص : "مايو"

على إدارة ا٤بنظمة اعتبار العوامل اإلنسانية ُب تعاملها مع أفراد منظمتها؛ ألهنا تؤثر على  أواًل:
 .امل ا٤باديةاإلنتاجية كاألداء أكثر من العو 

خص ا٤بشارؾ ُب على إدارة ا٤بنظمة تشجيع العمل ا١بماعي داخل ا٤بنظمة؛ ألف إنتاجية الش: اثنياً 
 نشاط ا١بماعة تزيد أكثر من ٩بارستو العمل ٗبفرده.

على إدارة ا٤بنظمة أف تضع ُب اعتبارىا أف فاعليتها تزداد أكثر إذا قامت بتلبية احتياجات  اثلثاً:  
 أفرادىا الشخصية، كأف ذلك سيزيد من إ٪بازىم.

: "اإلدارة ، أوشاملةلنظرية اجلودة ال إجراءات العمل التنفيذية: الفقرة السادسة
قد استمر مسلسل تطوير اإلدارة التشاركية: "ا١بودة الشاملة" هبدؼ تعزيز أ٭باط ا٤بمارسة ل: التشاركية"

 (:2ُب األسس التالية) أخّبان  إجراءات عملها التنفيذيةاإلدارية الفٌعالة، ليبلور 

يوٌجو التطور من األسفل إىل ة اسَباتيجية يسعى لتحقيقها، كعليو أف ٲبتلك القيادم رؤيٌ  أواًل:
 ة.األعلى كفق تلك الرؤيٌ 

 من إزالة ا٢بواجز الوظيفية بْب البيُب التنظيمية. البدٌ  اثنياً:

                                                           
 ، بتصٌرؼ.408سابق(، ص( مرعي، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقية، )مصدر  1
 ، بتصٌرؼ.414( مرعي، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقية، )مصدر سابق(، ص 2
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 قْب كليس كمراقبْب.على مديرم اإلدارة الوسطى أف يعملوا كمنسٌ  اثلثاً:
 ييعٌد األفراد ُب ا٤بنظمة موارد بشرية كثركات ٚبلق قيمة مضافة. رابعاً:

 ٲبٌثل التدريب استثماران ماليان ٰبقق عائدات متجددة. خامساً:
 يتٌم تقييم ا٤بنتجات كالعمليات ٗبشاركة ا١بميع. سادساً:
 سم اإلجراءات اب٤بركنة.تتٌ ٯبب أف  سابعاً:
 تتجو الرقابة ٫بو ا٤بمارسة البعدية كليس قبل تنفيذ العمل. اثمنًا:

 ، كتنتقل ا٤بعلومات بْب ا١بميع بيسر.يكوف التواصل بْب كل ا٤بستوّيت مباشران  اتسعاً:
 يكوف ا٤بسوقوف مصدر القيمة ا٤بضافة؛ ألهنم على صلة مباشرة ٕباجات الزابئن. عاشراً:

 على ا٤بؤسسة أف تتجو ٫بو االبتكار كالتجديد الدائمْب. احلادي عشر:
 يشارؾ ا١بميع ُب قرارات العمل كاإلدارة.

 ""Zلنظرية اإلدارة التشاركية: نظرية  يةإجراءات العمل التنفيذ: الفقرة السابعة

إىل ن تطٌرؽ مى  -وذج الياابين ُب اإلدارةعو ٤بن أٌلف ككتب كنقد نظرية النمُب تتبٌ - مل ٯبد الباحث
دفعتو لبلجتهاد ُب استنباط  طركحاهتاالنظر ُب سسها ك ، كلكن اطبلعو على أي إجراءات عملها التنفيذية
 ٲبكن اختصارىا ُب اإلجراءات التالية: ، كالٍب إجراءات عملها التنفيذية

، الوظيفة مدل ا٢بياةُب اإلدارة ٤بوظفيها حٌق  "z"تيقٌر ا٤بنظمة من خبلؿ اعتمادىا النموذج  أواًل:
 .عن عملو كإهناء خدمتو إال ُب حاؿ ارتكابو جرٲبة كال ٰبٌق ٥با فصل ا٤بوظف

ده اإلدارة ُب لوائح خاٌصة بكل قسم دٌ ٙب-تقـو اإلدارة بعمل تقوًن دكرم متباعد األكقات اثنياً:
 يتبعو ترقية متواضعة.-كمستول، كقد يكوف كل عشر سنْب مرة كاحدة

الذم يعمل على تنقيل ا٤بوظف بْب  "الدكراف الوظيفي" :نظاـ تتبع اإلدارة مع موظفيها: اثلثاً 
يعرؼ الناس كاإلجراءات  ليناؿ أكرب قسط ٩بكن من ا٣بربات ا٤بختلفة، ٕبيث يستطيع أف ؛األقساـ كالدكائر

 بلت ُب أم ٦باؿ آخر ضمن ا٤بنظمة.كا٤بشك

إشراؾ كل  كالبد من٤بشاركة ُب اٚباذ القرارات، لكٌل العاملْب كا٤بوظفْب ُب ا٤بنظمة ا٢بٌق اب رابعاً:
تيسند إليها مهمة التحٌدث  من خبلؿ تشكيل فرؽو  كيكوف ذلك ،الذم تزمع اإلدارة اٚباذهر ابلقرار من يتأثٌ 

 األشخاص ا٤بعنيْب ككضع البدائل. عم
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لقيم كالعمل اب ىامن خبلؿ إبراز  ا١بماعية اب٤بسؤكلية الشعورتعمل اإلدارة على تذكية  خامساً:
 .داخل ا٤بنظمة ا٤بشَبكة

توفّب ٦بموعة من الوسائل الٍب تيقٌدـ الدعم االجتماعي كالتنفيس العاطفي  على اإلدارة سادساً:
 .، كإبراز االىتماـ هبمعاطفي كالنفسي لدل العاملْبالضركرم ٢بف  التوازف ال

بْب من الثقة  جوٌو  ؛ لتوليدنظاـ ككسائل الرقابة ضمنية غّب ظاىرة للعيافٯبب أف يكوف  سابعاً:
 اإلنتاجية. العاملْب بقصد ٙبسْب

يمها العمل على تعما٤بسؤكلية ا١بماعية داخل ا٤بنظمة الواحدة، ك على اإلدارة تكريس ثقافة  اثمنًا:
 ا٤بنظمات داخل اجملتمع. كل  بْب
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 ادلبحث األول: مناذج وآليات ربويل الطروحات النظرية للشريعة اإلسالمية 

 إجراءات عمل تنفيذيةيف اإلدارة إىل 
 

 اإلسالمية الشريعة يف التنفيذية العمل إجراءات مناذجادلطلب األول: 

ُب ٛبهيد ىذا الفصل، كالذم قضى  تنفيذيةإجراءات العمل الكابالعتماد على ما تقٌرر ُب معُب 
للطركحات  تطبيقيالدليل ال :أك أهنا"، نفيذ كالفضاء القانوين لؤلعماؿتالعمل  خطٌة"ٗبعُبن أك أخر إىل أهنا: 

، فإٌف الباحث سيجتهد ُب عرض كٙبليل كاستنباط يلة الوسيطة بْب النظرية كالتطبيقالوس :النظرية، أك أهنا
 كردت ُب الكتاب العزيز كالسنة كتطبيقات ا٣بلفاء ابختصار شديد ُب الفركع التالية:بعض ٭باذجها الٍب 

كيكتفي الباحث إبيراد  :يف القرآن الكرمي إجراءات العمل التنفيذيةالفرع األول: مناذج 
 ثبلثة أمثلة من عشرات األمثلة القرآنية ابختصار ُب الفقرات التالية، كعليها فليقس ا٤بتتبع، كىي:

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ قاؿ تعاىل: :قرة األوىل: يف صالة اخلوفالف

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

 ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 إجراءات العمل التنفيذيةكفيها يوٌضح ا٢بق سبحانو كتعاىل (، 102النساء: )َّىك مك لك اك يق ىق
 إلقامة صبلة ا٣بوؼ ُب صيغة قائمة من األكامر العملٌية: يةنفيذالتكاإلجراءات 
 طائفتْب. تقسيم ٝباعة ا٤بسلمْب للصبلة ُب -1
 تصلي الطائفة األكىل مع اإلماـ. -2
 تقف الطائفة الثانية أبسلحتها ٢براسة األكىل من خلفها. -3
 الطائفة الٍب مل تصلًٌ فتصلي معك. أتٌب -4

 يي ىي مي ُّٱقاؿ تعاىل:  وز ادلرأة:الفقرة الثانية: يف التعاطي مع نش  

 كفيها(، 34النساء: )َّ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ
لتعامل مع من بدا منها عبلمات النشوز، كىي على ا٣باٌصة اب يةيذكر تعاىل بوضوح إجراءات العمل التنفيذ

 الَبتيب:
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ٯبب عليك أيها الزكج كع  زكجتك إٍف خشيت نشوزىا، كالح منها بوادر ذلك، كذلك  -1
 ابلتذكّب بتقول هللا كلزـك أحكامو كٕبقوؽ الزكج عليها.

ًد الوع  ُب إصبلحها كٛبادت ابلصدٌ  -2 كالتقصّب، فعليك أيها الزكج أف هتجرىا ُب  فإف مل ٯبي
 مضجع الزكجية.

 فإف مل يرٌدىا ذلك إىل صواهبا كرشدىا، فاضرهبا، بضابط الضرب الذم حٌدده الشارع. -3
تتعدل، كإال فكما ذكر القرآف الكرًن من إجراءات التحكيم  فإف أطاعتك فبل تبغ عليها كال -4

ك٧باكلة ا٤بصا٢بة، فإف مل ينفع، فالطبلؽ إبحساف، كيعترب ُب ضوابط الوع  كا٥بجر كالضرب 
 .سنة كاجتهادات الفقهاء ُب اببوكالتحكيم ما قررتو ال

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱقاؿ تعاىل:  ادلؤمنات: من امتحان ادلهاجراتالفقرة الثالثة: 

 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب حب

 هل  خلمل حل جل مك لك خك حك جك حقمق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض

ية كاضحة ُب التعامل فيها إجراءت العمل التنفيذيظهر ك (، 10ا٤بمتحنة: )َّمن خن حن ممجن خم حم جم
ة بػػػ "تقييم ا٤بهاجرات ا٤بؤمنات كامتحاهنن، كقد يدخل ذلك فيما اصطلحت عليو اإلدارة ا٢بديثمع 

 (، كالذم يعترب من أىم كظائف كظيفة التوظيف ُب العملية اإلدارية، كىي:1األداء")
 إذا جاءهتم ا٤بؤمنات مهاجرات، امتحاف إٲباهنن كالتأكد من ذلك. على ا٤بؤمنْب -1
 إذا علمتم أهنٌن مؤمنات ال ترجعوهنن إىل الكفار النتفاء حٌل الزكجية بينهم. -2
 كمل ترجعوىن، فردكا على أزكاجهٌن الكفار ما أنفقوا عليهن.إذا علمتم إٲباهنٌن  -3
 الٍب تراضيتم عليها. ٯبوز لكم نكاحهن ابلشركط الشرعية إذا آتيتموىٌن مهورىن -4
نع ا٤بؤمنوف من اإلبقاء على زكجاهتم الكافرات ُب عصمتهم. -5  ٲبي
 ىو مثلما ،لى كفرىنا أنفقوا على زكجاهتم الكافرات البلٌب أقمن عٗبلبوا اٰبق للمؤمنْب أف يط -6

 حٌق للكفار أف يسألوا ما أنفقوا على زكجاهتم البلٌب آمنَّ كىاجرف إىل ا٤بؤمنْب. 
 

                                                           
عملية إدارية إٯبابية مستمرة ٨بطط ٥با، تسعى إىل كشف العيوب، كمعرفة نقاط القوة، كمعرفة إ٪باز الواجبات كااللتزاـ  تقييم األداء:(  1

تقييم أداء العاملني وأثره : فارسي، صربينة فارسي، ينظر، لعمل ا٤بطلوبة عند ا٤بوظف ُب سعيو لتحقيق األىداؼ احملددةبسلوكيات ا
، كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة (، )رسالة ماجستّبعلى أداء ادلؤسسة "دراسة حالة مديرية اتصاالت اجلزائر خبميس مليانة

 .16ـ، ص2015، إشراؼ: أٞبد طيلب، نة، ا١بزائر بونعامة، ٟبيس ملياا١بيبلين
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يكتفي الباحث ك  يف السّنة النبويّة ادلطهرة: إجراءات العمل التنفيذيةالفرع الثاين: مناذج 
 :فقرات التاليةُب ال-كعليها فليقس ا٤بتتبعمن عشرات األمثلة، بل مئات، -إبيراد ثبلثة أمثلة

ك٫بن شببة  ملسو هيلع هللا ىلصأتينا إىل النيب  قاؿ: ،بن ا٢بويرث مالكعن  الفقرة األوىل: يف العبادات:
  قد اشتهينا أىلناأانٌ  ، فلما ظنٌ رفيقان  رحيمان  ملسو هيلع هللا ىلصكليلة، ككاف رسوؿ هللا  متقاربوف، فأقمنا عنده عشرين يومان 

موىم جعوا إىل أىليكم، فأقيموا فيهم كعلٌ ار  ن تركنا بعدان، فأخربانه، قاؿ:سألنا عمٌ  -أك قد اشتقنا-
(، 1)كم أكربكمكما رأيتموين أصلي، فإذا حضرت الصبلة فليؤذف لكم أحدكم، كليؤمٌ  كصلوا... كمركىم

كخطوات بعد "دكرة تدريبية كاضحة ٗبقررات  كإجراءات العمل التنفيذية التطبيقيةكُب ا٢بديث خطة العمل 
 :عملية"، كىي

 ارجعوا إىل أىليكم. -1
 أقيموا ُب دّيركم بْب أىلكم. -2
 .ملسو هيلع هللا ىلص عٌلموىم ما تعلٌمتم من نبٌيكم -3
 .بو مركىم ٗبا أيمرًب -4
 صٌلوا كما رأيتموين أصلي. -5
 يؤديو أحدكم.كل ،إذا حاف كقت الصبلة فعليكم ابألذاف -6
 يؤمكم ُب الصبلة أكربكم. -7

ستعمل رجبل ا ملسو هيلع هللا ىلصكعن أيب ىريرة رضي هللا عنهما: أف رسوؿ هللا  الفقرة الثانية: يف ادلعامالت:
كهللا ّي رسوؿ هللا  ،ٛبر خيرب ىكذا؟ قاؿ: ال لُّ كي أى ): ملسو هيلع هللا ىلصعلى خيرب، فجاءه بتمر جنيب، فقاؿ رسوؿ هللا 

ا١بمع  : ال تفعل، بعٍ ملسو هيلع هللا ىلص لنأخذ الصاع من ىذا ابلصاعْب، كالصاعْب ابلثبلثة، فقاؿ رسوؿ هللا إانٌ 
 ٤بقتضى ا٢بديث الشريف ُب ل التنفيذيةإجراءات العمٌتضح (، كت2()ابلدراىم، ٍب ابتع ابلدراىم جنيبان 

 :ةالتالي ا٣بطوات

 إذا اختلفا ُب النوع كا١بودة. :صاعْب ابلثبلثةالال ييباع التمر صاعان بصاعْب، كال  -1
 ه ابلدراىم. ابلدراىم، كييشَبل ما ييراد شراؤ  ييباع ما يراد بيعو -2

                                                           
 .1051، ص6008ركاه البخارم ُب صحيحو، عن مالك بن ا٢بويرث، كتاب األدب، ابب رٞبة الناس كالبهائم، رقم/ ( 1
 .351، ص2201بيع ٛبر بتمر خّب منو، رقم/ ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب سعيد ا٣بدرم كأيب ىريرة، كتاب البيوع، ابب إذا أراد 2
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من استطاع الباءة فليتزكج،  ّي معشر الشباب،): ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  الفقرة الثالثة: يف النكاح:
إجراءات العمل (، ك 1()فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج، كمن مل يستطع فعليو ابلصـو فإنو لو كجاء

 ٢بديث الشريف ىي:قتضى ا٤ب التنفيذية

 من ملك مؤكنة الزكاج ا٤بالية كا١بسدية فليتزكج. -1
 الزكاج ٰبف  البصر كالفرج. -2
 .صمفلي الزكاج لعدـ الباءة من مل يستطعٍ  -3
 ف  النفس.ٰبالشهوة ك  الصـو ٰبجز -4

، كقد مهنع هللا يضر يف تطبيقات اخللفاء الراشدين إجراءات العمل التنفيذيةالفرع الثالث: مناذج 
 تناكؿ الباحث عرضو ُب الفقرات التالية:

إىل الشاـ،  أف أاب بكر الصديق بعث جيوشان  ذلك الفقرة األوىل: وصية أيب بكر هنع هللا يضر للجيش:
 كإين موصيك بعشر:  )...فقاؿ أبو بكر:  ان على ا١بيش،ككاف أمّب ، فخرج ٲبشي مع يزيد بن أيب سفياف

 ...مان ىرً  ، كال كبّبان ان ، كال صبيٌ امرأةن  ال تقتلنٌ  -1
 ...مثمران  شجران  كال تقطعنٌ  -2
 ...عامران  بنٌ رٌ كال ٚبي  -3
 ...، إال ٤بأكلة، كال بعّبان شاةن  كال تعقرفٌ  -4
 ... ٙبرقنوكال بلن ٬ب غرقنٌ كال تي  -5
  ...كال تغلل -6
 .أك غموض دكف لبس خطوات كاضحة ٧بٌددة إلجراء عمل تنفيذم كىذه (...2()كال ٘بنب -7

دبا عليو اتباعو يف  هبا والفقرة الثانية: رسالة عمر هنع هللا يضر إىل أيب موسى األشعري يوّجهخ 
 ء فيها:، كقد جالى ا٤بطلوبيقتبس الباحث منها ما ييستدؿ بو عك  :القضاء ةوظيف
 ...ةدىل إليك ٕبجٌ افهم إذا أي  -1

                                                           
، ابب الصـو ٤بن 1  .306، ص1905خاؼ على نفسو العيزبة، رقم/ ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن ابن مسعود، كتاب الصـو
، ٙبقيق: بشار عواد معركؼ، موطأ اإلمام مالكىػ(، 179)ا٤بتوَب:  ،( األصبحي، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدين 2

 .1/357ىػ، ج1412ة الرسالة، ك٧بمود خليل، بّبكت، مؤسس
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 ...نفذ ا٢بٌق إذا كضحأ -2
 ...كجهك ك٦بلسك كعدلك بْب الناس ُب كآسً  -3
 كىذا خرب ٗبعُب األمر، أم: اطلب البينة من- البينة على من ادعى كاليمْب على من أنكر، -4

 ...-ا٤بدعي، كاطلب اليمْب ٩بن أنكر
  ...أك حـر حبلالن  مان أحل حرا إال صلحان  ،الصلح جائز بْب ا٤بسلمْب -5
 ...ال ٲبنعنك قضاء قضيتو ٍب راجعت فيو نفسك، كىديت فيو لرشدؾ، أف تراجع ا٢بق -6
 ...الكتاب كالسنة صدرؾ ٩با مل يبلغك ُب فيما ٚبٌلج ُب الفهمى  الفهمى  -7
 ...األمور عند ذلك اعرؼ األمثاؿ كاألشباه ٍب قسٍ  -8
  ...لفاعمد إىل أحبها إىل هللا كأشبهها اب٢بق فيما تر   -9
... إىل كإال كجهت القضاء عليو ،ينتهى إليو، فإف أحضر بينة أخذ ٕبقو أمدان  ياجعل للمدع -10

 (. 1آخر ما أمر بو، كٲبكن مطالعتو ُب موضعو)
: بعض ا٤ببادئ كاألحكاـ كاألصوؿ ا٤بوضوعية ك"ا٤بسطريٌة" الٍب ٯبب ن رسالتوضمٌ هنع هللا يضر  كا٤ببلح  أنو

 ،يةل تنفيذعم بصيغة إجراءات(، 2لقاضي كيٌتبعها ُب قضائو كحكمو بْب الناس)أف يعتمدىا كيسّب عليها ا
 ما على القاضي القياـ بو عند قضائو.توٌضح  الٍب الواضحة التاٌمة الكاملةٖبطواهتا 

أما بعد، فإف هللا خلق ا٣بلق  فيها:كرد ك  :إىل عمال اخلراج هنع هللا يضر الفقرة الثالثة: رسالة عثمان
كاألمانة األمانة، قوموا عليها، كال تكونوا أكؿ من  ، يقبل إال ا٢بق، خذكا ا٢بق كأعطوا ا٢بق بواب٢بق، فبل

كالوفاء الوفاء، ال تظلموا اليتيم كال ا٤بعاىد، فإف هللا  ،يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إىل ما اكتسبتم
 (.3)٤بن ظلمهم خصمه 

 (:4التالية) إجراءات العمل التنفيذيةراج كقد تضٌمن كتاب عثماف هنع هللا يضر لعماؿ ا٣ب 

                                                           
قد ، كإسناده ضعيف، فيو إدريس األكدم: ٦بهوؿ، ك 4/132، ج4426( سبق ٚبرٯبو، الدارقطِب، عن أيب بردة، كتاب األقضية، رقم/  1

ر: عبد الدكتو  -بل كادعى أهنا كادت تبلغ التواتر ُب ثبوهتا كنسبتها لعمر بن ا٣بطاب- الرسالة كنسبتها إىل سيدان عمر أٌكد صٌحة
رسالة العلوم ا٤بدغرم ُب مقدمتو على كتاب: رسالة القضاء ألمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب، ينظر: سحنوف، أٞبد سحنوف، = =الكبّب

 .5، ا٤بغرب، مطبوعات كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، )د. ت(، ص1، طالقضاء ألمري ادلؤمنني عمر بن اخلطاب
 .5ألمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: سحنوف، رسالة القضاء 2
: اتريخ الرسل اتريخ الطربيىػ(، 310( ينظر: الطربم، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم، )ا٤بتوَب:  3

 .4/245ىػ، ج1387لَباث، ، بّبكت، دار ا2ىػ(، ط369كا٤بلوؾ، كصلة اتريخ الطربم، لعريب بن سعد القرطيب، )ا٤بتوَب: 
، 59ص ـ،1986القاىرة، مطابع ا٥بيئة ا٤بصرية العاٌمة للكتاب،  )د.ط(، ،السياسة ادلالية لعثمان بن عفان، إبراىيم دمحم قطبدمحم، (  4

 بتصٌرؼ.
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 .العاٌمة اب٢بق كإعطائها اب٢بق ا٤بستحقة على على موظفي ٙبصيل ا٣براج أخذ األمواؿ -1
 على ا٤بوظفْب التخٌلق ابألمانة ُب التعامل اب٤باؿ العاـ. -2
 .: دافعي ا٣براجكللممولْب ،على ا٤بوظفْب الوفاء لبيت ا٤باؿ -3
 .ٙبرٲبان  حٌق العامة، فهو ُب حق اليتم أشدإذا كاف الظلم ال ٯبوز ُب  -4
عاىد عند ٙبصيل ما عليو منو من حقوؽ الدكلة ا٤بالية. -5

ي
 على ا٤بوظفْب عدـ ا١بور على ا٤ب

كيقتبس  :الفقرة الرابعة: رسالة علي هنع هللا يضر إىل مالك بن األشرت النخعي حني واّله مصر
 (:1يوصيو) هنع هللا يضر فيقوؿ، لضيق ا٤بقاـ ؛الباحث منها ما يستقيم بو الدليل

كليكن نظرؾ ُب عمارة األرض أبلغ من نظرؾ ُب استجبلب ا٣براج، ألٌف ذلك ال ييدرؾ ...) -1
 ...إال ابلعمارة

 ...من طلب ا٣براج بغّب عمارة، أضٌر ابلببلد كالعباد...ك  -2
كأىل البؤس ٍب هللا هللا ُب الطبقة السفلى من الذين ال حيلة ٥بم، كا٤بساكْب كاحملتاجْب ...  -3

كالزٍَّمُب، فإف ُب ىذه الطبقة قانعان كمعَبٌان... فاجعل ٥بم قسمان من بيت مالك، كقسمان من 
 صواُب اإلسبلـ...

كىنا ، يلة لو كال ينصب للمسألة نفسو...(كتعٌهد أىل الييتم كذكم الرٌقة ُب السٌن ٩بن ال ح -4
إبدارة بعض ا٤بسائل العامة  مل التنفيذيةإجراءات العلعاملو على مصر  هنع هللا يضر يضع اإلماـ علي

 كمعلبلن ألكامره، فيقوؿ:
كإنشاء  قطاع الزراعي،لعليك ابستصبلح األراضي كإقامة مستلزمات البنية األساسية البلزمة ل -1

 ألٌف ذلك من شأنو زّيدة إيرادات ا٣براج، فهو أىم من فرض ا٣براج. الطرؽ؛
 سلمْب نصيبان للمساكْب كاحملتاجْب كالزمُب.اجعل من إيرادات ا٣براج، كمن بيت ماؿ ا٤ب -2
 عليك برعاية األيتاـ ككبار السٌن كالعجزة كاإلنفاؽ عليهم ٩بن ال ٲبتهنوف التسٌوؿ...  -3

 

                                                           
لواليو على مصر األشرت الفكر االقتصادي عند اإلمام علي بن أيب طالب من خالل رسالتو ( ينظر: ا١بابرم، عبد هللا حاسن ا١بابرم،  1

، رجب، 34، ع٦17بلة جامعة أـ القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية كآداهبا، ج النخعي، "دراسة مقابلة ابلفكر ادلايل احلديث"،
 ، بتصرؼ كاختصار.319-318ىػ، ص1426
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آليات ربويل الطروحات النظرية للشريعة اإلسالمية يف أسس ومقومات و ادلطلب الثاين: 
 إجراءات عمل تنفيذيةاإلدارة إىل 

اإلدارة لوظائف  إجراءات العمل التنفيذيةباحث رؤيتو كمقَبحو ُب آلية ٙبصيل كُب ىذا ا٤بطلب يطرح ال
 اتو كضع أسس تلك اإلجراءمن خبللٲبكن حيث كنموذج قابلو للتعديل كالتصويب كاإلضافة؛  اإلسبلمية

 وما ثركة أصوؿ الفق٨بزكف الَباث اإلسبلمي ا٥بائل كالسي مستفيدان من كآليات ٙبصيلها، كبياف مقوماهتا
قوة، كطرحت ديٌة ك ٕبوثها ا٤بعاصرة الٍب ٕبثت ُب ا٤بناىج التطبيقية لؤلحكاـ الشرعية كالفقو "التنزيلي" ٔبك 

 ألحكاـ الشرعية إىل كاقع األفعاؿنصوص ال اجملرد كأفكاران آللٌيات نقل ما حصل على مستول الفهم رؤلن 
 كذلك ُب الفرعْب التاليْب:كالسلوؾ،  كالتطبيق

سس ومقومات ربويل الطروحات النظرية للشريعة اإلسالمية يف الفرع األول: أ
  :ؿ الباحث عرضو ُب الفقرتْب التاليتْبكيتناك  ،إجراءات عمل تنفيذيةاإلدارة إىل 

 اجملال اإلداري الفقرة األوىل: أسس ربويل الطروحات النظرية للشريعة اإلسالمية يف
 إجراءات عمل تنفيذيةإىل 

ُب الفصل  ُب اجملاؿ اإلدارم شريعة اإلسبلميةللصيل للطركحات النظرية التأعند ك٤بٌا ثبت لدينا   
، كأف ٥با مبادائن كقيمان ٩بيزة، أكجب ذلك كتطبيقية أهنا تقـو على: أسس عقدية كعبادية كأخبلقية الثاين

ة إىل إقرار أسس ٙبويل ما ٙبٌصل على ا٤بستول النظرم ُب اجملاؿ اإلدارم من مقررات الشريعة اإلسبلمي
، كتأىيلو مرحلي لتحصيل ٜبرة العملي كخطوات التطبيق تبٌْب منهج إجراءات عمل تنفيذيةك  ةتطبيقي صيغ

لتنفيذ حلقة الوصل بْب التنظّب كا اففقد؛ لالتنظّب عمليان، كإال بقيت طركحات نظرية ال أثر ٥با ُب الواقع
 .التنفيذ الٍب تعطي عادةن خطٌة الٍب ٛبثٌلها تلك اإلجراءات التنفيذية

، كالذين يركف أٌف تفعيل ا٤بنهج التطبيقي ُب ض علماء الفقو التنزيليكابالستفادة ٩با طرحو بع
الشريعة اإلسبلمية يعِب: تنزيل األحكاـ الشرعية الشاملة على حياة اإلنساف ٕبيث تصبح ىذه ا٢بياة 

معينة: كالنظر ُب مناطات مهتدية ُب كل شعاهبا هبدم الدين، جاريةن على مقتضيات أحكامو كفق أسس 
كنة من النظر ُب الواقع كظركفو 

ي
األحكاـ كمآالت تطبيقها، كتوٌفر ملكات االستنباط من األصوؿ، كا٤ب
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(، 2التطبيقية) نظرّيهتم إجراءات عملارة الوضعية ككاضعي (، كمن مطالعة كتاابت منٌظرم اإلد1كأحوالو)
عمل  إجراءاتإىل  رماإلدا اجملاؿ للشريعة اإلسبلمية ُب ٙبويل الطركحات النظريةٙبٌصل للباحث أبٌف أسس 

 :من ا٣بطوات التالية ما يليعمل ب يكوف ةنفيذيت

شرة مطالعة مسهبة للمراجع كاألصوؿ النظرية للشريعة اإلسبلمية عمومان، كما لو عبلقة مبا أواًل:
 إجراءىا ُب الواقع. اكلة٧ب قبل كدقٌة خصوصان، كفهمها بعمق ابإلدارة ككظائفها ككٌل ما يتعٌلق هبا

جدكلة النصوص كاألحكاـ الشرعية الٍب ٛبٌس ا١بانب اإلدارم كما ٙبٌصل منها من قواعد  اثنياً:
 .ُب األٮبية ٕبسب مراتبهاكقيم كمبادئ 

، كالعلم ٗبواطن إجراءات عملها التنفيذيةاالطبلع العميق على نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة ك  اثلثاً:
 ا ال ٱبالف األصوؿ كا٣بطوط العاٌمة للشريعة، كتفعيل العمل هبا ٗبستفادة منها، كاالضعفها كقوهتا

 .اإلسبلمية

الظركؼ كالنظر ُب  فيو، كفهم ما ٯبرم كتشخيصو ،من التطور كما كصل إليو اقعالو النظر ُب  رابعاً:
ية تفرز نقاط الضعف كالقوة، معرفة ٙبليل ا٤بستقلة كالتابعة ، كمعرفة ا٤بتغّباتكاعتبارىا احمليطة ببيئة التنفيذ

 (.3)ا٢بكم مناط: بتحقيق كىو ما يعرٌب عنو ُب أصوؿ الفقوكالفرص كالتهديدات، 

، كدراسة كل بديل دراسة قد ٙبقق األىداؼ ا٤برسومة التنبؤ بنظرة استشرافية بعٌدة بدائل اً:خامس
صلحة، كاستبعاد ما سواه، كىذا ما ٙبقيقية متأنية، كاختيار ما يغلب على الظن أنو إذا ما طيٌبق سيحقق ا٤ب

  (.4ؿ")افعاأل تابلنظر ُب "مآال أيضان ُب علم أصوؿ الفقو ييعرؼ

، على أساس ا٣بطوات السابقة ٖبطوات منطقية مرتبة مكتوبة التنفيذية صياغة اإلجراءات اً:سادس
ى حدة، كىذا كإف بدا التنفيذ ا٣باٌصة بكل عملية إدارية عل قة كأحكاـ كقوانْب كآليات كخطٌةتوٌضح طري

                                                           
، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، العْب، لى الواقع الراىنيف ادلنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية تنزياًل ع( ينظر: النجار، عبد اجمليد النجار،  1

 ، بتصرؼ كاختصار.20، ص12، ص5ـ، ص1991جامعة اإلمارات، كلية الشريعة كالقانوف، 
 .411-410( ينظر: مرعي، أبعاد ٙبويل النظرّيت اإلدارية كإٔباثها إىل منهجيات تطبيقية، )مصدر سابق(، ص 2
الشاطيب، إبراىيم بن موسى اللخمي  ينظر:ثبت ا٢بكم ٗبدركو الشرعي لكن يبقى النظر ُب تعيْب ٧بٌلو، يعِب أف ي ربقيق مناط احلكم:(  3

للكتاب،  العامة ا٥بيئة ا٤بصريةمطابع ، شرح: عبد هللا دراز، القاىرة، 1، طادلوافقات يف أصول الشريعةىػ(، 790الغرانطي، )ا٤بتوَب: 
 . 4/74ـ، ج2006

رعي يربط مشركعية الفعل كجودان كعدمان بنتائجو كفق مقاصد الشارع ال مقاصد ا٤بكلف، ينظر: إماـ، دمحم كماؿ أصل ش مآالت األفعال:(  4
 .19ـ، ص2012، لندف، مؤسسة الفرقاف للَباث اإلسبلمي، 1، طمآالت األفعال يف ادلصطلح ادلقاصديالدين إماـ، 
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تكم إليو  كيقٌدمها كوثيقة ر٠بية  إجراءات العمل التنفيذيةأساس يضبط  -برأم الباحث- آلية، إال أنو ٰبي
 .كذلك  قانونٌيان كعملٌيان  مساحة حركة ا٤بوظفْب فيوٰبٌدد ، ك التطبيقي ضابط لنظاـ ا٤بنظمة كقانوف

شريعة اإلسالمية يف اإلدارة إىل الفقرة الثانية: مقومات ربويل الطروحات النظرية لل
 للطركحات الشرعية ابعتبارىا خطة التطبيق جراءات العمل التنفيذيةكالبٌد إل: إجراءات عمل تنفيذية

  :برأم الباحث اعتمادىا على عدة مقومات، كىيمن  ُب اجملاؿ اإلدارم

كاإلطار العاـ  ،لو شرعيةلا ةرجعي، كا٤باإلدارم كىو الفلسفة العامة للنموذج: قيميادلقوم الأواًل: 
ٲبكن ؛ حيث لشريعة اإلسبلمية أغُب ما تكوف ابلقيمكفقو، كا إجراءات العمل التنفيذيةالذم ٲبكن صياغة 

، كمن فقهها، كمن مادة أصوؿ الفقو، كمن ا٤بساحة ا٤برنة من ٝبيع األدلة الشرعيةُب ذلك االستفادة 
 التطبيقيةا٤بنهجية  ُب صياغة خطواهتاا٥بائل،  ادم، كمن ا٤بوركث االجتهاإلسبلمية ةلشريعاحكاـ أل

 كفق ا٤بعايّب القيمية للشريعة اإلسبلمية. من أجل ٙبقيق الكفاءة ا٤بطلوبة يةكإجراءات العمل التنفيذ

من العلـو  كانؿ "الفريق" الذم حٌقق كحازأك الكادر البشرم  كىو كجود بشري:ادلقوم الاثنياً: 
، كأتٌىل ٗبا لديو من إمكانيات من امتبلؾ "ا٤بلكة ُب اجملاؿ اإلدارم كا٣بربات العلمية كالعملية

ٌكنو من ترٝبة النصوص ضمن إطار لذم ٲبافضبلن عن الفقو ابلشريعة، كالفقو ابلواقع،  ،االستشرافية"
بصيغ  كقولبتها إجرائيةخطوات ككضع آلية ٙبويل السياسات اإلدارية ٗبنطقية ُب  ،الفلسفة العامة للشريعة

 .جراءات عمل تنفيذيةإ

األدكات كالوسائل الفنية الٍب البٌد منو لقياـ العملية التحويلية  كىي ٦بموعة :تقينادلقّوم ال اثلثاً:
 عمل إجراءاتكىذا يعِب توٌفر اآللية البلزمة إلٯباد  ،تنفيذية عمل إجراءاتمن الطركحات النظرية إىل 

 ذا ما سيتٌم اقَباحو كبيانو ُب الفرع التايل:، كىلكل كظيفة أك عنصر أك سلوؾ إدارمتنفيذية 

إىل  اإلدارة الفرع الثاين: آليات ربويل الطروحات النظرية للشريعة اإلسالمية يف
 تنفيذية عمل إجراءات

ٲبكن للباحث طرح مقَبحو حوؿ آليات ٙبويل الطركحات النظرية للشريعة  ،٩با سبق ذكرهك 
 ، كذلك كفق اآللية التالية:تنفيذية عمل اتإجراءاإلسبلمية ُب اجملاؿ اإلدارم إىل 
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األحكاـ كالقواعد كاألفعاؿ  ستقرأ، فتي كما تفرٌع عنها اإلسبلمية إىل أدلة الشريعة ييعمدأواًل: 
، فتجمع، ٍب يتم كاالجتهادات الشرعية ا٤بتعلقة بكل ما يتعٌلق ابلسلوؾ اإلدارم فيهاكالتقريرات كالتطبيقات 

مساحة حدكد ك اـ الشرعية: الواجب، كا٤بندكب، كا٤بباح، كا٤بكركه كا٢براـ؛ ٤بعرفة كفق مراتب األحك هاتبويب
 .إدارم ا٤بمكنة ُب كٌل إجراء الشرعية ا٢بركة

تستعرض علـو اإلدارة ا٢بديثة، كتيدرس بعمق، كتستخرج مفاىيمها، كتيقٌرر مصطلحاهتا،  اثنياً:
، ٌٍب يقٌرر منها ما ٲبكن كأقسامها ككل ما يتعٌلق هباكظائفها ك٦باالهتا كتيعٌرؼ بوضوح عناصرىا كأركاهنا ك 

فركع ك ٩با ال ٱبالف أصبلن شرعيان، كتفرز كتقٌسم على أبواب كأصوؿ من أفكارو كأدكات االستفادة منو 
 كقواعد.

ة ا٣باٌصة ابإلدارة النصوص كاألحكاـ كاالجتهادات كالقواعد الشرعي بْب توفيقٯبرم ال اثلثاً:
ككل ما ٱبٌص  كل كظيفة من كظائف اإلدارة كعناصرىا كأنشطتهال إفرادو ك  فرزو  ُب ديثة،ا٢ب أبواب اإلدارةك 

 الشرعية.  كمستنداهتا دلتهاأب على حدة كربطها السلوؾ اإلدارم

صياغة أنظمة إجراءات كقوانْب كتقنيات كآليات العمل ا٣باصة بكل قسم صياغة إجرائية  اً:رابع
ة التنفيذ كٙبقيق أىداؼ العملية اإلدارية، ٗبا يتوافق مع الفلسفة العامة مرتبة ُب لوائح مكتوبة تضمن سبلس

 للشريعة اإلسبلمية.

كٙبسينها كابتكار اآلليات  تعمل على تطويرىا دكرية، ٘برم لآللية ا٤بذكورة عملية تقييم ساً:خام
زماانن كمكاانن كضمن األطر ، كإبداع الوسائل األسرع، ٗبا يتوافق كتطٌور الفكر اإلدارم كتغٌّب الواقع األفضل

 العامة للشريعة اإلسبلمية. 

كىنا ٯبد الباحث نفسو مضطران إىل التذكّب ببعض التنبيهات الٍب البد من اعتبارىا قبل كأثناء 
 :، كىيكنشاطاهتا اإلدارة اإلسبلميةا٣باصة بوظائف  إجراءات العمل التنفيذيةكبعد صياغة 

، فلم تقٌدـ ٭باذج جزئية جاىزة أحكامان عامة ككليات جاءت اإلسبلمية الشريعة أٌف أحكاـ -1
استنباطو من تلك الكليات؛ ما يعطي  من مواضيع ا٢بياة، بل تركت للمختٌصْب لكل موضوع

 مركنة التعامل مع ٨بتلف البيئات كا٤بستجدات على مدار الزماف.
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 مية، فهذا ٰبٌتمكعلى اعتبار أف الفكر اإلدارم اإلسبلمي استمٌد كجوده من الشريعة اإلسبل -2
 إجراءات العمل التنفيذيةاستحضار مقرراهتا كعدـ إغفا٥با عند كل مفصل من مفاصل صياغة 

 .كعملياهتا الداخلة أبم جزئية من جزئيات اإلدارة اإلسبلمية
ٲبكن  وعمليات اإلدارة اإلسبلمية، فإنٌ سائر ل إجراءات العمل التنفيذيةعند صياغة ك أنو  -3

 صياغة ُب ؛األصل ُب األشياء اإلابحة :، كأفٌ "ما ال نٌص فيو" :من مساحةاالستفادة 
كدكف  ،كدرء ا٤بفسدة ،لغاية الشارع ُب جلب ا٤بصلحة موافقة ،مقاصدية إداريةإجراءات 

 .سبلميةلشرعية كا٣بطوط العامة للشريعة اإلا٣بركج على الثوابت ا
إبعطاء ىامش  ،التنفيذية العمل إجراءاتاالستفادة من مركنة الشريعة كتفعيلها ُب صياغة  -4

ٗبا يتوافق مع بيئة التنفيذ كمكاهنا  ،التنفيذ كالتطوير كاالبتكار عمليات ُب ا٢بركة للمديرين
 كزماهنا كظركفها، بشرط عدـ ا٣بركج عن األصوؿ الشرعية.

 ك٘بارهبا العملية إجراءات عملها التنفيذيةاإلفادة من العلـو اإلدارية ا٢بديثة ك أنو ٲبكن  -5
 ماحيثألف: "ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن، ؛ ابعتبارىا كسائل تعْب على ٙبصيل ا٤بقصود ،اهتاك٧باك

 (.1")كجدىا فهو أحق هبا

 

  

                                                           
كقاؿ: ىذا  ،610ص ،2687ب ما جاء ُب فضل الفقو على العبادة، رقم/اب كتاب العلم،   ( ركاه الَبمذم ُب جامعو، عن أيب ىريرة، 1

 كإبراىيم بن الفضل ا٤بخزكمي يضٌعف ُب ا٢بديث من قبل حفظو. ،حديث غريب، ال نعرفو إال من ىذا الوجو
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يف الشريعة اإلسالمية  لوظائف اإلدارة إجراءات العمل التنفيذيةادلبحث الثاين: 
 .ومستنداهتا الشرعية

 

 سبهيد: الطروحات النظرية لإلدارة يف الشريعة اإلسالمية

ببعديها: الفكرم، كالذم يستند إىل  -أك يقٌدمها الباحث- نفسهانظرية اإلدارة اإلسبلمية  ٌدـ تيق
الذم يستند على دخو٥با  -للتطبيق ُب قابلية مقٌرراهتا أم- أحكاـ كمقررات الشريعة اإلسبلمية، كالتطبيقي

قصد صبلح حاؿ اإلنساف ب ،مسارب العبلقات اإلنسانية كفق مبادئ الشريعة اإلسبلمية كقيمهاٝبيع ُب 
من خبلؿ القياـ ٗبهمٍب اإلعمار كاالستخبلؼ، ٙبقيقان لغاية العبودية الٍب خيلق اإلنساف  ،ُب الدنيا كاآلخرة

أصبلن ألجلها، مستخدمةن كل مفردات كظائف اإلدارة ا٢بديثة كعناصرىا كمهماهتا كأقسامها: كالتخطيط، 
 ُب؛ تلك ا٤بفردات الٍب بقيت مبثوثة كالتوظيف، كالتحفيز، كغّبىا رقابة،كالتنظيم،  كالتنسيق، كالتوجيو، كال

، كمل ٙب  ملسو هيلع هللا ىلصمنذ كالدة اإلدارة اإلسبلمية على يد رسوؿ هللا  النبوية كالتطبيقات الشرعية النصوص طٌيات
ابلقدر الكاُب من العناية من ا٤بهتمْب ابلفكر اإلدارم اإلسبلمي ١بمع شتاهتا كبلورهتا كنقدىا كتطويرىا 

 ا٣باصة هبا. إجراءات العمل التنفيذيةكاستنباط 

ُب  ا٢بضارة الغربية الفكر اإلدارم اإلسبلمي ُب قركف ا١بمود عن ركب ا٢بضارة، كقفزت ٚبٌلفلقد  
ت لنهضة الصناعية الٍب اجتاحمواكبة ل -كالسيما التطبيقي -إلدارمقفزات نوعية ُب اجملاؿ ا أثنائها

الناشئة ا٤بخترب كانت مصانعها ت مرحلة هنضتها، حيث  انسبحديثة ، فربزت دراسات إدارية مصانعها
، ُب إجراءات عمل تنفيذيةإىل  طركحاهتا اإلدارية، ٩با ساعد ُب نقدىا كتطويرىا كٙبويلها انظرّيهتالتجرييب ل

عٌم  تغفو ُب سباتو  ُب تلك ا٢بقبة حْب كانت الطركحات النظرية للشريعة اإلسبلمية ُب اجملاؿ اإلدارم
كُب التطبيقات  ،ها ُب جزئيات النصوصٕباجة إال إىل استقرائ ، ُب حْب أهنا ليستجملتمع اإلسبلمي حينهاا

بعد نقدىا  - دفٌة ا٢بضارة اإلنسانية، كنقلهايـو كانت األمة اإلسبلمية تقود  :العملية الٍب سادت
ك ا٢بقائق الكامنة أصبلن فيها، ستنبط بذلإىل مفاىيم كتصورات كمعافو كلٌية كأصوؿ إدارية، فتي  -ٙبليلهاك 

تطبيقيان على كظائف اإلدارة ا٤بتفق عليها ٭بوذجان  رؤيتو كمقَبحو قدًنكىذا ما سيعمل الباحث على ٧باكلة ت
 ، كذلك ُب ا٤بطالب التالية:(1عمومان، كىي: التخطيط، كالتنظيم، كالتوظيف، كالتوجيو، كالرقابة)

 
                                                           

 .121( ينظر: كلود جورج االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 1
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لوظيفة "التخطيط" يف الشريعة اإلسالمية  يةإجراءات العمل التنفيذادلطلب األول: 
 كيتناكلو الباحث بيانو ُب الفركع التالية:، ومستنداهتا الشرعية

 الفرع األول: مفهوم التخطيط

"عمل ذىِب يعتمد على التفكّب العميق كالرؤية الصائبة الٍب يستخدمها  :أبنٌو التخطيطييعٌرؼ   
كيعٌرفو ىنرم فايوؿ أبنو: عملية التنبؤ ٗبا سيكوف عليو (، 1)"ط ُب رؤية حاضره كمواجهة مستقبلوا٤بخط
يخطًٌط على خرباتو كمهاراتو ُب دراسة الوضع  تقبل مع االستعداد ٥بذا ا٤بستقبل؛ا٤بس

كلذلك يعتمد فيو ا٤ب
الراىن للمنشأة ك٧باكلة معرفة الظركؼ احمليطة هبا، كيشمل ذلك ٝبع ا٤بعلومات الٍب ٙبدد األىداؼ 

كيراه بعض علماء االقتصاد كاإلدارة أبنٌو أىٌم  (2ر االسَباتيجية الٍب ٯبب أف تتبعها ا٤بنظمة)كتقرٌ  ،كالسياسة
كتنسيق  ،كمتابعة اإل٪باز ،كتوحيد ا١بهد ،(؛ ألنو ضركرم ٢بسن سّب العملية اإلدارية3كظائف اإلدارة)

 آخر. تطبيقي إدارم (، فهو يسبق أم عمل4كتنظيمو) ،العمل

الٍب  على عدد من ا٤بقومات األساسية التخطيط يشتملك : مقومات التخطيطالفرع الثاين: 
 (:5)إال هبا، كىي ال يتمٌ 

ة كٚبتلف األىداؼ من حيث ا٤بدٌ ، كىي النتائج ا٤بطلوب ٙبقيقها ُب ا٤بستقبل األىداف: :أوالً 
 ّبة األجلالقص)ا٤بشاريع(، ك  كا٤بتوسطة األجل )االسَباتيجية(، األىداؼ الطويلة األجل ة:الزمني

 .)التشغيلية(

يقـو على استشراؼ ا٤بستقبل، كتوٌقع حصوؿ أشياء اعتمادان كالتنبؤ ىو نشاط ذىِب  اثنيا: التنبؤ:
 فالتنبؤ الدقيق يساعد على اٚباذ القرارات السليمة.ة كاقعية، على معطيات آنيٌ 

                                                           
 .95ص )مصدر سابق(، األسس كالوظائف،اإلدارة العامة:  ،( ينظر: النمر 1
 ، ابختصار.18-17ير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصميم كتطو  2
 .121( ينظر: كلود جورج االبن، اتريخ الفكر اإلدارم، )مصدر سابق(، ص 3
: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد 31ضمن كقائع ندكة رقم/  4، ٕبث رقم/الفكر اإلداري يف اإلسالم( ينظر: ا٣بضّبم، ٧بسن أٞبد ا٣بضّبم،  4

 ، بتصٌرؼ.174ـ، ص2001، 2، طلتعاكف مع جامعة األزىراإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، اب
 ابختصار كتصٌرؼ. 101مصدر سابق(، ص( ينظر: النمر كآخركف، اإلدارة العامة: األسس كالوظائف، ) 5
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كاحملددة  ،سّب العمل الٍب ٙبكم كا٣بطوط العامة كالقواعد ئ٦بموعة ا٤ببادىي ك  اثلثا: السياسات:
كالٍب يسَبشد هبا العاملوف ُب ا٤بستوّيت ا٤بختلفة عند اٚباذ القرارات كالتصرفات  ،ٗبعرفة اإلدارة سلفان 
 وصل للهدؼ.يالسياسات ىي ا٤برشد الختيار الطريق الذم ؼ، فقة بتحقيق األىداا٤بتعلٌ 

أسلوب إٛباـ  :ة الٍب توضحالتفصيليٌ كا٤براحل  ،ةىي ٗبثابة ا٣بطوات ا٤بكتبيٌ ك  :اإلجراءاترابعاً: 
اإلجراءات ، فكا٤بدة الزمنية البلزمة إلٛباـ ىذه األعماؿ ،كا٤بسئولْب عن تنفيذىا ،ة تنفيذىاككيفيٌ  ،األعماؿ

 كالٍب على ضوئها يتم تنفيذ تلك األعماؿ. ،خط سّب ١بميع األعماؿ الٍب تتم داخل ا٤بنظمة :ىي

األىداؼ إىل شيء  كىي األدكات ا٤بساعدة ُب ٙبويل :: تدبري الوسائل واإلمكاانتخامساً 
 (.1)ٗبا يساعد على إكماؿ األعماؿ كٙبقيق األىداؼ ،ملموس

 الفرع الثالث: مفهوم التخطيط من ادلنظور اإلسالمي

قد  اإلسبلـ ُب فكره اإلدارم النظرم كالتطبيقي اهتا، ىو أفُب ٦باؿ اإلدارة كتطبيقمن ا٢بقائق ك 
قد طيبقت تلك العمليات يها ُب الفكر اإلدارم ا٢بديث، فالعمليات ا٤بتعارؼ عل ؽ إىلعرؼ اإلدارة كتطرٌ 

عرؼ اآلف إبدارة األعماؿ كا٤بواضيع الٍب تبحث ُب ا٢بياة العملية إلدارة الدكلة اإلسبلمية... بل كُب ما يي 
اإلدارية ُب اإلسبلـ (، مع التنبيو إىل أف الوظائف 2)لتخصص من ٚبصصات العلـو اإلداريةكتدرس ُب ىذا ا

ُب رغم اتفاقها مع الوظائف اإلدارية ُب األنظمة األخرل، إال أهنا ذات طابع خاص، تضع خصوصياهتا 
التخطيط ىو أىم عناصر  (، كألفٌ 3ا٤بمارسة العملية كأخبلقيات ىذه ا٤بمارسة كالقصد ا٢بقيقي منها)

ٲبٌثل: كظيفة إدارية يقـو هبا فرد  سبلمي أبنوٲبكن مبلحظة خصوصية مفهومو من ا٤بنظور اإل اإلدارة، فإنو
أك ٝباعة من أجل كضع ترتيبات عملية مباحة؛ ٤بواجهة متطلبات مستقبلية مشركعة ُب ظل ا٤بعلومات 

كتوكبلن على هللا عٌز كجٌل من أجل ٙبقيق أىداؼ  ،الصحيحة ا٤بتاحة كاإلمكاانت الراىنة كا٤بتوقعة كأسباب
 (.5قبل الشركع بو) -أك ا٤بنظمة-اب النجاح لكل نشاط ٲبارسو الشخص(، إنو: هتيئة أسب4مشركعة)

                                                           
 ، بتصٌرؼ كاختصار.81( ينظر أيضان: ٲباين، السلوؾ اإلدارم ُب صحيح البخارم، )مصدر سابق(، ص 1
جامعة أهبا، ا٤بملكة العربية  اإلدارة واحلكم يف اإلسالم: "الفكر والتطبيق"،( ينظر: الضحٌياف، عبد الرٞبن بن إبراىيم الضحياف،  2

 . 66ـ، ص1991، 3طالسعودية، 
 .169( ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 3
 . 136( ينظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، األشعرم، )مصدر سابق(، ص 4
ُب التفسّب  )رسالة ماجستّب اإلدارة يف سورة يوسف عليو السالم "دراسة موضوعية"،( ينظر: قرموط، انيف شعباف عبد هللا قرموط،  5

 .72ـ، ص2009كعلـو القرآف(، ا١بامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطْب، 
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 يف الشريعة اإلسالمية" لوظيفة "التخطيط إجراءات العمل التنفيذيةالفرع الرابع: 

لوظيفة  إجراءات العمل التنفيذية ما سلف، ٲبكن للباحث ٧باكلة اقَباح ٭بوذجكاستنادان على 
بلمية ُب اجملاؿ اإلدارم، كطرحها ُب كثيقة "إجرائية" توٌضح ا٣بطوات التخطيط الٍب قٌدمتها الشريعة اإلس

 :(1ُب النقاط التالية)من كاضع ا٣بطط الواجب التزامها  العامة كاالعتبارات التطبيقية

كاألحكاـ الشرعية  طرضمن األي  ٯبب أف يتمٌ كأسبقها، ك  ةدار اإلعناصر أىٌم التخطيط اعتبار  أواًل:
 تدّين بقيم كفلسفة كرؤية الشريعة اإلسبلمية، كتعبّبان عن رسالة ا٤بنظمة، منضبطان هبما. كمقرراهتا، فيكوف مه

ٙبديد كرسم ا٣بطط كاالختيارات التخطيط، ك مسؤكلية ُب ا٤بنظمة على السلطة العليا تقع  اثنياً:
يضمن التوٌحد بْب ، كٗبا كاألىداؼ ٗبا يضمن توافق رسالتها كغاّيهتا العليا مع تلك االختيارات ،كالَباتيب

 ، مسَبشدةن ٗبشورة ا٤بختصْب كآراء ذكم ا٣بربة. (2األدكار الفردية كا١بماعية)

كاضحة على أساس الوسع كتوضع  بدقٌة، األىداؼ ُب التخطيط اإلسبلمي ٙبٌدد اثلثاً:
ول ، كتيشرح كتناقش مع قيادة كل مستا٤ببالغة كا٣بياؿ كالتعجيزأساس كاإلمكانيات كالطاقة، ال على 

 مشارؾ ُب تنفيذىا. 

 :ات كإعداد ا٤بقومات كاألخذ ابألسبابيقـو التخطيط اإلسبلمي على حشد اإلمكانيٌ  رابعاً:
األدكات كالتقنيات ة، التحليل اإلحصائي، كتوفّب البياانت الرقميك كالدراسات ا٤بيدانية ١بدكل ا٤بشركع، 

 ، كٙبقيق األىداؼ ا٤بوضوعة. ٤بستقبليةمواجهة األحداث اا٤بساعدة على كضع خطٌة سليمة قادرة على 

 يقـو التخطيط اإلسبلمي على الظن، كلكن على معرفة ا٢بقائق القائمة على ال خامساً:
، بعد كاستخبلص ا٤بؤشرات منها ،ٍب ٝبعها كفرزىا كتشغيلها ،ا٤بعلومات ا٤بستخرجة من ٙبليل البياانت

 راسة الظركؼ احمليطة كاعتبار ا٢باؿ كا٤بآؿ. كد ،النظر الدقيق كالتحقيق العميق ُب بيئة ا٤بنظمة

للتخطيط أف يستفيد من مركنة األحكاـ الشرعية كالعمل ٗبقاصد الشريعة ُب تكييف  سادساً:
 ُب استشراؼ كتوٌقع أحداث ا٤بستقبل. تعامل ضمن اإلطار اإلسبلمي العاـكال ،متغّبات بيئة الفعل اإلدارم

                                                           
 ، بتصٌرؼ كاختصار شديد.176-170( ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 1
 ، ابختصار.466( ينظر: عساؼ، النظرية اإلدارية العلمية اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



153 
 

التوحيد بْب ثنائية: األىداؼ اآلنية كالغاّيت  إلسبلميا ل التخطيطأف ال ييغفً ٯبب  سابعاً:
االسَباتيجية ا٤بستقبلية لضماف الَبابط بينهما، كبْب النظرة الكلٌية الشاملة للمنظمة كبْب القضاّي كا٤بتغّبات 

 (.1ا١بزئية لضماف التناسق العاـ)

 ق ٗبا ٰبقٌ الدائم،  ويرللصيانة كالتصويب كالتعديل كالتط ا٤بوضوعة ٚبضع ا٣بطةأف ٯبب  اثمنًا:
  .ا٤برسومة كفاءهتا ُب ٙبقيق األىداؼكيضمن  

ٰبق  ، مع التأكيد على كجود مساحة مرنةة ا٤بوضوعةضركرة االلتزاـ اب٣بطٌ توصي اإلدارة ب اتسعاً:
 .منها تصويب كتطوير ا٣بطة ٗبا ٱبدـ أىداؼ ا٤بنظمة منها ُب لكل مستول إدارم االستفادة

ُب اإلدارة  "طالتخطي"وظيفة ل ا٤بقَبحة إجراءات العمل التنفيذيةسبق من  كل ماكٲبكن اختصار   
 التايل:  ا١بدكؿ التوضيحي خطوات اإلسبلمية ُب

 
 اإلسبلمية" اإلدارة ُب" التخطيط" لوظيفة ا٤بقَبحة التنفيذية العمل إجراءات( 1)"جدكؿ 

 

                                                           
 ، ابختصار.466-465النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص( ينظر: عساؼ،  1

.متابعة سري اخلطة والتأّكد من االلتزام هبا: 8  

.تقييم مستمر وصيانة وتعديل وتطوير دائم للخطة: 7  

.وضع البدائل وتكييف متغريات بيئة الفعل اإلداري والتعامل معها: 6  

.شرح ومناقشة األىداف مع قيادة كل مستوى مشارك يف التنفيذ:5  

ربديد األىداف دبا يتوافق مع األطر الشرعية ورسالة ادلنظمة، وتوحيد األىداف اآلنية واالسرتاتيجية: 4  

.التيّقن من احلقائق اليت أفرزهتا دراسة الواقع: 3  

.دراسة البيئة وحشد اإلمكانيات وإعداد ادلقومات واألخذ ابألسباب: 2  

.تكييف وتوحيد رسالة ادلنظمة ضمن األطر الشرعية العامة: 1  
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وظيفة اخلاّصة ب إجراءات العمل التنفيذيةالفرع اخلامس: األدلّة الشرعية على 
 كيعرض الباحث لنماذج منها ُب النقاط التالية:، "التخطيط" ووجو االستدالل هبا

 مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح ُّٱقاؿ تعاىل:  أواًل:

أف من القواعد األساسية ٤بباشرة أم حكم أك عند  ووجو االستدالل هبذه اآلية:، (49ا٤بائدة: )َّجعمع مظ حط
 ضمن األطر كالقواعد كاألحكاـ الشرعية كمقرراهتا.تخطيط لو، كجوب أف يتٌم إرادة فعلو كمن ٢بظة ال
 لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ُّٱ:  أيضان  كقاؿ تعاىل

(، 1()إنو توجيو رٞباين للتخطيط ُب ىذه الدنيا ٤بقابلة مصّب اآلخرةكُب اآلية )(، 77القصص: ) َّمكجل
 من عامل الشهادة ينبغي لو االنفصاؿ عن الغاّيت ا٤بمتٌدة فالتخطيط اإلسبلمي ُب تصريف أمور الدنيا ال

 حركتو ُب ٙبقيق أىدافو.ىو إطار  ، بل عليو أف ٯبعل ذلك اإلطار العاـإىل عامل الغيب
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱقاؿ تعاىل:  اثنياً:

 ا٤بنظمة كغاّيت ةرسالرؤية ك  وحيدتكجوب  ووجو االستدالل هبذه اآلية: (،3-2الصف: )َّهئ مئ خئ
 ٗبا يضمن توحيد األىداؼ اآلنية كاالسَباتيجيةا٤برحلية أك التشغيلية أىداؼ خططها مع  ا٤بعلنة العليا

 للمنظمة.

قاؿ (، 38الشورل: ) َّ ٰى ين ىن ُّٱكقاؿ: (، 159آؿ عمراف: ) َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ: قاؿ تعاىل اثلثاً:
  ِّ ُّٱُّٱٱتعاىل:سبحانو ك  لقولو - قبل كضع ا٣بطٌةيعِب-ا٤بشاكرة قبل العـز كالتبٌْب ك  البخارم رٞبو هللا: 

 ...أصحابو يـو أحد ُب ا٤بقاـ كا٣بركج، فرأكا لو ا٣بركج ملسو هيلع هللا ىلصشاكر النيب قد ك ...  (159عمراف: آؿ) َّّٰ
 ملسو هيلع هللا ىلصككانت األئمة بعد النيب  ...اإلفك عائشة فسمع منهما ، كأسامة فيما رمى بو أىلي ان كشاكر عليٌ 

كه م ُب األمور ا٤بباحة ليأخذكا أبسهلها، فإذا كضح الكتاب أك السنة مل يتعدٌ يستشّبكف األمناء من أىل العل
التخطيط  القائمْب على اتأف من كاجب ووجو االستدالل دبا ذخكر ىو:(، 2)ملسو هيلع هللا ىلصابلنيب  إىل غّبه، اقتداءن 

ع ُب اإلدارة اإلسبلمية استشارة أىل االختصاص كاالستئناس برأيهم كاالستفادة من خرباهتم قبل كض
 مبِبّّ على رأيهم.  أمرو ا٣بطط، بل لرٗبا كاف التخطيط ألٌم 

                                                           
 .69( الضحٌياف، اإلدارة كا٢بكم ُب اإلسبلـ: "الفكر كالتطبيق"، )مصدر سابق(، ص 1
 .1267( ينظر: صحيح البخارم، )مصدر سابق(، ابب قوؿ هللا تعاىل: كشاكرىم ُب األمر، كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسٌنة، ص 2
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 يت ىت نت مت ُّٱ :أيضان  كقاؿ، (286البقرة: ) َّ جخمخ مح جح مج حج مث ٱُّٱقاؿ تعاىل:  رابعاً:

(، كقاؿ: 1ف...()عليكم من العمل ما تطيقو : )ملسو هيلع هللا ىلصكيقوؿ رسوؿ هللا (، 6ا٤بائدة: )َّ مث زث رث
 أف توضعأنو ٯبب  : ووجو االستدالل دبا ذخكر(، 2()ينوىمكال تكلفوىم ما يغلبهم، فإف كلفتموىم فأع)...

 .ا٤ببالغة كا٣بياؿ كالتعجيز س الوسع كاإلمكاف كالطاقة، العلى أسا األىداؼ ُب التخطيط اإلسبلمي
)كفيها دعوة (، 60األنفاؿ: ) َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ: قاؿ تعاىل خامساً:

مستقبلي قد ٰبدث لدار اإلسبلـ  د ابلقوة ٤بواجهة أمرو لئلدارة اإلسبلمية ابلعمل كالتخطيط كاالستعدا
(، كفيها أيضان: العمل على 3كأمتو، كالقوة تفهم ٗبفهـو عصرىا، كفيها مفهـو التخطيط الطويل األجل()

 .ككضعها ُب اعتبار ا٣بطة ا٤بوضوعة اإلمكاانت ا٤بمكنةحشد كل 
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱٱٱٱٱٱ:تعاىل على لساف يوسف هللا قاؿسادساً: 

 ُب للمبالغة ا٣برب صورة ُب األمر ٱبرج األمر... كإ٭با معُب ُب خرب ك)تػىٍزرىعيوفى  (،47يوسف:)ٱَّٱيث ىث نث
 ىكذا الطعاـ فيجتمع لؤلكل، عنو غُب ال ما إال السنبل ُب الزرع اتركوا: (، )...كا٤بعُب4بو() ا٤بأمور إٯباب

 ذلك من فاألقدـ األقدـى  الناسي  تقٌوت ا١بدبة وفالسن جاءت فإذا فاألقدـ األقدـ كيؤكل كيَبكب،
كهبذه اآلية خطط يوسف عليو السبلـ ٤بوازنة بْب اإلنتاج كتقييد االستهبلؾ، كاالدخار كإعادة (، 5ا٤بٌدخر()

إجراءات العمل أف ىذه اآلية أعطت  ووجو االستدالل:(، 6االستثمار، فاستطاع أف ٰبل األزمة آنذاؾ)
ُب التخطيط من  ٤بتوقعة لثماف سنوات قادمة، كيشبهواتيجية للمجتمع ٤بواجهة األزمة ا٣بطة اسَب  التنفيذية
من أف تذرىم عالة  إنك أف تذر كرثتك أغنياء، خّبه : )...ملسو هيلع هللا ىلصالشخصي قولو  لعلى ا٤بستو الشريفة السنة 
 (، ففيو ٚبطيط ٤بستقبل األكالد كابقي الورثة ٗبا يضمن كفايتهم.7...()فوف الناسيتكفٌ 

كٟبس مائة  اكتبوا يل من تلف  ابإلسبلـ من الناس، فكتبنا لو ألفان ): ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ اً:سابع
كابن حباف كغّبىم: أحصوا يل من تلف  ابإلسبلـ... ككاف ىذا قبل  (، كُب ركاية ابن ماجو8...()رجل

                                                           
 .318، ص785، رقم/ كغّبه ( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن عائشة، كتاب الصبلة، ابب فضيلة العمل الدائم من قياـ الليل 1
 .8، ص30رقم/ ، عن أيب ذٌر،البخارمسبق ٚبرٯبو: (  2
 .70-69( ينظر: الضحٌياف، اإلدارة كا٢بكم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 3
 .2/476)مصدر سابق(، ج ( ينظر: الز٨بشرم، الكٌشاؼ، 4
 .3/250( ينظر: ابن عطية، احملرر الوجيز ُب تفسّب الكتاب العزيز، )مصدر سابق( ج 5
 .71( الضحٌياف، اإلدارة كا٢بكم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 6
 .207، ص1295ء النيب سعد ابن خولة، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن سعد بن أيب كقاص، كتاب ا١بنائز، ابب راث 7
 .506، ص3060ب كتابة اإلماـ الناس، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن حذيفة، كتاب ا١بهاد كالسّب، اب 8
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يفة وظل كالدراسة ا٤بيدانية أٮبية اإلحصاء كالبياانت الرقمية ووجو االستدالل ابحلديث:حفر ا٣بندؽ، 
 ككضع ا٣بطط على أساسها. ا٢بقيقية، عرفة ا٢بقائق القائمة على ا٤بعلومات٤بكذلك لتخطيط، ا

 ذىب) :بعد أف رأل سيطرة اليهود على التجارة فيها بناء سوؽ ا٤بدينة ملسو هيلع هللا ىلص٤بٌا أراد النيب  اثمنًا:
، إىل ذىب ٍب بسوؽ؛ لكم ىذا ليس فقاؿ: إليو، فنظر النبيط، سوؽ إىل  ىذا ليس فقاؿ: إليو، فنظر سوؽو
 عليو يضربنٌ  كال ينتقصنٌ  فبل سوقكم ىذا قاؿ: ٍب فيو فطاؼ السوؽ، ىذا إىل رجع ٍب بسوؽ؛ لكم
أنو كمن شركط التخطيط السليم كضركراتو، كقبل كضع  ووجو االستدالل هبذا احلديث:(، 1()خراج

 كالظركؼ احمليطة.من الدراسة ا٤بيدانية لبيئة ا٤بشركع كاالطبلع على األحواؿ  ا٣بطة، البدٌ 
إىل اليمن قاؿ: كيف تقضي إذا عرض لك  ٤با أراد أف يبعث معاذان  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  اتسعاً:

، قاؿ: فإف مل ملسو هيلع هللا ىلصة رسوؿ هللا قضاء؟، قاؿ: أقضي بكتاب هللا، قاؿ: فإف مل ٘بد ُب كتاب هللا؟، قاؿ: فبسنٌ 
صدره،  ملسو هيلع هللا ىلصفضرب رسوؿ هللا  ،ال آلو، كال ُب كتاب هللا؟ قاؿ: أجتهد رأيي، ك ملسو هيلع هللا ىلص٘بد ُب سنة رسوؿ هللا 

 (.2)كقاؿ: ا٢بمد هلل الذم كفق رسوؿ، رسوؿ هللا ٤با يرضي رسوؿ هللا
فيما مل تقٌرره الشريعة أٌف للقائم على تنفيذ ا٣بطة مساحة من االجتهاد كا٢بركة  ووجو االستدالل:  

 لسفة ا٤بنظمة.ية، بشرط أف يبقى ضمن اإلطار العاـ لسياسة كفأك إجراءات عملها التنفيذ

لوظيفة "التنظيم" يف الشريعة اإلسالمية  إجراءات العمل التنفيذيةادلطلب الثاين: 
 كيتناكؿ الباحث بيانو ُب الفركع التالية:، ومستنداهتا الشرعية

ٌدد -السابق كما مٌر ُب ا٤بطلب- مرحلة التخطيطُب الفرع األول: مفهوم وظيفة التنظيم: ٙبي
ـ هبا لتحقيق أغراض ا٤بنظمة، كأما ُب مرحلة التنظيم، فتحٌدد األعماؿ كا٤بهاـ األىداؼ الٍب ٯبب القيا

دىا ُب مرحلة التخطيط، فالتنظيم الوظيفية كالعبلقات، كتوٌحد ا١بهود ُب سبيل ٙبقيق األىداؼ الٍب ًٌب ٙبدي
ا٤بنظمة؛ كقد  يتضٌمن ٙبديد أكجو النشاطات كتوزيعها على العاملْب ُبك  أحد الوظائف العملٌية لئلدارة،

عرٌفو ريتشارد ىودجتس فّبم بقولو: التنظيم يعِب: توزيع الواجبات كالتنسيق بْب كافة العاملْب بشكلو 
يضمن ٙبقيق أقصى درجة ٩بكنة من الكفاية ُب ٙبقيق األىداؼ احملٌددة؛ كعرٌفو نيوماف أبنٌو: عملية تقسيم 

يد العبلقات ا٤بقٌررة بْب األفراد الذين يشتغلوف ىذه ك٘بميع العمل الواجب تنفيذه ُب كظائف مفردة، ٍب ٙبد
 زمة لتحقيق ا٥بدؼ، كٙبديد السلطة(، فهو بناءن على التعريفْب: ترتيب منٌسق لؤلعماؿ البل3)الوظائف

                                                           
 .319ص، 2233رقم/ ،عن أيب أسيد الساعدم، ( سبق ٚبرٯبو: ابن ماجو 1
 .516، ص3592رقم/، عن معاذ ،( سبق ٚبرٯبو: أبو داكد 2
 ، بتصرؼ كاختصار.42رة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدا 3
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ىو بذلك ٯبمع بْب مفهومْب (، ك 1كا٤بسؤكلية ا٤بعهود هبا لؤلفراد الذين سيتولوف تنفيذ ىذه األعماؿ)
قيق األىداؼ ن ٙبديد األعماؿ البلزمة لتحوعي، بكونو الوظيفة التنظيمية الٍب تتضمٌ متبلزمْب: مفهـو موض
كٙبديد ا٤بسؤكليات كالسلطات؛ كمفهـو شكلي، كىو: اإلطار الذم يظهر بو التنظيم  كتنظيمها ُب إدارات، 

شكلي: كهيئة تضم ٝباعة بشرية نيٌظمت ُب شكل أقساـ كإدارات، فا٤بوضوعي: الوظيفة التنظيمية، كال
 :تنحصر ُب التايل التنظيم( أف مبادئ 3(، كيرل بعض الباحثْب)2اإلطار الذم يظهر بو التنظيم)

 مع ا٥بدؼ النهائي ٥با. ان فقمن ا٤بنظمة متٌ  جزءو  أف يكوف ىدؼ كلٌ  :مبدأ كحدة ا٥بدؼ -1
ن األمر ما٤بوظف ى ، كيتلقٌ كاحدو  ، كىو أف ٱبضع ا٤برؤكس لرئيسو مبدأ كحدة القيادة أك األمر -2

 آمر كاحد.
ٗبباشرة جزء أك  من أعضاء ا٤بنظمة ضوو ع كلٌ   ٱبتصٌ  ، أم: أفص كتقسيم العملمبدأ التخصٌ  -3

 العمل ٕبسب مؤىبلتو. نوع معْب من
 فيو سلطاتو ف ٲبارسأك الرئيس أا٤بدل الذم يستطيع فيو القائد : كيعِب مبدأ نطاؽ اإلشراؼ -4

  .كصبلحياتو
  ف يتوازف قدر السلطة مع قدر ا٤بسؤكليات.: كىو أكليةؤ مبدأ تكافؤ السلطة كا٤بس -5
  ؼ.اٚباذ القرارات كالتصرٌ  : كيعِب منح اإلدارة األعلى من دكهنا حقٌ مبدأ تفويض السلطة -6
 : كيعِب تركيز السلطة أك توزيعها.مبدأ ا٤بركزية كالبلمركزية -7

خبلؿ الباحث من  كقد خليص الفرع الثاين: مقومات وظيفة التنظيم يف العملية اإلدارية:
 (:4أٌف كظيفة التنظيم ُب العملية اإلدارية تقـو على مقٌومْب رئيسيْب ٮبا) إىل مطالعاتو ُب الباب

 كيشمل األركاف التالية: عُب بوضع ا٥بيكل،كىو الذم يي : ادلقوم النظري: األول

ة الٍب الذم يعرٌب عن التوزيع الثابت نسبٌيان ألداء العمل كالوسائل اإلداري ا٥بيكل التنظيميكضع  -1
تكٌوف ٭بطان من نشاطات العمل ا٤بتصلة ببعضها، كالٍب تسمح للمنظمة أبداء كتنسيق 

 نشاطات األعماؿ كالسيطرة عليها، كيشمل أيضان ٙبديد اإلدارات كاألقساـ.
 ٙبديد التسلسل الرائسي كا٤بسؤكليات كالعبلقات الوظيفية بْب ا٤بستوّيت اإلدارية.  -2

                                                           
 .102ينظر: زكيلف، اإلدارة: نظرّيت كمبادئ، )مصدر سابق(، ص  ( 1
 .102( ينظر: زكيلف، اإلدارة: نظرّيت كمبادئ، )مصدر سابق(، ص 2
 ، ابختصار كتصٌرؼ.151ائف، )مصدر سابق(، ص( ينظر: النمر كآخركف، اإلدارة العامة: األسس كالوظ 3
 ، كما بعدىا بتصرؼ.49( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 4
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 ة كدكره كسلطتو كمسؤكليتو ُب ا٤بنظمة ُب ا٥بيكل التنظيمي.ٙبديد مركز كل فرد ُب ا٤بنظم -3

 كيشمل األركاف التالية:: ادلقوم السلوكي: الثاين

 ٙبديد أنشطة العمل الٍب ٯبب أف تينجز لتحقيق األىداؼ ا٤براد ٙبقيقها. -1
 تصنيف أنواع العمل ا٤بطلوبة ك٦بموعات العمل إىل كحدات إدارية منفصلة. -2
ب ذلك ٙبديد مواصفات األفراد ا٤بعنيْب بتنفيذ خصص، كيتطلٌ تقسيم العمل حسب الت -3

 .صنشطة ك٠باهتم بناءن على ا٤بؤىل العلمي كا٣بربة كالتخصٌ األ
 مع إعطائهم قدر مناسب من السلطة. تفويض العمل إىل أشخاص معينْب -4

 الفرع الثالث: مفهوم وظيفة التنظيم من ادلنظور اإلسالمي
العملية اإلدارية من ا٤بنظور اإلسبلمي، فهو ذك جانبْب: ففي جانبو التقِب كأما مفهـو كظيفة التنظيم ُب 

يقـو على ٙبديد النشاطات ا٤بباحة ك٘بميع مهامها، ٍب تقسيمها على األفراد كٌل حسب اختصاصو 
كموقعو، مع بياف طرؽ األداء كالواجبات كالصبلحيات البلزمة كا٢بقوؽ الواجبة، كإبراز حجم الوحدات 

ُب ا٤بنظمة، كمراكز القول ُب ا٣بريطة التنظيمية، كتوضيح كل العبلقات القائمة بْب ٨بتلف األقساـ العاملة 
ككحداهتا كموظفيها: رؤساء كمرؤكسْب، ككذلك مع ا٤بتعاملْب مع ا٤بنشأة من خارجها: أفرادان كمؤسسات،  

من أجل ٙبقيق  ؛بلميةعمل على استغبلؿ أمثل لئلمكاانت ا٤بتاحة كفقان ألحكاـ الشريعة اإلسكما يي 
 ٧بٌددة.أىداؼو مشركعة 

االلتزاـ التاـ ابلطابع اإلنساين الذم يرٌكز على التعاكف بْب أفراد ُب جانبو اإلنساين: فإنو يقـو على أما ك 
 (.1ا٤بنظمة على أساس نبذ الفركقات الطبقية بينهم)

: ك٩با سبق اإلسالمية يف الشريعة نظيمالت لوظيفة إجراءات العمل التنفيذيةالرابع:  رعالف
، إجراءات العمل التنفيذيةوات كاألحكاـ كاالعتبارات الواجب التزامها عند كضع لباحث ا٣بطبيانو يقَبح ا

وظيفة التنظيم ُب العملية اإلداريٌة ُب الشريعة اإلسبلمية، " ا٣باصة بالتطبيقيةعمل الدليل إجراءات " كأ
 (:2كىي)

                                                           
 ، بتصرؼ.174( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 1
 .، بتصٌرؼ178( ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 2
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لعملية اإلدارية ُب الشريعة اإلسبلمية إبعداد كتصميم ا٥بيكل التنظيمي تيعُب كظيفة التنظيم ُب ا أواًل:
للمنظمة اإلسبلمية ابلشكل كا٤بضموف الذم يفي ابحتياجات العمل، كالذم يتوافق مع ظركؼ كمتغّبات 

 مل.البيئة القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية ا٣باصة اب٤بنظمة ُب مراعاة لؤلسس الدينية كالعقائدية بشكل كا

ضع دليل إجراءات عمل كل كبياف تنظيمي ٰبدد األنشطة، كك عُب كظيفة التنظيم إبعداد ىيتي  اثنياً:
ٰبدد مواصفات كل كظيفة كمهمة كل نشاط، كدكر أم عملية إدارية أك مهنية ييراد أداؤىا، كشركط 

 مواصفات شاغل كل كظيفة.

فراد ٗبا ٰبقق بلوغ األىداؼ احملددة، كعلى ٙبٌدد كظيفة التنظيم: أنشطة ا٤بنظمة، كأنشطة األ اثلثاً:
ت فرعية، كتقسيم أكجو النشاط ك٘بزئتها ُب كحدامهاـ ة ك يعاتقها: تقسيم كتصنيف األنشطة إىل مهاـ رئيس

 ا٤بهاـ. تلك لتحقيق األىداؼ، كتوزيع ا٤بوارد ا٤بالية كالبشرية إل٪بازا٤بطلوبة ا٤بهاـ  إدارية متكاملة ُب أداء

مات كظيفة التنظيم: توزيع السلطات، كتفويض السلطة لكل رئيس ٦بموعة، كٙبديد من مه رابعاً:
ا٤بسؤكليات، كربط الوحدات اإلدارية ُب ا٤بنظمة ببعضها عن طريق ٙبديد خطوط السلطة كا٤بسؤكلية بْب 

 ٨بتلف الوحدات التنظيمية.

ات ا٤بختلفة ُب ا٤بنظمة منعان تقـو كظيفة التنظيم ُب العملية اإلدارية ابلتنسيق بْب اإلدار  خامساً:
لبلزدكاجية ُب أداء العمل، كإعداد خارطة تنظيمية توضح الواجبات اإلدارية لكل إدارة أك قسم، كٙبديد 

 إجراءات العمل التنفيذية (... كٲبكن اختصار1نطاؽ اإلشراؼ كالعبلقات التنظيمية بْب األفراد كاألقساـ)
 التايل: التوضيحي  اإلدارة اإلسبلمية ُب خطوات ا١بدكؿُب "مالتنظي"وظيفة ب ا٤بقَبحة كا٣باصة

 

                                                           
 ، بتصٌرؼ.44( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص 1
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 اإلسبلمية" اإلدارة ُب" التنظيم" بوظيفة ا٣باصة ا٤بقَبحة التنفيذية العمل إجراءات (2) "جدكؿ

اخلاّصة بوظيفة  إجراءات العمل التنفيذيةاألدلّة الشرعية على الفرع اخلامس: 
 اهب ستداللالووجو ا "نظيمالت"

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث ٱُّٱ ؿ تعاىل ُب معرض قصة ذم القرنْب كبنائو السٌد:قاأواًل: 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 هبذه اآلّيت:ووجو االستدالل (، 96-93الكهف: ) َّ مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي  مي
متكاملة العناصر كاآلليات  عمل تنفيذية بضع آّيت منو عن منهج كإجراءاتالكرًن ُب ىو إفصاح القرآف 

راعى األساس العقيدم الديِب، بقولو: ما مكنِب فيو ريب خّب، ٍب نظيم ُب العملية اإلدارية، حيث لوظيفة الت
ل  حٌدد مواصفات كل كظيفة كمهمة، كدكر كل عملية إدارية أك مهنية أراد أداءىا، كشركط مواصفات شاغ

أيتوف بزبر ا٢بديد، كصنف يشاركوف إبشعاؿ النار ابلنفخ،  ٦بموعة: ٦بموعات، فقسَّم الناس إىل كل كظيفة
تعمل األسابيع الطويلة إل٪باز الٍب ل عدد كبّب ًمن ًفرىؽ العمل ٲبكن ٚبيٌ ؛ ك كصنف أيٌب ابلنحاس ا٤بذاب

الٍب أسهمت ُب ذاؾ ا٤بشركع فرؽ العمل ا٤بتوقعة مل كل فرقة عشرات ا٤بوظفْب، ك ذاؾ الردـ، كتش
كمن الطبيعي أفَّ لكل فرقة أىدافها ا٣باصة الٍب تنسجم مع ا٥بدؼ العاـ ا٤بنشود، كأفراد كل فرقة  ...الضخم

. وضع اخلارطة التنظيمية يف صورة إجراء عمل: 7  

.ذبميع األنشطة وذبزئتها على وحدات تنظيمية: 6  

.تكوين وحدات تنظيمية لكل مستوى إداري: 5  

.ربديد ادلسؤوليات والعالقات بني  ادلستوايت اإلدارية بدقّة: 4  

.وضع اذليكل التنظيمي اخلاص دبستوايت اإلدارة: 3  

.ربديد أنشطة ادلنظمة ومهام األفراد وفق الرؤية الشرعية اإلسالمية: 2  

.مراجعة األىداف وإقرارىا وفق رؤى الشارع احلكيم: 1  
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بذلك   ذك القرنْب (، فاستوَب1)، كا١بميع يعرفوف ا٥بدؼ العاـ ا٤بعلن مسبقان ما٥بدؼ ا٣باص بفرقته وفيعرف
ية بكٌل كضوح، كأشرؼ بنفسو على ملو، كإجراءات عملو التنفيذنهجيات عكل أركاف التنظيم، كقٌدـ م

 التنسيق كالتنفيذ.
كا١بمهور على (، 121عمراف: )آؿٱَّ هلجم مل خل حل جل مك لك خك ُّٱ قاؿ تعاىل:اثنياً: 

 ملسو هيلع هللا ىلص، فمضى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصهنضوا مع النيب حيث  اآلية... أف ذلك كاف ُب غزكة أحد، كفيها نزلت ىذه
ر على الرماة عبد هللا بن جبّب، ككانوا قد أمٌ  ملسو هيلع هللا ىلصاٌؼ الناس، ككاف رسوؿ هللا حٌب أطل على ا٤بشركْب، فتص

قد قاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصككاف رسوؿ هللا  ...، كجعلهم ٰبموف ا١ببل كراء ا٤بسلمْب، كأسند ىو إىل ا١ببلٟبسْب رجبلن 
أف النيب  كتفسّبىا ىو: هبذه اآليةووجو االستدالل (، 2)٥بم: ال تربحوا من ىنا كلو رأيتموان تتخطفنا الطّب

كإجراءات عملو  ، مارس كظيفة التنظيم ُب العملية اإلدارية بنفسو، كأعطى منهجية عملو التطبيقيةملسو هيلع هللا ىلص
، فقٌسم اجملموعات، ككزع األدكار كالوظائف كا٤بهاـ، كحدد ا٤بسؤكلية كالسلطات ٖبطوات ميعلنة التنفيذية
 كاضحة.

أهنا أبرزت أعلى مستوّيت التنظيم  ىو: ابلوثيقة (: ووجو االستدالل3كتابة "الوثيقة") اثلثاً:
على الصعيد السياسي  إجراءات العمل التنفيذيةراهتا ا٤بكتوبة داهتا كمقرٌ اإلدارم، كأهنا أعطت ٗبحدٌ 

كتنسيق العمل بْب مكوانت اجملتمع العبلقات كاالجتماعي كاالقتصادم أيضان، حيث جاءت لضبط كتنظيم 
ؿ كأسبق نظاـ دستورم ُب اتريخ الدكلة اإلسبلمية، بل بو كيضعت ا٤بدين برابط قانوين مكتوب ٲبٌثل أك 

عمل  مع بعضها كمع غّبىا؛ فكانت ٗبثابة إجراءاتأسس التعامل بْب مكوانت اجملتمع ا٤بدين ُب تعاملها 
 حٌددت التايل:كاضحة،  يةتنفيذ

 نٌظمت العبلقة بْب ا٤بؤمنْب ك٧بيطهم من غّب ا٤بسلمْب. -1
 مواجهة ا٢بوادث بْب ٝبيع مكوانت اجملتمع ا٤بدين.دت مسار التعامل ُب حدٌ  -2

                                                           
 ، ابختصار.22-21ص ( ينظر: الشريف، مبادئ إدارة ا١بودة الشاملة ُب القصص القرآين: )مصدر سابق(، 1
 .1/499ج( ينظر: ابن عطية، احملرر الوجيز، )مصدر سابق(،  2
َبط عليهم كشرط ٥بم، ( كفيها كتب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتاابن بْب ا٤بهاجرين كاألنصار كادع فيو اليهود كعاىدىم كأقرىم على دينهم كأموا٥بم، كاش3

يثرب كمن تبعهم فلحق هبم ك٩با كرد فيها: بسمميحرلا نمحرلا هللا  " ىذا كتاب من دمحم النيب األمي، بْب ا٤بؤمنْب كا٤بسلمْب من قريش ك 
كجاىد معهم، إهنم أمة كاحدة من دكف الناس، ا٤بهاجركف من قريش على ربعتهم يتعاقلوف بينهم، كىم يفدكف عانيهم اب٤بعركؼ كالقسط، 

ا من يهود كبنو عوؼ على ربعتهم يتعاقلوف معاقلهم األكىل، ككل طائفة تفدم عانيها اب٤بعركؼ كالقسط بْب ا٤بؤمنْب.... كإنو من تبعن
فإف لو النصر كاألسوة غّب مظلومْب كال متناصر عليهم، كإف سلم ا٤بؤمنْب كاحدة، ال يسامل مؤمن دكف مؤمن ُب قتاؿ ُب سبيل هللا إال 
على سواء كعدؿ بينهم... كإف اليهود ينفقوف مع ا٤بؤمنْب ما داموا ٧باربْب، كإف يهود بِب عوؼ أمة مع ا٤بؤمنْب، لليهود دينهم 

: ابن كثّب، السّبة النبوية )من البداية ينظرلمْب دينهم مواليهم كأنفسهم، إال من ظلم كأٍب فإنو ال يوتغ إال نفسو كأىل بيتو، كللمس
 .2/323كالنهاية البن كثّب(، )مصدر سابق(، ج
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دت ا٤بسؤكليات بْب ا١بماعات بعضها ببعض، كبْب األفراد بعضهم بعضان، كبْب األفراد حدٌ  -3
 كا١بماعات أيضان.

أبرزت كحدة ا٤بنظمة اإلسبلمية، كتساكم أعضائها، كتكاتفهم، كاشَباكهم ُب تقرير العبلقات  -4
 .(1)لم بْب كل ا٤بكوانتمع ٧بيطهم، كمنعت البغي كالظ

كا٤بؤاخاة ليست مسألة عاطفية عابرة، كإ٭با تعِب عملية : (2)ادلؤاخاة بني ادلهاجرين واألنصار"" رابعاً:
تنظيم كدمج جذريٌة ذات تبعات اقتصادية كاجتماعية د٦بان توحيدٌّين للمجتمع اإلٲباين كإظهاره جسدان كاحدان 

ة مالية؛ ألهنا تقضي أبف يشَبؾ ا٤بتآخوف ُب األمواؿ؛ لتخفيف كانت "ا٤بؤاخاة" ذات صبغفمتجانسان، 
فكانت ىذه ا٤بؤاخاة ضركرية إلذىاب ، ا٤بعاانة عن ا٤بهاجرين الذين اضطركا إىل ترؾ ا٤باؿ كاألىل ُب مٌكة

الوحشة كإثبات مبدأ ا٤بواساة اب٤باؿ بْب ا٤بسلمْب، ال سيما أف ا٤بهاجرين تركوا كل ا٤بقومات األساسية 
اديٌة للحياة ُب مكة، فكانت ا٤بؤاخاة خطوة مهمة ُب توحيد اجملتمع ا١بديد تضاؼ إىل ما سبقها من ا٤ب

 (.3خطوات)

كيكتفي الباحث ٗبا أكرده أعبله من أدلة ككجوه االستدالؿ هبا كأدلٌة على بعض ما كرد ُب الكتاب الكرًن 
يم ُب العملية اإلدارية ُب الشريعة اإلسبلمية؛ ُب ٦باؿ كظيفة التنظ إجراءات عمل تنفيذيةكالسٌنة النبوية من 

 (.4٘بٌنبان لئلطناب، كإال فاألدلة على ذلك كثّبة كٲبكن مراجعتها ُب مواضعها)

على تنظيم اإلدارة تطبيقيان الن اُب ٦باؿ تنظيم االقتصاد كالصناعة، يورد الباحث مث خامساً:
: فقد أكجبت الشريعة على احملتسب ٭بوذجان  شابالعامة لشؤكف العاملْب ُب نشر كتقطيع األخاإلسبلمية 

كإذا تعب كاحد من االثنْب  ،أحدىم ا٤بناشّب دٌ ليحي  ،أف يعملوا على كل كرشة ثبلثة أانس النٌشارين يلـز أف
كٲبنعهم من  ،كال ينصرفوا إىل آخر النهار ؛انب عنو ذلك الثالث ُب النشر إىل أف أيخذ صاحبو راحة

كٰبلف البنائْب ابهلل  ،بل يكونوا مثل البنائْب كالنجارين يعملوف ٗبا قسم هللا ٥بم ،ساشَباؾ ٝبيعهم على النا

                                                           
 ، كما بعدىا "بتصرؼ".65( انظر التفصيل ُب: السباعي، السّبة النبوية: دركس كعرب، )مصدر سابق(، ص1
 .924، ص5167عن أنس، رقم/ ،البخارمسبق ٚبرٯبو:  (2
 ، "بتصرؼ بسيط".78، 77صاإلدارة ُب عصر الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر سابق(، ، ينظر: الكرمي ( 3
 ،104ص ( ينظر مثبل ُب تنظيم الوظائف كا٣بريطة التنظيمية للعهد النبوم: الضحياف، اإلدارة كا٢بكم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، 4

، كُب تنظيم شؤكف الزراعة كالتجارة كالصناعة كغّبىا ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر 116ص
 .180، 174، 169، 166سابق(، ص
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(، 1)توءليكفوا عنهم قلة نضج ا١ببس كردا ،أهنم ال أيخذكا من ا١بيارين كال من ا١بباسْب رشوة كال ىدية
 ،شرؼ على رقابتهاات الٍب تأنشطة ا٤بنظم تدحدٌ  العامة أف اإلدارة اإلسبلميةووجو االستدالل ىنا ىو: 

كفق ، فجمعت ككزعت كفق الرؤية اإلسبلمية ، كبٌينت العبلقة بينهمفيها قطعان للنزاع مهاـ األفرادعٌينت ك 
 ، كاألطر الشرعية ك"القانونية" لتلك العمليات.يةلتنفيذكاضحة تبٌْب ا٣بطوات ا عمل إجراءات

وظفني: "التوظيف" يف الشريعة لوظيفة إعداد ادل إجراءات العمل التنفيذيةادلطلب الثالث: 
 كيتناكلو الباحث بيانو ُب الفقرات التالية:، اإلسالمية ومستنداهتا الشرعية

ابختيار كتعيْب االىتماـ : ُب العملية اإلدارية يعِب التوظيف :وظيفاألول: مفهوم الت رعالف
 ىو عملية مستمرةك ، ككضع الشخص ا٤بناسب ُب ا٤بكاف ا٤بناسب ُب ا٤بنظمةالكادر الوظيفي، كتدريب 

، فهو إذف يشمل اختيار ا٤بوظفْب كتعيينهم كتدريبهم كتقييمهم ا٤بستمر ا٤بنظمةُب  ا٤بوظفْب طواؿ كجود
 (:3)(، كذلك بقصد ٙبقيق الفوائد2كمتابعتهم)

 الرضا ا٤بتزايد عن العمل: رضا ا٤بوظف، كرضا ا٤بدير أك رٌب العمل، كرضا العميل. -1
 اإلنتاجية الكبّبة. -2
 لة األقل.العما -3
 اال٬بفاض ُب عدد ا٤بوظفْب ا٤بشاكسْب. -4

  مهّمات ومقومات التوظيف الثاين: رعالف

ممت لتزكيد ا٤بنظمة صي  ـو إال هبا، كقدقال ي مهاـ يةف من ٜبانمكوٌ  كالتوظيف ٗبفهومو ا٤بذكور أعبله
 (:4، كىي على الَبتيب)ابألشخاص ا٤بناسبْب ُب ا٤بناصب ا٤بناسبة

  ".ٚبطيط ا٤بوارد البشرية، كتغطيتها، كىو ما يسمى: "ات ا٤بنظمة من ا٤بوظفْباحتياج دراسة أوال:

                                                           
، كمربدج، دار 1، طب احلسبةمعامل القربة يف طلىػ(، 729القرشي، )ا٤بتوَب:   بن أٞبد بن أيب زيد بن األخوة( ينظر: القرشي، دمحم بن دمحم 1

 .235ـ، ص2010 الفنوف للنشر،
، ترٝبة: Management: The Five Function، وظائف اإلدارة اخلمسة: التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيو، الرقابة(  2

http://www.khayma.com/madina/m3-(، إضافة ت. ز ا٤بدينة للعلم كا٥بندسة، )دخالد ا٢بر، موقع مرك
files/idara.htm.بتصٌرؼ ، 

، ترٝبة: دمحم عبد الكرًن، مراجعة: كفيق مازف، إدارة ادلنشآت العامةاالبن، كىايز، استيفن دبليو ىايز، -( جراىاـ، كوؿ بليس جراىاـ  3
 .165ـ، ص1996، القاىرة، الدار الدكلية للنشر، 1ط

 ، )مصدر سابق(، بتصٌرؼ كاختصار.Management: The Five Function( كظائف اإلدارة ا٣بمسة،  4
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 ٯبب على اإلدارة جذب ا٤برشحْب لسد االحتياجات من الوظائف الشاغرة.  إذ توفّب ا٤بوظفْب: اثنيا:

 ات.طبق عليو االحتياجنكاختيار من ت، االختيار: بعد عملية التوفّب، يتم تقييم ىؤالء ا٤برشحْب اثلثا:

تعريف ، ك اب٤بنظمة وتعريفك  ،د٦بو اب٤بنظمة التعريف اب٤بنظمة: ٗبجرد اختيار ا٤بوظف ٯبب أف يتمٌ  رابعا:
 على سياسات كأنظمة ا٤بنظمة. ا٤بوظف طبلعإك  ،٦بموعات العمل اب٤بوظف ا١بديد

 كفاءة ا٤بنظمة زّيدة قدرة ا٤بوظفْب على ا٤بشاركة ُب ٙبسْب إذ ٯبب علىالتدريب كالتطوير:  خامسا:
 .لتطويرىم إعطائهم مسؤكليات جديدة إل٪بازىام من خبلؿ التدريب، ك بزّيدة مهاراهت، ا٤بنظمة

 ا٤بوظف للتأكد من أف األداء الفعلي لعملدكرم مستمر، يصمم نظاـ كىو تقييم األداء:  سادسا:
 يوافق معايّب األداء احملددة.

النقل، ك كا٤بكافآت التشجيعية،   ،ج تقييم األداءقرارات تعتمد على نتائكىي قرارات التوظيف:  سابعا:
 أك العقوابت. الَبقيات،ك 

ـٌ اإلدارة، كيشمل: إهناء ا٣بدمة: اثمنا: االستقالة االختيارية، كالتقاعد، كاإليقاؼ ا٤بؤقت،  كىو من مها
  .عن العمل كالفصل

 من ادلنظور اإلسالمي وظيفالثالث: مفهوم الت رعالف

عملية إدارية مهمتها تزكيد ا٤بنشأة "الشرعية" ٗبا ٙبتاجو من طاقة  :ور اإلسبلمييعترب التوظيف ُب ا٤بنظ
بشرية ذات كفاءة، كفق معايّب القوة كاألمانة كا٢بف  كالعلم، على أساس من تكافؤ الفرص كعدالة 

ة ا٢بقيقية ، كا٤بنشأة الشرعية ىي: ا٤بنشأة ا٣باصة أك العامة، الفردية أك ا١بماعية، ذات الشخصي(1)االختيار
 أك ا٤بعنوية، الٍب ال ٚبالف أحكاـ الشريعة ُب أتسيسها، أك ٩بارساهتا، أك أىدافها.

 :ةالتالي ا٤بعايّب ابختصار ، يذكر الباحث(2)معايّب الوظيفة من ا٤بنظور اإلسبلميكُب تفصيل   

ُب القدرة على كتشمل الناحيتْب ا٤بادية كا٤بعنوية، كاللذاف ابجتماعهما ٰبققاف مع أواًل: القوة:
 جب هئ مئ خئ حئ جئ ٱُّٱالقياـ ابلواجب الوظيفي أبعلى كفاءة كأكمل كجو، قاؿ تعاىل: 

 (.247البقرة: ) َّ هبجت مب خب حب

                                                           
 ، بتصٌرؼ.223( ينظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، األشعرم، )مصدر سابق(، ص 1
 ، كما بعده بتصٌرؼ كاختصار.224( ينظر: مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، األشعرم، )مصدر سابق(، ص 2
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كىي ُب اجملاؿ الوظيفي تعِب ا٢برص على أداء الواجبات الوظيفية بكل نزاىة  اثنياً: األمانة:
كأصل ضياعها: )أف ييسند األمر إىل غّب كالتزاـ، كىي صفة تطبيقية تظهر اب٤بمارسة كيصٌدقها العمل، 

(، أم: تيعطى الوظيفة لغّب مستحقها، فيوضع الشخص غّب ا٤بناسب اب٤بكاف غّب ا٤بناسب، ُب 1أىلو()
 هئ مئ خئُّٱكٯبمع بْب معيارم القوة كاألمانة كمؤٌىل للوظيفة قولو تعاىل:  ؛٨بالفة ٤بفهـو التوظيف

 (. 26القصص: )َّ خت حت جت هب مب خب جبحب
كيشمل ا٤بواظبة على العمل مع اليقظة كحسن التصٌرؼ، كالرعاية الكافية، كاال٪باز  حلفظ:اثلثاً: ا

 ا٤بتقن، كحراسة العمل كصيانتو من أجل ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة، مع كجود اإلحساس اب٤بسؤكلية.
ن دراية كىو كمُّ ا٤بعرفة البلزمة للقياـ ابلنشاط ا٤بوكل إليو، ليكوف أداءه الوظيفي ع رابعاً: العلم:

كمعرفة، تؤدم إىل ٙبقيق األىداؼ ا٤بنشودة، كٯبمع بْب معيارم ا٢بف  كالعلم ا٤بؤىبلف لتويل الوظيفة قولو 
 (.٥٥يوسف: ) َّٱمب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّٱتعاىل على لساف يوسف: 

 

 يف الشريعة اإلسالمية لوظيفة "التوظيف" إجراءات العمل التنفيذيةالرابع:  رعالف

كالٍب تبٌْب أهنا تشمل أنشطة إدارية - كظيفة "التوظيف" ُب العملية اإلدارية كمن استطبلع مفهـو
العامة للشريعة اإلسبلمية، يقَبح  ٦بموع القواعد كمن تقرير معايّبىا ُب الشريعة اإلسبلمية، كمن -عٌدة

 تالية:ذه الوظيفة ٕبسب أنشطتها اإلدارية ُب النقاط الا٣باٌصة هب إجراءات العمل التنفيذيةالباحث 

من الكوادر الوظيفية، كيعترب ذلك  د احتياجات ا٤بنظمةيتحدتلتـز اإلدارة اإلسبلمية العليا ب أواًل:
: البحث عن الكوادر، كٙبٌدد ا٤بسؤكليات الداخلة ُب نطاؽ الوظيفة ا٤بطلوبة، ، كيشملمن أكىل مهماهتا

د من ا٤بوظف، كحجمو، كضركرتو، كبياف ظركؼ العمل ا٣باصة هبا، مع ٙبديد دقيق لطبيعة العمل ا٤برا
 (.2كخصائص العمالة ا٤بطلوبة)

لزمها بتهيئة توجب الشريعة اإلسبلمية على إدارهتا بياف أجرة العمل، ككقت قبضو، كما تي  اثنياً:
لـز ظركؼ العمل ا٤بناسبة كأدكاتو كآالتو، كتلتـز لو بتعويضو ٗبا يلحق بو من أضرار بسبب العمل؛ كما تي 

                                                           
إذا أسند األمر إىل غّب أىلو فانتظر »قاؿ: كيف إضاعتها ّي رسوؿ هللا؟ قاؿ: « إذا ضيٌيعت األمانة فانتظر الساعة»( قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  1

 .1126، ص6496ابب رفع األمانة، رقم/كتاب الرقاؽ، ، ركاه البخارم، عن أيب ىريرة،  «الساعة
 ، بتصرؼ كاختصار.647تيمية ُب ا٢بكم كاإلدارة، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: آؿ فرّيف، آراء ابن 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



166 
 

ء الوظيفي ٤بنظمتو، كتنفيذ األعماؿ ا٤بنوطة بو أبمانة كإتقاف، كااللتزاـ ٗبواعيد كنظاـ كمعايّب ا٤بوظف ابلوال
 (.1أداء ا٤بنظمة، كحف  ٩بتلكاهتا ا٤بادية كا٤بعنوية)

، كال يتٌم اختيار األشخاص ا٤برشحْب للوظيفة بناءن على معايّب الكفاءة كالنزاىة كالفاعلية اثلثاً:
 (. 2مصلحة( يدفع إىل التعيْب ٧باابة) -كال اعتبار ألم كصف: )قرابة األكفاء، لغّب ٯبوز إسناد الوظائف

خضعوا  ،قبل اختبارىم لضركرة ختبار ا٤بوظفْب قبل تعينهم، فإف عيينوااب التوظيف إدارة تقـو رابعاً:
  .اكإال عزلو  استمركا هبا للمراقبة، كا٤بقابلة كالتقييم، فإف صلحوا للقياـ أبعباء كظيفتهم

ُب كظائفهم على: تعتمد اإلدارة اإلسبلمية ُب اختيار كاختبار كتعيْب كاستمرار موظفيها  خامساً:
ختبارات الٍب تكشف عن مدل صبلحية اال، كالذم يقضي ابختيار ا٤بوظف عن طريق "مبدأ ا١بدارة"

  (.3)األشخاص لتويٌل الوظيفة

ّب خاصة عامة: العدؿ كاألمانة كالكفاية، كمعايتقٌرر الصبلحية للوظيفة ٗبوافقتها ٤بعايّب  سادساً:
 (.4ٕبسب االختصاص كصفات األشخاص كملكاهتم) تيشَبط بكل كظيفة على حدة،

كتكوف العبلقة بْب ا٤بوظف على أساس ا٢باجة، ا٤بوظفْب ا١بدد  كأتىيل تدريبيتم تعيْب ك  سابعاً:
ٗبا اتفق عليو من شركط مشركعة، فيقـو كا٤بنظمة عبلقة تعاقدية مشركعة، توجب على كل طرؼ االلتزاـ 

زات مشلها العقد ا٤بوظف ٗبوجب العقد ابلعمل فيما فٌوضت لو ا٤بنظمة من عمل مشركع مقابل أجر كميٌ 
 يها إليو ا٤بنظمة.تؤدٌ 

كا٤بمنوع من  ،يكوف التوظيف على أساس التوظيف التعاقدم القابل للتجديد التلقائي اثمناً:
ما أكتوا من قوة كأمانة تقـو أبعباء الوظيفة كتكليفاهتا،   يقوموف بوظائفهم بكلٌ طا٤با أف العاملْب ،الفسخ

  اإلدارية كليس للسلطة
ي
خل أبداء الواجب، أك ما تطلبو ا٢بق ُب االستغناء عنهم إال ُب حاؿ التقصّب ا٤ب

 (. 5ا٤بصلحة العامة)

                                                           
، ديب، اإلمارات 1، طوقفة مع بعض جوانب االلتزام الوظيفي من الناحية الشرعية( ينظر: العبيدم، إبراىيم عبد اللطيف العبيدم،  1

 ا بعدىا بتصرؼ كاختصار.كم 12ـ، ص2011العربية ا٤بتحدة، مطبوعات دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل ا٣بّبم، 
 ، بتصرؼ.625( ينظر: آؿ فرّيف، آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم كاإلدارة، )مصدر سابق(، ص 2
 ، بتصرؼ كاختصار.511البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، صُب ( ينظر: دمحم إبراىيم أبو شادم، طرؽ اختيار القيادات  3
 ، ابختصار.627اإلدارة، )مصدر سابق(، ص( ينظر: آؿ فرّيف، آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم ك  4
 ، بتصرؼ.420( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 5
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على أساس من العدالة الٍب  يقضي نظاـ الركاتب كاألجور ُب اإلدارة اإلسبلمية أف تكوف اتسعًا:
ة، كأف يكوف ا٢بد األدىن لؤلجور التفاكت ُب األجور على حسب الكفاءتساكم األجر ابلعمل، كأف يكوف 

 (.1يفي ٗبتطلبات ا٤بعيشة ٕبد الكفاية، كأف تدفع ابنتظاـ ٕبسب االتفاؽ التعاقدم بْب الطرفْب)

لئلنتاج كالعمل،  ا٤بوظف غليتفرٌ  ؛تقرار الوظيفيتوٌفر اإلدارة العامة ٤بوظفيها ضماانت االس عاشراً:
 (.2)ة الوظيفة ما داـ صا٢با ٤بباشرهتا كتتوفر لديو القدرة على ٙبمل أعبائهاكتلتـز لو بدائميٌ 

 :بتوفّب حاجات ا٤بوظف النفسية ٤بوظفها العاـ العامة ـز اإلدارة اإلسبلميةتتل احلادي عشر:
لضماف  ؛ا٤بسكن كالزكجة كالكفاية ا٤بالية :من ا٤بادية الضركرية صية)االستقرار، كاألماف(، كحاجاتو الشخ

شباع مثلما تلتـز إب ،بتهيئة ظركؼ العمل ا٤بناسبة تلتـز، كما عدـ ١بوئو إىل االختبلس لسٌد حاجاتو
 .حاجاهتم ا٤بادية كالنفسية

ة إلذكاء ركح ييعطى التدريب ُب اإلدارة اإلسبلمية أٮبٌية خاصة، كأكلوية كوسيل الثاين عشر:
ق لو كٙبقٌ  ،العامل ا٤بسلم ابلقيم كا٤بفاىيم السليمة الٍب تدعم ا١بانب الركحي فيو، كتعٌمق الطابع اإلٲباين لديو

تدعم قدرتو كمهارتو ُب العمل  :كاإلقباؿ على عملو إبٯبابية كٞباس، كمن جانب آخر ،الرضا النفسي
 (.3مة ألداء الواجبات الوظيفية ا٤بسندة إليو)ز بلابكتساب العلم كا٤بعرفة كاألساليب العلمية ال

يقع على اإلدارة ُب اإلسبلـ مسؤكلية تنمية القول العاملة من خبلؿ العلم  الثالث عشر:
كالتدريب، كيندب أف ٲبارس التدريب ُب داخل العمل، كمن الكادر األقرب احتكاكان اب٤بتدرب، كأف يشمل 

دة اإلسبلمية، حٌب ٲبكن أف يكتسب الفرد العامل أ٭باطان سلوكية على تربية النفس كتزكيدىا ٗببادئ العقي
أساليب ككسائل نظرية  نقل ا٣برباتك  كيكوف قدكة لغّبه، كيعتمد ُب التدريب ،بٌناءة كإٯبابية :جديدة

 (.   4لقدكة، كاالجتماعات ا٤بباشرة، كالتوجيو، كإرساؿ الكتب)التدريب ابكتطبيقية: كاحملاكاة ُب األعماؿ، ك 

                                                           
 ، بتصرؼ.427( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
 ، ابختصار.599-598سابق(، ص ( ينظر: آؿ فرّيف، آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم كاإلدارة، )مصدر 2
عماف، األردف، اجملمع ا٤بلكي لبحوث )د. ط(،  ادلشكالت اليت تواجو البنوك اإلسالمية يف التطبيق،( ينظر: النجار، أٞبد النجار،  3

 ، بتصٌرؼ بسيط.23ـ، ص1989ا٢بضارة اإلسبلمية: مؤسسة آؿ البيت، اإلدارة ا٤بالية ُب اإلسبلـ، 
: 31، ضمن كقائع ندكة رقم/7، ٕبث رقم/تنمية القوى العاملة يف الفكر اإلداري اإلسالمي وادلعاصر حسْب خليل، ( ينظر: خليل، دمحم 4

اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، 
 ، بتصرؼ.548ـ ص2001، 2ط
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ٱبضع ا٤بوظفوف لعملية "تقييم أداء" مستمر ييستنفر هبا قدراهتم كإمكانياهتم، كٙبٌدد  لرابع عشر:ا
كالتعديل كالتغيّب كالتطوير  من خبللو مراكز ا٤بوظفْب التقنية كالسلوكية كالنفسية كنقاط الضعف كالقوة

ضعها اإلدارة العليا على أسس بداع كاالبتكار كاستثمار ذلك ُب تطوير العمل، كذلك كفق آلية مرنة تكاإل
(، بقصد ٙبسْب مستول اإل٪باز عند ا٤بوظف، كٙبديد 1علمية كعملية لتناسب كل منظمة ٕبسب نشاطها)

 (.2إمكانياتو ا٤بتوقع استغبل٥با، كا٤بساعدة على زّيدة رضاىم عن عملهم كعن ا٤بؤسسة)

رة على ٙبقيق الرضا بشقيو يعتمد نظاـ ا٢بوافز ُب النموذج اإلسبلمي ُب اإلدا اخلامس عشر:
ا٤بادم: )مكافآت مالية(، كا٤بعنوم: )التشجيع كالثناء كالدعم النفسي(، دكف إغفاؿ احملٌفزات السلبية 
ا٤بتمثلة ُب العقوبة ُب حاؿ التقصّب، كأف يكوف التحفيز دافعان إىل مزيدو من ا٤ببادرات كاإلبداع، كيكوف 

 (. 3اء)تقريره ابالعتماد على نتائج تقييم األد

تَبؾ الشريعة اإلسبلمية الباب مفتوحان للمديرين ا٤بسلمْب لتطوير أساليب كآليات  السادس عشر:
كتطويرىم ٗبا ٰبقق أىداؼ منظماهتم، ضمن قواعدىا كخطوطها كمبادئها العامة،  ماختيار ا٤بوظفْب كتدريبه

كٲبكن (، 4ابعتبارو اتـو لظركفو كمتطلباتو)كٯبب أف يتٌم اختيار العاملْب ُب اإلدارة اإلسبلمية بوسائل العصر ك 
 التايل: التوضيحي ا١بدكؿ خطوات ُب "التوظيف"وظيفة ب ا٣باصة إجراءات العمل التنفيذية اختصار

                                                           
 ، بتصرؼ.434ر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص( ينظ 1
 .78( ينظر: صربينة فارسي، تقييم أداء العاملْب كأثره على أداء ا٤بؤسسة )مصدر سابق(، ص 2
 كما بعدىا، بتصرؼ كاختصار. 428( ينظر: عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 3
: 31، ضمن كقائع ندكة رقم/ 5، ٕبث رقم/اختيار العاملني يف اإلسالم والفكر اإلداري احلديث( ينظر: بسيوين، إ٠باعيل علي بسيوين،  4

اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، 
 ، بتصرؼ كاختصار.469صـ 2001، 2ط
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 ُب اإلدارة اإلسبلمية" "التوظيف" بوظيفة ا٤بقَبح ا٣باصة التنفيذية العمل إجراءات (3) "جدكؿ

يف  لوظيفة "التوظيف" ت العمل التنفيذيةجراءااخلامس: األدلّة الشرعية إل رعالف
 الشريعة اإلسالمية ووجو االستدالل هبا

: يلا٤بدينة، أيٌبى يب إليو، فقرأت عليو، فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص )٤بٌا قدـ النيبقاؿ:  هنع هللا يضر ركل زيد بن اثبت أواًل:
 تعٌلمتو، فكنت أكتب ، فإيٌن ال آمنهم على كتابنا، قاؿ زيد: فما مٌر يب ٟبس عشرة حٌٌب اليهود كتاب متعلٌ 
 ،قلت: ال« سن السرّينية؟ أٙبي :  »ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ: قاؿ يل رسوؿ هللا  ، كُب ركاية(1)كأقرأ كتبهم إليو( ،ملسو هيلع هللا ىلص للنيب

قاؿ األعمش: كانت أتتيو كتب ال ، متها ُب سبعة عشر يومان فإنو أتتينا كتب، قاؿ: فتعلٌ  ،مهاقاؿ: فتعلٌ 
  (.2)يشتهي أف يطلع عليها إال من يثق بو

بعد أف رأل حاجة  ،قاـ بتعيْب زيد ككٌلفو تعٌلم لغة القـو ملسو هيلع هللا ىلصأنو جو االستدالل ابحلديثني: وو 
ا٤بتمثل ابلَبٝبة كالكتابة ابللغات األخرل، ك  ،ا٤بنظومة اإلدارية اإلسبلمية الوليدة لذلك االختصاص ا٤بهم

                                                           
، السنن الكربىىػ(، 458( ينظر: البيهقي، أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر البيهقي، )ا٤بتوَب: 1

ب ـ، ركاه عن خارجة بن زيد عن أبيو، كتاب الفرائض، اب2003بّبكت، دار الكتب العلمية،  ،3ط ٙبيقيق: دمحم عبد القادر عطا،
، كحٌسنو: األلباين، أبو عبد الرٞبن 6/347، ج12195ترجيح قوؿ زيد بن اثبت على قوؿ غّبه من الصحابة ُب علم الفرائض، رقم/

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ىػ(، 1420دمحم انصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )ا٤بتوَب: 
 .  1/364ـ، ج1995ّيض السعودية، مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، ، الر 1، طفقهها وفوائدىا

 صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان،ىػ(، 354( ينظر: ابن حباف، دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى، التميمي، )ا٤بتوَب:  2
ححو األلباين، السلسلة الصحيحة، )مصدر ، كص7136ـ، رقم 1993بّبكت، مؤسسة الرسالة،  ،2ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، ط

 . 1/364سابق(، ج

.تقرير إجراءات نهاية الخدمة: 8  

.اعتماد وتفعيل نظام الحوافز والعقوبات: 7  

.تقييم أداء الموظف بشكل مستمر: 6  

.تدريب الموظفين وتطويرهم باستمرار: 5  

.تعريف الموظف بالمنظمة وبالوظيفة وبكل ما له من حقوق وما عليه من واجبات: 4  

.القوة واألمانة والعلم والحفظ: اختيار الموظفين واختبارهم وتعينهم وفك معايير: 3  

.جذب الموظفين وتوفير حاجة المنظمة: 2  

.دراسة احتياجات المنّظمة من األفراد: 1  
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٥بذه  كاءه ما يؤىلوك بعد أف اخترب زيدان فوجد من فطنتو كذ لضركرة ا٢باؿ كحاجة الدعوة، ككاف ذل
 الوظيفة. 

(، 26القصص: ) َّ خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ ُّٱقاؿ تعاىل:  اثنياً:

 (.55يوسف: ) َّ مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:على لساف يوسف كقاؿ تعاىل

كفق معايّب ٯبرم  ،التعاقد كالتعيْب ُب الوظيفة ُب اإلدارة اإلسبلمية أفٌ  ووجو االستدالل ابآليتني:  
جو، كقد أشارت لٍب تضمن أداء ا٤بوظف ٤با ككل إليو من أعماؿ بكل جدارة كعلى أكمل ك ة امن الكفاء

أيب : القوة، كاألمانة، كا٢بف  كالعلم، كيؤيٌد ذلك من السنة حديث ف إىل أصوؿ تلك الكفاءة، كىياآليتا
أاب ذر، إنك قاؿ: قلت: ّي رسوؿ هللا، أال تستعملِب؟ قاؿ: فضرب بيده على منكيب، ٍب قاؿ: ّي إذ ذر، 

  (.1ا)ضعيف، كإهنا أمانة، كإهنا يـو القيامة خزم كندامة، إال من أخذىا ٕبقها، كأدل الذم عليو فيه

 مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ قاؿ تعاىل: اثلثاً:

  (.27القصص: )َّٱجك  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ  مضحط خض حض جض
 قبل مباشرتو ملابياف أجرة العإىل كجوب إدارهتا ت أف الشريعة اإلسبلمية أرشدووجو االستدالل ابآلية: 

قائمان على الَباضي كالعدؿ بْب ا١بهد التعاقد كأنو ٯبب أف يكوف  كقت قبضو،أكجبت تعيْب ، ك لعملو
لعٌتاب بن أسيد حْب كاٌله على حٌدد  ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا  أف ا٤ببذكؿ كاألجر ا٤بقبوض، كيؤيد ذلك من السنة:
، كبردين معقدٌ  أمر  (، كما2)نظّب إدارتو شؤكف مكة كأىلها ةن سنويٌ  كسوةن   ،ينمكة راتبان يوميان: درٮبْب كل يـو

كقاؿ (، 1ا٤بائدة: )َّ ىقيق يف ىف يث ىث ٱُّٱالطرفْب ابلوفاء ابلعقود كشركطها، فقاؿ: ا٢بكيم الشارع 
و (، فدٌؿ ذلك كلٌ 4)ا٤بؤمنوف عند شركطهم ما كافق ا٢بقاؿ: (، كق3): ا٤بسلموف عند شركطهمملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

  ب بياف شركط التعاقد مع العاملْب قبل مباشرهتم ألعما٥بم.و لوجعلى اعتبار الفكر اإلدارم اإلسبلمي 
 فعليو لعنةي  ،٧باابةن  ر عليهم أحدان فأمٌ  ،: من كيل من أمر ا٤بسلمْب شيئان ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رسوؿ هللا  رابعاً:

 (.5)حٌب يدخلو جهنم ،كال عدالن  هللا منو صرفان  ال يقبل ،هللا

                                                           
 .819ص ،1825عن أيب ذٌر، رقم/ ، مسلم سبق ٚبرٯبو:(  1
 ، بتصرؼ كاختصار.109( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر سابق(، ص 2
 .363ص )د. رقم، ألنو جاء كمقدمة للباب(، السمسرة، أجرة عن ابن عباس، كتاب اإلجارة، ابب ،ُب صحيحو البخارمركاه (  3
 .4/452عن عائشة، ج ( ينظر: ابن حجر، فتح البارم، )مصدر سابق(، ركاه 4
، بن البيع( ينظر: ا٢باكم، أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم الضيب الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ اب 5

ـ، 1990، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1ط ، ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا،ادلستدرك على الصحيحنيىػ(، 405)ا٤بتوَب: 
 جاه.كمل ٱبرٌ على شرطهما ، كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد 4/104ج
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ال ٯبوز إسناد الوظائف إال إىل األكفاء من الناس، القادرين على القياـ  ووجو االستدالل ىو:
 .فيها عن ٧باابة ا٤بوظفْب تعيْبقرابة أك جاهو أك أٌم مصلحة تدفع إىل م أبعبائها، كال اعتبار أل

، أك ليست لو زكجة خذ منزالن كليس لو منزؿ، فليتٌ  نا عمبلن ل : من كيلى ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قاؿ خامساً:
سول ذلك  ، كمن أصاب شيئان ةن خذ دابٌ ، أك ليست لو دابة فليتٌ خذ خادمان ج، أك ليس لو خادـ فليتٌ فليتزكٌ 

 (.1)فهو غاؿّّ 
 يهابتوفّب حاجات موظف العامة اإلدارة اإلسبلمية التزاـووجو االستدالل ابحلديث الشريف: 

 ،النفسياستقراره ا٤بادم ك لضماف  ؛كالكفاية ا٤بالية ،كالزكجة ،ا٤بسكن :من ا٤بادية الضركرية الشخصية
 .كإتقاف أبمانة وعمللدافعة إىل ا٢براـ، فتعينو على أداء كصيانتو من االختبلس كالوقوع ُب ا٢باجة ا

كيبتليو ٱبتربه،  اخترب عمر بن ا٣بطاب األحنف بن قيس قبل توليتو، فاحتبسو عامان يراقبو سادساً:
ككاف عاملو على -٢بارثي، ٍب أمر أىب موسى األشعرما رأل حسن عبلنيتو كاٌله، كاخترب الربيع بن زّيد افلمٌ 

 (. 2أف يقرٌه ُب كظيفتو كيستبدؿ أصحابو)-البحرين

 :هنع هللا يضر: أف اإلدارة اإلسبلمية تعتمد ُب توظيفها األشخاص علىووجو االستدالل بفعل عمر 
 .ُب كظائفهم كاالختبار الذم قد ٲبتٌد زمنان قبل تعينهم، فإذا ترٌجح صبلحهم عٌينوا ،تيار كا٤بقابلةاالخ

األثر ذا ووجو االستدالل هب"، كعزلتي  ك، كإف أسأتى زدتي  إف أحسنتى كاف عمر هنع هللا يضر يقوؿ لوالتو: "  سابعاً:
ىي مدة نظر ٙبت ك  ،كا٤بتابعة كا٤براقبة جربةٙبت الت ا٤بوظف ا٤بعٌْب  تضع اإلدارة اإلسبلمية أفٌ  عن عمر:

طائلة التوجيو كاإلرشاد كالتدريب، فيخترب داخل الوظيفة لتيعرؼ أىليتو ككفاءتو من الناحيتْب العلمية 
كالعملية، فإف ٪بح استمر كحيٌفز ككوفئ، كإال ٫بيٌيى كعيزؿ)

3). 

لبحرين بعد شكاية أىلها لو ع صدقات ابن ا٢بضرمي عن ٝبٍ  العبلءى  ملسو هيلع هللا ىلصعزؿ رسوؿ هللا  اثمنًا:
ثبت أف عمر هنع هللا يضر كاف يعزؿ كالتو إذا ثبت (، ك 4 بدالن منو أابف بن سعيد بن العاص)إىل رسوؿ هللا، ككىٌل 
حٌب كلو كانت تلك الشكول غّب عادلة،  ،همعليرعية، كرٗبا عز٥بم لشكول الرعية تقصّبىم ُب أمر ال

                                                           
، ٙبقيق: مسند اإلمام أمحد بن حنبلىػ(، 241 ، أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ا٤بتوَب:ابن حنبل( ينظر:  1

 ،18015رقم/ ا٤بستورد بن شداد، ركاه عنـ،  2001كت، مؤسسة الرسالة، بّب  ،1شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد، كآخركف، ط
 ، كعٌلق عليو احملقق بقولو: حديث صحيح، كىذا إسناد ضعيف لسوء حف  ابن ٥بيعة.29/543ج

 ، بتصرؼ.347، ص338إلدارم للوالّيت ُب عصر الراشدين "عمر بن ا٣بطاب ٭بوذجا"، )مصدر سابق(، ص( ينظر: البياٌب، التنظيم ا 2
 ، بتصرؼ.655( ينظر: آؿ فرّيف، آراء ابن تيمية ُب ا٢بكم كاإلدارة، )مصدر سابق(، ص 3
 ختصار.، بتصرؼ كا102( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر سابق(، ص 4
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ْب الوالة كالرعية، كثبت أنو كاف يعزؿ الوايل إذا بلغو عنو أمره كذلك خوفان من كقوع ا٣ببلؼ كالشقاؽ ب
 .(1)يكرىو، كرٗبا عزؿ الوايل إذا اعتذر عن الوالية لعذر شرعي

تويل اإلدارة اإلسبلمية اىتمامان لشكاكل ا١بمهور، كال تتواىن ُب ووجو االستدالل ابألثر ادلذكور: 
 . الشخص األصلح كاألنسب ا٤بوظف فيها ىو استعماؿ دفع ا٤بفسدة جلبان للمصلحة، كا٤ببدأ ُب تعيْب

موهنم، كال هوف جّباهنم، كال يعلٌ ما ابؿ أقواـ ال يفقٌ ، فقاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصخطب رسوؿ هللا  اتسعاً:
عظوف؟! هوف! كال يتٌ موف من جّباهنم، كال يتفقٌ يعظوهنم، كال أيمركهنم، كال ينهوهنم؟! كما ابؿ أقواـ ال يتعلٌ 

قـو من جّباهنم،  منٌ اهنم، كيفقهوهنم، كيعظوهنم، كأيمركهنم، كينهوهنم، كليتعلٌ قـو جّب  منٌ كهللا ليعلٌ 
: من تركنو عُب هبؤالء؟ قاؿ:، عظوف، أك ألعاجلنهم العقوبة". ٍب نزؿهوف، كيتٌ كيتفقٌ  "األشعريْب،  فقاؿ قـو

 ،ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا فبلغ ذلك األشعريْب، فأتوا ، ىم قـو فقهاء، ك٥بم جّباف جفاة من أىل ا٤بياه كاألعراب"
من قـو جّباهنم كليعظنهم، "ليعلٌ  ، فما ابلنا؟ فقاؿ:ٖبّب، كذكرتنا بشرٌ  فقالوا: ّي رسوؿ هللا! ذكرت قومان 

... من قـو من جّباهنم كيتعظوف كيتفقهوف، أك ألعاجلنهم العقوبة ُب الدنيا"كليأمرهنم، كلينهوهنم، كليتعلٌ 
 (.2... ا٢بديث)، كيعلموهنم، كيعظوهنمفقالوا: أمهلنا سنة، فأمهلهم سنة، ليفقهوهنم

ابت ما صناعة الدابٌ غيبلف بن سلمة إىل جرش ليتعلٌ ك عركة بن مسعود،  ملسو هيلع هللا ىلصكأرسل رسوؿ هللا 
ادات، كىي أضخم اآلالت ا٢بربية آنذاؾ، بناءن على حاجة ا٤بنظمة إليها)كا٤بنجنيقات كالعرٌ 

3.) 

دأ التدريب حملتاجيو من كوادرىا، كمن توجب اإلدارة اإلسبلمية مبووجو االستدالل ابحلديثني: 
يكن، فبلبد من التعٌِب كالسفر الكتسابو، كأنو مبِب على ا٢باجة،  قرب احتكاكان اب٤بتدرب، فإف ملالكادر األ

كأنو يشمل على تربية النفس كتزكيدىا ٗببادئ العقيدة اإلسبلمية، حٌب ٲبكن أف يكتسب الفرد العامل 
أساليب ككسائل  نقل ا٣برباتك  يكوف قدكة لغّبه، كيعتمد ُب التدريب، لكإٯبابية أ٭باطان سلوكية جديدة بٌناءة

ُب طلب العلم  كيؤيده نظرية كتطبيقية: كاحملاكاة ُب األعماؿ، كالقدكة، كاالجتماعات ا٤بباشرة، كالتوجيو،
 خف حف جف مغ جغ ُّٱقولو تعاىل:  كالتدريب كنقلو إىل ابقي أفراد ا٤بنظمة ٗبا يشبو البعثات العلمية اليـو

 (.122التوبة:) َّ مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف

                                                           
، دراسة نقدية يف ادلروايت الواردة يف شخصية عمر بن اخلطاب وسياستو اإلدارية( ينظر: آؿ عيسى، عبد السبلـ بن ٧بسن آؿ عيسى،  1

 .2/1157ـ، ج2002السعودية،  ا٤بدينة ا٤بنورة،شر: عمادة البحث العلمي اب١بامعة اإلسبلمية، ان)رسالة جامعية(، ال، 1ط
ىعارؼ لًلنىٍشًر 1، طض عيفخ التـَّْرِغيب و التـَّْرِىيبدمحم انصر الٌدين األلباين،  ( ينظر: األلباين، 2

، الرّيض، ا٤بملكة العربية السعودية، مكتىبة ا٤ب
 ، كقاؿ: ضعيف، ركاه الطرباين ُب "الكبّب" عن بكّب بن معركؼ عن علقمة.1/65ـ، ج2000كالتوزٍيع، 

 ، ابختصار.191صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر سابق(، ص( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ  3
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قيس بن مالك ا٥بمذاين حْب استعملو على قومو مائٍب صاع من ذرة  ملسو هيلع هللا ىلص أقطع النيب عاشراً:
 .ذلك لك كلعقبك من بعدؾ أبدان أبدان  جارو كقاؿ: يسار، كمائٍب صاع من زبيب خيواف، 

فرضت أجران معينان معلومان موقواتن ٤بوظفيها،  ىو أف اإلدارة اإلسبلميةووجو االستدالل ابألثر: 
 فرض راتبو ب ،بذلك نوعان من الضماف االجتماعي ملسو هيلع هللا ىلصكأقرت لورثتو راتبان ٯبرم ٥بم بعد موتو، فأقر الرسوؿ 

 (.1لورثة ا٤بوظف)

بْب يديو  كأعواانن  كغلماانن  خذ رسبلن للمحتسب أف يتٌ  أكجبت اإلدارة اإلسبلمية احلادي عشر:
لناس على طلب ل ةن عانإك  ،كأكفر ٥بيبتو ،فإف ذلك أعظم ٢برمتو ،أك راكبان  إف كاف جالسان  ،دائمان بقدر ا٢باجة 

فهم  هبم كيعرٌ هبم كيهذٌ كيؤدٌ  ،العفة كالصيانة كالنهضة كالشهامة :كيشَبط فيهم ،غرمائهم كخبلص ا٢بق منهم
 ؛لبلب ٤باذا طي ٣بصم الذم طي فوف اكأهنم ال يعرٌ  ،ككيف ٱبرجوف ُب طلب الغرماء ،كيف يتصرفوف بْب يديو

حتسب فإذا طلب ،ر ُب حجة يتخلص هبالئبل يتفكٌ 
ي
فليحضركه على ىيئتو الٍب  ،بعدتو كآلتو شخصان  ا٤ب

كال ٱبرج  ...ُب طريقو كال يودع منها شيئان  ،ُب الدكاف نوه أف يَبؾ من أرطالو شيئان كال ٲبكٌ  ،كجدكه عليها
 كقوة نفسو  كإذا خرج فليخرج بعزـو  ، بعد مشاكرة احملتسبمن الناس إال من الرسل ُب طلب أحدو  أحده 
 (.2)كيطلب ا٣بصم بسرعة ،حادةو 

خذ موظفْب أف على اإلدارة اإلسبلمية ُب أمٌو من فركعها أف تتٌ ووجو االستدالل ىنا ىو: 
 بواجباهتم.بوظائفها ٕبسب ا٢باجة، كيشَبط ُب اختيارىم تٌوفر معايّب القوة كاألمانة كالعلم  وفكعاملْب يقوم

لوظيفة "التوجيو" يف الشريعة اإلسالمية  إجراءات العمل التنفيذية ادلطلب الرابع:
 كيتناكلو الباحث بيانو ُب الفركع التالية:، ومستنداهتا الشرعية

 وجيوالتوظيفة األول: مفهوم  رعالف

ٙبريك جهود األفراد كظيفة التوجيو الوظيفة الٍب تبٌث ا٢بياة ُب التنظيم، إذ من خبل٥با يتم  تعترب
 ، كقد عيٌرؼالتطبيقية٫بو تنفيذ األعماؿ كفقان للخطط احملددة كُب إطار التنظيم ا٤بعتمد، فهي أكىل ا٤براحل 

: النشاط اإلدارم الذم يستهدؼ توحيد جهود األفراد كالتنسيق فيما بينها كخلق الرغبة كا٢بافز أبنو التوجيو

                                                           
 ، بتصرؼ كاختصار.110( ينظر: الكرمي، اإلدارة ُب عصر الرسوؿ صٌلى هللا عليو كسلم، )مصدر سابق(، ص 1
 .221-220( ينظر: ابن األخوة القرشي، معامل القربة ُب طلب ا٢بسبة، )مصدر سابق(، ص 2
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التوجيو إذف: عملية تنطوم على كل األنشطة الٍب ترشد كتدفع  (، فوظيفة1)لديهم لتحقيق أىداؼ ٧بددة
ا٤برؤكسْب على العمل بكفاءة كفاعلية، فضبلن عن مبلحظتهم أثناء أدائهم ألعما٥بم، كىي من مهٌمات 

 (.2القائد، كتعتمد أساسان على إصدار األكامر كمتابعة تنفيذىا)

سلوؾ األفراد كتوجيهو الوجهة الٍب تساعد على  ك٤با كانت كظيفة التوجيو تتعٌلق بكيفية التأثّب ُب
ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة كأىدافهم الشخصية معان، فقد الح  الباحث أٌف التوجيو كوظيفة إدارية أساسية 
متفق عليها، ٙبوم كظائف إدارية فرعية عٌدة ىي أساسان من مهٌمات القادة، منها: إصدار األكامر، 

، كمتابعة سّب األداء الوظيفي، كمراجعة القرارات كصيانتها كتصويبها عند كالتنسيق بْب اإلدارات كاألفراد
 (: 3ا٢باجة، كلوح  أف ذلك يتٌم من خبلؿ اآللية التالية)

 إصدار التعليمات كالتوجيهات البلزمة للعاملْب. -1
 قيادة ا٤برؤكسْب من خبلؿ ا٤ببادأة كالقدكة ا٢بسنة كاختيار أساليب القيادة الفٌعالة. -2
 لعاملْب ٗبا يتبلءـ مع احتياجاهتم كرفع ركحهم ا٤بعنوية.ٙبفيز ا -3
 االتصاؿ الفٌعاؿ مع ا٤برؤكسْب. -4
 ٙبقيق الرضا الوظيفي. -5
 ٙبقيق ا٤بواءمة بْب أىداؼ ا٤بنظمة كاألىداؼ الشخصية. -6

  توجيوالوظيفة  وركائز الثاين: مقومات رعالف

ية لتلك الوظيفة ا٢بركية، كالٍب يرل كمن مفهـو كظيفة التوجيو السابق، ٲبكن ٙبديد الركائز األساس
 (:4تعرٌب عن ا٤بقومات الضركرية لقياـ كظيفة التوجيو، كىي ابختصار)-على تداخلها-الباحث أهنا

فهم ٭باذج السلوؾ البشرم ك٧بدداتو، كىي الركيزة الٍب تيعُب بفهم الدافعية لدل ا٤بوظفْب  -1
 ليقوموا بواجباهتم بفاعلية ُب ٙبقيق األىداؼ.

اـ النمط القيادم ا٤بناسب، أم القيادة الفٌعالة القادرة على التأثّب ُب سلوؾ ا٤برؤكسْب استخد -2
 كتوجيهو ُب خدمة ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة.

                                                           
 ، ابختصار كتصٌرؼ.152ماؿ، )مصدر سابق(، ص( عبد العليم، مبادئ إدارة األع 1
 ، بتصٌرؼ56( العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 2
 بتصرؼ كاختصار. 31( عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 3
 كما بعدىا، بتصرؼ كاختصار. 153( عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 4
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االتصاالت الفٌعالة، كىو ما توجده تلك القيادة الفٌعالة من ترابط بْب أفراد فريقها، اعتماد  -3
 ، كٙبقيق األداء ا٤بتميز هبم.إلٯباد مناخ موٌحد يساعد على ٙبقيق التعاكف بينهم

 من ادلنظور اإلسالمي وجيوالتوظيفة الثالث: مفهوم  رعالف
كأما التوجيو ُب ا٤بنظور اإلسبلمي، فيعِب: إرشاد األفراد إىل أفضل السبل ألداء أعما٥بم كتنفيذ القرارات 

أصل ككاجب شرعي  ٙبت -برأم الباحث- (، كيندرج أصبلن 1كالتعليمات كفقان لتوجيهات الشرع ا٢بنيف)
عاـ، قد زخر بو القرآف الكرًن كالسنة النبوية كطٌبقو الصحابة كمن تبعهم، كىو: كاجب األمر اب٤بعركؼ 
كالنهي عن ا٤بنكر، بقصد جلب ا٤بصاّب كدفع ا٤بفاسد، كعلى أساس النصح لكل مسلم؛ بل إف القرآف 

نهما من تقارير شرعٌية، ما ىي اب٤بعُب العاـ ا٤بوسع الكرًن، كالسنة النبوية قوالن كفعبلن كتقريران، كما تفرٌع ع
٤بفهـو التوجيو، إال نصوصان كأحكامان كمقررات توجيهية غايتها صبلح حاؿ اإلنساف ُب الدارين، كأما ُب 

 (:2صر ُب النقاط التالية)من كظائف اإلدارة، فتنح ا٤بعُب ا٣باص بتوجيو أفراد ا٤بنظمة كوظيفة

يس كاحد لكل مرؤكس، لكيبل ٰبدث تضارب أك تناقض أك أم كجود رئ وحدة األمر: -1
ازدكاجية ُب القرارات كالتوجيهات كاألكامر اإلدارية، كىو أساس يضبط سلوؾ األفراد 

 كعبلقاهتم كيسٌهل ٙبديد ا٤بسؤكلية.
كىو ُب معُب الشورل الٍب أقرهتا الشريعة  استطالع رأي ادلرؤوسني قبل إصدار التوجيهات: -2

 .كصبلحها للحاؿ ف إمكانية تنفيذ األكامر كالتوجيهاتأصبلن؛ الستبيا
فا٤بدير مسؤكؿ عن مرؤكسيو، كا٤برؤكسوف مشَبكوف  ة واشرتاك الفريق هبا:وحدة ادلسؤوليّ  -3

ساءلة ا٤بشَبكةاب٤بسؤكلية أماـ رئيسهم، كىو ما يعرٌب عنو اب٤بسؤكلية التضامنية 
ي
القائمة على  كا٤ب

 سؤكلية معينة.ٙبٌمل كل فرد من أفراد ا٤بنظمة م
ميداف اإلدارة أصبلن ىو العبلقات اإلنسانية، كمبُب ىذه  ألفٌ  مراعاة االعتبارات اإلنسانية: -4

العبلقات ُب الشريعة على الرٞبة كالتواد كالتعاطف، فبل يكوف التوجيو مبِب على الغلظة 
بار ذلك ببل أك االنتقاص من حقوؽ األفراد ككرامتهم، كاعت ،أك التهٌكم كالسخرية ،كا١بربكت
 يؤدم إىل تشجيع التعاكف ُب ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة. شكٌ 

 

                                                           
 ، بتصرؼ.273األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص ( ينظر: 1
 ، كما بعدىا بتصرؼ.183( ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 2
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 يف الشريعة اإلسالمية وجيوالتوظيفة يف رلال  إجراءات العمل التنفيذيةالرابع:  رعالف

كمن ٝبلة ما تبلور ُب ذىن كمن مفهـو كظيفة التوجيو عمومان، كمن مفهومها من ا٤بنظور اإلسبلمي، 
 (:1)ابلَبتيب التايل إجراءات العمل التنفيذيةَبح ٖبصوصها فإف الباحث يقالباحث، 

ترتكز كظيفة التوجيو ُب اإلدارة اإلسبلمية على مبادئ الشريعة اإلسبلمية، ك٘برم ُب نطاؽ  أواًل:
 لشرع، كال اعتبار ألم أمر أك توجيو ٱبالف أصبلن من أصوؿ الشريعة كمقرراهتا.موافقة اك ا٤بفاىيم اإلسبلمية، 

تيصاغ التوجيهات كاألكامر كقرارات ا٤بنظمة متوافقة مع األىداؼ العامة للمنظمة، كٯبب أال  اثنياً:
 تناقضها شكبلن أك مضموانن.

تيصاغ القرارات كالتوجيهات كاألكامر بواسطة اإلدارة اإلسبلمية بعد دراسة بيئة ا٤بنظمة كحا٥با،  اثلثاً:
ييعترب ذلك من مهمات ا٤بديرين كالقادة، كإىل ا٤بدير أك كاألحواؿ النفسية كالطبائع البشرية للموظفْب، ك 

 القائد كحده ترجع سلطة إعطاء األكامر.

تنديب الشريعة اإلسبلمية إداراهتا اإلسبلمية إىل استشارة ا٤بختصْب عند إرادة كضع قراراهتا  رابعاً:
 كأكامرىا كتوجيهاهتا، كقبل اعتمادىا كإصدارىا.

 كأبمٌ  ،هات كالقرارات كاألكامر معلومة مفهومة كاضحة للمرؤكسْبٯبب أف تكوف التوجي خامساً:
 (. 2ق الغرض منها)كسيلة شرعية ٙبقٌ 

ٯبب أف تكوف التوجيهات كاألكامر ُب نطاؽ ا٤بمكن، من غّب مشٌقة ٦باكزة للحد، إال ا٤بشقة  سادساً:
 العادية ا٤بقبولة احملمولة الٍب يطلبها القياـ ابلواجبات. 

التوجيهات كاألكامر ُب اإلدارة اإلسبلمية ابلتلميح إىل احملفزات اإلٯبابية: الثواب،  تيقرف سابعاً:
 كاحملفزات السلبية: العقاب.

عند تقرير  شخصية كالصفات ا١ببلية للمرؤكسْبعلى اإلدارة اإلسبلمية مراعاة السمات ال اثمنًا:
 .ك٧باكلة التوفيق بينهاكإصدار األكامر كالتوجيهات، 

                                                           
 ، كما بعدىا بتصرؼ شديد.280( ينظر: األشعرم، مقدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص 1
، عٌماف، األردف، دار ا٤بسّبة للنشر، 1، طاإلدارة يف اإلسالم: "ادلنهجية والتطبيق والقواعدي خليفة الفهداكم، ( ينظر: الفهداكم، فهم 2

 ، ابختصار كتصٌرؼ.164ـ، ص2001
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هاتو يوجب الشريعة اإلسبلمية على صاحب القرار ُب ا٤بنظمة الرجوع عن قراراتو كأكامره كتوجت اتسعاً:
 إذا ثبت يقينان أهنا ٚبالف األصوؿ العامة للشريعة، أك ٚبالف أىداؼ ا٤بنظمة العامة صورة أك معُبن.

ارم الذم يواجو القائد، اإلدييندب للقائمْب على كظيفة التوجيو ُب اإلدارة اإلسبلمية شرح ا٤بوقف  عاشراً:
ما غمض فيو عن أفراد ا٤بنظمة للوقوؼ على حقيقتو، كدفعهم للتعامل معو إبٯبابية، كابلشكل الذم ٰبقق ك 

 (.1أىداؼ ا٤بنظمة)

 خطوات ُبُب اإلدارة اإلسبلمية  "التوجيو"لوظيفة  إجراءات العمل التنفيذيةكٲبكن اختصار  
 التايل: التوضيحي ا١بدكؿ

 
 إجراءات العمل التنفيذية لوظيفة "التوجيو" ُب اإلدارة اإلسبلمية" (4) "جدكؿ

 

 

 

 

                                                           
 ، ابختصار.186( ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 1

 .رجوع اإلدارة إىل احلق عند تيّقن اخلطأ يف قراراهتا وأوامرىا: 9

 .شرح ادلوقف اإلداري اخلاص ابدلنّظمة للموظفني وإشراكهم وإطالعهم على الوضع: 8

 . اإلجيايب والسليب: إقران التوجيهات ابلتحفيزين: 7

 .صياغة التوجيهات واألوامر بصيغ شلكنة التنفيذ: 6

 .وضع القرارات بشكل واضح ومعلوم ومفهوم: 5

 .صياغة القرارات ابستشارة ادلختّصني: 4

 .دراسة نفسيات أفراد ادلنظمة واعتبارىا: 3

 .موافقة التوجيهات ألىداف ادلنظمة: 2

 .واألوامر دلنطلق الشرعي للتوجيهاتلتزام اا: 1
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 "وجيوالت" اخلاصة بوظيفة جراءات العمل التنفيذيةرعية إلاخلامس: األدلّة الش رعالف
 ووجو االستدالل هبا

 ينجه ىن من خن حن ُّٱكقاؿ: (، 22األنبياء: )َّ جضحض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱقاؿ تعاىل:  أواًل:

ركا فليؤمٌ  ،: إذا خرج ثبلثة ُب سفرملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ (، 91ا٤بؤمنوف: ) َّ ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 (.1أحدىم)

ىو أف الشريعة اإلسبلمية أرشدت إدارهتا إىل كحدة القيادة، كالٍب ووجو االستدالل دبا ذخكر:   
كضياعو بْب توجيهات كأكامر متضاربة، كيضرب هللا تعاىل الكادر تؤدم إىل كحدة األمر ا٤بانع من تشتت 

ٱٱَّخكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ: سبحانو مثبلن على ذلك بقولو

 .بينهم فييضبط بذلك سلوؾ األفراد، كٙبٌدد عبلقاهتم، كيسٌهل ٙبديد ا٤بسؤكلية (،29الزمر: )

 حص مس خس حس جس ُّٱكقاؿ تعاىل أيضان:  (،24الصافات: ) َّ مه جه منهنٱُّٱ قاؿ تعاىل:اثنياً: 

 ،كؿ عن رعيتو، فاألمّب الذم على الناسؤ مسك كم راع كلٌ : ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ رسوؿ هللا (،286البقرة: ) َّخصمص
 (.2...ا٢بديث)كؿ عنهمؤ كىو مس عليهم، راعو فهو 
أف اإلدارة اإلسبلمية ٙبٌمل موظفيها رؤساءن كمرؤكسْب مسؤكلية ووجو االستدالل دبا ذخكر:   

 تتناسب من موقعو كمنصبو كصبلحياتو، فبل ييعفى أحده من موظفي ا٤بنظمة اإلس
ي
سائلة، بل قد بلمية من ا٤ب

 من الدنيا إال اآلخرة. كاستمرارىا ٛبٌيزت اإلدارة اإلسبلمية بتقرير امتداد ا٤بسؤكلية 

 ىل مل يك ىك ٱُّٱ آمران أحد أفراد منظمتو: عليو السبلـ قاؿ تعاىل على لساف سليمافاثلثاً: 

 إنك أتٌب قومان  ٤بعاذ حْب أرسلو إىل أىل اليمن: ملسو هيلع هللا ىلص كقاؿ(، 28النمل: ) َّنن من زن رن مم ام يل
أىل كتاب، فادعهم إىل شهادة أف ال إلو إال هللا، كأين رسوؿ هللا، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف هللا 
افَبض عليهم ٟبس صلوات ُب اليـو كالليلة، فإف ىم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أف هللا افَبض عليهم صدقة 

ىم أطاعوا لذلك، فإّيؾ ككرائم أموا٥بم، كاتق دعوة تؤخذ من أغنيائهم كترد على فقرائهم، فإف  ،أموا٥بم
، فإهنا ليس بينها كبْب هللا حجاب إذا تكلم بكلمة أعادىا ثبلاث، حٌب تفهم  ملسو هيلع هللا ىلصكاف النيب (، ك 3)ا٤بظلـو

                                                           
كمل يعٌلق  ،377ص ،2608ابب ُب القـو يسافركف يؤمركف أحدىم، رقم/  اب ا١بهاد،كت  ( ركاه أبو داكد ُب سننو، عن أيب سعيد ا٣بدرم، 1

 عليو.
 .412، ص2554ة التطاكؿ على الرقيق، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن عبد هللا بن عمر، كتاب العتق، ابب كراىي 2
كقاؿ: حديث  ،161، ص625رقم/ار ا٤باؿ ُب الصدقة، ( ركاه الَبمذم، عن ابن عباس، كتاب الزكاة، ابب ما جاء ُب كراىية أخذ خي 3

 حسن صحيح.
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ىو أف على ووجو االستدالل دبا ذخكر: ، (2)، ٰبفظو من ٠بعونو فصبلن يبيٌ  م بكبلـو يتكلٌ  ملسو هيلع هللا ىلصكاف ك  ،(1)عنو
أف يعطي فريق عملو من ا٤بوظفْب إجراءات عملهم مرتٌبة معينة كاضحة من غّب لبس أك ا٤بدير أك القائد 

 اشتباه، كأف يكٌرر أكامره كتوجيهاتو بلغة سهلة مفهومة حٌب يستيقن كعي أفراد إدارتو هبا كاملة اتٌمة. 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ قاؿ تعاىل: رابعاً:

 أفٌ  :ىو وجو االستدالل ابآلتني الكرميتنيو ، (88-87لكهف: ا)َّيك ىك مك لك اك ىقيق  يف ىف يث
٥با أف تذٌكر بقيمة العدؿ الٍب بػىنىٍت عليو مبادئها  البدٌ  ،كىي توٌجو موظفيها ،ارة اإلسبلميةعلى اإلد

 .، كالتلويح ابلعقوبة للمفرطْب ُب كظائفهماإلدارية، كأف تستثمر ذلك ُب التحفيز ٢بسن األداء كاإلتقاف

  حج مث ٱُّٱكقاؿ سبحانو: (، 6ا٤بائدة: )َّ مث زث رث يت ىت نت مت ٱُّٱقاؿ تعاىل: : خامساً 

فإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه، كإذا أمرتكم أبمر فأتوا منو ما  :ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ (، 286البقرة: ) َّجخمخ مح جح مج
 .(4... ا٢بديث)فوىم ما يغلبهمكال تكلٌ ... إخوانكم خولكم، جعلهم هللا ٙبت أيديكمكقاؿ:  (،3)استطعتم

أف الشريعة اإلسبلمية تفرض على إداراهتا أف تكوف أكامرىا كر ىو: وجو االستدالل دبا ذخ و 
كقراراهتا كتوجيهاهتا ٤بوظفيها ُب حدكد اإلمكاف، كٲبكن تنفيذىا اب٤بشٌقة ا٤بعتادة الٍب ُب حدكد الوسع 

 .وفما ال يطيق متكلفهكأف تعترب إنسانية كوادرىا، فبل  من غّب حرج أك مشٌقة زائدة عن الوسع، كالقدرة،
(، 59النساء: )َّ هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك ٱُّٱقاؿ تعاىل: سادساً: 

 (. 5)ال طاعة ُب معصية، إ٭با الطاعة ُب ا٤بعركؼ: ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ
ىو أف الشريعة اإلسبلمية فرضت على ا٤برؤكسْب طاعة رؤساءىم ووجو االستدالل ىنا: 

على اإلطبلؽ، كإ٭با بضابط: أف تكوف األكامر كاالنصياع لقراراهتم كالعمل بتوجيهاتو، كلكن ليس 
، كضمن تتحقق من خبل٥بما أىداؼ ا٤بنظمة ،أك دفع مفسدة ،ما فيو جلب مصلحةُب اب٤بعركؼ، أم 

 .األيطر العاٌمة للشريعة
 

                                                           
 .22، ص95ا٢بديث ثبلاثن ليفهم عنو، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أنس، كتاب العلم، ابب من أعاد  1
سن من أجل كقاؿ األرنؤكط: إسناده ح، 43/274ج، 26209( ركاه أٞبد ُب ا٤بسند، عن عائشة، ابب: مسند الصديقة عائشة، رقم/ 2

 رجاؿ الشيخْب. :أسامة بن زيد، كىو الليثي، كبقية رجالو ثقات
 .1254ص.7288( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب االعتصاـ، ابب االقتداء بسنن رسوؿ هللا، رقم/ 3
 .8، ص30رقم/، عن أيب ذر، البخارم سبق ٚبرٯبو،(  4
 .1249، ص7257ء ُب إجازة خرب الواحد، رقم/أخبار اآلحاد، ابب ما جا ( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن علي، كتاب 5
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 َّيك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱتعاىل:  هللا قاؿ سابعاً:

ووجو (، 1)ر عن ٲبينوكفٌ منها، فليأهتا، كليي  خّبان من حلف على ٲبْب، فرأل غّبىا : ملسو هيلع هللا ىلصكقاؿ (، 201األعراؼ: )
ثبت عليو خطأ قراراتو العودة إىل ا٢بق كتصويب ا٣بطأ؛ ألف  من ىو أف الشريعة أكجبت علىاالستدالل: 

، كىو على ا٤بستول اإلدارم كأفضل كأصلح من التمادم فيو ا٢بق أحٌق أف يػيٌتبع، كالعودة عن ا٣بطأ فضيلة،
 . ، كال ينقصوعمل كٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة، كيرفع من شأف ا٤بعَبؼ بو كالراجع عنوصيانة العلى يساعد 

مل تَبؾ اإلدارة اإلسبلمية الصٌناع دكف توجيو، بل تركت اثمنًا: ويف رلال الصناعات اإلسالمية:    
: أخذت على صيٌناع ارف كظائفو الرقابية، كمن أمثلة ذلكللمحتسب كظائف توجيهية على الصناعة تق

 ،فإنو أنفع ما يعمل ٥بذا ؛الركمي "البقس"مشاط الرجالية كالنسائية إال من خشب ألأال يعملوا ا األمشاط
كمٌب عمل من  ،فإنو إذا عملو أخضر ٍب جف يتعوج كينكسر، كأعبله مشط الذبل ان،ال يكوف أخضر  كأف

 ،ينتف شعر اآلدميفإنو يظهر ُب تسرٰبو شعرات من ا٣بشب  ،كخشب النارنج كغّبه  :غّب ىذا ا٣بشب
ة قائما عقب القطع مع كيكوف مدٌ  ،كأف يكوف صحيح الشرح ،ابلصناعة ا١بيدة اعالصنٌ احملتسبي لـز كيي 

أبف يكوف فمو رقيقا  ،كيصح التبطْب ،ألهنا ال ٛبشي إال على الصحيح ؛كيعتمد على ا٤بخرزة ،صحة إنزالو
 .(2)كيتجنب الشعث ،٢بركؼ ابلرندؾفينزؿ ُب الشعر حادة مع تدكير ا ،كس األسنافؤ حٌب ترؽ ر 

أف كظيفة التوجيو اإلسبلمي طالت كبٌينت التوجيهات التقنية ٖبطوات ووجو االستدالل ىنا ىو: 
كاضحة تدفع ا٤برؤكسْب على العمل بكفاءة كفاعلية، كتنمُّ أهنا صادرة عن خربة كمشورة من أىل 

 يل.العمل كجودة ا٤بنتج كرضى العم االختصاص كغايتها إتقاف

 
لوظيفة "الرقابة" يف الشريعة اإلسالمية  إجراءات العمل التنفيذية ادلطلب اخلامس:

 الباحث بيانو ُب الفركع التالية:  كيتناكؿ، ومستنداهتا الشرعية

 رقابةاألول: مفهوم ال رعالف

من ٙبقيق د هبدؼ التأكٌ  ،عيرٌفت الرقابة أبهنا: الوظيفة اإلدارية الٍب ٚبتٌص بقياس كتصحيح األداء  
٧باكلة جعل األشياء تتم طبقان للطريقة أك ا٣بطط  :األىداؼ كا٣بطط الٍب كضعتها ا٤بنظمة... أم أهنا

                                                           
 .725، ص1650فرأل غّبىا خّبان منها، رقم/( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب األٲباف، ابب ندب من حلف ٲبينان  1
 .226( ينظر: ابن األخوة القرشي، معامل القربة ُب طلب ا٢بسبة، )مصدر سابق(، ص 2
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ا٥بدؼ العاـ للرقابة ىو: مساعدة اإلدارة للتأكد من أف األداء الفعلي يتم كفقان للخطط ك ا٤بوضوعة، 
 (.1ا٤بوضوعة)

ة إىل ا٤برؤكسْب؛ للتأٌكد من أٌف أىداؼ كقيل الرقابة ىي: قياس كتصحيح أداء األنشطة ا٤بسند
جعل خطوات الرقابة تنحصر (، كييبُب على ذلك 2ا٤بشركع كا٣بطط الٍب صٌممت للوصوؿ إليها قد ٙبٌققت)

 (.3)اٚباذ القرار التصحيحية، فقياس األداء، ٍب نوعيةالة ك كميٌ الرقابة الكضع معايّب ُب: 

ينفي عن الرقابة كظيفتها ا٤بوضوعية الٍب تتمٌثل  كال يبدك ىذا التعريف مقنعان للباحث، ألنٌو
، كإف  أك ا٤بهٌمة من خطوات تنفيذ ا٤بشركع -صغّبة أك كبّبة-ابالستمرار كا٤برافقة كاالشَباؾ بكل خطوة 

كاف ىناؾ من يعتمدىا كيسميها ابلرقابة البلحقة، كالٍب يرل الباحث أف ىذا النوع أشبو ابحملاسبة ال 
 عقابية، كال ييعُب ابلرقابة ا٤بانعة أك الوقائية الٍب يكوف ىدفها منع كقوع اال٫براؼ ايتهاب٤براقبة، كأف فاعل
 ُب ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة.كٙبذيرىم من التقصّب و األفراد يتوج طريق عن كتصويب الفعل،

ن كالتحٌقق م ،كلذلك يذىب آخركف إىل تعريفها بقو٥بم: الرقابة ىي: كسيلة اإلدارة ٤بتابعة التنفيذ
كأف القرارات يتم تنفيذىا على الوجو السليم، كأف األىداؼ  ،أف األنشطة تتٌم كفقان للخطط ا٤بوضوعة

 (. 4ق)ا٤برغوبة ُب طريقها إىل التحقٌ 

ىو ما ذىب إليو أبو سن ُب  -، كالذم يوافق كجهة نظرهبرأم الباحث- كالتعريف األدؽٌ 
مة هتدؼ أساسان إىل التأكد من أف األعماؿ اإلدارية تسّب ُب تعريفو الرقابة بقولو: الرقابة: عملية متابعة دائ

 ،ا٘باه األىداؼ ا٤بخططة بصورة مرضية، كما هتدؼ إىل الكشف عن األخطاء كاال٫برافات كتصحيحها
 (.5بعد ٙبديد ا٤بسؤكؿ عنها ك٧باسبتو احملاسبة القانونية العادلة)

 التطبيقيةإجراءاهتا ك لعملية اإلدارية ل ستمرةمتابعة م عملية :ثالباح برأيالرقابة واخلالصة: فإن 
 .ا٤بوضوعة تحقيق األىداؼكدفعها كتسديدىا ل ؛معايّب ا٤بنظمة كخططهاقيم ك كالتأكد من مطابقتها ل

 

                                                           
 ابختصار شديد كتصٌرؼ. 196-194ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص  ( 1
 .82( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص2
 كما بعدىا بتصرؼ. 85يم كتطوير ا٤بناىج، )مصدر سابق(، ص( ينظر: مبادئ إدارة األعماؿ، اإلدارة كماىيتها، اإلدارة العامة لتصم 3
 ، بتصرؼ كاختصار.194( ينظر: عبد العليم، مبادئ إدارة األعماؿ، )مصدر سابق(، ص 4
 .146( ينظر: أبو سن، اإلدارة ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص 5
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 رقابة الثاين: مقومات ال رعالف

ا كعليها، قـو إال هبلعملية اإلدارية مقومات كأسس ال تكمن ٦بمل مفهـو الرقابة يظهر أف لوظيفة الرقابة ُب ا
 (:1كٲبكن استخبلصها ٩با سبق كاختصارىا ُب النقاط التالية)

 تتوافق مع فلسفة ا٤بنظمة كرؤيتها كرسالتها. ،للرقابة ا٤بقصودة معايّب كمٌية كنوعية كجود -1
 ٗبوضوعية، كٗبا يناسب ٙبقيق أىداؼ ا٤بنظمة. اختيار ا٤بعايّب الرقابية -2
 ا٤بنظمة. زانن مع حجم كطبيعة نشاطأف يكوف النظاـ الرقايب متوافقان كمتوا -3
 توافر القدرات كا٤بعارؼ اإلدارية كالفنية للقائمْب على أجهزة الرقابة. -4
 كضوح الواجبات كا٤بسؤكليات كالصبلحيات لكل العاملْب ُب ا٤بنظمة. -5
 أف توضع اآلليات الٍب تضمن استمرارية العملية الرقابية. -6
القادرة على التصحيح كالتصويب كالتحفيز كالعقوبة أف يكوف للجهة الرقابية الكفاءة كالسلطة  -7

 كفق ا٤بعايّب ا٤بوضوعة.

 من ادلنظور اإلسالمي رقابةالثالث: مفهوم ال رعالف

لرقابة مفهـو ٨بتلف، حيث يشَبؾ فيها جهات كآليات كأطراؼ عٌدة: كأما ُب الشريعة اإلسبلمية، فل
ُب  إدارية داخلية مباشرة من الرئيس أك ا٤بسؤكؿ ا٤بباشررقابة إ٥بية تورث رقابة ذاتية رادعة دافعة، كرقابة 

، كرقابة تيشرؼ على إدارة بيئة ا٤بنظمة ةيتنفيذ، كغّب مباشرة من كيٌل األمر كمن ٲبثلو من أجهزة ا٤بنظمة
اجتماعية مؤثرة، فكل فرد ُب اجملتمع اإلسبلمي مسؤكؿ عن مراقبة السلوؾ العاـ لغّبه كتصويبو عند ا٢باجة 

فالرقابة اإلدارية ُب على ما سبق: بناءن (، ك 2درتو: بيده أك لسانو أك قلبو كذلك أضعف اإلٲباف)قٕبسب 
ا١بوانب متكاملة األبعاد، فهي رقابة علوية  ةداإلسبلـ رقابة شاملة كمتكاملة كمتعمقة كتفصيلية؛ ألهنا متعدٌ 

على الرؤساء كعلى غّبىم من  من هللا سبحانو، كرقابة إدارية من الرئيس، كرقابة شعبية من األفراد
 (.3األفراد)

                                                           
 ر شديدين.، بتصٌرؼ كاختصا64( ينظر: العيدركس، مقدمة ُب اإلدارة، )مصدر سابق(، ص 1
ٲباف(، ركاه مسلم ( قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )من رأل منكم منكرا فليغّبه بيده، فإف مل يستطع فبلسانو، فإف مل يستطع فبقلبو، كذلك أضعف اإل 2

 .42، ص49هي عن ا٤بنكر من اإلٲباف، رقم/ُب صحيحو، عن أيب سعيد ا٣بدرم، كتاب اإلٲباف، ابب بياف كوف الن
 .191ينظر: ا٣بضّبم، الفكر اإلدارم ُب اإلسبلـ، )مصدر سابق(، ص(  3
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أساسها اإلٲباف ابهلل كاالعتقاد ابليـو اآلخر،  ،الٍب تينشئها الشريعة ُب نفس الفردفهي الرقابة الذاتية أما 
كىي ضمانة قوية لسبلمة كشرعية السلوؾ اإلدارم؛ ليقْب الفرد أبنو إذا استطاع أف يفلت من رقابة 

لت من مساءلة هللا تعاىل، كىو أساس ٩بٌيز للشريعة، كلو استطاعت اإلدارات كمساءلة القانوف، فلن يف
تفعيلو ُب نفوس أفرادىا لوٌفر ذلك من الناحية االقتصادية مزيدان من الوقت كا١بهد كا٤باؿ الذم سيػيرىٌد على 

 ؛مسؤكلية ا١بميع عملية الرقابةمن عل كأما الرقابة االجتماعية: فهي الٍب ٘ب؛ (1)انتج أرابح ا٤بنظمة العاـ
الرقابة بذلك لتساند  ،ل كل فرد ُب اجملتمع مسؤكلياتو الرقابية ُب حدكد استطاعتو كطاقتو كقدرتوأبف يتحمٌ 

 (.2)الذاتية كتوقظها كلما أصاهبا فتور

بْب اإلدارة اإلسبلمية كاإلدارة الوضعية،  شاسعو  بوفو  بوجود إىل التأكيد بعض الباحثْب يذىبوعليو: 
على قيمٍب األمانة كا٤بسؤكلية، كيرل أيضان أبف الرقابة -فضبلن عما سبق-ُب الرقابة اإلسبلمية إذ يعٌوؿ

اإلسبلمية ذات صفة مشولية من انحية التطبيق، حيث تغطي أداء كافة أعضاء ا٤بنظمة رؤساءن كمرؤكسْب، 
لك أف تتوافر ُب ا٤براقب كاجبها حينها التأكد من مشركعيتو، كيشَبط لذ ألم عمل إدارم؛ ألفٌ  ةكأهنا سابق

شركط: اإلسبلـ، كالرشد، كالعلم، كالقدرة كالسلطة، كالقدكة، كاألمانة، كاإلٯبابية، كا٢بياد، كالرفق، 
 .(3)كالتيقن

على ٦باالت كيتوزع  يرتسم ا٤بنهج اإلسبلمي ُب الرقابة رقابة أعبله، يبلح  أفكمن مفهـو كظيفة ال
 (4)، كىي:أربعة

ارسها ا٢بكومة على نقسم إىل إدارة داخلية مباشرة، كخارجية ٛبكىي الٍب تالرقابة اإلدارية:  -1
 ، كمن بعده ُب ا٣ببلفة اإلسبلمية.ملسو هيلع هللا ىلصأجهزهتا ا٤بختلفة، ككانت معركفة منذ عهد رسوؿ هللا 

 .، كىو أصل ُب الشريعةرقابة اجملتمع: تتمثل ُب األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر -2
 .ديواف ا٤بظامل فجر اإلسبلـكقد تواله منذ رقابة القضاء:  -3
 ، كمبناه على االعتقاد ابهلل كاليـو اآلخر.كىي أىم أنواع الرقابة ،الرقابة الذاتية: رقابة الضمّب -4

                                                           
 ، بتصرؼ.52( ينظر: الفنجرم، ذاتية السياسة االقتصادية اإلسبلمية، )مصدر سابق( ص 1
 ، كما بعدىا ابختصار كتصرؼ.466مصدر سابق(، ص)( ينظر عساؼ، النظرية اإلسبلمية العلمية ُب اإلدارة،  2
 ، كما بعدىا ابختصار كتصرؼ.347قدمة ُب اإلدارة اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ص( ينظر: األشعرم، م 3
ىػ، 1422مكتبة ا٣بدمات ا٢بديثة ٔبدة،  ادلنهج اإلسالمي يف إدارة األعمال،( ينظر: عساؼ، ٧بمود عساؼ،  4

l.net/articles.php?action=show&id=522https://www.manha  ا٤بقاالت، قسم : الثقافة اإلدارية، إدارة ،
 ىػ.1/12/1430األعماؿ من منظور إسبلمي، إضافة: نور الزبّب مشس ا٢بق، اتريخ اإلضافة 
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 يف الشريعة اإلسالميةلوظيفة الرقابة  إجراءات العمل التنفيذيةالرابع:  رعالف

ُب ا٣بطوات  غةن الرقابة مصا لوظيفة إجراءات العمل التنفيذية أف تكوف ك٩با سبق، يقَبح الباحث
 التالية:

 و،نفسك٧باسبة  ،ابستمرار بنفسو الشخصي هأداءٯبب على الفرد العامل ُب ا٤بنظمة مراجعة  -1
 "الزمبلء" لدل األفرادأف ٰبٌفزه ، ك ونفسالذاتية ُب كتقوًن األداء كتفعيل الوازع الديِب كالرقابة 

 كة بْب ٝبيع أفراد ا٤بنظمة.كإقرار ذلك ثقافة مشَب  ،كفقان ٤بقتضيات الشريعة
قبل األداء للتأكد من مشركعية  يةنفيذالتا٣بطوات  على ا١بهة ا٤بسؤكلة ُب اإلدارة مراجعة -2

أثناء األداء لضماف استمرارية الرقابة كصيانة متابعة ذلك النشاط كالغاّيت كالوسائل، ك 
 طأ.ا٣ب تقوًنك ٫براؼ العمليات، كبعد األداء لتقييم األداء كتصحيح اال

بقيم  يةالتنفيذا٤بستمر قبل كأثناء العملية كالتذكّب  التنبيوٯبب على ا٤بسؤكلْب ُب اإلدارة  -3
 .أك الوقوع ُب ا٣بطأ قبل كقوعو اال٫براؼ عن األىداؼ التحذير منك  ا٤بنظمة كأىدافها،

كتقيمو  قياس كاقع التنفيذبشكل مستمر ك  يةالتنفيذمتابعة العملية على مسؤكيل الرقابة  -4
 .تمرارابس

 كا٤بعايّب ابألىداؼ كما أي٪بز منها ،يةالتنفيذالعمليات  مقارنة كاقعمن كاجبات قسم الرقابة:  -5
 .بقصد ضبط التنفيذ كفق ا٤بعايّب ا٤بوضوعة قياس نتائج ا٤بقارنةُب ا٣بطة ابستمرار، ك  ا٤بوضوعة

إىل مزيد دفع كال النتائج لؤلىداؼ، ُب حاؿ مطابقة اإلٯبايب التحفيزتعتمد اإلدارة أسلوب  -6
ليبقى  ؛عند ا٢باجة ابلردع كالعقوبة سليب ا٤بتمثلالابلتحفيز  ، كالتلويحالنجاحك  التطوير من

 ا٤بسار منضبطان بْب الَبغيب كالَبىيب.
ُب حاؿ كقوع ا٣بطأ أك اال٫براؼ عن ا٤بسار ا٤بوضوع، يعمد ا٤بسؤكلوف عن العملية الرقابية إىل  -7

كتصويب  ،إجراء التعديبلت، ك ها بشكل علميكٙبليل ،اال٫براؼا٣بطأ أك تشخيص أسباب 
 ككفق ا٤بعايّب ا٤بوضوعة، كا٤بركنة البلزمة. ،كحسب القدرة ،كتصحيح ا٣بطأ فوران  ،ا٤بسار

كإصدار اللوائح البلزمة لضماف عدـ تكرار  ،القوانْبك  تعمل اإلدارة على كضع الَبتيبات -8
خطوات ُب  "رقابةال"وظيفة ل التنفيذية إجراءات العملكٲبكن اختصار .. اال٫براؼ أك ا٣بطأ.

 التايل: التوضيحي ا١بدكؿ
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 ُب اإلدارة اإلسبلمية"" الرقابة" لوظيفة التنفيذية العمل إجراءات (5) "جدكؿ

 

 "الرقابة"وظيفة اخلاصة ب جراءات العمل التنفيذيةاخلامس: األدلّة الشرعية إل رعالف
 كمنها:، ووجو االستدالل هبا

 ٍّ ٌُّّٱكقاؿ: (، 52األحزاب: )َّٱىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱاىل ُب غّب موضع: قاؿ تعأواًل: 

 َّ رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱ:تعاىل كقاؿ (،4ا٢بديد: )َّ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

 مع جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس ٱُّٱكقاؿ: (، 5آؿ عمراف: )

 أم: إفٌ  ،ويف كهتديدفيو ٚبالشوكاين بقولو: ك  ٱبتصره اإلماـووجو االستدالل: (، 105التوبة: ) َّمغ جغ
عملكم ال ٱبفى على هللا كال على رسولو كال على ا٤بؤمنْب، فسارعوا إىل أعماؿ ا٣بّب، كأخلصوا أعمالكم 

رغب  ،أك شران  ،سواء كاف خّبان  ،عملو ال ٱبفى علم أفٌ  منٍ  هلل عز كجل، كفيو أيضا ترغيب كتنشيط، فإفٌ 
 يولد الرقابة الذاتية الٍب تضبط كتصٌحح كتصٌوب ا٤بسار.، كىذا (1)إىل أعماؿ ا٣بّب، ك٘بنب أعماؿ الشر

                                                           
، دمشق، دار ابن كثّب، 1، طديرفتح القىػ(، 1250( ينظر: الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب:  1

 .2/455ىػ، ج1414

 عمل الرتتيبات الالزمة لضمان عدم تكرار اخلطأ: 10
 إجراء التعديالت الالزمة حبسب الطاقة ووفق معايري ادلنظمة ودبرونة اتمة: 9
 تشخيص أسباب اخلطأ أو االحنراف وربليلها بشكل علمي : 8
 اعتماد التحفيزين اإلجيايب والسليب: 7
 قياس نتائج ادلقارنة وفق ادلعايري احملددة: 6
 مقارنة واقع العمليات التطبيقية ابألىداف وادلعايري: 5
 متابعة العملية التنفيذية ابستمرار وقياس واقع التطبيق: 4
 التذكري بقيم ادلنظمة وأىدافها والتحذير من االحنراف ابستمرار: 3

 التأكد من مشروعية النشاط والغاايت والوسائل: 2
 تفعيل الوازع الديين يف النفس وابقي الفريق : 1
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ما اإلحساف؟ قاؿ: أف تعبد هللا كأنك تراه، فإف مل تكن تراه فإنو  ملسو هيلع هللا ىلصسيئل رسوؿ هللا اثنياً: 
أف رسوؿ : ووجو االستدالل ابحلديثني ىو(، 2)قاؿ: ال يسرؽ السارؽ حْب يسرؽ كىو مؤمن، ك (1)يراؾ
كأعلى  إٯباد جهاز كآلية الرقابة الذاتية ُب كجداف ا٤بؤمنْب، كربط ذلك أبىمٌ  قصد ببيانو أعبله إىل ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ُب كل اجملاالت، حيث ٲبكن من خبل٥با تفعيل  يةالتنفيذقيمة إٲبانية، ليقينو أبثر ذلك ُب ضبط العملية 
 كقع اال٫براؼ. ما ذا الرقابة الوقائية ا٤بانعة من اال٫براؼ، كالرقابة العبلجية الٍب تيعُب ابلتصحيح كالتصويب إ

، أك ليست لو زكجة فليتزكج، كليس لو منزؿ، فليتخذ منزالن  لنا عمبلن  : من كيلى ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  قاؿاثلثاً: 
سول ذلك فهو  ة، كمن أصاب شيئان خذ دابٌ ، أك ليست لو دابة فليتٌ أك ليس لو خادـ فليتخذ خادمان 

 التزاـووجو االستدالل بو ىنا أيضًا ىو: ، (، كقد استدؿ الباحث هبذا عند عرضو لتقييم ا٤بوظف3)غاؿّّ 
من ا٤بسكن كالزكجة كالكفاية  ا٤بادية الضركرية الشخصية يهابتوفّب حاجات موظف العامة اإلدارة اإلسبلمية
كصيانتو من االختبلس كالوقوع ُب ا٢باجة الدافعة إىل ا٢براـ، كىذه  النفسياستقراره ا٤بادم ك ا٤بالية لضماف 

 .ُب أٌم منظمة لعملية الرقابيةالتزاـ قيم األمانة، كا٤بساعد ُب ضبط ااإلٯبايب الدافع إىل  أحد كجوه التحفيز

كٌب منو أخذه، كما هني بقليلو ككثّبه، فما أي  من استعملناه على عمل، فليجئٍ : ملسو هيلع هللا ىلصقاؿ رابعاً: 
ووجو (، 5)، فما أخذ بعد ذلك فهو غلوؿمن استعملناه على عمل فرزقناه رزقان (، كقاؿ: 4)عنو انتهى

دائم كاف كاف دائم التذكّب أبحكاـ كقوانْب كقيم ا٤بنظمة، ك   ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  االستدالل ابحلديثني ىو:
 ـ اال٫براؼ أكالتحذير من اقتحاـ حدكدىا كأحكامها كمبادئها، كبذلك يضع الَبتيبات البلزمة لضماف عد

 .يةالتنفيذالعودة إىل اال٫براؼ أك ا٣بطأ ُب العملية 

ة، فلما جاء بيٌ تٍ رجبل على صدقات بِب سليم، يدعى ابن اللُّ  ملسو هيلع هللا ىلصاستعمل رسوؿ هللا  خامساً:
حٌب  : فهبل جلست ُب بيت أبيك كأمكملسو هيلع هللا ىلصفقاؿ رسوؿ هللا  ،كم كىذا ىديةحاسبو، قاؿ: ىذا مالي 

                                                           
، 50إلٲباف كإلسبلـ كاإلحساف، رقم/عن ا ملسو هيلع هللا ىلص( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ىريرة، كتاب اإلٲباف، ابب سؤاؿ جربيل النيب 1

 .12ص
، التميمي، أبو حاًب، الدا 2 اإلحسان ىػ(، 354رمي، البيسٍب )ا٤بتوَب: ( ينظر: ابن حباف، دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى

ىػ(، ٙبقيق كتعليق: شعيب  739، ترتيب: األمّب عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي )ا٤بتوَب: 1، طيف تقريب صحيح ابن حبان
، كقاؿ: 10/260ج، 4412ركاه عن أيب ىريرة، ابب ذكر نفي اإلٲباف عن الزاين، رقم/ـ، 1988األرنؤكط، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 
 إسناده صحيح على شرط البخارم.

 .29/543ج ،18015رقم/ ا٤بستورد بن شداد، عنمسند أٞبد،  ( سبق ٚبرٯبو، 3
 .824، ص1833ب ٙبرًن ىداّي العماؿ، رقم/( ركاه مسلم ُب صحيحو، عن عدم بن عمّبة الكندم، كتاب اإلمارة، اب 4
، كقاؿ: صحيح على 1/563ج ،1472رقم/ ابب حديث دمحم بن أيب حفصة، عن أبيو، ( ركاه ا٢باكم ُب مستدركو، عن عبد هللا بن بريدة 5

 شرط الشيخْب، كمل ٱبٌرجاه.
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، فحمد هللا كأثُب عليو، ٍب قاؿ: أما بعد، فإين أستعمل ملسو هيلع هللا ىلص ٍب خطبنا ؛أتتيك ىديتك إف كنت صادقا
لكم كىذا ىدية أىديت يل، أفبل جلس ُب بيت ين هللا، فيأٌب فيقوؿ: ىذا ماي كم على العمل ٩با كاٌل الرجل من

 (.1)إال لقي هللا ٰبملو يـو القيامة ،وبغّب حقٌ  منكم شيئان  أبيو كأمو حٌب أتتيو ىديتو، كهللا ال أيخذ أحده 

فْب، ك٧باسبتهم، كاضح ُب كجوب اإلشراؼ كالرقابة على ا٤بوظووجو االستدالل ابحلديث: 
حكم، كقطع أسباب ٧باابة ا٤بأخوذ منو، كجواز كالية أك سلطة أك  م عليوكمنعهم من قبوؿ ا٥بدية ٩بن ٥ب

تنبيو ا٤بوظف كٚبويفو كٙبذيره من الوقوع ُب ا٢براـ، كتوبيخو إف لـز األمر، ككل ذلك بقصد إخراج ا٤بؤٛبن 
 (. 2ألحكاـ الشرع) )ا٤بوظف( عن داعية ىواه كإدخالو ُب كجوب االمتثاؿ

طعاـ، فأدخل يده فيها، فنالت  من ةو رى بػٍ على صي  مرٌ  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسوؿ هللا  هنع هللا يضر، عن أيب ىريرة سادساً:
، فقاؿ: ما ىذا ّي صاحب الطعاـ؟ فقاؿ: أصابتو السماء ّي رسوؿ هللا، قاؿ: أفبل جعلتو فوؽ و بلبلن أصابعي 

يتابع  ملسو هيلع هللا ىلصأنو ووجو االستدالل ابحلديث ىو: (، 3)يس منافل ٍب قاؿ: من غشَّ  ،الطعاـ حٌب يراه الناس
كمدير أعلى للشؤكف التشريعية -العملية الرقابية بنفسو، كيباشرىا بيده، ليضع كيرٌسخ ا٤بعايّب الشرعية

قٌوـ اال٫براؼ، كيصحح ا٣بطأ كيشٌخص العلل، ليي  ،للتجارة اإلسبلمية، كيكشف عن ا٣بلل-كاالقتصادية
ع بقولو: "من غٌش فليس منا" البلئحة ا٤بعلىنة الرادعة ا٤بانعة من العودة إىل اال٫براؼ كيض، ا٢باصل ُب حينو

 مرٌة أخرل.

ُب حياتو رقيبان على نوابو متعقبان ألفعا٥بم، أيمرىم اب٢بج كل عاـ ليحكم هنع هللا يضر اف عمر كسابعاً: 
ضع كالتو للمراقبة الشديدة كالصارمة (، كما أخ4بينهم كبْب الرعية، فيأمرىم كينهاىم كٲبنعهم ٩با يكرىو)

 ،ي أعما٥بمأك البعوث الٍب كاف يبعثها لتقصٌ  ،عن طريق العيوف ؛كىم ٲبارسوف كاجباهتم اليومية ُب أقاليمهم
لها إىل حاضرة ا٣ببلفة مباشرة، فكاف الواحد منهم عرضة للعزؿ أك السجن كنقٍ  ،كاستطبلع أراء الرعية فيهم

                                                           
 .1203، ص6979حتياؿ العامل ليهدل لو، رقم/( ركاه البخارم ُب صحيحو، عن أيب ٞبيد الساعدم، كتاب ا٢بيل، ابب ا 1
)ٕبث  والضوابط الشرعية يف إدارة ادلوارد ادلالية: "مدخل حديث ابن اللُّتبية"، السنة النبوية( ينظر: العضراكم، عبد الرٞباف العضراكم،  2

العربية  ٧بكم(، الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ديب، اإلمارات
 بتصٌرؼ. 386-1/385ـ، ج2015ا٤بتحدة، 

 كقاؿ: حديث حسن صحيح. ،319ص ،1315َبمذم ُب جامعو، عن أيب ىريرة، كتاب البيوع، ابب كراىية الغش، رقم/ ( ركاه ال 3
بن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ( ينظر: ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن  4

، ٙبقيق: دمحم رشاد سامل، الناشر: جامعة 1، طمنهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية(، ىػ728الدمشقي، )ا٤بتوَب: 
 .6/158ـ، ج1986اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، 
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أك اإلغفاؿ عن أداء  ،أك القسوة مع الرعية كالتعايل عليها ،أك الثراء ،النعمة إذا ما ظهرت عليو إشارات
 .(1مْب كيسمع مشاكلهم)كاجباتو، ككاف يستقبل ا٤بتظلٌ 

، كمتابعة لشؤكف العامةائلدارات الفرعية ك  متابعة اإلدارة العليا لُبووجو االستدالل واضح: 
 ، كإيقاع العقوبة إف لـز األمر، كتصويب ا٣بطأ ُب حينو.ذابستمرار كقياس كاقع التنفي يةنفيذتالالعملية 

 ُب رقابة الصناعة اإلسبلمية، يورد الباحث مثبلن  إجراءات العمل التنفيذيةكمن أرقى كأدؽ اثمنًا: 
على صٌناع زيت  اإلسبلمية العاٌمة اإلدارة التنفيذيةفرضتها  : ما جاء من إجراءات كاجبةكىو كاحدان،

: إلدارة اإلسبلمية على رعيتها، إذ فرضت التايللك أحد كاجبات ا٢بسبة الٍب تقـو هبا االسمسم، كاعترب ذ
ٲبنعهم أف يعملوا السمسم إال بعد غسلو كٚبليتو  ،بصّب بصناعتهم ،عليهم رجل ثقة ؼى رَّ عى ينبغي أف يػي )

نزؿ يعصر الشّبج إال ع أف يا نٌ من الصي  ن أحده كٌ كال ٲبي  ؛ٍب بعد ذلك يطحنو ،و حٌب تطّب قشرتوكٙبميصو كدقٌ 
ر من كأف يكوف ُب كسطو ثياب ضيقة األكماـ الحتماؿ أف يعرؽ فيقطي  ،بعد غسل رجليو ابحملكة كطهارهتا

لزمهم ابلنظافة كيي  ،الحتماؿ أف يتكلم فيقع من بصاقو شيء ُب عجْب الشّبج مان لثٌ كأف يكوف مي  ،عرقو شيء
ال سيما ُب زمن -راش بعد العمل، كيعاير ا١برار الٍب ٥بمكيغطوا ا٤بعاجن ابألب ،كالطهارة ُب ٝبيع أحوا٥بم

 (.2()ستة كعشركف رطبل كربع رطل :كعيارة ا١برة ابلرطل ا٤بصرم ،و ٱبف كزهنافإنٌ -الصيف

طالت اجملاؿ الصناعي راقبت كل اجملاالت حٌب  العاٌمة أف اإلدارة اإلسبلميةووجو االستدالل ىو: 
إجراءات عمل ككضعت لو معايّب رقابية دقيقة ُب  ،على أداءه كما طالت غّبه، كانو أشرفتا٣باص،  
ناسب ٙبقيق ت معايّب كمٌية كنوعية للرقابة ا٤بقصودة ٗبوضوعية تكجدكاضحة، فنراىا كقد: أ تنفيذية
توافر القدرات كا٤بعارؼ اإلدارية كالفنية للقائمْب على أجهزة قصودة، كأهنا حرصت على ىداؼ ا٤باأل

ُب صنعتو، كأهنا  ةالثقة ُب شخصو، كالبصّب تو: ابلعريف، كأكجبت أف تتوافر فيو صفة ، كالذم أ٠بالرقابة
 لعمليةاب القياـاآلليات الٍب تضمن  ت ٥باكضع، ك كاجبات كمسؤكليات كصبلحيات العاملْب تكضحأ

 كفق ا٤بعايّب ا٤بوضوعة. يةالتنفيذ

 

 

                                                           
 357-356( ينظر: البياٌب، التنظيم اإلدارم ألمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطاب، )مصدر سابق(، ص 1
 22امل القربة ُب طلب ا٢بسبة، )مصدر سابق(، ص( ينظر: ابن األخوة القرشي، مع 2
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 لثالفصل الثا خالصة

قد ، ك نظرية اإلدارة اإلسبلميةل ءات العمل التنفيذيةعنواف: إجراٙبت  لقد جاء الفصل الثالث 
فيو ر حرٌ كاآلليات كالتطبيق على كظائف اإلدارة ا٢بديثة ُب ٛبهيد  التأصيل كالنماذجتناكؿ فيو الباحث 

٭باذج إجراءات العمل التنفيذية لبعض  -ابختصار -كأكرد فيو  إجراءات العمل التنفيذية،مصطلح الباحث 
، كمبحثْب: عرض ا٤ببحث األكؿ لنماذج إجراءات العمل التنفيذية ُب الشريعة اإلسبلمية النظرّيت ا٢بديثة

كآليات ٙبويل الطركحات النظرية للشريعة اإلسبلمية ُب اإلدارة إىل إجراءات عمل تنفيذية ُب مطلبْب 
كمستنداهتا  يةاإلدارة اإلسبلممنفصلْب، ليأٌب ا٤ببحث الثاين ُب بياف إجراءات العمل التنفيذية لوظائف 

، ليدٌكف الباحث بعدىا الشرعية، ُب ٛبهيد كٟبسة مطالب توافقان مع كظائف اإلدارة ا٣بمس ا٤بتفق عليها
 التالية: ُب النقاط ىذا الفصلن ا٤بستخلصة ممبلحظاتو 

 ابلتفصيل ا٤بنظمة ألعضاء وٌضحتي  داخلي عمل خطٌة تعِب: إجراءات العمل التنفيذيةأف أواًل: 
أٌف ، ك كالعملي القانوين حركتهم ٦باؿ ٥بم كٰبدد ككاضحة، كمرتٌبة مكتوبة ٖبطوات األعماؿ ذتنفي كيفية
أٌف ك  ؛كيفية تنفيذ نشاط ما، كحدكد كأحكاـ إطار حركتهم القانوينعن:  : أف ٚبرب أعضاء الشركة تهاكظيف

يع ا٤بهاـ بْب األقساـ، تساعد على توز أهنا فائدهتا: تنظيم عمل ا٤بنظمة كفق مقاييس معلومة لكل الفريق، ك 
تحديد ا٣بلل اإلدارم ُب مسار العملية لكتقليل جهود اإلدارة ُب ا٤بتابعة، كتسهيل تدريب ا٤بوظف ا١بديد، 

 فوران. كتصويبواإلدارية 

كما تفرٌع  اإلدارة اإلسبلميةلوظائف  إجراءات العمل التنفيذيةأنو ٲبكن كضع آلية ٙبصيل اثنياً: 
كالسيما ثركة أصوؿ -ذلك ابالستناد إىل ا٤بخزكف ا٥بائل للَباث اإلسبلمي عنها من خبلؿ كضع أسس

كاالستفادة من ٕبوثها ا٤بعاصرة الٍب ٕبثت ُب ا٤بناىج التطبيقية لؤلحكاـ الشرعية كالفقو "التنزيلي"، -الفقو
كطرح رؤلن كأفكاران من خبلؿ ذلك آللٌيات نقل ما حصل على مستول الفهم التجريدم لؤلحكاـ 

تعمل ُب توجيو  إجراءات عمل تنفيذيٌةقررات الشرعية عمومان كا٣باصة ابإلدارة على كجو التحديد إىل كا٤ب
 .تطبيقيالسلوؾ ال

كىو الفلسفة  ادلقوم القيمي:: ، ىيمقومات ضركرية ثبلثةإلجراءات العمل التنفيذية  أفٌ اثلثاً: 
كفقو؛  إجراءات العمل التنفيذيةكن صياغة كاإلطار العاـ الذم ٲب شرعية،ال ةرجعيالعامة للنموذج، كا٤ب

حاز من العلـو كا٣بربات العلمية ادر البشرم: "الفريق" الذم كىو كجود الشخص أك الك وادلقوم البشري:
كالعملية، كأتٌىل ٗبا لديو من إمكانيات من امتبلؾ "ا٤بلكة االستشرافية" الٍب ٛبٌكنو من ترٝبة النصوص 
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 إجرائيةخطوات ككضع آلية ٙبويل السياسات اإلدارية ٗبنطقية ُب  ،شريعةضمن إطار الفلسفة العامة لل
كىو األدكات كالوسائل الفنية الٍب البٌد منو لقياـ  وادلقوم التقين:، إجراءات عمل تنفيذيةبصيغ  كقولبتها

 .إجراءات عمل تنفيذيةالعملية التحويلية من الطركحات النظرية إىل 

كحات النظرية ُب الشريعة اإلسبلمية لوظائف اإلدارة كشٌب فركع اإلدارة أنو ٲبكن ٙبويل الطر رابعاً: 
عملية كاقعية شاملة مرنة على قدرو عاؿو من  ة ابألدلة الشرعية، كأهنا تقنيةمدعوم ةإجراءات عمل تنفيذيإىل 

 ا١بودة كالفاعلية كالكفاية الٍب تستطيع استيعاب التطور ُب كل زماف كمكاف.

ا٤بستنبطة من الطركحات النظرية للشريعة اإلسبلمية ُب ٦باؿ  ت العمل التنفيذيةإجراءاأف  خامساً:
ُب ا٢بقل ا٤بيداين ٗبا يزيد  التطبيقيةإبمكاهنا تقدًن ٦بموعة متكاملة من التقنيات كاألدكات  ،إلداريةاالعملية 

من التكاليف، كذلك من اإلنتاج كمن فاعلية ا٤بوظفْب، كٗبا يطٌور العمل كيرفع مستول األداء، كٱبٌفض 
 ابالستناد إىل تفعيل ا١بوانب القيمية كالتقنية معان كالٍب بلورت كمٌيزت فلسفة اإلدارة اإلسبلمية.

من خبلؿ ما أكرد -لوظائف اإلدارة اإلسبلمية أعطت إجراءات العمل التنفيذيةأف  سادساً:
ات التنظيم كالتنسيق، مبادئ عملية مشلت خطوات كضع ا٣بطط كاألىداؼ، كآلي-الباحث من ٭باذج

كتقنيات التوظيف الٍب مشلت خطوات جذب ا٤بوظفْب كاختيارىم كاختبارىم كمتابعتهم كتقيمهم، كطرؽ 
التوجيو العملية، كآليات كأدكات كخطوات الرقابة قبل كأثناء كبعد إجراء العمليات اإلدارية خبلؿ مسّبىا 

 ٫بو ٙبقيق األىداؼ ا٤بوضوعة.
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 ادلشروع وسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية: طبيعة: مالفصل الرابع

 .وأىدافو ومنهجية إعداده
 سبهيد: من النظرية إىل التطبيق

 تقومي أداء البنوك اإلسالمية ادلبحث األول: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي وموسوعة

 اإلسالمية البنوكادلبحث الثاين: عرض وصفي ومنهجي دلراحل وخطوات تقومي أداء 
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وأىدافو ومنهجية  الفصل الرابع: موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية: طبيعة ادلشروع
 .إعداده

 

 سبهيد: من النظرية إىل التطبيق

ك٤بٌا حصل العلم ُب جانبو النظرم ُب القسم األكؿ من ىذا البحث بكوف الشريعة اإلسبلمية أمٌدت 
كأسسها كمبادئها كقيمها الٍب  الشريعة ن ٦بموع أحكاـتشٌكلت م- خاصة ك٩بيزةاإلنسانية بنظرية إدارية 

أفرزت مفاىيمها كتصوراهتا الٍب تيعرٌب عن فلسفتها ا٤بستندة أساسان على أحكاـ الكتاب العزيز كالسٌنة 
نظرية مل ٚبرج ُب مفاىيمها العامة عن مفاىيم اإلدارات ا٢بديثة ُب ٙبقيق القدرة  -ا٤بطهرة كما تفرٌع عنهما

اـ اإلمكاانت البشرية كا٤بادية ا٤بتاحة أبقصى كفاية ٩بكنة، كالٍب ييعرٌب عنها غالبان بػػػػ: "أقل ٦بهود على استخد
٩بكن، كأقصر كقت ٩بكن، كأعلى جودة ٩بكنة، كأقل تكلفة ٩بكنة"، إال أهنا ٛبيزت ابستنادىا ُب ذلك كٌلو 

تها كٛبٌيزت ُب كل مفردات اإلدارة على أحكاـ الشريعة اإلسبلمية اإل٥بية كأدلتها، فطالت كقالت كلم
ا٢بديثة كعناصرىا ككظائفها: التخطيط كالتنظيم كالتوظيف كالتوجيو كالرقابة كالتحفيز كا٤بشورة كدعم البيئة 

مقنعة ُب فكرىا كفلسفتها  كأثبتت بذلك على ا٤بستول النظرم العاـ أهٌنا نظرية منطقية اجتماعيان كاقتصادّين،
أيٌب ا١بانب -سلوؾ اإلدارم كضبطو، كمبلحظة ا٤بتغّبات الٍب تؤثر فيو كمعا١بتهاكقدرهتا على تفسّب ال

ي ليثبت عملٌيان ما حصل على مستول الفهم التجريدم من مفاىيم كتصورات، إمكانية تنزيلو على التطبيق
دراسة كمستجداتو، كذلك من خبلؿ ال ُب قابلية سلسة ٘بارم العصرالواقع كتطبيقيو على مفرداتو، 

-، كالٍب قاـ إبعدادىا"موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية" :على الٍب اختارىا الباحث تطبيقيةلا
؛ كذلك لشمو٥با التطبيقي على إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي-كمشركع ٕبثيٌ 

اإلدارية كاالقتصادية : نظرية اإلدارة اإلسبلميةذات الوقت، حيث ٕبثت ٨بتلف ا١بوانب الٍب ٕبثتها 
 كاالجتماعية كاحملاسبية.
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تقومي أداء البنوك  وموسوعة ادلبحث األول: ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي
 اإلسالمية

 

 (1)"دلعهد العادلي للفكر اإلسالميادلطلب األول: التعريف اب

الوالّيت  ـ، كسيٌجل ُب1981ق، ا٤بوافق 1401أينشئ ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي عاـ 
ا٤بتحدة األمريكٌية، ُب كاشنطن، كلو فركع كمكاتب ُب عدد من العواصم اإلسبلمية كالعا٤بية، كا٤بعهد 
مؤسسة فكرية خّبية مستقلة تعمل ُب ميداف اإلصبلح الفكرم كا٤بعرُب ابعتبار ذلك كاحدان من منطلقات 

تعادة ىويتها ا٢بضارية كإببلغ رسالتها ا٤بشركع ا٢بضارم اإلسبلمي ا٤بعاصر الذم تتمٌكن بو األمة من اس
 اإلنسانية كٙبقيق حضورىا العا٤بي.

لقد تعٌددت كتنٌوعت أىداؼ ا٤بعهد العا٤بي للفر اإلسبلمي، فكاف منها: بناء رؤية شاملة، كتطوير 
لمية منهجية للتعامل مع القرآف الكرًن كالسٌنة النبويٌة ا٤بطٌهرة كالَباث اإلسبلمي، ككذلك تطوير منهجية ع

لفهم كاقع األٌمة كالعامل ا٤بعاصر، كبلورة منهجية تربوية قادرة على صياغة الشخصٌية اإلسبلمية القادرة على 
 األداء ا٢بضارم.

كقد كٌظف ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي ُب سبيل ٙبقيق أىدافو عددان من الوسائل، منها: 
العلمية ا٤بتخٌصصة، كالدكرٌّيت العلمية، فكاف للمعهد  ا٤بشاريع البحثٌية، كا٤بؤٛبرات، كالندكات، كالدكرات

إنتاجو العلمي الذم نيشر ابلٌلغة العربية كاللغة اإل٪بليزية، ككاف بعض نتاجو ىذا ا٤بشركع البحثي العظيم: 
 ".  تقومي أداء البنوك اإلسالمية "موسوعة

 "شروع وأىدافوطبيعة ادل": (2)تقومي أداء البنوك اإلسالمية ادلطلب الثاين: موسوعة

اإلسبلمية ُب نشاطاهتا االستثمارية كخدماهتا ا٤بصرفية لبنة ُب صرح النظاـ االقتصادم  البنوؾٛبٌثل   
اإلسبلمي، كأداة من أدكات فاعلياتو، كلوانن من ألواف تطبيقاتو ُب اجملتمع اإلسبلمي؛ ذلك ألهنا من خبلؿ 

ذلك اجملتمع، كتساىم ُب بناء الواقع اإلسبلمي  ما تقٌدمو من خدمات، كما ٛبارسو من نشاطات، ٚبدـ

                                                           
، القاىرة، مركز الدراسات 1، طملخصات إصدارات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي( ينظر: العساسي، عبد الناصر زكي العساسي،  1

 .12-11/ 1ـ، ج2011ا٤بعرفية، 
، القاىرة، ا٤بعهد العا٤بي 1ء االقتصاديْب كالشرعٌيْب كا٤بصرفيْب، ط، إعداد ١بنة من األساتذة ا٣برباموسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية(  2

 ـ.1996ابلقاىرة،  العا٤بي للفكر اإلسبلمي، مكتبة ا٤بعهد
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ا٤بثايل أببعاده كلها، كذلك كاف سبب إقامتها كإنشاءىا، كلتلك الغاية برزت دكاعي كجودىا؛ تلبية آلماؿ 
ا٤بسلمْب كطموحاهتم ُب أف ٲبؤل الوجود اإلسبلمي ا٢بياة اإلنسانية، كأخذان أبيديهم إىل ربط معامبلهتم ا٤بالية 

االقتصادية ابلوحي اإل٥بي، بعيدة عن احملظورات الشرعية الٍب تتعامل هبا غالب النظم اإلدارية  كنشاطاهتم
 (.1كا٤بالية ُب العامل ا٤بعاصر)

اإلسبلمية ُب العقود األربعة األخّبة استجابة لرغبة جارفة ُب تطبيق  البنوؾكقد جاءت نشأة  
 البنوؾاالئتماف، كاالدخار، كاالستثمار، كقد عملت الشريعة اإلسبلمية ُب ٦باؿو حيومٌو للغاية، يشمل: 

اإلسبلمية على تطبيق الشريعة ُب معامبلهتا ا٤بالية كالسّب ُب منهج هللا سبحانو كتقريره أبف: ا٤باؿ ماؿ هللا، 
اإلسبلمية على ا٤بستول العملي كالعا٤بي؛ حيث انتشرت بسرعة،  البنوؾك٫بن مستخلفوف فيو، كقد ٪بحت 

(، فضبلن عن افتتاح البنوؾ التقليدية "الربوية" أقسامان كفركعان 2)بنوؾددىا أثر من مائة كعشرة حٌب ٘باكز ع
 تعتمد النظاـ الشرعي اإلسبلمي ُب تعامبلهتا، كىذا دليل من أدلة ٪باحها كانتشارىا كتزايد الطلب عليها.

ما يوٌجو إليها من اإلسبلمية إىل صعوابت كبّبة ككثّبة، كلكٌنها كرغم  البنوؾلقد تعٌرضت  
 (:3انتقادات، فإهٌنا حٌققت كثّبان من النتائج اإلٯبابية، كمنها)

ٛبٌكنت من تلبية حاجة ا٤بسلمْب ا٤بصرفية ك٘بنيبهم اللجوء إىل ا٤بعامبلت الربوية الٍب تعتمدىا  -1
 البنوؾ التقليدية.

الفقهية القدٲبة  ٛبكنت أيضان من إخراج تراثنا الفقهي العظيم ُب ٦باؿ ا٤بعامبلت من الكتب -2
إىل حٌيز التطبيقي العملي ا٤بعاصر؛ ٕبيث مل تعد عقود ا٤بضاربة كا٤برإبة كالسلم كغّبىا ٦برد 

 أبواب ُب كتب الفقو.
قٌدمت العديد من صور ا٣بدمات االجتماعية الٍب مل تعرفها البنوؾ الربوية، مثل: القركض  -3

 ها الشرعية.بنوكاة كإنفاقها ُب ا٢بسنة، كإقامة الكتاتيب لتحفي  القرآف، كٝبع الزك

اإلسبلمية، كاف البٌد من كقفة تقييم موضوعي أمْب كعادؿ ٥بذه  البنوؾكبعد مركر عقود على ٘بربة 
التجربة؛ ٤بعرفة ما الذم ٙبقق، كمعرفة اإلٯبابيات كالسلبيات، كمعرفة ا٤بعوقات كالعقبات الٍب كاجهت 

ت للتقييم، كلكنها بقيت ٧بدكدة، إذ عا١بت كل منها جزئية التطبيقي ُب أرض الواقع، فقامت عٌدة ٧باكال
من أنشطة ىذه التجربة، فافتقرت إىل الصبغة العمومية كالشمولية الٍب تطاؿ كل كافة أكجو أنشطة كل أك 

                                                           
 ، بتصٌرؼ.1/7( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
 ، بتصٌرؼ.1/11( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 2
 ، بتصٌرؼ.1/11( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 3
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اإلسبلمية، كالٍب ٙبتاج إىل نفقات طائلة، ك٦بهودات قطاع كبّب من الباحثْب كا٣برباء  البنوؾغالب 
اإلسبلمية، ما حدا اب٤بعهد  العا٤بي للفكر اإلسبلمي )مكتب  البنوؾاالقتصاد اإلسبلمي ك كا٤بختٌصْب ُب 

القاىرة( للتصدم ٥بذا العمل الكبّب رغم ما يكتنفو من صعاب، كما يتطٌلبو من ٦بهودات، اقتناعان من 
عهد بتشكيل ١بنة من (. حيث قاـ ا٤ب1اإلسبلمية) البنوؾالقائمْب عليو أبٮبية التقييم الشامل كالعاـ لتجربة 

( ابلقياـ إبعداد الدراسة على 2األساتذة الشرعيْب كاالقتصاديْب كاحملاسبْب كاإلداريْب كا٣برباء ا٤بصرفيْب)
مستول العامل ُب اجملاالت الشرعية كاإلدارية كاحملاسبية كاالقتصادية كاالجتماعية، كما قاـ ا٤بعهد ٗبراسلة 

اإلسبلمية، كانبثقت من اللجنة العامة  البنوؾعداد ا٤بعايّب العامة لتقوًن اإلسبلمية، كقامت اللجنة إب البنوؾ
 (:  3ٟبس ١باف فرعية، كىي)

 اإلسبلمية. بنوؾككظيفتها تقوًن الدكر االجتماعي لل اللجنة االجتماعية، -1
 اإلسبلمية. بنوؾككظيفتها تقوًن الدكر االقتصادم لل اللجنة االقتصادية، -2
 اإلسبلمية. بنوؾفتها تقوًن األداء احملاسيب لل، ككظياللجنة احملاسبية -3
 اإلسبلمية. بنوؾككظيفتها تقوًن األداء الشرعي لل اللجنة الشرعية، -4
 اإلسبلمية. بنوؾككظيفتها تقوًن األداء اإلدارم لل اللجنة اإلدارية: -5

كقد استغرؽ العمل ُب ىذه الدراسة أكثر من سنتْب كنصف، حيث انعقد االجتماع األكؿ للجنة 
ـ، كقد مٌر العمل 1994ـ، كاستمر عمل ا١باف الفرعية إىل بداية عاـ 12/6/1991العامة بتاريخ 

اب٤بشركع خبلؿ ىذه الفَبة ابلعديد من ا٤براحل كا٣بطوات حٌب أمكن الوصوؿ إىل التقارير النهائية ا٣بمسة 
 (.4ـ ُب القاىرة ُب ستة أجزاء)1996للتقييم، كًب طباعتو ُب عاـ 

 ادلستهدفة واليت مشلتها الدراسة" البنوكلث: ميدان الدراسة: "أمساء ادلطلب الثا

ان إسبلميان كفرعان للمعامبلت اإلسبلمية ُب البنوؾ التقليدية على مشلت الدراسة أكثر من سبعْب بنك قدل
 (:5مستول العامل، كًٌب تقسيمها ٕبسب مناطقها ا١بغرافية كما يلي)

 
                                                           

 ، بتصٌرؼ.1/12( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
 .39-1/37( كقد قارب عددىم ٟبسْب ٨بتصان، كانظر القائمة أب٠بائهم ُب: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 2
 ، بتصٌرؼ.10-1/9موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج ( 3
 ، بتصٌرؼ.1/13( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 4
 .32-2/30( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 5
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 أواًل: البنوك يف مصر، وتشمل: 

 ٤بصرؼ اإلسبلمي الدكيل لبلستثمار كالتنمية.ا -1
 بنك فيصل اإلسبلمي. -2
 بيت التمويل ا٤بصرم السعودم. -3
 بنك انصر االجتماعي. -4

 اثنياً: فروع ادلعامالت اإلسالمية يف مصر، وتشمل:

 الدقي.-البنك الوطِب ا٤بصرم  -1
 الدقي.-قناة السويس -2
 سفنكس.-بنك التجارة كالتنمية -3
 األزىر.-بنك ا٤بهندس -4
 ا٢بسْب.-مصربنك  -5
 األزىر.-البنك ا٤بصرم ا٣بليجي -6
 ا١بيزة.-بنك ا١بيزة الوطِب -7
 التحرير.-بنك ا١بيزة الوطِب -8
 فرعي الغربية كقنا. -البنك الرئيسي للتنمية كاالئتماف الزراعي -9
 بنك الدقهلية الوطِب للتنمية. -10
 الدقي.-بنك الشرؽ األقصى -11
 الزمالك.-بنك االستثمار العريب -12

 المية يف السودان، وتشمل:اثلثاً: البنوك اإلس

 بنك التنمية التعاكين اإلسبلمي السوداين. -1
 البنك اإلسبلمي لغرب السوداف. -2
 بنك التضامن السوداين. -3
 البنك اإلسبلمي السوداين. -4
 بنك فيصل اإلسبلمي السوداين. -5
 البحرين.-بنك الربكة اإلسبلمي لبلستثمار -6
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 رابعاً: البنوك اإلسالمية يف اخلليج، وتشمل:

 لبحرين اإلسبلمي.بنك ا -1
 البنك اإلسبلمي األردين للتمويل كاالستثمار. -2
 بيت التمويل الكويٍب. -3
 بنك ديب اإلسبلمي. -4
 البنك الوطِب اإلسبلمي األردين. -5
 بيت التمويل السعودم التونسي. -6
 الشركة اإلسبلمية لبلستثمار ا٣بليجي. -7
 البحرين.-البنك العريب اإلسبلمي -8
 مصرؼ قطر اإلسبلمي الدكيل. -9
 البحرين.-فيصل مصرؼ -10

 خامساً: البنوك اإلسالمية يف البالد اإلسالمية، وتشمل:

 بنك التقول احملدكد. -1
 الدا٭بارؾ.-بلمي الدكيلا٤بصرؼ اإلس -2
 بنك موريتانيا اإلسبلمي لبلستثمار كالتجارة كالتنمية. -3
 بنك الربكة اإلسبلمي ا٤بوريتاين. -4
 لندف.-بنك الربكة احملدكد -5
 شركة الربكة لبلستثمار. -6
 ر ا٤باؿ اإلسبلمي.دا -7
 البنك ا٤بركزم ١بمهورية إيراف اإلسبلمية. -8
 قربص.-بنك فيصل اإلسبلمي -9
 ا٤بصرؼ اإلسبلمي التجارم التعاكين احملدكد=بنغبلديش. -10
 البنك اإلسبلمي ا٤باليزم. -11
 بيت التمويل اإلسبلمي. -12
 شركة األمْب لؤلكراؽ ا٤بالية. -13
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 السنغاؿ.-مصرؼ فيصل اإلسبلمي -14
 البهاما.-مصرؼ فيصل اإلسبلمي -15
 غينيا.-مصرؼ فيصل اإلسبلمي -16
 بيت االستثمار اإلسبلمي األردين. -17
 البنك اإلسبلمي األردين للتمويل كاالستثمار. -18
 النيجر.-مصرؼ فيصل اإلسبلمي -19
 بيت التمويل الكويٍب الَبكي. -20

 سادساً: البنوك اإلسالمية يف البالد غري اإلسالمية، وتشمل: 

 لكسمبورج.-ا٤بصرؼ اإلسبلمي الدكيل -1
 البنك اإلسبلمي الفلبيِب. -2
 جيبوٌب.-بنك الربكة -3
1- Investment corporation of  Pakista 

8- House building finance corporation 

8- Small building finance corporation 

7- The bankers equition limited 

6- Faisal alislami united kingdom 

2- Al Baraka Turkish finance house 

41- Al Baraka boncrag California 

44- Al Baraka boncrag texas 
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 اإلسالمية البنوكادلبحث الثاين: عرض وصفي ومنهجي دلراحل وخطوات تقومي أداء 
 

ُب ىذا ا٤ببحث  اإلسبلمية البنوؾ٤براحل كخطوات تقوًن أداء  كغاية الباحث من ىذا العرض الوصفي
نظرية اإلدارة انب الٍب أٌصل ٥با ٕبث: "ىي: الوقوؼ على مدل تغطية الدراسة التطبيقية لكافة ا١بو 

ها من الناحية ا٤بنهجية كالبحثية؛ " ُب جانبو النظرم، كللوقوؼ أيضان على سبلمة أسلوب تطبيقاإلسبلمية
 تأكيد الثقة من نتائجها. ل

كلقد مٌرت الدراسة بثبلث مراحل رئيسية، مشلت كل مرحلة عددان من ا٣بطوات كالَبتيبات ا٤بنهجية، 
 ا الباحث ُب ا٤بطالب التالية:كيعرضه

 (1)ادلطلب األول: ادلرحلة األوىل: وضع التصور العام لتنفيذ عملية التقييم ودراستو

بعد تشكيل اللجنة، كالٍب ٠بٌيت ابللجنة العامة، قاـ بعض األعضاء بتقدًن مقَبحاهتم بشأف كضع 
ى مدل ٜبانية اجتماعات ُب شهرين، التصور العاـ لتنفيذ عملية التقييم، كالٍب أخذت عٌدة خطوات، عل

 كيعرضها الباحث ُب الفركع التالية:

كقد  :الفرع األول: اخلطوة األوىل: مناقشة ورقة العمل األصلية ابدلشروع ادلقرتح
أكضحت ىذه الورقة ا٤بقٌدمة من أ. د. ٝباؿ الدين عطية طبيعة ا٤بشركع ا٤بقَبح من خبلؿ أربع نقاط 

 رئيسية، ىي:

 كحيٌددت ابلتايل:ىل: ادلقصود ابلبنوك اإلسالمية اليت يغطيها ىذا ادلشروع، النقطة األو 

 البنوؾ اإلسبلمية، كفركع ا٤بعامبلت اإلسبلمية ُب البنوؾ التقليدية ُب العامل. -1
شركات االستثمار كتوظيف األمواؿ كالشركات ا٤بالية الٍب تنٌص نيظمها على االلتزاـ ابلشريعة  -2

 .اإلسبلمية ُب معامبلهتا
 شركات التأمْب كالتكافل اإلسبلمية. -3

كيعِب ٝبع الواثئق ا٣باصة بكل من ا٤بؤسسات ا٤بشار إليها، كعقد  النقطة الثانية: ادلقصود ابلتوثيق:
التأسيس، كالنظاـ األساسي، كقرارات ا١بمعيات العمومية، كقرارات ٦بالس اإلدارات، كاللوائح الداخلية، 

                                                           
 ، كما بعدىا ابختصار كتصٌرؼ.1/15( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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، ك٭باذج كصيغ العقود ا٤بستعملة، كتقارير مراقيب ا٢بساابت، كما شابو ذلك كالتقارير السنوية، كدليل العمل
 من كاثئق.

، كذلك من خبلؿ عمل تقارير منفصلة عن كٌل ىذه النقطة الثالثة: تقييم عمل ىذه ادلؤسسات
 ا٤بؤسسات بواسطة متخٌصصْب على النحو التايل:

 ٙبليل ٝبيع القوائم ا٤بالية للمؤسسة منذ أتسيسها. -1
 يم النظاـ احملاسيب من الناحية احملاسبية، كمن الناحية الشرعية أيضان.تقي -2
 عمل تقييم كٌلي كشامل للمؤسسة، كتقييم ٭باذج صيغ العقود ا٤بستعملة، كتقييم ا٤بطبوعات. -3

، حيث ييعهد إليهم القياـ بذلك ككضع النقطة الرابعة: مراجعة التقييمات من ِقبل ىيئة أو أشخاص
  كرقة خاصة ٗبعايّب تقوًن عمل البنوؾ اإلسبلمية.ا٤ببلحظات، كتقدًن

كا٤بقٌدمة ، الفرع الثاين: اخلطوة الثانية: مناقشة الورقة اخلاصة ابدلعايري ادلقرتحة للتقومي
رل على أساسها  أيضان من أ. د. ٝباؿ الدين عطية، كذلك لبلتفاؽ بوضوح على ا٤بعايّب الٍب ٯبب أف ٯبي

 اقَباح أف يكوف التقييم كفق معايّب تغطي ا١بوانب التالية:  التقييم قبل إجرائو، كقد ًبٌ 

 أواًل: ادلفاىيم األساسية للبنوك اإلسالمية، ومعايري التقييم ادلقرتحة يف ىذا اجلانب ىي:

 مدل مساٮبة البنك ُب النشاط التنموم. -1
 مدل عا٤بية البنك من حيث مصادر أموالو ك٦باالت استخدامو. -2
 لبنك.دكر الزكاة ُب نشاط ا -3
 ىل ينظٌم البنك نشاط القرض ا٢بسن ألغراض إنتاجية؟ -4
 ىل يوازف البنك بْب ٨بتلف صيغ االستثمارات؟ -5
 ىل ٰباف  البنك على معاين العقود، أـ ٰبتف  فقط بشكل العقد دكف معناه. -6

   ومعايري التقييم ادلقرتحة يف ىذا اجلانب ىي:اثنياً: مدى ربّقق االلتزام الشرعي، 

 ظاـ األساسي للبنك على االلتزاـ ابلشريعة اإلسبلمية.النٌص ُب الن -1
كجود ىيئة للرقابة الشرعية: )شخص كاحد، عٌدة عناصر، كجود عناصر قانونية كاقتصادية  -2

 كمصرفية كشرعية(.
 ٗبشاركة ا٤بودعْب(. -ا١بمعية العمومية -اختيار ىيئة الرقابة الشرعية بواسطة: )٦بلس اإلدارة -3
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-توعية ا٤بوظفْب كا٤بتعاملْب -: )الرد على استفسارات اإلدارة فقطمهٌمة الرقابة الشرعية -4
الدخوؿ ُب ٦برل العمل اليومي للبنك قبل كأثناء تنفيذ  -ا٤بشاركة ُب كضع الصيغ كالنيظم

 العمليات(.
 إلزامي(.-مدل إلزامية قرارات ىيئة الرقابة الشرعية: )استشارم -5
 مصدر مستقل عن البنك - راتب ٧بدد - ن األرابحا٤بعاملة ا٤بالية للرقابة الشرعٌية: )نسبة م -6

 تطوٌع حسبة هلل(. -
-متاحة أبدلتها الشرعية -متاحة ٤بن يطلبها -مدل عبلنية أعماؿ الرقابة الشرعية: )سريٌة -7

 نشرىا بصورة عاٌمة(. -إاتحة مناقشات ا٥بيئة ابإلضافة ٤با سبق

سبية والشرعية، ومعايري التقييم ادلقرتحة يف اثلثاً: مدى سالمة النظام احملاسيب من الناحيتني احملا
 ىذا اجلانب ىي:

 معايري التقييم ادلقرتحة من الناحية احملاسبية:  -1
 مدل فصل حساب ا٤بودعْب عن حساب ا٤بساٮبْب كاختبلؼ معاملة كلٌو منهما. - أ
 كضع قواعد للمصاريف كاالحتياطات كا٤بخصصات. - ب
 كضع نظم توزيع األرابح بْب ا٤بودعْب. - ت
 م كفيلة إبعبلف نتائج البنك بشكل دكرم.كضع نظ - ث
 كضع نظم كفيلة بتحليل كإعبلف حجم االستثمار ُب قطاعات النشاط االقتصادم. - ج
 معايري التقييم ادلقرتحة من الناحية الشرعية: -2
 األساس الشرعي للمشاركة بْب ا٤بودعْب رغم عدـ توافق مواعيد اإليداع كالسحب. - أ
 اطات الٍب ٚبصم من حساب ا٤بودعْب.التكييف الشرعي للمخصصات كاالحتي - ب
 األساس الشرعي لتنوع حٌصة البنك من أرابح الودائع كفقان ٢بجمها كمٌدهتا. - ت

رابعاً: مدى توافق برامج ادلراجعة ادلطّبقة مع أىداف ومفاىيم البنوك اإلسالمية وادلبادئ وادلفاىيم 
ا٤بودعْب الذين ال يشاركوف ُب اإلدارة، كذلك ُب ضوء أف البنك يتعامل ُب أمواؿ احملاسبية اإلسالمية، 

 بينما يتحٌملوف ٨باطر ا٣بسارة.
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فقد جاء االقَباح أف يكوف ا٤بعيار مرتبط  خامساً: مدى الشفافية يف التحليل ادلايل للقوائم ادلالية،
ٗبدل إفصاح حساابت البنك كأرقامو عن بياانت يسهل معرفتها، مثل: بياف ٦باالت االستثمار ا٤بختلفة 

 مدده كأماكنو كمعٌدؿ الربح التقرييب كل ثبلثة أشهر.ك 

كقد كاف  سادساً: مدى استيفاء البنوك اإلسالمية لنشاط البحوث والعاملني واإلعالم والتحكيم،
 االقَباح أف تكوف معايّب التقييم عاكسة ٤بدل اىتماـ البنك هبذه األنشطة.    

كىي كرقة  خلاصة إبطار التقييم ادلقرتح،الفرع الثالث: اخلطوة الثالثة: مناقشة الورقة ا
مقٌدمة من أ. د. عبد ا٢بميد البعلي، بعنواف: "إطار تقوًن ا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية" كىي كرقة طرحت 

، كفيها يقَبح العضو أف يتٌم وضع التصور العاـ لتنفيذ عملية التقييماستكماالن ٤با قبلها من ا٤بقَبحات ل
 ي كتؤطٌر ا١بوانب التالية:التقييم كفق معايّب تغطٌ 

 إطار ا٤بفاىيم األساسية للمؤسسات ا٤بالية. أواًل:

 إطار االلتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية. اثنياً:

 إطار مدل سبلمة النظاـ احملاسيب ٧باسبيان كشرعٌيان. اثلثاً:

 إطار توافق برامج ا٤براجعة.  رابعاً:

 الية كا٣بتامية.إطار التحليل ا٤بايل للقوائم ا٤ب خامساً:

إطار مدل اقتناع ا٤بؤسسات اإلسبلمية بنشاط كحدات البحوث كالتدريب كاإلعبلـ  سادساً:
 كالتسويق.

 إطار قوة كسبلمة نظاـ التحكيم كمدل األخذ بو. سابعاً:

 إطار توافر كسائل الرقابة ا٤بختلفة على أعماؿ كنشاطات ىذه ا٤بؤسسات. اثمنًا:

 تقوًن األداء كالكفاءة. إطار توافر كسائل اتسعاً:

 إطار طبيعة كأنواع الضماانت ُب ا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية. عاشراً:

 إطار الديوف ا٤بتعثٌرة. احلادي عشر:

 إطار التعاكف كاالستثمار ا٤بشَبؾ بْب ىذه ا٤بؤسسات. الثاين عشر:
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رقة السابقة، كأضاؼ على كقد اقَبح صاحب الورقة معايّب تقييم لكٌل إطار، كافق ُب بعضها الو       
بعضها مقَبحات معايّب جديدة، ٘باكز الباحث إيرادىا لطو٥با، كألهنا ُب مساؽ ا٤بقَبح كالتصٌور، كستظهر 
الحقان عند اعتماد ا٤بعايّب، كلكن من ا٤بفيد أف يسٌجل ىنا الباحث مبلحظتو، كىي أف كرقة الدكتور ٝباؿ 

ا ىذه الورقة فقد رٌكزت على ا١بانب الفٌِب مع ا١بانب الدين عطية رٌكزت على ا١بانب الشرعي، كأم
 الشرعي. 

كقٌدـ ىذه الورقة ، الفرع الرابع: اخلطوة الرابعة: مناقشة الورقة اخلاّصة إبطار معايري التقومي     
رة كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية"، مذك البنوؾأ. دمحم أبو زيد، ٙبت عنواف: "اقَباح بشأف إطار كمعايّب تقوًن 

 (، كفيها قٌدـ أبو زيد اقَباحو من خبلؿ خطْب رئيسيْب:5رقم: )

 كعرضو ُب النقاط التالية: األول: اإلطار العام لعملية التقومي: 

 اقَباح أف تسّب عملية التقوًن على ثبلثة ٧باكر أساسية: شرعي، فٌِب، اقتصادم، كاجتماعي. -1
ك١بنة التقوًن الفِب، ك١بنة التقوًن  أف تيشٌكل ثبلث ١باف مستقلة: ١بنة التقوًن الشرعي، -2

 االقتصادم كاالجتماعي.
 أف يعقد اجتماع دكرم لرؤساء اللجاف للتنسيق كالتشاكر. -3
 أف يقٌدـ رئيس كل ١بنة تقرير دكرم للمعهد يثبت فيو ما ًٌب إ٪بازه، كا٤بعوقات، كما ٰبتاجو. -4
 ٙبديد ا٤بعوقات، كحٌلها. أف يكوف ىناؾ اجتماع أسبوعي لكل ١بنة لدراسة ما ًٌب إ٪بازه، ك  -5
أف تقـو كل ١بنة بوضع ا٤بعايّب ا٣باٌصة اب١بانب الذم ٱبٌصها ُب عملية التقوًن، مستفيدةن من  -6

 ا١بهود كالدراسات السابقة.
، كأف تكوف ا٤بعايّب قابلة للقياس كميان، البنوؾأف تراعى ُب معايّب التقوًن كافة ٦باالت كأنشطة  -7

 اغ بصورة موضوعية بعيدة عن التنظّب اجملٌرد.كأف تتجنب التكرار، كأف تص
 أف تستهدؼ عملية التقوًن ٙبديد نقاط القصور، كٙبديد معوقات التطبيق، كتقَبح العبلج. -8

 ، كعرضها أبو زيد ُب النقاط التالية:الثاين: اخلطوط العامة دلعايري التقييم

ٯبب أف  بنوؾل أف التقوًن الشرعي للكقد رأالنقطة األوىل: اخلطوط العامة دلعايري التقومي الشرعي، 
يستهدؼ الوقوؼ على مدل تطابق أك ا٫براؼ أنشطة كسلوؾ البنوؾ اإلسبلمية ُب الواقع العملي مع 
ا٤بفاىيم كاألصوؿ كالضوابط الشرعٌية ا٢باكمة ٥با كفق التصٌور النظرم ا٤بفَبض، كتقدير مدل ما استطاعت 
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ؿ: تقوًن طريقة تكوين كمنهج عمل الرقابة الشرعية، كتقوًن ٙبقيقو من أىدافها الشرعية، كذلك من خبل
نشاط االستثمار كالتوظيف من الناحية الشرعية، كتقوًن نشاط ا٣بدمات ا٤بصرفية من الناحية الشرعية، 

 كتقوًن العناصر الشرعية من الناحية الشرعية. 

 بنوؾزيد أٌف التقوًن الفِب لل فقد رأل أبوالنقطة الثانية: اخلطوط العامة دلعايري التقومي الفين: 
ٗبراعاة القواعد كاألصوؿ العلمية كالفنية  البنوؾاإلسبلمية ٯبب أف يستهدؼ الوقوؼ على مدل التزاـ ىذه 

 ا٤بنظمة ألنشطتها، كاقَبح أف يغطي التقوًن الفِب ا١بوانب التالية:

 .البنوؾتقوًن رٕبية ىذه  -1
 .البنوؾتقوًن درجات السيولة ٥بذه  -2
 .البنوؾاانت استثمارات ىذه تقوًن ضم -3
 تقوًن نظم احملاسبة كا٤براجعة ا٤بٌتبعة. -4
 التقوًن اإلدارم للعاملْب، كالسلطة، كنظاـ اإلعبلـ كالتسويق، كا٤بستندات ا٤بستخدمة.  -5

كقد رأل الباحث ُب ىذا النقطة الثالثة: اخلطوط العامة دلعايري التقومي االقتصادي واالجتماعي: 
التقوًن االقتصادم الوقوؼ على دكر ىذه البنوؾ ُب تدعيم األىداؼ االقتصادية  الصدد كجوب استهداؼ

للمجتمع، من خبلؿ دراسة اآلاثر االقتصادية ألنشطة ىذه البنوؾ على ا٤بتغّبات الكلية األساسية 
 للمجتمع.

 كأما التقوًن االجتماعي، فيجب أف يستهدؼ دراسة الدكر االجتماعي الذم قامت بو ىذه البنوؾ،
كذلك من خبلؿ الوقوؼ على اآلاثر االجتماعية الٍب ترتٌبت على قياـ ىذه البنوؾ كمزاكلتها ألنشطتها 

 من أىدافها احملٌددة كفق التصٌور النظرم ا٤بفَبض.-عملٌيان -ا٤بختلفة؛ لتقدير مدل ما استطاعت ٙبقيقو

 جان الفرعيةالفرع اخلامس: اخلطوة اخلامسة: مناقشة اخلطوط العاّمة لربانمج عمل الل

بعد أف استقر رأم أعضاء اللجنة على أف تتم عملية التقوًن من خبلؿ ١باف فرعية تتوىٌل كل منها تقوًن 
اإلسبلمية، انتقل ٦باؿ عمل اللجنة العاٌمة لدراسة ا٣بطوط العاٌمة ٤بنهج عمل  البنوؾجانبو من أنشطة 

اذ دمحم أبو زيد، األكىل بعنواف: برانمج عمل ىذه اللجاف، كُب ىذا اإلطار انقشت اللجنة مذٌكرتْب لؤلست
اللجاف الفرعية لعملية التقوًن، كالثانية بعنواف: ا٣بطوط العامة ا٤بشَبكة لعمل ١باف التحكيم، ككاف من أىم 
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نتائج مناقشة ىاتْب الورقتْب: بلورة شكل كعدد كاختصاص اللجاف الفرعية كحدكد عمل كلٌو منها، كذلك  
 كالتايل:

: كيتمٌثل اختصاصها األساسي ُب ٙبديد مدل تطابق أك ا٫براؼ أنشطة كسلوؾ لجنة الشرعيةأواًل: ال
كنطم كل مصرؼ خاضع للتقييم ُب التطبيق العملي مع ا٤بفاىيم كاألصوؿ كالضوابط الشرعية ا٢باكمة ٥بذه 

 .البنوؾ

ا٤بصرؼ من دكر ُب  كيتمٌثل اختصاصها األساسي ُب ٙبديد مدل ما قاـ بواثنياً: اللجنة االقتصادية: 
تدعيم ا٥بداؼ االقتصادية للمجتمع، كمدل مساٮبتو ُب عملية التنمية االقتصادية ُب ضوء التصٌور النظرم 

 .البنوؾا٤بفَبض كا٤بأموؿ للدكر االقتصادم ٥بذه 

: كيتمٌثل اختصاصها األساسي ُب ٙبديد مدل ما استطاع كل مصرؼ اثلثاً: اللجنة االجتماعية
اقع العملي من أىدافو احملٌددة كفق التصٌور النظرم ا٤بفَبض كا٤بأموؿ للدكر االجتماعي ٥بذه ٙبقيقو ُب الو 

من خبلؿ االطبلع على دكر صندكؽ الزكاة كالقركض ا٢بسنة، كمدل االىتماـ بتمويل غّب  البنوؾ
ح، كٙبَـب البيئة القادرين، كمدل االىتماـ اب٤بشركعات الٍب تليٌب ا٢باجات االجتماعية الٍب ال تستهدؼ الرب

 احمللية.

كيتمٌثل اختصاصها األساسي ُب تقييم مدل سبلمة كمبلئمة النظم اإلدارية رابعاً: اللجنة اإلدارية: 
ا٤بٌتبعة ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي كفقان لطبيعتو، كتشمل حدكد عملها: العاملْب من حيث االختيار كالتدريب 

 زية القرارات، فضبلن عن ا٤بستندات كسبلمتها فنٌيان.كالكفاءة، كالسلطة كا٤بسؤكلْب من حيث مدل مرك

كيتمثل اختصاصها األساسي ُب تقوًن سبلمة نظم احملاسبة كا٤براجعة ا٤بٌتبعة، خامساً: اللجنة احملاسبية: 
، كيشمل عملها تقوًن مدل مبلئمة نظم احملاسبة كا٤براجعة ا٤بٌتبعة لطبيعة ىذه  كإجراء التحليل ا٤بايل البلـز

 ، كمدل سبلمة ىذه النظم من الناحية الفنٌية.البنوؾ

: كبعد أف انتهى الفرع السادس: اخلطوة السادسة: الرتشيحات األولية ألعضاء اللجان
رأم اللجنة العامة إىل إجراء التقوًن من خبلؿ اللجاف ا٣بمس: اللجنة الشرعية، كاالجتماعية، كاالقتصادية، 

شيح رئيس كل ١بنة كاألعضاء العاملْب هبا، كقد بلغ ٦بموع عدد كاإلدارية كاحملاسبية، بدأت اللجنة بَب 
(، كبعد ذلك بدأت اللجاف الفرعية ُب العمل، كاستمر عمل اللجنة 1األعضاء ٫بوان من ٟبسْب عضوان)

                                                           
 .39-1/37( لبلطبلع على أ٠باء األعضاء كتوزيعهم ُب اللجاف، ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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العامة كمل يتوقف، فتابعت عقد اجتماعاهتا الدكرية ٤بتابعة سّب العمل ابللجاف الفرعية، كمناقشة ما توصلت 
 ا يعَبضها من عقبات، كما ٙبتاج إليو من متطلبات إل٪باز مهٌمتها.إليو كم

 (1)ادلطلب الثاين: ادلرحلة الثانية: وضع معايري التقييم

بعد تشكيل اللجاف، كاف من أكؿ مهاٌمها: كضع اإلطار العاـ لعمل اللجنة كاحملاكر الرئيسية إلجراء 
ليها اللجاف لتنفيذ مشركع التقييم، كقد ٛبٌكنت كل ١بنة عملية التقييم، ككضع معايّب التقييم الٍب ستعتمد ع

بعد عٌدة اجتماعات كالعديد من االقَباحات من االستقرار ُب النهاية على النموذج النهائي من ا٤بعايّب 
ا٣بطوات الٍب مٌر هبا عمل كل ١بنة إلعداد معايّب التقييم ُب -ابختصار-ا٣باصة هبا، كيعرض الباحث

 الفركع التالية:

 الفرع األول: إعداد معايري تقييم الرقابة الشرعية: "اللجنة الشرعية"

 كقد مٌر عمل اللجنة الشرعية فيما يتعٌلق بوضع معايّب التقييم ٖبمس خطوات، ىي:

كُب ىذه ا٣بطوة قامت اللجنة دلرحلة بناء معايري التقييم،  التطبيقيةاخلطوة األوىل: دراسة اخلطوات 
الٍب ٯبب عليها أف تسلكها للوصوؿ إىل ٙبديد كصياغة ٭بوذج ا٤بعايّب الٍب  بيقيةالتطبدراسة اإلجراءات 

اإلسبلمية، كذلك من خبلؿ دراسة اقَباحات  بنوؾستعتمد عليها اللجنة الشرعية لتقييم ا١بانب الشرعي لل
 األعضاء ا٤بقدمة على شكل أكراؽ عمل.

ًب مناقشة  كُب ىذه ا٣بطوةعايري التقييم، اخلطوة الثانية: دراسة التصورات األولّية ادلقرتحة دل
االقَباحات ا٤بقٌدمة، كُب ضوء ما أسفرت عنو ا٤بناقشات، ًٌب عمل تصٌور أكيل لنموذج معايّب التقوًن 

 اإلسبلمية، كقد اشتمل ىذا التصٌور على قسمْب: بنوؾالشرعي لل

األساسي ُب عملية التقوًن من  كحٌدد ا٣بصائص ا٤بميزة الٍب ٯبب أف تكوف ٧بل االعتبار القسم العام:
الناحية الشرعية، كالنٌص على االلتزاـ ابألحكاـ الشرعية، ككجود ىيئة شرعية، كتطبيق أحكاـ الزكاة 

 كالقرض ا٢بسن.

كالذم عرض للمعايّب ا٤بقَبحة الٍب ٯبب االعتماد عليها لتقوًن ىيئة الرقابة الشرعية  القسم اخلاص:
طريقة اختيارىم، كمن حيث  -ٚبصصاهتم -شكيلها: عدد أعضائهااإلسبلمية، من حيث ت لبنوؾاب

                                                           
 .153-1/41( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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إلزامية قراراهتا، كمن حيث كضع ا٥بيئة ُب البناء التنظيمي، كعبلقاهتا  -اختصاص ا٥بيئة الكٌلي: كيفية األداء
 ابلعاملْب كاألجهزة ا٤بختلفة، كا٤بعاملة ا٤بالية ألعضاء ا٥بيئة ككيفيتها.

 ة ادلعايري ادلقرتحة من خالل التطبيق التجرييب: " ذبريب ادلعايري ادلقرتحةاخلطوة الثالثة: دراس       

كبعد تعديل بعض ا٤بعايّب، رأت اللجنة ضركرة دراسة ىذه ا٤بعايّب على أرض الواقع، فجرل التطبيق       
تقارير كإبداء اإلسبلمية، كًٌب إعداد تقارير عن نتائج التطبيق، كقامت اللجنة ٗبناقشة ال البنوؾعلى عدد من 

 مبلحظاهتا ُب ضوء التطبيق العملي للمعايّب السابقة ا٤بتفق عليها، كأقٌرت إضافة كتعديل بعض ا٤بعايّب.

كُب ىذه ا٣بطوة توٌصلت اللجنة إىل ٭بوذج اخلطوة الرابعة: صياغة النموذج النهائي دلعايري التقييم،     
اإلسبلمية ُب شكلو النهائي، كقد تضٌمن  البنوؾالشرعية ُب ا٤بعايّب الذم ستعتمد عليو ُب تقييم دكر الرقابة 

النموذج النهائي معيارين رئيسيْب، اشتمل األكؿ على ٟبسة معايّب جزئية، كاختٌص ببياف ماىية ا٥بيئة ذاهتا، 
 كاشتمل الثاين على سبعة معايّب، كاختٌص ببياف دكر ا٥بيئة ُب األنشطة ا٤بختلفة.

 د استمارة االستقصاءاخلطوة اخلامسة: إعدا    

كُب ىذه ا٣بطوة، كبعد أف قامت اللجنة بوضع تصٌور مبدئي لقائمة استقصاء ١بمع البياانت عن طريق     
ا٤بختلفة ا٣باضعة لعملية التقييم، قامت ٗبناقشتها؛ للوقوؼ على مدل تغطيتها لكافة البياانت  البنوؾ

 من الناحية ا٤بنهجية كالبحثية.ا٤بطلوبة، كللوقوؼ أيضان على سبلمة أسلوب صياغتها 

كبعد إجراء التعديبلت البلزمة، ظهرت االستمارة ُب صورهتا النهائية كقد تضٌمنت سبعة عشر 
سؤاالن تضمن اإلجابة عليها تلبية كافة البياانت كا٤بعلومات ا٤بطلوبة لتطبيق ٦بموعة ا٤بعايّب السابقة كإجراء 

كسوؼ يتٌم االطبلع عليها الحقان عند عرض تقوًن أداء عمل  اإلسبلمية، بنوؾعملية التقييم الشرعي لل
 ىيئات الرقابة الشرعية ُب الفصل التايل.

 الفرع الثاين: إعداد معايري تقييم الدور االجتماعي: "اللجنة االجتماعية"

 كقد مٌر عمل اللجنة االجتماعية فيما يتعٌلق بوضع معايّب التقييم اب٣بطوات التالية:

كُب ىذه ا٣بطوة انقش : اإلطار العام والضوابط اخلاّصة دبنهج عمل اللجنة، اخلطوة األوىل
 أعضاء اللجنة مقَبحات الدكتور عبد ا٢بميد ا٤بغريب الٍب تضمنت النقاط التالية:
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اإلسبلمية، للوقوؼ على ا٤بساٮبات  بنوؾأىداؼ تقييم الدكر االجتماعي لل النقطة األوىل:
 ُب خدمة ٦بتمعاهتا.اإلسبلمية  بنوؾاالجتماعية لل

مراحل عملية التقييم، كىي: مرحلة البحث كالتحٌرم ا٤ببدئي كٙبديد ا٤بفاىيم،  النقطة الثانية:
 كمرحلة بناء ا٤بعايّب، كمرحلة القياس، كمرحلة ٙبديد اال٫برافات، كمرحلة إبداء ا٤بقَبحات.

العناصر كاقَباح معايّب لقياس  اإلسبلمية، لتحديد  بنوؾعناصر الدكر االجتماعي لل النقطة الثالثة:
 كل عنصر.  

كُب ىذه ا٣بطوة قامت اللجنة بدراسة ا٤بذٌكرات اخلطوة الثانية: دراسة مقرتحات ادلعايري ادلقّدمة: 
اإلسبلمية، ككاف من أىٌم  بنوؾالٍب قيٌدمت لعرض التصورات ا٤بقَبحة ٤بعايّب تقييم الدكر االجتماعي لل

 حة كالٍب ًٌب نقاشها: عناصر الدكر االجتماعي ا٤بقَب 

ٙبقيق التكافل االجتماعي، كيكوف قياسو عن طريق معايّب تقٌيم دكر الزكاة، كالقرض ا٢بسن،  -1
 كا٤بشركعات االجتماعية.

تنمية الوعي كتعميق الركح الدينية، كقياسو ٗبعايّب مسابقات ٙبفي  القرآف كإعانة ا٤بساجد  -2
 كنشر الثقافة اإلسبلمية.

ات ا٤ببلمح االجتماعية للبيئة احمليطة، كاقَبح لقياسو التعرؼ على ا٣بصائص التعٌرؼ على متغّب  -3
 الدٲبغرافية للسكاف، كا٤بشاركة اإلٯبابية لؤلفراد ُب مناسباهتم.

درجة التوازف ُب توزيع استثمارات ا٤بصرؼ: توازف جغراُب، توازف قطاعي، توازف خارجي معرفة  -4
 بلمية.ك٧بٌلي، توازف مع مراعاة األكلوّيت اإلس

مواجهة بعض ا٤بشكبلت االجتماعية، مثل: األمية، البطالة، األكبئة، ا٬بفض الوعي ا٤بصرُب  -5
 اإلسبلمي.    

فبعد أف استقر رأم اللجنة اخلطوة الثالثة: دراسة وربليل كل معيار ووضع الصورة التطبيقية لو، 
بدراسة كٙبليل أحد ىذه ا٤بعايّب على ٭بوذج ا٤بعايّب ا٤بقَبحة، رأت اللجنة قياـ كل عضو من األعضاء 

معيار األنشطة االجتماعية(، ككضع التصٌور التطبيقي لو، كالوزف -معيار القرض ا٢بسن-)معيار الزكاة
 .البنوؾالنسيب ا٤بقَبح تبعان ألٮبيتو ُب الدكر االجتماعي ا٤بفَبض ٥بذه 
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ئة: "مذكرة"، كقامت اللجنة ٗبناقشة  كقد تقٌدـ كل مكٌلف من األعضاء ابلتصٌور ا٤بقَبح لكٌل معيار على ىي
كل مذكرة بصورة تفصيلية مستفيضة مستقلة، كًب االتفاؽ على إجراء العديد من التعديبلت، لتخرج 

 اللجنة بعدىا ابلنموذج النهائي ٤بعايّب التقييم.  

 اخلطوة الرابعة: وضع النموذج النهائي دلعايري التقييم

كضع ٭بوذج ا٤بعايّب بشكلو النهائي، كالذم ستعتمد عليو ُب كُب ىذه ا٣بطوة توٌصلت اللجنة إىل 
 اإلسبلمية، ككانت الصورة اإلٝبالية للمعايّب كالوزف النسيب ٥با كما يلي: بنوؾتقييم الدكر االجتماعي لل

، معيار نشاط القرض 40معيار نشاط الزكاة، ككزنو النسيب:  أنشطة اجتماعية بذاهتا: -1
 .5معيار التربعات، ككزنو النسيب: ، 10ا٢بسن، ككزنو النسيب: 

، معيار 5، معيار التوازف مع القطاعات: 5: معيار االستثمار احملٌلي: أنشطة اجتماعية أخرى -2
، معيار ٛبويل ا٤بشاريع الصغّبة: 10االىتماـ اب٤بعايّب االجتماعية عند القياـ ابالستثمار: 

، كبعد 100ليصبح اإلٝبايل: ، 10، معيار نشر الوعي الثقاُب كا٤بصرُب اإلسبلمي: 15
ذلك ًٌب عرض الصورة التفصيلية للمعايّب كالوزف النسيب ٥با كاعتمادىا ُب النموذج النهائي 

 ٤بعايّب التقييم.

كُب ىذه اخلطوة اخلامسة: إعداد استمارة االستقصاء جلمع البياانت الالزمة لتطبيق ادلعايري، 
ذج النهائي ٤بعايّب التقييم، قامت بتحديد البياانت ا٤بطلوبة ا٣بطوة، كبعد أف انتهت اللجنة من كضع النمو 

اإلسبلمية ٧بٌل الدراسة، ٍب كضعت تصٌور مبدئي لقائمة  البنوؾبدقٌة لتطبيق ىذه ا٤بعايّب عملٌيان على 
استقصاء ١بمع ىذه البياانت، ٌٍب قامت ٗبناقشة ىذه االستمارة؛ للوقوؼ على مدل تغطيتها لكافٌة 

لوبة، كللتأٌكد من سبلمة أسلوب صياغتها من الناحية ا٤بنهجية كالبحثية؛ كبعد إجراءات البياانت ا٤بط
اإلسبلمية ٗبصر، كُب  البنوؾالتعديبلت البلزمة، قامت اللجنة بعملية االختبار ا٤ببدئي على عينة ٘بريبية من 

ثبلثة كعشرين سؤاالن،  ضوء االختبار التجرييب قامت اللجنة بوضع القائمة النهائية، كالٍب اشتملت على
 اإلسبلمية. بنوؾتتيح ا٤بعلومات ا٤بتوفرة من خبلؿ اإلجابة عليها صورة كاضحة عن األنشطة االجتماعية لل

 الفرع الثالث: إعداد معايري تقييم الدور االقتصادي: "اللجنة االقتصادية"

 يو اب٣بطوات التالية:كقد مٌر النموذج النهائي ٤بعايّب تقييم الدكر االقتصادم قبل الوصوؿ إل
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كُب ىذه ا٣بطوة قامت اللجنة ٗبناقشة اخلطوة األوىل: دراسة التصّور العام إلجراء عملية التقييم، 
 بنوؾأكراؽ مقٌدمة من بعض األعضاء، ترسم التصور العاـ لكيفية إجراء عملية التقييم للدكر االقتصادم لل

 قوًن من خبلؿ ثبلث نقاط، ىي:اإلسبلمية، كالٍب حٌددت اإلطار العاـ لدراسة الت

كالٍب اقَبحها عضو اللجنة: د. حاًب القرنشاكم اب٤براحل  ربديد مراحل الدراسة،: النقطة األوىل
 التالية: 

إعداد ا٤برتكزات األساسية للدراسة: من حيث األىداؼ األساسية للبنوؾ اإلسبلمية من كاقع  -1
لموقف ا٤بايل ٥با، كمعايّب التقوًن ا٤بقَبحة كطرؽ خلفيتها العقائدية كأكلوّيهتا، كالتحديد العاـ ل

 تطبيقها.
ا٢بصر ا٤بيداين: من حيث التوزيع ا١بغراُب للبنوؾ، كىيكل رأس ا٤باؿ كجنسيات ا٤بالكْب،  -2

كاتريخ اإلنشاء، كعمبلت الودائع، كإحصاءات الناتج القومي كالقيمة ا٤بضافة كميزاف 
 ا٤بدفوعات.

ؾ: كيتم فيها دراسة التشابك مع االقتصاد القومي، كدراسة ٙبليل األداء االقتصادم للبنو  -3
درجة ا٤بواءمة كالتفاعل مع السياسات النقدية كالعبلقات مع البنك ا٤بركزم، كإجراء ا٤بقارنة 

 بْب البنوؾ اإلسبلمية ا٤بختلفة من حيث أدائها االقتصادم.
القومية كاإلقليمية كا٤بقارنة النتائج كالتوصيات: كُب ىذه ا٤برحلة يتم ٙبليل نتائج الدراسات  -4

 اإلسبلمية. بنوؾكعرض التوجيهات العملية الٍب تتعٌلق بزّيدة فاعلية األداء االقتصادم لل

أم كجوب تشكيل فريق العمل الذم سيقـو هبذه ا٤بهٌمة، كالذم ًب  : فريق الدراسة:النقطة الثانية
 االتفاؽ على أف يضم ٜبانية أعضاء من ا٤بختصْب ُب اجملاؿ.

كنوع كحجم العمالة ا٤بطلوبة لكل مرحلة: كقد ًب ٙبديد ا٤بٌدة بتسعة  ،ا٤بدل الزمِب :النقطة الثالثة
 أشهر مقٌسمة على أربع مراحل، كأف يبلغ اٝبايل ا١بهد ا٤ببذكؿ خبلؿ ىذه الفَبة أربعْب رجبلن.

انتقلت اللجنة  ه ا٣بطوةكُب ىذاخلطوة الثانية: دراسة التصورات التطبيقية ادلقرتحة دلعايري التقييم: 
 إىل دراسة ككضع معايّب التقوًن، ككانت مقَبحات بعض أعضائها أف تشمل النقاط التالية: 

)أف تعرٌب عن أىداؼ اقتصادية ىامة النقطة األوىل: الضوابط العاّمة اليت جيب توافرىا يف ادلعايري: 
 كأف ٲبكن قياسها(.-ةأف تٌتصف ابلدقة العملي-أف تغطي كافة جوانب التقييم-للمجتمع
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كىي: )القيمة ا٤بضافة  اإلسالمية: بنوكالنقطة الثانية: ادلعايري ادلقرتحة لتقييم الدور االقتصادي لل
أثر ا٤بصرؼ على الطاقة -دكر ا٤بصرؼ ُب تدعيم االستثمار القومي-الصافية للمصرؼ للناتج القومي

 ا٤بصرؼ ُب ٛبويل األنشطة الٍب تدعم التنمية(. دكر-دكر اجملتمع ُب إٯباد فرص العمل-االدخارية للمجتمع

: كىنا حٌدد العضو طريقة قياس كل معيار من ا٤بعايّب السابقة النقطة الثالثة: طريقة قياس كل معيار
 ( يضيق ا٤بقاـ عن إيرادىا لطو٥با.1لوحده كفق معادالت رّيضية خاصة بكل منها)

: كىنا حٌدد العضو ٦بموعة ق معايري التقييم السابقةالنقطة الرابعة: قائمة البياانت ادلطلوبة لتطبي
 ، البياانت البلزمة لتطبيق ا٤بعايّب السابقة، مثل: األجور كما ُب حكمها، كاإلٯبارات، الضرائب كالرسـو
صاُب ربح االستثمار، إيرادات ا٣بدمات ا٤بصرفية، إٝبايل حجم ا٤بوارد، االستثمار ا٤بباشر، ا٤بشاركات، 

األخرل، عدد العٌماؿ، االستثمارات ُب الزراعة  البنوؾايل التوظيف، النقدية ُب الصندكؽ ك ا٤بضارابت، إٝب
 كُب الصناعة. 

كبعد أف انتهت اللجنة من مناقشة ا٤بقَبحات العامة ا٤بقٌدمة حوؿ ا٤بعايّب، استقٌر رأيها على اختيار 
ق أحد ىذه ا٤بعايّب، كبعد إعداد سبعة معايّب رئيسية، كًٌب تكليف كل عضو إبعداد مذٌكرة لكيفية تطبي

 ا٤بطلوب، ًب االستقرار على النموذج النهائي للمعايّب.

كُب ىذه ا٣بطوة ًٌب إعداد الصورة النهائية اخلطوة الثالثة: النموذج العام األويل دلعايري التقييم: 
 للنموذج، كالذم اشتمل على سبعة معايّب:

 لناتج القومي.القيمة ا٤بضافة الصافية للمصرؼ اإلسبلمي ل -1
 دكر ا٤بصرؼ اإلسبلمي ُب تدعيم االقتصاد القومي. -2
 دكر ا٤بصرؼ اإلسبلمي ُب جذب ا٤بٌدخرات كنسبتها إىل إٝبايل اإليرادات. -3
 دكر ا٤بصرؼ ُب إٯباد فرص العمل، كُب تكوين كإعداد الكوادر ا٤بصرفية اإلسبلمية. -4
 دكر ا٤بصرؼ ُب التجارة ا٣بارجية. -5
 ن التضٌخم.دكر ا٤بصرؼ ُب ا٢بٌد م -6
دكر ا٤بصرؼ ُب دعم التكامل االقتصادم بْب الدكؿ اإلسبلمية... كقد أيتبع كل معيار من  -7

 ىذه ا٤بعايّب بعٌدة عناصر يعِب قياسها معرفة كل دكر من أدكار ا٤بصرؼ ا٤بذكورة. 

                                                           
 ، كما بعدىا.1/86ل ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج( لبلطبلع على طريقة قياس ا٤بعايّب ابلتفصي 1
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كُب ىذه ا٣بطوة قامت اللجنة بوضع تصٌور مبدئي اخلطوة الرابعة: إعداد استمارة االستقصاء: 
الٍب ستخضع للتقييم، ٍب قامت ٗبناقشتها؛ للوقوؼ على مدل  البنوؾائمة استقصاء ١بمع البياانت من لق

 تغطيتها لكافة البياانت ا٤بطلوبة، كللوقوؼ على سبلمة منهجها البحثي أيضان.

كبعد ا٤بناقشات، كإجراء بعض التعديبلت البلزمة، جاءت االستمارة ُب اثِب عشر جدكالن حوت أىم 
التوظيفات ُب -جدكؿ التوظيفات-جدكؿ حركة الودائع-انت ا٤بطلوبة، ىي: )جدكؿ بياانت أساسيةالبيا

اإليرادات -مساٮبة ا٤بصرؼ ُب ٛبويل التجارة ا٣بارجية-تطٌور االستثمارات ا٤بباشرة-التجارة ا٣بارجية
بياانت خاصة -حركة ا٢بساابت-بياانت خاصة بنظم فتح ا٢بساابت كتوزيع العائد-كا٤بصركفات كاألرابح

بياانت عن -دكر ا٤بصرؼ ُب ا٤بساٮبة ُب التعاكف ا٤بشَبؾ مع البنوؾ اإلسبلمية األخرل-ابلتنمية البشرية
 االقتصاد القومي(. 

: كُب ىذه ا٣بطوة قامت اللجنة إبجراء اخلطوة اخلامسة: إجراء التعديالت على النموذج األويل
ى النموذج السابق حٌب انتهت من إعداد التقارير ا١بزئية، ٍب موضع الدراسة معتمدة عل بنوؾعملية التقييم لل

من التقرير الشامل كإرسالو للتحكيم، فجاء رأم احملكمْب إبجراء بعض التعديبلت على النموذج السابق؛ 
، كقد ٌٛبت البنوؾكذلك لتجٌنب العناصر الٍب ال يتوافر ٥با معلومات بصورة اتٌمة على مستول كل 

٤بعايّب الٍب تكٌرر عدـ توافر ا٤بعلومات البلزمة لتطبيقيها، كبتعديل بعض ا٤بعايّب األخرل، التعديبلت ٕبذؼ ا
كإبضافة معايّب جديدة، ليأٌب النموذج النهائي الذم اعتمدت عليو اللجنة االقتصادية إلجراء التقييم 

اإلسبلمية ُب  لبنوؾااالقتصادم كقد اشتمل على تسعة معايّب ُب ثبلث ٦بموعات، ىي: معايّب تقوًن دكر 
اإلسبلمية ُب ٦باؿ توظيف كاستثمار ا٤بوارد  البنوؾمعايّب تقوًن دكر -جذب ا٤بٌدخرات كتعبئة ا٤بوارد ا٤بالية

اإلسبلمية ُب التأثّب على بعض ا٤بتغٌّبات االقتصادية الكلٌية، كالقيمة ا٤بضافة  البنوؾمعايّب تقوًن دكر -ا٤بالية
 كاالستثمار القومي. 

ككسابقاهتا من  لرابع: إعداد معايري تقييم اجلوانب اإلدارية: "اللجنة اإلدارية":الفرع ا
 اللجاف، فقد مٌر عمل اللجنة اإلدارية ُب إعداد معايّب التقييم اب٣بطوات التالية:

كُب ىذه ا٣بطوة ًٌب استعراض التصورات ا٤بقٌدمة اخلطوة األوىل: دراسة اإلطار العام دلشروع التقييم: 
 رة الدكتور دمحم سويلم كا٤بعنونة بػػ: "إطار مشركع تقييم ا١بوانب اإلدارية" من خبلؿ نقطتْب:ُب مذك

 حيث اقَبح أف يتٌم التقييم من خبلؿ األبعاد الرئيسية التالية: النقطة األوىل: أبعاد التقييم،
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 تقييم البعد التخطيطي للمصرؼ. -1
 تقييم الدكر الرقايب. -2
 تقييم األداء الوظيفي. -3
 إعداد كتنمية الكوادر ا٤بصرفية. تقييم -4
 تقييم التنسيق كالتوجيو. -5

 حيث اقَبح أف يتٌم التقييم كفق ا٤براحل التالية: النقطة الثانية: مراحل التقييم،

 مرحلة إعداد كٚبطيط ا٤بشركع. -1
 مرحلة الدراسات كالبحوث النظرية. -2
 مرحلة العمل ا٤بيداين. -3
 مرحلة كضع التوصيات كالتقرير النهائي. -4

كُب ىذه ا٣بطوة، كبعد قياـ اللجنة طوة الثانية: توفري ادلاّدة العلمية لعمل مذكرات ادلعايري، اخل
بفحص ا٤بادة العلمية كاكتشاؼ عدـ كجود ماٌدة علمية لبعض ا٤بعايّب؛ كألٌف صياغة ا٤بعايّب بصورة 

خبلص ا٤بعايّب منها، صحيحة ٰبتاج إىل ماٌدة علمية، فقد رأت اللجنة كجوب القياـ أبٕباث لكي يتٌم است
كٙبقيقان ٥بذه الغاية ًٌب تكليف عدد من ا٤بختٌصْب للقياـ ببحوث يغٌطي كل كاحد منها معياران ٧بٌددان، كًب 
 إعداد البحوث كٙبكيمها، كمن ٍب االعتماد عليها ُب استخبلص مذكرات ا٤بعايّب ا٣باصة ابللجنة اإلدارية.   

عضاء بثبلث عشرة مذكرة غٌطت كُب ىذه ا٣بطوة تقٌدـ األيري، اخلطوة الثالثة: إعداد مذّكرات ادلعا
 عشر معياران من ا٤بعايّب الٍب اقَبحتها اللجنة لتقوًن ا١بوانب اإلدارية، كىي:  ثبلثة

 مقاييس كمعايّب العملية التخطيطية ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي. -1
 اإلسبلمية. البنوؾا٤بعايّب ا٤بقَبح استخدامها ُب قياس فاعلية عملية أداء العاملْب ُب  -2
 معايّب سياسة األجور ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي. -3
 معايّب رسالة ا٤بصرؼ اإلسبلمي. -4
 اإلسبلمية. البنوؾمعايّب تقوًن ٚبطيط القول العاملة ُب  -5
 اإلسبلمية. البنوؾا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن الدكر الرقايب ُب  -6
 إلسبلمية.ا بنوؾا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن الداء التنظيمي لل -7
 ا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن سياسات التدريب ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمية. -8
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 اإلسبلمية. البنوؾا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن التنمية اإلدارية ُب  -9
 اإلسبلمية. البنوؾا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن سياسة االختيار ُب  -10
 اإلسبلمية. البنوؾا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن سياسة ا٢بوافز ُب  -11
 اإلسبلمية. البنوؾُب  ٚبطيط ا٣بدمات ا٤بصرفيةا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن  -12
 اإلسبلمية. البنوؾُب  ستقطاب العاملْبا٤بعايّب ا٤بستخدمة ُب تقوًن سياسة ا -13

كبعد مناقشات استمرت ألكثر من ثبلثة اخلطوة الرابعة: إعداد النموذج النهائي دلعايري التقييم: 
اإلسبلمية، كالذم اشتمل  بنوؾاللجة إىل النموذج النهائي ٤بعايّب تقييم الدكر االقتصادم لل أشهر، توصلت

 على أربع ٦بموعات من ا٤بعايّب، ىي:

 معايّب الرسالة كاألىداؼ كا٣بطط. -1
 معايّب تقوًن تنظيم ا٤بصرؼ اإلسبلمي. -2
 معايّب تقوًن عملية التوظيف كسلوكيات العاملْب. -3
 ابة كا٤بتابعة.معايّب تقوًن نظم الرق -4

، كجاءت استمارة االستقصاء لتغٌطي ثبلثة جوانباخلطوة اخلامسة: إعداد استمارة االستقصاء: 
 :كىي

كيتعٌلق ابلعاملْب ُب ا٤بصرؼ، كاشتمل على تسعة كٟبسْب سؤاالن، مشلت مدل:  اجلانب األول:
ا٣بدمات، كمشاركة العاملْب  كضوح غاّيت ا٤بصرؼ كأىدافو، ككضوح كأتثّب دكر الرقابة الشرعية، كمستول

 ُب صياغة ا٥بداؼ، ككضوح االختصاصات، كمعوقات االتصاؿ، كأساليب التعيْب، كغّبىا.

كيتعٌلق اب٤بتعاملْب مع ا٤بصرؼ، كاشتمل على ثبلثة عشر سؤاالن، كمشلت مدل: رضى  اجلانب الثاين:
 سبلمي للمصرؼ، كغّبىا.العميل، كأسباب تفضيلو للمصرؼ، كثقة العميل ُب حقيقة التوٌجو اإل

كيتعٌلق أبعضاء اإلدارة العليا، كاشتمل على سبعة كتسعْب سؤاالن، كمشلت مدل:  اجلانب الثالث:
 قناعة اإلدارة برسالة ا٤بصرؼ، كأٮبية الضوابط الشرعية ُب توجيو أنشطتو، كمدل ترٝبة ا٣بطط إىل برامج. 

كقد مٌر عمل  ية: "اللجنة احملاسبية":الفرع اخلامس: إعداد معايري تقييم اجلوانب احملاسب
بدراسة خطٌة عمل تقييم نظم احملاسبة -كسابقاهتا من اللجاف-اللجنة احملاسبية ُب إعداد معايّب التقييم
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اإلسبلمية، كٙبديد اإلطار العاـ للدراسة، كإعداد استمارات االستقصاء، كدراسة  البنوؾكا٤براجعة ُب 
 (:1ىا من اللجاف األخرل ٗبا يلي)التقييم؛ كلكٌنها ٛبٌيز على غّب 

كًٌب  اإلسالمية، البنوكأواًل: إعداد قائمة أبىّم مصادر ادلعرفة يف احملاسبة وادلراجعة وتقومي األداء يف 
 ٚبزين ىذه القائمة ُب ا٢باسب اآليل؛ ليسهل ٙبديثها كا٢بفاظ عليها متجددة مطورة.

، اإلسالمية البنوكظم احملاسبة وادلراجعة يف اثنياً: إعداد قائمة استقصاء جلمع معلومات عن نخ 
كذلك من خبلؿ ثبلث مراحل: تضٌمنت األكىل: إعداد التصٌور ا٤ببدئي للقائمة، كتضٌمنت الثانية: مناقشة 
 كتقوًن مفردات القائمة ُب ضوء الواقع العملي، كتضٌمنت الثالثة: اإلعداد النهائي للقائمة، كمشلت ما يلي:

 اإلسبلمية. لبنوؾامعلومات عاٌمة عن  -1
 التكوين الشخصي كالتأىيل العلمي كالعملي للمحاسب ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي. -2
 اإلسبلمية. البنوؾاحملاسبة ا٤بالية ُب  -3
 اإلسبلمية. البنوؾا٤براجعة كالرقابة كتقوًن الداء ُب  -4
 اإلسبلمية.  البنوؾأساليب احملاسبة اإلدارية ُب  -5

ٗبعرفة ١بنة تشٌكلت من فريق ٯبمع بْب اإلسالمية،  بنوكة للاثلثاً: استنباط وصياغة قواعد زلاسبي
أىم إ٪باز ٥بذه اللجنة، كفيو الدليل القاطع -برأم الباحث-الفقو اإلسبلمي كالفقو احملاسيب العا٤بي، كىذا

، كييثبت أيضان قدرة الشريعة إجراءات عمل تنفيذيةعلى إمكانية ٙبويل النصوص كاألحكاـ الشرعية إىل 
بة التٌطور ك"العصرنة"، خبلفان ٤با يٌدعيو خصومها من كوهنا نصوص نظرية ال ٲبكنها ٦باراة حركة على مواك
 التطور.

اإلسبلمية،  البنوؾكقد خلصت اللجنة إىل كضع أتصيل فقهي علمي مهِب للقواعد احملاسبية ُب 
ة القياس كالتقوًن، كمنطلقان كاستنبطت قواعد احملاسبة اإلسبلمية، كالٍب ٲبكن اعتبارىا ا٤برجع كا٤برشد كأدا

 اإلسبلمية. بنوؾشرعٌيان إىل تطوير األداء العملي لل

 

 

                                                           
 ، كما بعدىا.6/15( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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 (1)ادلطلب الثالث: ادلرحلة الثالثة: القيام إبجراءات عملية التقييم

كبعد االنتهاء من ا٤برحلتْب الٍب مشلت أكالٮبا دراسة التصٌور العاـ لتنفيذ عملية التقييم، كمشلت الثانية: 
 بنوؾ التقييم، جاء دكر ا٤برحلة الٍب ٫بن بصددىا، كالٍب ستشمل القياـ إبجراء عملية التقييم للكضع معايّب

 ٧بل الدراسة، كالٍب مٌرت ٖبطوات يعرضها الباحث ُب الفركع التالية:

كُب ىذا اإلطار تقٌدـ ، الفرع األول: اخلطوة األوىل: دراسة اإلطار العام لعملية التقييم
 و ٗبذٌكرة تطرح اإلطار العاـ لعملية التقييم، كقد اشتملت على ثبلثة جوانب:الدكتور حسْب شحات

كتحديد اإلسالمية،  البنوكاجلانب األول: مقاصد تقييم نظم احملاسبة وادلراجعة ومعايري تقييم أداء 
بة اإلسبلمية، كاستنباط أسس احملاس البنوؾأىداؼ نظم احملاسبة كا٤براجعة، كٙبديد أىداؼ تقوًن أداء 

 اإلسبلمية. البنوؾكأسس ا٤براجعة كالرقابة كالتفتيش ُب 

كقد اإلسالمية،  البنوكاجلانب الثاين: عناصر خطة تقييم نظم احملاسبة وادلراجعة ومعايري تقومي أداء 
اقَبحها ُب أربعة عناصر: تقييم نظم احملاسبة، تقييم نظم ا٤براجعة كالرقابة، تقييم نظم التكاليف كا٤بوازانت 

 اإلسبلمية. البنوؾلتحليل ا٤بايل، معايّب تقوًن أداء كا

 البنوكاجلانب الثالث: مراحل تنفيذ خطة تقييم نظم احملاسبة وادلراجعة ومعايري تقومي أداء 
كتشمل: ٘بميع بياانت كمعلومات عناصر ا٣بطٌة من الناحيتْب العلمية كالعملية، الدراسة اإلسالمية، 

عرفة كاقع نظم احملاسبة كا٤براجعة، تقييم نتائج الدراسة ا٤بيدانية، استنباط أسس ٤ب البنوؾا٤بيدانية على عينة 
اإلسبلمية ُب ضوء قواعد الشريعة اإلسبلمية، تصميم نظم  البنوؾكمعايّب احملاسبة كا٤براجعة كتقزًن أداء 

اختبار كاقعية كصبلحية  احملاسبة ا٤بالية ك٧باسبة التكاليف كا٤بوازانت التخطيطية كمعايّب التحليل كالتقوًن،
   اإلسبلمية.  البنوؾالنظم ا٤بقَبحة للتطبيق ُب كاقع 

، الفرع الثاين: اخلطوة الثانية: االعتماد على استمارة االستقصاء كبديل لنموذج ادلعايري
 كقد اختلفت منهجية عمل اللجنة احملاسبية عن بقية اللجاف األخرل ابلنسبة ٤برحلة إعداد ٭بوذج ا٤بعايّب،
حيث اتفقت اللجاف األربع األخرل على التوٌصل إىل ٭بوذج للمعايّب تعتمد عليو ُب إجراء عملية التقييم، 
كأما اللجنة احملاسبية، فقد اتبعت منهج ٙبديد احملاكر الرئيسية للتقييم، ٌٍب حٌددت ا١بوانب احملاسبية الرئيسية 

ت اللجنة إبعداد قائمة استقصاء لكل جانب من الٍب ستشملها عملية التقييم، كُب ضوء ىذا التحديد قام
                                                           

 ، كما بعدىا.1/154( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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ىذه ا١بوانب؛ لتكوف بديبلن عن ٭بوذج ا٤بعايّب، يتٌم االعتماد على إجاابهتا ُب استخبلص نتائج الدراسة، 
 كا١بوانب الٍب حٌددهتا اللجنة ىي:

 اإلسبلمية. البنوؾتقوًن عاـ ألنشطة  -1
 اإلسبلمية. البنوؾحاسب ُب تقوًن التكوين الشخصي كالتأىيل العلمي كالعملي للم -2
 اإلسبلمية. البنوؾتقوًن احملاسبة ا٤بالية ُب  -3
 اإلسبلمية. البنوؾتقوًن ا٤براجعة كتقوًن األداء ُب  -4
 اإلسبلمية.  البنوؾتقوًن احملاسبة اإلدارية ُب  -5

كقد اشتمل إعدادىا على األجزاء ، الفرع الثالث: اخلطوة الثالثة: إعداد استمارة االستقصاء
 سية التالية:الرئي

ا٤بصرؼ،  كيشمل استفسارات عن نشأةاإلسالمية،  البنوكاجلزء األول: معلومات عاّمة عن أنشطة 
 البنوؾكأنشطة االستثمار كا٣بدمات كقطاعاهتا الرئيسية ك٦باالت التعاكف كالتنسيق بْب ا٤بصرؼ كسائر 

  اإلسبلمية كالبنوؾ التقليدية. 

كيتعٌلق ىذا ا١بزء بوضع تأىيل العلمي والعملي للمحاسب، اجلزء الثاين: التكوين الشخصي وال
 إدارة ا٢بساابت، كبوظيفة التدريب للمحاسبْب، ككيفية تقوًن كفاءاهتم.

اإلسبلمية من  بنوؾكيتناكؿ ىذا ا١بزء كافة جوانب النظاـ احملاسيب للاجلزء الثالث: احملاسبة ادلالية، 
 اسبية، كإعداد التقارير ا٤بالية ا٣بتامية.انحية: التنظيم، كالدكرات، كا٤بعا١بة احمل

كيناقش ىذا ا١بزء: نظم التفتيش كا٤براقبة، كا٤براجعة الداخلية، اجلزء الرابع: ادلراجعة وتقومي األداء، 
 كأٮبية الرقابة الشرعية كرقابة البنك ا٤بركزم على كظيفة ا٤براجعة كالرقابة احملاسبية. 

اإلسبلمية من أدكات  البنوؾكيستفسر ىذا ا١بزء عن مدل استفادة  اجلزء اخلامس: احملاسبة اإلدارية،
 كأساليب احملاسبة اإلدارية ا٤بمثلة ُب: ا٤بوازانت التخطيطية، كأساليب التحليل ا٤بايل، ك٧باسبة التكاليف.

الفرع الرابع: اخلطوة الرابعة: إعداد ادلنهجية العلمية الستخالص النتائج من إجاابت 
 حٌددت اللجنة ىذه ا٤بنهجية ُب عشر نقاط على النحو التايل: كقد ، االستقصاء
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، كاستخراج عدد البنوؾ الٍب أجابت على كل البنوؾتفريغ نتائج كل سؤاؿ على حدة ١بميع  -1
 سؤاؿ.

 .البنوؾٙبديد عدد كنسبة بياف إجاابت  -2
ت ذكر كل ا٤ببلحظات الٍب ذكرهتا االستقصاءات خارج نطاؽ االستفسارات ككافة التعليقا -3

 على كل األسئلة.
الٍب امتنعت عن اإلجابة، كًٌب إعداد النسب ا٤بالية على  البنوؾإعداد نسب اإلجابة بتجاىل  -4

 الٍب أجابت فعبلن. البنوؾأساس عدد 
ًٌب إعادة ترتيب نتائج االستفسارات ٗبا يتناسب مع طبيعة ا٤بوضوع؛ ٕبيث يتم ٘بميع جوانب  -5

 ا٤بوضوع الواحد معان كبتسلسل منطقي. 
ًب إعداد ٙبليل إلجابة كل استفسار على مستول كل مصرؼ على حدة، كعلى مستول  -6

 كٌلها إٝباالن.  البنوؾ
اإلسبلمية ابلنسبة لبعضها بعضان ُب ا١بوانب الٍب ٲبكن ا٤بقارنة بينها على  البنوؾتقييم أداء  ًبٌ  -7

 حالة عدـ مبلءمتها. أسس موضوعية ٛبٌكن من إجراء ا٤بقارنة، كما ًٌب تقييم القواعد البديلة ُب
 البنوؾحٌف  على بعض اإلجاابت كالنتائج الٍب تبْب منها تناقض أك عدـ صدؽ إجاابت تال -8

 مقارنة ببعض البياانت ا٤بنشورة.
إعداد نتائج ٤با ًٌب ُب هناية كل جزء من أجزاء الدراسة، تضم نتائج التحليل كالتقييم الذم  -9

 ُب هناية الدراسة.توٌصلت إليو الدراسة، ككذلك نتائج عاٌمة 
إعداد توصيات عامة ُب دراسة بعض القواعد كالسياسات ا٤بطٌبقة ُب القطاع بصفة عامة،  -10

 اإلسبلمية ُب حالة تطٌلب األمر ذلك.  البنوؾكإعداد توصيات خاصة لبعض 

كبعد انتهاء كل ١بنة من إعداد : الفرع اخلامس: اخلطوة اخلامسة: إعداد التقرير الشامل
اإلسبلمية ا٤بختلفة، انتقلت بعد ذلك إلعداد التقرير الشامل، ككاف  البنوؾزئية لتقييم ٦بموعة التقارير ا١ب

اال٘باه العاـ ا٢باكم للجاف ا٣بمس ُب إعدادىا التقرم الشامل يقـو على مراعاة االلتزاـ بثبلثة عناصر 
 رئيسية:
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تناكؿ فيها: األسس العامة لتقوًن تالعنصر األول: إعداد مقدمة عامة تسبق رلموعة التقارير اجلزئية، 
العمل ا٤بصرُب من كجهة التقييم ا٤بٌتبعة، كعرض ضوابط عمل اللجنة، ككصف عمل اللجنة كمراحلو، 
 كا٤بعايّب الٍب اعتمدت عليها اللجنة، كا٤بنهج الذم اتبعتو، كنوعية البياانت ا٤بطلوبة، كا٤بشاكل الٍب كاجهتها. 

كذلك من خبلؿ العمل على تبلُب ما تناسق بني التقارير اجلزئية، العنصر الثاين: ربقيق إجراء ال
ٲبكن أف يظهر من تفاكت أك اختبلؼ أك تعارض ُب منهج كأسلوب، كصياغة كعرض بْب التقارير، كىذا 
٧بتمل الوقوع لتنفيذ كل تقرير من عضو من أعضاء اللجنة، فوجب التنٌبو لذلك؛ لتصحيح ا٣بطأ عند 

 قرير الشامل.كركده قبل كتابة الت

كتشتمل على: التقرير اإلٝبايل لنتائج دراسة التقارير ا١بزئية العنصر الثالث: إعداد خاسبة التقرير، 
 ، كالنتائج العامة، كتوصيات الدراسة، كا٤ببلحق الٍب سيقرر إضافتها إىل التقرير.البنوؾجملموعات 

"اللجنة الشرعية الفرع السادس: النموذج التطبيقي يف إعداد التقرير الشامل: 
 (:1)منوذجاً"

كُب إطار االلتزاـ ابلعناصر ا٤بذكورة ُب إعداد التقرير الشامل، قامت اللجاف ا٣بمس إبعداد تقاريرىا، 
كنموذجو   -ا٤بتعلقة ابلبحث بشكل مباشر لضيق ا٤بقاـ-كيتناكؿ الباحث عرض أىم خطوات اللجنة الشرعية

 على ذلك، كذلك كما يلي:

فقد حرصت اللجنة على أف توٌضح ُب ىذه داد مقدمة التقرير الشامل: العنصر األول: إع
اإلسبلمية، كقد اشتملت  البنوؾا٤بقدمة: طبيعة كمنهج العمل الذم قامت بو لتقييم ىيئة الرقابة الشرعية ُب 

 ا٤بقدمة على عٌدة نقاط، اقتصر الباحث على عرض أىم اثنْب منها لتجٌنب التكرار، كىي:

حيث تعٌرضت األسس العامة لتقومي العمل ادلصريف من الوجهة الشرعية،  النقطة األوىل:
 ا٤بقدمة لعرض البنود التالية: 

 كحٌددهتا اللجنة بسبعة أسس، كىي: أسس ربديد معايري التقييم،البند األول: 
اإلسبلمية من الوجهة  البنوؾٛبٌثل ىيئات الرقابة الشرعية أسلوابن ال غُب عنو ُب ضبط ٩بارسة  -1

 شرعية.ال

                                                           
 .1/159نوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج( ينظر: موسوعة تقوًن الب 1
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يستلـز قياـ ىذه ا٥بيئات بواجبها ُب التعٌرؼ على ا٢بكم الشرعي: اختيار أعضاءىا ٩بن تتوفر  -2
 فيهم القدرة على النظر كالَبجيح بْب اآلراء ا٤بختلفة للتخٌّب من بينها ُب ضوء ا٤بصاّب العاٌمة.

( تقتضي 1()إف تنزيل ا٢بكم الشرعي على الواقع ك٩بارسة االجتهاد العملي: )ٙبقيق ا٤بناط -3
التعٌرؼ على الواقع القانوين كاالقتصادم إىل جوار ا٣بربة الفقهية، فاستلـز ذلك إىل استبياف 

 كجود خربة قانونية كاقتصادية إىل جانب ا٣بربة الفقهية.
يتعٌْب على ا٥بيئة الشرعية االستعانة ابلعاملْب ُب إدارات ا٤بصرؼ ا٤بختلفة للقياـ بواجب  -4

 لن تستطيع كحدىا القياـ بذلك. الضبط الشرعي؛ ألهنا
ٯبب أف تشتمل ا٤بعايّب ما يوٌضح حيدة ا٥بيئة الشرعية ُب قيامها بعملها، كعدـ خضوعها  -5

 لضغوط ماديٌة أك غّب ماديٌة.
ٯبب أف توٌضح ا٤بعايّب كما اشتملت عليو من أسئلة استقصاء على: استبياف كيفية أداء ا٥بيئة  -6

شطة ا٤بصرؼ، كمدل حجٌية قراراهتا، ككوهنا ملزمة أك لعملها، كأدكارىا ا٤بختلفة ُب أن
 استشارية.

ٯبب أف تشتمل معايّب االستقصاء على ما يوٌضح األساس القانوين لعمل ا٥بيئة الشرعية،  -7
 كاشتماؿ الواثئق األساسية على النص عليها.

الشرعية ُب:  : كقد حٌددت الدراسة ىدفها من تقوًن عمل ا٥بيئاتاذلدف من الدراسةالبند الثاين: 
 تصحيح مسار العمل ا٤بصرُب اإلسبلمي، كضماف موافقتو لؤلصوؿ الشرعية.

 : كحٌددهتا اللجنة ٗبا يلي:فرضيات التقييمالبند الثالث: 
ضركرة كجود ىيئة شرعية لئلفتاء فيما يعرض إلدارات ا٤بصرؼ ا٤بختلفة من مسائل تتطٌلب  -1

 ا٢بكم الشرعي.
اإلسبلمية ابلقدرة على االجتهاد ا١بزئي ُب  البنوؾلشرعية ُب البٌد من ٛبٌتع أعضاء ا٥بيئة ا -2

 ا٤بسائل الٍب تيعرض عليهم؛ الستنباط ا٢بكم الشرعي.
تنوٌع الوظائف الٍب تقـو هبا ا٥بيئات الشرعية، حيث ييعهد إليهم ابإلفتاء، كالتحكيم، كالرقابة  -3

 على ا٤بمارسات ا٤بصرفية ا٤بختلفة.

                                                           
) أم ُب الواقع أك  لكن يبقى النظر ُب تعيْب ٧بٌلو )أم ُب النص(، أف يثبت ا٢بكم ٗبدركو الشرعي كمعناه ،ربقيق مناط احلكمسبق تعريف (  1

 .4/74ج )مصدر سابق(، ،ا٤بوافقات ُب أصوؿ الشريعةالشاطيب،  ينظر:، ُب الشخص(
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يئة ُب ا٤بصرؼ، كيكوف لو مكتب يتواجد فيو ُب أكقات ضركرة كجود عضو من أعضاء ا٥ب -4
 معٌينة، ٩با يتيح للعاملْب اإلحساس بوجوده كالقدرة على الرجوع إليو كتبادؿ الرأم معو. 

يلـز النص على: اختصاصات ا٥بيئة الشرعية، ككيفية تشكيلها، كموقعها ُب ا٥بيكل التنظيمي  -5
 ادرة على القياـ بعملها ابنضباط.للمصرؼ ُب الواثئق األساسية؛ ما ٯبعلها ق

يكاد يتلٌخص دكر ا٥بيئات الشرعية ُب ا٤بمارسات ا٤بصرفية ُب: مراجعة العمليات ا٤بصرفية  -6
القائمة من كجهة نظر الشريعة اإلسبلمية؛ لرفض ما ٱبالف األصوؿ الشرعية، كقبوؿ ما يٌتفق 

 معها.
 كيشمل: يئات الشرعية:األسس اليت تقوم عليها مناىج إفتاء اذلالبند الرابع: 

مراعاة األصوؿ الشرعية العامة، كاالستناد إىل قواعدىا الكلٌية من رفع ا٢برج ُب التعامبلت،  -1
 كالتيسّب على الناس، كمراعاة ا٤بصاّب، كمنع اإلضرار اب٤بتعاملْب.

التخٌّب من أقواؿ الفقهاء ما ٰبقق ا٤بصلحة ا٤برجوة، مع اعتبار أف يظل االختيار ُب حدكد  -2
 لعمل ابآلراء الراجحة ُب ا٤بذاىب.ا

اتباع القاعدة الفقهية: "األصل ُب ا٤بعامبلت اإلابحة، كال ٙبرًن إال بنٌص"، كلذلك ٯبب أال  -3
 تعمد ا٥بيئات الشرعية إىل رفض إال ا٤بعامبلت الربوية، أك ا٤بخالفة لؤلصوؿ الشرعية.

ؼ مصرفية جديدة، تكوف أكفق على ا٥بيئات الشرعية أف تقـو بدكر ابرز ُب ٦باؿ إنشاء أعرا -4
 ُب االستجابة للمصاّب، كأكَب إىل التوافق مع األصوؿ الشرعية.

ٯبب على ا٥بيئات الشرعية أف ٘بتهد ُب إ٢باؽ ا٤بعامبلت ا٤بصرفية ا٢بديثة اب٤ببادئ الفقهية  -5
 القدٲبة؛ ألف أكثر عملها من قبيل التطبيقات ا٢بديثة للمبادئ الفقهية القدٲبة.       

 كذلك من خبلؿ ا٣بطوات التالية:قطة الثانية: وصف عمل اللجنة الشرعية وتطّور عملها، الن

 ٙبديد ا٥بدؼ من التقييم. -1
 تشكيل اللجنة الشرعية. -2
 ٙبديد مسؤكلية اللجنة. -3
كقد استقٌر رأم اللجنة على إعداد  ا٤بالية اإلسبلمية موضع الدراسة، كا٤بؤسسات البنوؾٙبديد  -4

٧بل  البنوؾسسة مالية أك مصرؼ إسبلمي، كاتيفق على تقسيم تقرير تفصيلي عن كل مؤ 
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السودانية، ٦بموعة  البنوؾاإلسبلمية ا٤بصرية، ٦بموعة  البنوؾالدراسة إىل ٦بموعات: ٦بموعة 
 كا٤بؤسسات ا٤بالية األخر. البنوؾالببلد اإلسبلمية، ٦بموعة  بنوؾا٣بليج، ٦بموعة  بنوؾ

 وًن، كتشمل:األساسية لعملية التقٙبديد احملاكر  -5
 كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ُب العامل. البنوؾعملية تقوًن ٝبيع   - أ
يهدؼ التقييم إىل معرفة ا١بهود ا٤ببذكلة من ىيئة الرقابة الشرعية ُب ضماف االلتزاـ  - ب

 ابألحكاـ الشرعية، كٙبديد نواحي القصور، كتقدًن التوصيات ٤بعا١بتو.
ابلية للقياس كالداللة العلمية كسبلمة النظرية الٍب يلتـز ٙبديد ا٤بعايّب ابالنضباط كالق - ت

 تقـو عليها.
تعدد مراحل التقوًن كتنوع أدكاتو، كاالعتماد على أسلويب التحليل كاالستبياف ٤بعرفة  - ث

 أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ.
 تنوع مصادر ا٤بعلومات الٍب ييعتمد عليها ُب التقوًن. - ج
: التقارير الفردية عن كل مصرؼ، التقارير يشمل ا٤بنتج النهائي الذم يغطٌيو التقرير - ح

التجميعية ٕبسب تقسيم اجملموعات ا١بغراُب، التقرير اإلٝبايل، ٙبليل ىذه النتائج 
بغرض تفسّبىا كفهمها، تقدًن التصورات الٍب تقَبحها اللجنة لتجٌنب أكجيو القصور 

 الٍب ظهرت. 

، حيث حرصت اللجنة على ٙبقيق زئيةالعنصر الثاين: ربقيق إجراء التناسق بني التقارير اجل
التناسق، فقامت بتصميم ٭بوذج ٘بميع البياانت كا٤بعلومات البلزمة ُب ضوء ٭بوذج ا٤بعايّب ا٤بتفق عليو، كما 
حرصت على أف يتٌم إعداد تقرير كل ٦بموعة بنفس األسلوب، كذلك من خبلؿ جلسات عامة حضرىا  

لكل ة لكل مصرؼ، ككذلك ق ُب إعداد التقارير ا١بزئيكل األعضاء، كبذلك ٛبٌكنت من ٙبقيق التناس
 ٦بموعة.

 ، كقد اشتملت ىذه ا٣باٛبة على ثبلث نقاط رئيسية، ىي:العنصر الثالث: إعداد خاسبة التقرير

 البنوؾحيث ًٌب إعداد قائمة بنتائج الدراسة لكل  النقطة األوىل: القائمة اجملّمعة لنتائج الدراسة،
 كورة، تبٌْب مدل قياـ ا٥بيئات الشرعية ابألدكار ا٤بنوطة هبا.ابجملموعات ا٣بمس ا٤بذ 
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كفق تسلسل نقاط ٭بوذج ا٤بعايّب، حيث ًب  النقطة الثانية: إعداد نتائج وتوصيات الدراسة
عرض كتفسّب كٙبليل كل نتيجة توصلت إليها اللجنة كبياف طبيعتها كأسباهبا، كمن ٍب تقٌدمت اللجنة 

 ابقَباح توصياهتا.

الٍب صدرت عن ا٥بيئات  بيان ما قامت بو اللجنة من دراسة للفتاوى الشرعية الثالثة: النقطة
اإلسبلمية، كٙبديد ا٤بنهج الذم اعتمدت عليو ا٥بيئات ُب اإلفتاء، كٙبديد األدلة الشرعية  البنوؾالشرعية ُب 

 ا١بديدة.   الٍب استندت إليها، ٍب ٧باكلة االستفادة من ىذه الفتاكل ُب استحداث بعض العقود

 

 رابعالفصل الخالصة 

موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية: طبيعة بػػػ: " كا٤بوسـولقد تناكؿ الباحث ُب الفصل الرابع، 
بلنتقاؿ من النظرية إىل التطبيق ُب مبحثْب: بعد ٛبهيد يوٌطئ فيو لك "، ا٤بشركع كأىدافو كمنهجية إعداده

العا٤بي للفكر اإلسبلمي الذم قاـ كأشرؼ على الدراسة، كالتعريف  ا٤ببحث األكؿ: التعريف اب٤بعهد تناكؿ
 ُب ثبلثة مطالب. تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية موسوعة

٤بنهجٌية كمراحل كخطوات اللجاف ُب تقوًن تفصيليان كُب ا٤ببحث الثاين: تناكؿ الباحث عرضان كصفٌيان 
اعتماد نتائجها مرجعان علميان ٧بٌكما ُب البحوث اإلسبلمية، هبدؼ إثبات الثقة ابلدراسة ك  البنوؾأداء 

األكادٲبية بعد التأٌكد من سبلمة خطواهتا ا٤بنهجية كأساليبها البحثية ُب ثبلث مطالب، تناكؿ كل مطلب 
مرحلة من مراحل الدراسة، حيث تناكؿ ا٤بطلب األكؿ: ا٤برحلة األكىل: كضع التصور العاـ لتنفيذ عملية 

اكؿ ا٤بطلب الثاين: ا٤برحلة الثانية: كضع معايّب التقييم، كتناكؿ ا٤بطلب الثالث: ا٤برحلة التقييم كدراستو، كتن
 التالية: حث من خبلؿ ىذا الفصل تسجيل ا٤ببلحظاتلباكٲبكن ل الثالثة: القياـ إبجراءات عملية التقييم،

وسوعة تقوًن أداء أف الدراسة الٍب أجراىا ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي، كالٍب ك٠بها بػػػ: "م -1
البنوؾ اإلسبلمية، كمن خبلؿ دراسة ا١بزء األكؿ ا٤بوسـو بػػػ: عرض كصفي كمنهجي ٤براحل 

اإلسبلمية، كالٍب ٣بص مضموهنا الباحث ُب ىذا الفصل، دراسة  البنوؾكخطوات تقوًن أداء 
ملت عليو فذة فريدة ُب ابهبا كموضوعها، كال ٲبكن لباحث أكادٲبي منفرد القياـ هبا ٤با اشت

كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ُب حينها، كتغطية عمودية مشلت   البنوؾتغطية أفقية مشلت كٌل 
اإلسبلمية كا٤بهتمْب هبا من دارسْب  البنوؾكل ا٤بواضيع كالزكاّي كالدقائق الٍب ٙبتاجها 
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كموظفْب أك مستثمرين، كقد قاـ هبا عشرات من الباحثْب كا٤بتخصصْب من ذكم ا٤بؤىبلت 
 العلمية العليا.

اإلسبلمية أهنا دراسة منهجية  البنوؾأثبتت الدراسة من خبلؿ عرض خطواهتا ُب تقوًن  -2
اعتمدت ا٤بعايّب العلمية كاألساليب البحثية، كٙبٌرت الدقة، كاتصفت اب٢بيدة العلمية 

الثقة الكاملة بنتائجها من أم ابحث -برأم الباحث-كاالستقبللية النزيهة، ما أعطاىا
 .منصف

أف الدراسة كٗبا اتبعت من منهجية علمية ُب تقييمها الشامل كالعاـ، كٗبا كصلت إليو من  -3
كا٤بؤسسات ا٤بالية اإلسبلمية ٧بل الدراسة لتقوًن  بنوؾنتائج كتوصيات تصلح لتكوف مرجعان لل

أداءىا كٙبسْب طريقتها كتصويب سلوكها كفق الدراسة، كما تصلح لبلستفادة منها من ًقبل 
 ا١بديدة أك البنوؾ التقليدية الٍب تريد إدخاؿ فرع إسبلمي عليها.   ؾالبنو 

أثبتت ٗبا  -للدراسة التطبيقيةكمن تتبع منهجها ُب إقرار ا٤بعايّب كا٤بقاييس كاآللية  -أف الدراسة -4
ال يدع ٦باالن للشك إمكانية ٙبويل النصوص الشرعية كمقتضيات أحكامها كترٝبة خطوطها 

توافق الزماف كا٤بكاف مهما تغٌّب، كذلك ُب  إجراءات عمل تنفيذيةقهي إىل: العامة كتراثها الف
اإلسبلمية خصوصان، كُب ٝبيع اإلدارات العامة كا٣باصة عمومان، كبذلك رٌد عملي  البنوؾ٦باؿ 

على من ادعى كوف نصوص الشريعة اإلسبلمية نصوصان نظرية صلحت لعصر مضى، كال 
 كل تطوره كتسارعو ك٭بٌوه.  ٲبكنها القياـ أبعباء ا٢باضر ب
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 اإلسالمية البنوك يفنظرية اإلدارة اإلسالمية   تطبيق مدى :امسالفصل اخل

 "اإلسالمية البنوك أداء تقومي موسوعة" نتائج ربليل خالل منوأثره 

 :ويفو 
 بة الشرعيةعمل ىيئات الرقايف  نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى ادلبحث األول:

 ميةاإلسال البنوكيف 

 الدور االجتماعي وأثره يف نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى ادلبحث الثاين:

 اإلسالمية بنوكلل

 دور االقتصادياليف  وأثرهنظرية اإلدارة اإلسالمية  تطبيق مدى ادلبحث الثالث:

 اإلسالمية بنوكلل

 داريةوانب اإلاجليف  وأثره نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدىادلبحث الرابع: 

 اإلسالمية بنوكلل
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 منوأثره  اإلسالمية البنوك يفنظرية اإلدارة اإلسالمية   تطبيق مدى :امسالفصل اخل
 اإلسالمية البنوك أداء تقومي موسوعة" نتائج ربليل خالل

 

 الرقابة ىيئات عمل يف نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى: األول ادلبحث
 اإلسالمية البنوك يف الشرعية

 

 اإلسبلمية ٧بل الدراسة عملها ىذا؛ البنوؾقد أيسند للجنة تقوًن عمل ىيئات الرقابة الشرعية ُب ك   
ابألحكاـ الشرعية، كمعرفة أساليبها ُب ٙبقيق ذلك، كاالطبلع على كفاءة  البنوؾمدل التزاـ تلك  :٤بعرفة

 البنوؾضبط الشرعي ٤بمارسات ىذه األساليب ُب ضبط العمل ا٤بصرُب طبقان ٥بذه األحكاـ؛ ابعتبار أف ال
اإلسبلمية ىو جوىر التجربة، كركحها الٍب تضمن ٥با استمرارىا كتعٌلق ا١بماىّب ا٤بسلمة ا٤بهتمة أبمر تطبيق 

 الشريعة هبا.

كقد قامت اللجنة بعملها كفق معايّب كخطوات منهجية، كصلت من خبل٥با إىل نتائج تقوٲبها 
 اإلسبلمية، كقد تناكؿ الباحث عرض ذلك ُب ا٤بطلبْب التاليْب: نوؾالبلعمل ىيئات الرقابة الشرعية ُب 

 اإلسالمية البنوكنتائج دراسة تقومي عمل ىيئات الرقابة الشرعية يف  ادلطلب األول:
 (، كيعرضو الباحث ُب الفركع التالية:1)وربليلها من حيث بنية ىيئة الرقابة الشرعية واختصاصها

 أظهرت الدراسة: قابة الشرعية من حيث عدد األعضاءالفرع األول: تشكيل ىيئة الر 
اإلسبلمية قيد الدراسة تشٌكلت من مستشار شرعي كاحد  البنوؾتكوين ىيئات الرقابة الشرعية ُب  أفٌ 

اإلسبلمية الٍب مشلتها الدراسة، كمن مستشارين شرعيْب بنسبة  البنوؾ% من إٝبايل عدد 19,96بنسبة 
اإلسبلمية الٍب مشلتها  البنوؾمن إٝبايل عدد  %71,72ر بنسبة %، كمن ثبلثة أعضاء فأكث3,32
اٚبذ تشكيل اللجنة شكبلن آخر،  اإلسبلمية الٍب مشلتها الدراسة البنوؾمن إٝبايل عدد % 5، كأف الدراسة

حيث تيعرض ا٤بعامبلت الٍب يراد معرفة الرأم الشرعي فيها على: ١بنة ٦بمع الفقو اإلسبلمي ٗبٌكة ا٤بكرمة، 
 الذم( 2) رقم توضيحيالرسم ، كانظر العلى مفٍب ا١بمهورية، أك على شرعيْب من أعضاء ٦بلس اإلدارةأك 

 .٧بل الدراسة من حيث عدد األعضاء يبٌْب تشكيل ىيئة الرقابة الشرعية ُب البنوؾ اإلسبلمية

                                                           
 ، كما بعدىا.2/127قوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج( ينظر: موسوعة ت 1
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أكثر من أبهنا أعطت مؤشران إٯبابيان عاليان، حيث أظهرت أف  يٌتضح النتيجة السابقة ُب ٙبليلك 
% من ٦بموع 72اإلسبلمية قيد الدراسة تشٌكلت من أكثر من عضو، كأف ٫بوان من  البنوؾ% من 75
اإلسبلمية قيد الدراسة تشٌكلت من أكثر من ثبلثة أعضاء، كىذه نسبة عالية تعطي مؤشران إٯبابيان  البنوؾ
، كالٍب تدعو إىل أٮبية كأثرىا ل ٥باالٍب ًٌب التأصينظرية اإلدارة اإلسبلمية  مبادئ كقيم  تطبيق مدل يعكس

، كما ة، كاستشاريٌ ة، كرقابيٌ ة: تشريعيذك طبيعة كجود ا٤برجعية الشرعية ُب ا٤بنظمة اإلسبلمية، كىو كجود
؛ ألنو يفتح الباب أماـ ا٣باصة ابلعمل ا٤بصرُب تدعو إىل تفضيل العمل ا١بماعي ُب تقرير األحكاـ الشرعية

، كنتائج العمل ملسو هيلع هللا ىلصكطٌبقها النيب  ،أمر هبا القرآف بعض الفقهاء فريضةن إسبلمية،مبدأ الشورل الٍب اعتربىا 
 هبا يؤٌدم حتمان إىل تقليل احتمالية ا٣بطأ، كاحتمالية ارتفاع نسبة الصواب ُب القرارات كمعا١بة ا٤بسائل. 

  
 اسة من حيث عدد األعضاء"٧بل الدر  اإلسبلمية البنوؾيبٌْب تشكيل ىيئة الرقابة الشرعية ُب  ( 2) رسم توضيحي"

أظهرت  الرقابة الشرعية من حيث زبصصات األعضاء:ىيئة الثاين: تشكيل الفرع 
اإلسبلمية ٧بل الدراسة، كما أبف نسبة  البنوؾصات أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية ُب الدراسة تنوٌع ٚبصٌ 

لتخصص ُب الشريعة % من األعضاء ٯبمعوف بْب ا8,6% منهم من علماء الشريعة، كأٌف نسبة 76.6
% من األعضاء ٯبمعوف بْب ٚبٌصصات الشريعة كالقانوف كاالقتصاد، بينما 11,4كالقانوف، كأف نسبة 

 .(3، كانظر الرسم التوضيحي التايل رقم: )% من األعضاء فقط تتوافر لديهم ٚبصصات أخرل3,4نسبة 

 
 .العلمية األعضاء ٚبصصات حيث من الدراسة ٧بل إلسبلميةا البنوؾ ُب الشرعية الرقابة ىيئة تشكيل يبٌْب  (3) توضيحي رسم

19.96% 

3.32% 

71.72% 

5% 

 هٌئة تشكلت من عضو واحد

 هٌئة تشكلت من عضوٌن

 هٌئة تشكلت من ثالثة أعضاء فأكثر

المصارف التً لٌس لدٌها هٌئة خاصة بها وتعرض 
 المعامالت على لجنة خارجٌة

76.6% 

8.6% 

 متخصصٌن فً الشرٌعة اإلسالمٌة 3.4% 11.4%

 ٌجمعون بٌن تخصص الشرٌعة والقانون

ٌجمعون بٌن تخصص الشرٌعة والقانون 
 واالقتصاد

 تخصصات أخرى
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أعضاء ا٥بيئة يَبٌكز ٚبٌصصهم ُب علـو الشريعة بنسبة عالية، كىذا أمر  أفٌ يظهر  :النتيجةكُب ٙبليل 
إٯبايب، كإف كاف األفضل ا١بمع بْب الشريعة كالتخصصات األخرل، كإف كاف ا٬بفاض التنوع ُب 

من  ،تو ابستعانة ا٥بيئة ٗبن ٙبتاجهم من ا٤بتخصصْب من غّب أعضائهاالتخصصات األخرل ٲبكن معا١ب
 خبلؿ طلب الرأم الفٌِب ُب بعض ا٤بسائل الٍب تعرض ٥بم.  

اإلسبلمية ٧بل  البنوؾُب أنشطة نظرية اإلدارة اإلسبلمية  قيم كمبادئ تطبيق  كيظهر أيضان مدل
، كٝبع بعضهم بْب أكثر من مهارة، كىو أمر الٍب ًٌب التأصيل ٥با ُب ٚبٌصص بعض الصحابةك  الدراسة،

٧بمود ُب ٧بلو، كيقي من العبث بوضع الشخص غّب ا٤بناسب ُب ا٤بكاف غّب ا٤بناسب؛ كما أٌف تعٌدد 
ا٤بهارات ُب صاحب التخٌصص أمر مستحسن على سبيل الفضيلة؛ حيث يوٌفر للمؤسسة ا١بمع بْب أكثر 

 اؿ. من مهارة، توٌفر للمؤسسة الوقت كا١بهد كا٤ب

  الفرع الثالث: اجلمع بني عضوية ىيئة الرقابة الشرعية وعضوية رللس اإلدارة

 البنوؾأظهرت الدراسة أنٌو ال يوجد ٝبع بْب عضوية ا٥بيئة كعضوية ٦بلس إدارة ا٤بصرؼ ُب ٝبيع 
 %.100إلسبلمية ٧بل الدراسة بنسبة ا

ُب انتفاء شبهة ا٤بصلحة  بيقْب سهمتي يث ح ؛ٲبكن القوؿ بتماـ إٯبابيتها أعبله، نتيجةال كُب ٙبليل  
ية ا٣باٌصة ُب قرارات ا٥بيئة، كالبعد عن التأثٌر بتوجيهات اإلدارة العليا الٍب قد ترل ُب بعض آراء ا٥بيئة الشرع

الٍب ًٌب نظرية اإلدارة اإلسبلمية   كمبادئ قيم تطبيقشكليات كتعقيدات ال لزـك ٥با، فظهر بذلك مدل 
البعد عن الشبهة كمواطن الشٌك،  ، كالٍب حٌضت علىاإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾشطة ُب أن التأصيل ٥با
 . ٢بيدة كالعدؿأمرت اباستقبللية القرار، ك ندبت إىل ، ك عن النفس كجٌب الريبة

 الفرع الرابع: مسامهة أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية يف رأس ادلال

اإلسبلمية قيد الدراسة ال تتجاكز  البنوؾٝبيع أظهرت الدراسة أف أعضاء ا٥بيئات الشرعية ُب  
 % من رأس ا٤باؿ.1م ٦بتمعة نسبة: مساٮباهت

االبتعاد عن شبهة ا٤بصلحة  ان، ٛبٌثل ُبإٯبابيٌ  ان مؤٌشر  : نلح  أهنا أعطتىذه النتيجةعند ٙبليل ك   
، حيث ة اإلسبلميةنظرية اإلدار قيم كمبادئ  الريبة، كىي نتيجة متوافقة معا٣باصة، كدرء احتماؿ الشك ك 

ُب: البعد عن الشبهة، كدرء الشك، كانتفاء ا٤بصلحة ا٣باصة؛ ككٌلها لصبلح أداء الوظيفة كفق ٛبثٌلت 
 مقتضيات الشارع ا٢بكيم.
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 تيار أعضاء ىيئة الرقابة الشرعيةالفرع اخلامس: طريقة اخ

اإلسبلمية قيد الدراسة ًٌب  البنوؾأظهرت نتيجة الدراسة أف اختيار أعضاء ىيئات الرقابة الشرعية ُب  
%عن طريق ٦بلس إدارة ا٤بصرؼ، 58,4% عن طريق ا١بمعية العمومية للمصرؼ، كأف 39,2بنسبة: 
 . (4، كانظر الرسم التوضيحي التايل رقم )% بوسائل أخرل2,4كأف 

  
 الدراسة" اإلسبلمية ٧بل البنوؾالشرعية ُب  الرقابة ىيئة أعضاء اختيار طريقة يبٌْب  (4) "رسم توضيحي

أغلب طرؽ اختيار  أفٌ  كٙبليل الداللة اإلحصائية ا٣باصة هبا يظهر: النتيجة أعبله كُب النظر ُب
ا٥بيئة الشرعية يتٌم عن طريق ٦بلس اإلدارة، ككاف من األفضل أف يتٌم عن طريق ا١بمعية العمومية، ذلك أف 

ل ٦بلس اإلدارة يعِب رقابتها على من اختارىا، ، كاختيارىا من ًقبا١بهات التنفيذيةدكر ا٥بيئة دكر رقايب على 
 كىذا قد يدفع إىل اجملاملة كا٤بداىنة أحياانن.  

 التنفيذية من جهة اإلدارةالقصور التطبيقي  كىي تعبّب عننسبيان،  سلبية نتيجة كالنتيجة ببل شكٌ 
أصبلن ابستقبللية ا١بهاز  الٍب تقضيك ، نظرية اإلدارة اإلسبلميةقتضيات ٤برة تمثلة ٗبجلس اإلداا٤ب العليا

 .، كيصٌدؽ جانب من فرضية الدراسةالرقايب ُب أم منظمة إسبلمية

 يت سبارسها ىيئة الرقابة الشرعيةالفرع السادس: االختصاصات ال

اإلسبلمية ٧بل  البنوؾاالختصاصات الٍب ٛبارسها ىيئة الرقابة الشرعية ُب هرت الدراسة أٌف أظ 
 الدراسة النتائج التالية:

 % من ٦بتمع الدراسة.100النظر ُب صيغ العقود كمراجعتها بنسبة  -1
 % من ٦بتمع الدراسة.100تقدًن الرأم كا٤بشورة جمللس اإلدارة بنسبة  -2
 % من ٦بتمع الدراسة.100الرٌد على االستفسارات الفقهية بنسبة  -3

39.2% 

58.4% 

2.4% 

 اختٌار أعضاء الهٌئة عن طرٌق الجمعٌة العمومٌة

 اختٌار أعضاء الهٌئة عن طرٌق مجلس اإلدارة

 وسائل أخرى
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 % من ٦بتمع الدراسة.100إعداد تقارير دكرية للعرض على ا١بمعية العمومية بنسبة  -4
 % من ٦بتمع الدراسة.14متابعة التنفيذ للفتاكل الشرعية بنسبة  -5
 % من ٦بتمع الدراسة.25ا٢بق ُب دعوة ا١بمعية العمومية الجتماع غّب عادم بنسبة  -6
 % من العينة ٧بل الدراسة.5حق كقف أم تصٌرؼ ٨بالف شرعان بنسبة  -7
 .% من العينة ٧بل الدراسة10,8االختصاص ُب مراقبة ا٢بساابت بنسبة  -8
 من العينة ٧بل الدراسة.% 14,5إدارة ٙبصيل كتوزيع الزكاة ٛبٌثل نسبة  -9

 :(5رقم ) ..... كانظر الرسم التوضيحي التايل

 
 الشرعية كنسبها ا٤بئوية" الرقابة ىيئة ٛبارسها الٍب يبٌْب االختصاصات (5) "رسم توضيحي

ال ٰبتاج إىل  %100ا كامبلن بنسبة ف ا٥بيئة ٛبارس دكرىأب النظر ُب النتائج األربع الٍب أظهرت إفٌ 
: ، كىيٙبليل؛ ألنٌو أعطى النتيجة اإلٯبابية الكاملة لدكر ا٥بيئة العملي، كلكن النتائج ا٣بمس األخرل

الفتاكل، كا٢بق ُب دعوة ا١بمعية العمومية لبلجتماع، كحق كقف أم تصرؼ ٨بالف شرعان،  تنفيذ متابعة
ة ٙبصيل كتوزيع الزكاة، تعكس ا٬بفاضان ظاىران لدكر ا٥بيئة فيها رغم كاالختصاص ُب مراقبة ا٢بساابت، كإدار 

 أٮبيتها، كيظهر ذلك نقصان ُب الدكر ا٤بنوط اب٥بيئة ُب الواقع التطبيقي.

ُب إعطاء  اإلدارة التنفيذيةإٌف ا٬بفاض الدكر ا٤بنوط اب٥بيئة ُب الواقع التطبيقي يرجع إىل تقصّب 
، نظرية اإلدارة اإلسبلميةكليس إىل القيم كا٤ببادئ كا٤بقومات الٍب تقـو هبا  ة كاسعة للهيئة،تطبيقيصبلحيات 

قد خٌوؿ ىيئتو  -كىو أحد البنك الٍب مشلها التقييم –كالدليل: أف الدراسة أظهرت أٌف "بنك التقول" 

100% 

100% 

100% 

100% 

14% 

25% 

5% 

10.80% 

14.50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

 النظر يف صيغ العقود

 تقدمي الرأي وادلشورة

 الرد على االستفسارات الفقهية

 إعداد تقارير دورية للعرض على اجلمعية العمومية

 متابعة التنفيذ للفتاوى الشرعية

 احلق يف دعوة اجلمعية العمومية الجتماع غري عادي

 احلق يف وقف أي تصرف سلالف للشريعة

 مراقبة احلساابت

 إدارة ربصيل وتوزيع الزكاة
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 الشرعية سلطات كاسعة: ٛبثٌلت ُب: ا٢بق ُب كقف أم تصٌرؼ ٨بالف شرعان على الفور، كا٢بق ُب دعوة
ٝبع الزكاة كتوزيعها؛ كىو ما يفيد ٔبٌدية القائمْب على  إدارة ُب ، كا٢بقا١بمعية العمومية الجتماع طارئ

 (.1البنك ُب تنشيط الدكر الذم تقـو بو ىيئة الرقابة الشرعية، كتوسيع اختصاصاهتا)

طا٥با  كابلنظر إىل االختصاصات الٍب ٲبكن للهيئة القياـ هبا، كىي االختصاصات التسعة الٍب
ُب إدارة ا٤بؤسسة اإلسبلمية، نظرية اإلدارة اإلسبلمية  التقوًن، يظهر أثر القيم كا٤ببادئ الٍب تنطلق منها 

: "النهي : الرقابة، كالشورل، كاإلرشاد، كالفتول، كا٤بتابعة، كسلطة كقف التصرفات غّب الشرعيةكا٤بتمثٌلة ُب
، كظهر أثرىا بادئ ًٌب التأصيل ٥با ُب ا١بانب النظرم، كاإلشراؼ، كالتنفيذ؛ ككٌلها قيم كمعن ا٤بنكر"

 .  التطبيقي كإف بنسبو متفاكتة

أظهرت الدراسة أف ا٥بيئة ٛبارس : شلارسة اذليئة لدورىا يف ادلصرف الفرع السابع: كيفية
 :(6، كالذم يٌبنو الرسم التوضيحي التايل رقم )دكرىا على النحو التايل

ا٤بصرؼ ليقـو بعمل التدقيق الشرعي كاالطبلع التفصيلي على البياانت  كجود ٩بٌثل دائم ٗبقرٌ  أواًل:
 % من ٦بتمع الدراسة.18بنسبة 

 من ٦بتمع الدراسة. %٦48,5بلس اإلدارة بنسبة  للرٌد على أسئلة عقد اجتماعات دكرية اثنياً:

 % من ٦بتمع الدراسة.6,2اثلثان: اختيار عينات من األعماؿ ٤براجعتها بنسبة 

أساليب أخرل، )كتعِب استخداـ أكثر من أسلوب من األساليب ا٤بذكورة(: بنسبة  :رابعاً 
% منها اتٌبعت أسلوب: "صياغة الفتول" ُب دليل عمل تلتـز بو اإلدارات ا٤بصرفية، كقد %17، 27,3

 (، 2أعلن "بنك مصر" جرّينو ُب إدارة فركعو اإلسبلمية على أساس ىذا األسلوب)

 
 ا٤بصرؼ" ُب لدكرىا ا٥بيئة ٩بارسة ٌْب كيفيةيب( 6)"رسم توضيحي 

                                                           
 .2/118( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
 .2/118( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 2

18% 

48.5% 
6.2% 

 وجود ممثل دائم فً مقّر المصرف 17% + 10.3

 عقد اجتماعات دورٌة للرد على االستفسارات

 اختٌار عٌنات من األعمال ومراجعتها

 أسالٌب أخرى
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 اإلسبلمية ىو: البنوؾلعملها ُب كتيظهر نتيجة الدراسة أف األسلوب األكثر انتشاران ُب أداء ا٥بيئة 
يؤيده  – رأم ١بنة التقييماستفسارات ٦بلس اإلدارة، ك  على عن طريق عقد ا٥بيئة الجتماعات دكرية للردٌ 

ذلك ٰبٌقق للهيئة الوجود ا٤بستمر ُب بيئة  ؛ ألفٌ طرؽ الثبلث السابقةْب الينتصر للجمع ب -رأم الباحث
العمل بصورة ما، كيضمن التزاـ إدارة ا٤بصرؼ بتعليمات كفتاكل ا٥بيئة، فضبلن عن إشعار ا٤بوظفْب 

 كا٤بتعاملْب بوجودىا ا٤بستمر. 

نظرية اإلدارة قيم مدل حضور رأم اللجنة أيضان، يظهر ب النتيجة السابقة ا٤بؤيد تفسّب كمن
، كالرقابة الدائمة، ُب بيئة الفعل ىي: التواجد ا٤بستمرك  ،الفاعلة ىنا، كالٍب ًٌب التأصيل ٥بااإلسبلمية  

كا٤بتابعة، كا٤برجعية الشرعية، ككٌلها قيم كمبادئ تعطي ا٤بتعاملْب مع ا٤بصرؼ اإلسبلمي الطمأنينة ُب التعامل 
ُب  الناجز للمشكبلت كالنوازؿ الطارئة، كتقَبح البدائل كالصيغ البلزمة ا٢بل اإلدارة التنفيذيةمعو، كتعطي 

 الٍب قد تواجو األحكاـ الشرعية ، كما تعطي ا٥بيئة نفسها فرصة التعٌرؼ على الصعوابت التطبيقيةحينو
أسلوب: "صياغة الفتول" ُب دليل عمل تلتـز بو بعض  كما يظهر اعتبارككسائل كسبل التغٌلب عليها،  

ارات ا٤بصرفية، دليبلن آخر على إمكانية صياغة طركحات نظرية اإلدارة ُب  الشريعة اإلسبلمية النظرية ُب اإلد
 "، توضح اآلليات كالطرؽ كا٤بناخ العاـ للتنفيذ. إجراءات عمل تنفيذيةىيئة: "

 أظهرت نتائج الدراسة أف قرارات ىيئة الفرع الثامن: إلزامية قرارات ىيئة الرقابة الشرعية:
% من ٦بتمع الدراسة، كاستشارية ُب 56,6اإلسبلمية ٧بل الدراسة أهٌنا ملزمة ُب  البنوؾالرقابة الشرعية ُب 

 ( التايل:7، كانظر الرسم التوضيحي رقم )% من ٦بتمع الدراسة23,4%، كغّب معلومة بنسبة 20

 
 "الشرعية الرقابة ىيئة قرارات إلزامية نسبة يبٌْب  (7) رسم توضيحي"

 ىذه النتيجة سلبية؛ ألف قيمة قرارات ىيئة الرقابة الشرعية ُب مدل إلزاميتها؛ كألف التأكيد كتعترب
كاإلعبلف عن االلتزاـ بقرارات ا٥بيئة من أسس العمل ا٤بصرُب اإلسبلمي، كىو الذم يوفٌر ثقة ا٤بتعاملْب 

56.6% 

20% 

23.4% 

 ملزمة

 استشارٌة

 غٌر معلومة
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وجب النٌص فيو على اب٤بصرؼ، كتفيد النتيجة السابقة بقصور تشريعي ُب النظاـ األساسي للمصرؼ ي
اإلسبلمية إبلزامية قرارات ا٥بيئة يظهر  البنوؾ% من 60إلزامية قرارات ا٥بيئة الشرعية، كلكن التزاـ ٫بو 

قيمة: ا٤برجعية الشرعية للمصرؼ، فضبلن عن قيمة الفاعلية لوجود ا٥بيئة ُب ا٤بصرؼ، كيؤكد القصور 
 ا يؤٌكد صدؽ فرضية البحث ُب جانبها التطبيقية.   ، كىو منظرية اإلدارة اإلسبلميةالتطبيقي ٤بقتضيات 

ًٌب قد ك ، الفرع التاسع: وضع ىيئة الرقابة الشرعية يف البناء التنظيمي للمصرف
 دراستها من النواحي التالية:

أظهرت نتيجة الدراسة تبعية ىيئة : الفقرة األوىل: من انحية تبعّية ىيئة الرقابة الشرعية
قيد الدراسة، كتبعيتها جمللس اإلدارة ُب  البنوؾ% ُب ٦بموع 34,5ة العمومية ُب الرقابة الشرعية للجمعي

 .(8، كانظر الرسم التوضيحي )٧بل الدراسة البنوؾ% من ٦بموع 35%، كتبعية غّب معلومة ُب 30,5

 
 الشرعية" الرقابة ىيئة تبعٌية يظهر (8) "رسم توضيحي

نظرية طبيقية لقيم الرقابة ا٤بستقلة الٍب أٌصلت ٥با ظهر النتيجة قصوران كاضحان من الناحية التكت
 ،اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾ% من ىيئات الرقابة الشرعية ُب 30، كذلك أف ٫بوان من اإلدارة اإلسبلمية

، التطبيقيةاتبعة جمللس اإلدارة الذم ٯبب أف ٘برم عليو الرقابة كجزءو من رقابة ا٥بيئة الشرعية للجهات 
؛ ذلك أف استقبللية ا٥بيئة ال تكوف كاملة إال ٧بل الدراسة البنوؾ% من ٦بموع 35معلومة ُب  كتبعية غّب

 حْب تكوف تبعيتها للجمعية العمومية، حيث تكوف حينها جهة رقابية على ٦بلس اإلدارة.

الفقرة الثانية: من انحية عالقة ىيئة الرقابة الشرعية ابلعاملني واألجهزة ادلختلفة 
رت نتيجة الدراسة أف عبلقة ا٥بيئة تتضٌمن توجيو العاملْب كالرٌد على استفساراهتم ُب أظه :للمصرف
% من ٦بتمع الدراسة مل 30,2%، كأف 40% من ٦بتمع الدراسة، كأف العبلقة غّب كاضحة بنسبة 29,8

 ( التايل:9، كللتوضيح انظر الرسم التوضيحي )تتوافر فيو أم معلومات عن طبيعة ىذه العبلقة

34% 

31% 

 تبعٌة للجمعٌة العمومٌة 35%

 تبعٌة لمجلس اإلدارة

 تبعٌة غٌر معلومة
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 للمصرؼ" ا٤بختلفة كاألجهزة ابلعاملْب الشرعية الرقابة ىيئة يظهر عبلقة (9) رسم توضيحي"

النتيجة ا٘باىان سلبيان لعبلقة ا٥بيئة ابلعاملْب كابألجهزة ا٤بختلفة ُب ا٤بصرؼ؛ إذ ينبغي أف كتعكس 
ٗبا يتوافر معو حرية  ،تكوف ىذه العبلقة كاضحة كمقٌننة كمنصوصان عليها ُب اللوائح كنيظم العمل التشغيلية

االتصاؿ ا٤بباشر بْب ا٥بيئة كالعاملْب كاألجهزة ا٤بختلفة، بياانن للرأم الشرعي ُب ا٤بشكبلت اليومية؛ كىذا 
 ،، كا٤بتمثلة ىنا ُب: ا٤برجعية الشرعيةنظرية اإلدارة اإلسبلميةيقها لقيم بقصور تطبيقي ٰبٌد من دكر ا٥بيئة كتط

اإلسبلمية الٍب ارتضت  البنوؾي ١بميع العاملْب، ك٤بختلف األجهزة ُب ٝبيع كا٢بضور االستشارم كالتوجيه
 كجود ىيئة رقابة شرعية فيها.الفلسفة اإلدارية اإلسبلمية ك 

رعية يف الواثئق األساسية الفقرة الثالثة: من انحية النّص على وجود ىيئة الرقابة الش
  كذلك ُب الواثئق التالية:للمصرف، 

الدراسة  أظهرت ى وجود ىيئة الرقابة الشرعية يف النظام األساسي للمصرف:أواًل: النّص عل
% من ٦بتمع الدراسة، كأف 36أٌف النٌص على كجود ىيئة الرقابة الشرعية ُب النظاـ األساسي كاف بنسبة 

%، 5ريعة، كعدـ النٌص عليها بنسبة % من ٦بتمع الدراسة تكتفي ابلنٌص على االلتزاـ أبحكاـ الش59
 ( التايل:10ر الرسم )كانظ

 
 للمصرؼ" األساسي النظاـ ُب الشرعية الرقابة ىيئة كجود على يبٌْب النصٌ  (10) "رسم توضيحي

29.8 % 

40% 

30.2% 

 ال توجد معلومات عن العالقة العالقة غٌر واضحة توجٌه العاملٌن والرد على استفساراتهم

36% 

59% 

5% 

 النص فً النظام األساسً

 النص على االلتزام بأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة

 عدم النص
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تشّب إىل قصور النظاـ األساسي  النتيجة إف كانتٲبكن القوؿ: ك  كأسباهبا النتيجةُب ٙبليل ك 
لرٗبا ك ، األساسي ة الشرعية ُب نظامهااإلسبلمية ٧بل الدراسة ُب النص على كجود ىيئة الرقاب البنوؾألغلب 

، إال أٌف النٌص على اإلسبلمية البنوؾرجعت ىذه النتيجة السلبية لسبب حداثة التجربة الٍب خاضتها 
نظرية اإلدارة % ييعٌد أمران إٯبابٌيان جداٌ، إذ يعِب حضور قيم 59االلتزاـ أبحكاـ الشريعة اإلسبلمية، كبنسبة 

 . اإلسبلمية على حداثة العهد هباُب ا٤بؤسسات اإلسبلمية  

ييعٌد النظاـ األساسي ُب ا٤بؤسسات ٗبثابة ا٤برشد كاإلطار العاـ ا٢باكم لنشاط ا٤بؤسسة، األمر 
على األساسيات ا٢باكمة لعمل ا٤بؤسسة، كالنص ُب النظاـ األساسي  الذم ٯبعل منو ا٤بكاف األمثل للنصٌ 

ي للهيئة كضعها ا٤بناسب كشخصيتها ا٢باضرة من خبلؿ على كجود ىيئة الرقابة الشرعية للمصرؼ، يعط
حضورىا الرقايب كاالستشارم، ٩با يضمن حسن أداءىا كإتقاهنا لعملها، ككل ىذه القيم ا٤بتمثلة: ابلرقابة، 

، كعدـ تفعيلها ُب ٧بٌلها قصور نظرية اإلدارة اإلسبلميةكالشورل، كاإلتقاف، ىي أصوؿ كأسس لقيم كمبادئ 
 .  البنوؾا٤بسٌّبة ألنشطة ىذه  يةالتنفيذٌ ١بهات التشريعية ك تطبيقي يلحق اب

أظهرت الدراسة أف النص على  اثنياً: النّص على وجود ىيئة الرقابة الشرعية يف عقد التأسيس:
% من 5%، ك63% من ٦بتمع الدراسة، كعدـ النص على كجودىا ُب 32كجود ىيئة الرقابة الشرعية ُب 
 قد أتسيس.٦بتمع الدراسة: ال يوجد ع

كمن ا٤بعلـو أف عقد التأسيس ال يتعٌرض لضوابط التشغيل، كإ٭با يكوف الغرض منو أساسان: 
% من 32اكتساب الوجود القانوين للمؤسسة، كعليو: فإف النص على كجود ا٥بيئة ُب عقد التأسيس ُب 

صرفية اإلسبلمية، كيظهر قيمة ٦بتمع الدراسة يعٌد برأم الباحث نتيجة إٯبابية، كال سيما ُب بداية التجربة ا٤ب
 .البنوؾا٤برجعية الشرعية لدل ىذه 

مل يتوافر للدراسة االطبلع على تقارير  اثلثاً: النص على وجود اذليئة يف تقارير رللس اإلدارة:
٦بلس اإلدارة، كىذا أمر طبيعي؛ ألهنا تتعٌرض ألكضاع العمل الداخلية، ما ٯبعل اعتبارىا سريٌة، كغّب 

 بلع الغّب عليها أمران طبيعيان. مبلئمة الط

: أظهرت الدراسة أنو رابعاً: النص على وجود ىيئة الرقابة الشرعية يف تقارير اجلمعية العمومية
% من ٦بتمع الدراسة، كأف 85,4توجد إشارة إىل ىيئة الرقابة الشرعية ُب تقارير ا١بمعية العمومية ُب 

 إليها. % من ٦بتمع الدراسة ال توجد أيٌة إشارة14,6
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%، فليس ىناؾ ما ٲبنع 100كتعترب ىذه النتيجة مؤشران إٯبابٌيان، كإف كاف ينبغي أف تكوف النسبة: 
 من تضمْب الواثئق ا٤بعركضة على ا١بمعية العمومية تقرير ىيئة الرقابة الشرعية.

كجود ىيئة كقد ٛبثٌلت ُب شرعية نظرية اإلدارة اإلسبلمية  كتظهر النتيجة السابقة أثر قيم كمبادئ 
تعطي الطمأنينة للمساٮبْب بشرعية استثماراهتم، حيث أف ا١بمعية ل ؛الرقابة الشرعية كمرجعية للمصرؼ

 العمومية ىي نتاج انتخاب ا٤بساٮبْب ألعضاء منهم ٲبثلوهنم أماـ ٦بلس إدارة كإدارة ا٤بصرؼ. 

من الدراسة أف تبٌْب  :الفرع العاشر: ادلعاملة ادلالية ألعضاء ىيئة الرقابة الشرعية
% 5,8% يعمل ٗبكافأة مقطوعة، كأف 53% من أعضاء ٦بتمع الدراسة يتقاضى راتبان شهرّين، كأف 2,8

، انظر % غّب معلومة33,4% يعمل ٗبكافأة مالية من صاُب األرابح، كأف 5يعمل تطوعان حسبة هلل، كأف 
 ( التايل:11الرسم التوضيحي )

 
 الشرعية" الرقابة ىيئة ألعضاء ا٤بالية ييظهر ا٤بعاملة (11) "رسم توضيحي

عن  البنوؾف ا٤بعاملة ا٤بالية ألعضاء ا٥بيئة تتحٌدد ُب أكثر من نصف أب يٌتضح النتيجة ٙبليل منك 
طريق ا٤بكافأة ا٤بقطوعة، كىذا أمر إٯبايب نسبيان، كلكن كوهنا غّب معلومة ُب ٫بو الثلث من ٦بتمع الدراسة، 

توضيح كل مصرؼ البدؿ ا٤بايل بصورة مقطوعة بشكل سنوٌم من ًقبل فهذا مؤشر سليب ٯبب ٘باكزه ب
نظرية اإلدارة ا١بمعية العمومية؛ ذلك أف ٙبديد األجر كأجل تقاضيو كفق صيغة كاضحة من مبادئ 

 ، كقد ًٌب التأصيل لو. اإلسبلمية

يعمل ٧بل الدراسة  البنوؾ% من ٦بموع 5,8 كنسبتهمكما أف عددان من أعضاء ا٥بيئة الشرعية 
، ييظهر قيمة عقيدية تعبديٌة فريدة، ىي قيمة: االحتساب هلل، كالٍب تعٌد أصبلن ُب دكف أجر بصفة تطوعية

 .، كهبا يظهر أثر قيم كمبادئ تلك النظريةنظرية اإلدارة اإلسبلمية أسس

2.8% 

53% 

5.8% 

5% 

33.4% 
 العمل براتب شهري

 العمل بمكافأة مقطوعة

 ٌعمل حسبة هلل

 ٌعمل بمكافأة من صافً األرباح

 غٌر معلومة
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من  اإلسالمية البنوكنتائج تقومي عمل ىيئات الرقابة الشرعية يف ادلطلب الثاين: 
كقد تناكؿ الباحث ، (1)وربليلها اإلسالمية بنوكيئة يف األنشطة ادلختلفة للخالل دور اذل

 عرضها ُب الفركع التالية:

كيعرضو ، الفرع األول: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف األنشطة ادلختلفة للمصرف
  الباحث ُب فقرات:

يئة الرقابة أظهرت النتائج أف ٥ب :الفقرة األوىل: دور اذليئة يف إحداث أعراف مصرفية
% من ٦بتمع الدراسة، كليس للهيئة دكر 10,6الشرعية دكران ُب إحداث أعراؼ مصرفية جديدة كاف ُب 

 .(12، انظر الرسم التوضيحي)% من ٦بتمع الدراسة63,6% منها، ككاف دكرىا غّب معلـو ُب 25,8ُب 

 
 رفية"مص أعراؼ إحداث ُب ىيئة الرقابة الشرعية يبٌْب دكر (12) "رسم توضيحي

قصور ُب دكر ا٥بيئة ُب إحداث أعراؼ مصرفية جديدة، كيرجع كجود أعبله: يٌتضح من النتيجة ك 
إىل عوامل عديدة، منها: خلو ا٥بيئة من خربات متخٌصصة ُب العمل ا٤بصرُب، كعدـ توافر ىذا القصور 

 تطوير الصيغ، أك عدـ الرغبة لدل إدارة ا٤بصرؼ ُب الدخوؿ مع ىيئة الرقابة الشرعية ُب نقاشات توصل إىل
عجز أك تقصّب  حقيقتو ُب إدراؾ إدارة ا٤بصرؼ ألٮبية ىذا ا٤بوضوع من الناحيتْب الشرعية كالتطبيقية، كىذا

الواجب تفعيلها ُب إدارة ا٤بنظمات كا٤بؤسسات اإلسبلمية،  نظرية اإلدارة اإلسبلميةقيم عن فهم ثراء 
أصبلن من شريعة ٝبعت بْب الثبات ُب  ازؿ، حيث أهٌنا مستمٌدةث كالنو قدرهتا على مواكبة األحدااإلٲباف بك 

  . كما ثبت ُب ا١بانب التأصيلي  معا١بة ا٤بسائل"ديناميكية" ُب ك ،األصوؿ، كا٤بركنة ُب األحكاـ

                                                           
 ىا.، كما بعد2/127( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1

10.6% 

25.8% 

63.6% 

 لها دور

 لٌس لها دور

 دورها غٌر معلوم
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اخلاصة ابلتشغيل داخل  يةالتنفيذدور اذليئة يف وضع التعليمات  الفقرة الثانية:
 ُب اإلسبلمية ٧بل الدراسة أنو: ليس ٥با دكر البنوؾابة الشرعية ُب أظهرت الدراسة أف ىيئة الرق :ادلصرف
% من ٦بتمع الدراسة، كأف ٥با دكر 51,4 :ُب ا٤بصرؼ داخل ابلتشغيل ا٣باصة التطبيقية التعليمات كضع
 التوضيحي ، كانظر الرسم% من ٦بتمع الدراسة40,8% فقط، كأف ا٥بيئة غّب معلومة الدكر ُب 7,8ُب 
 :( التايل13)

 
 ا٤بصرؼ" داخل ابلتشغيل ا٣باصة يةالتنفيذ التعليمات كضع ُب ىيئة الرقابة الشرعية يبٌْب دكر (13) "رسم توضيحي

كجود قصور كاضح ُب دكر ا٥بيئة ُب ىذا الصدد، كيرجع سبب  ٙبليلها دعن تعكس ىذه النتيجةك 
اإلدارة تها أبف ىذا األمر ٱبٌص ذلك إىل: عدـ اقتناع إدارة ا٤بصرؼ بدكر ا٥بيئة ُب ىذا ا١بانب، كقناع

كحدىا، كعدـ تفرٌغ أعضاء ا٥بيئة، كعدـ كجود لوائح كقواعد منظمة لعبلقة ا٥بيئة ابألجهزة  التنفيذية
 .ةيٌ التنفيذ

القائمة على  ا١بهات التنفيذيةكيٌتضح من تكرار النتائج الٍب تقٌرر القصور التطبيقي عملٌيان من 
ا٤بنبثقة  -نظرية اإلدارة اإلسبلمية  قيم قصور عن اإلٲباف الكامل بقدرة مبادئ ك اإلسبلمية، أنو  البنوؾإدارة 

على ا٤بشاركة الفٌعالة ُب إدارة ا٤بنظمات اإلسبلمية إدارة شرعية  -أصبلن من مقتضيات الشريعة اإلسبلمية
 -التقِب فضبلن عن التأسيس -حديثة أتصيبلن كتطبيقان، كىذا يدفع إىل ا٤بطالبة بتأسيس عقدم كشرعي

 .، ككامل ا١بهاز التنفيذمكأعضاء ٦بلس إدارة ،كمديرينبٌلكان، التنفيذ: مي  للذين يتولوف إدارة

 

 

51.4% 

7.8% 

40.8% 

 لٌس لها دور

 لها دور

 غٌر معلومة الدور
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  كفيو فقرات:الفرع الثاين: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف اجملال االقتصادي، 

 الفقرة األوىل: دور اذليئة يف مراحل إعداد وصياغة العقود االستثمارية ومراجعتها

%، 11,2% من ٦بتمع الدراسة، كليس ٥با دكر ُب 75,4الدراسة أف ا٥بيئة ٥با دكر ُب أظهرت 
 % من ٦بتمع الدراسة.13,4كغّب معلومة الدكر ُب 

نتيجة التقوًن إىل ارتفاع الوزف النسيب للدكر الذم تقـو بو ا٥بيئة ُب ىذا ا١بانب، كإف كاف  كتشّب
%؛ ألف ىذا دكر أصيل للهيئة، 100اإلسبلمية بنسبة  وؾالبناألفضل أف يتقٌرر ىذا الدكر ُب ٝبيع من 

عمليان نظرية اإلدارة اإلسبلمية  قيم اإلسبلمية، كبو تظهر كتطٌبق مبادئ ك  البنوؾكىو أساس مشركعية نشاط 
  ُب الواقع.

 أظهرت الدراسة: الفقرة الثانية: دور اذليئة يف مراحل إعداد مناذج اخلدمات ومراجعتها
% ُب إعداد ىذه النماذج، 24,2اإلسبلمية ٧بل الدراسة دكر بنسبة  البنوؾبة الشرعية ُب أف ٥بيئة الرقا

 % من ٦بتمع الدراسة. 24,4%، كغّب معلومة الدكر ُب 51,4كليس ٥با دكر ُب 

إىل قصور ملحوظ ُب دكر ا٥بيئة ُب ىذا ا١بانب؛  -برأم ١بنة التقوًن- كإذا كانت النتيجة تشّب
اختصاص أصيل للهيئة، كتكتسب من خبللو النماذج ا٤بستخدمة مشركعية  -أيهابر  –ألٌف ىذا الدكر 

التعامل هبا، كضماف خلوىا ٩با ٱبالف الشريعة، فإف الباحث يرل أف القصور يكمن ُب مراجعة ٭باذج 
، بشرط كجوب متخٌصص ا٣بدمات كإقرارىا، كأما ُب إعداد أصل النماذج، فبل أبس أف يعٌدىا أٌم أحد

؛ ألٌف ٭باذج ا٣بدمات نظرية اإلدارة اإلسبلميةاللجنة؛ ٤براجعتها كإقرارىا ٗبا يتوافق مع مقررات  عرضها على
قدمها ا٤بصرؼ ٛبٌثل التطبيق العملي لعقود شرعية ًٌب على أساسها التكييف الشرعي للخدمات الٍب ي

قصور ُب التطبيق العملي دكر ا٥بيئة ُب ىذا ا١بانب، كالذم أظهره التقوًن، دليل اإلسبلمي، كالقصور ُب 
الٍب مل تعًط ا٥بيئة الشرعية دكرىا  اإلدارة التنفيذية٤بقتضيات األحكاـ الشرعية، كالذم تتحمل مسؤكليتو 

 ُب مراجعة ٭باذج ا٣بدمات كتدقيقها كإجازهتا قبل طرحها منتجان للعمبلء. -على األقل-الكامل

روعات واألنشطة ودراسة اجلدوى الفقرة الثالثة: يف مشاركة اذليئة لإلدارة يف ادلش
مشاركة اإلدارة ُب ا٤بشركعات كاألنشطة كدراسة  أظهرت الدراسة أف ا٥بيئة ٥با دكر ُب: وإبرام العقود

اإلسبلمية الذم مٌثل ٦بتمع الدراسة، كليس ٥با دكر ُب  البنوؾ% من 22بنسبة:  ا١بدكل كإبراـ العقود
 ( التايل:14، انظر الرسم التوضيحي )مع الدراسة% من ٦بت20,8الدكر ُب %، كغّب معلومة 57,2
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 االقتصادم" اجملاؿ ُب الشرعية الرقابة ىيئة يبٌْب دكر (14) "رسم توضيحي

كتبٌْب النتيجة ا٬بفاض دكر ا٥بيئة ُب ىذا ا٤بوضوع، كتعكس ا١بانب السليب للدكر رغم أٮبيتو، 
تقوًن الشرعي لصبلحية العقود كإجازهتا، كتعكس أيضان القصور التطبيقي للعمل الشورم كا١بماعي كال

  .نظرية اإلدارة اإلسبلميةكالذم يعٌد من ا٤ببادئ كالقيم األصيلة الٍب ًٌب التأصيل ٥با أيضان عند التأصيل ل

 :كفيوالفرع الثالث: الدور الشرعي للهيئة يف رلال الضماانت والديون ادلتأخرة، 

أظهرت الدراسة أف ىيئة الرقابة : ال الضماانتالفقرة األوىل: الدور الشرعي للهيئة يف رل
% من ٦بتمع الدراسة، كأف 40اإلسبلمية ٧بل الدراسة: ليس ٥با دكر ُب ىذا ا٤بوضوع ُب  بنوؾالشرعية لل

 % من ٦بتمع الدراسة.51,6% من ٦بتمع الدراسة، كأهنا غّب معلومة الدكر ُب ٥8,4با دكر فقط ُب 

ة ُب ىذا ا٤بوضوع، كتعكس ا١بانب السليب للدكر رغم أٮبيتو؛ ألٌف تبٌْب النتيجة ا٬بفاض دكر ا٥بيئو
ٙبتاج ٢بكم شرعي يوٌضح الرأم الشرعي ُب التعامل معها،  ،الضماانت ا٤بأخوذة من العمبلء أك كفبلئهم

كإف ا٣بلل التطبيقي ُب ذلك قد يؤٌدم إىل الوقوع ُب احملظورات الشرعية الذم يعِب الوقوع هبا عمدان خركج 
 صرؼ اإلسبلمي عن مساره ك٨بالفتو لدكره الذم أنشئ ألجلو.ا٤ب

: عقود كالتزامات بْب العميل كا٤بصرؼ، كينبغي أف تقٌر ا٥بيئة ىذه الضماانت من حيث ا٤ببدأ، كالضماانت
كأف تعٌدىا كتراجعها كتتابعها ٗبا يوافق مصاّب الناس دكف ا٣بركج على مقتضيات الشريعة اإلسبلمية، 

 كما عكستو من سلبية يظهر القصور ُب ا١بانب التطبيقي ٥بذا الدكر، كا٤بخالفة للقيم كنتيجة التقوًن
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اإلدارة كا٤ببادئ النظرية للشريعة اإلسبلمية ُب ا١بانب اإلدارم، كالذم تتحمل مسؤكليتو أيضان مع ا٥بيئة 
 للمصرؼ. التنفيذية

أظهرت الدراسة أف ىيئة : الفقرة الثانية: الدور الشرعي للهيئة يف رلال الديون ادلتأخرة
% من 17,5اإلسبلمية ٧بل الدراسة ٥با دكر ُب ٦باؿ التعامل مع الديوف ا٤بتأخرة ُب  بنوؾالرقابة الشرعية لل

، % من ٦بتمع الدراسة50,9%، كغّب معلومة الدكر ُب ٦31,6بتمع الدراسة، كليس ٥با دكر ُب 
 ( التايل:15انظر الرسم التوضيحي )للتوضيح: ك 

 
 ا٤بتأخرة" كالديوف الضماانت ٦باؿ ُب ٥بيئة الرقابة الشرعية الشرعي يبٌْب الدكر (15) توضيحي "رسم

كُب ٙبليل النتيجة ٯبب أف ييذكر: إٌف حاالت كأسباب كأشكاؿ أتٌخر الديوف تتعدد بتعٌدد 
كُب كل حالة أشخاصها كأحوا٥بم غالبان، كحالة ا٤بدين ا٤بوسر ا٤بماطل، كا٤بدين ا٤بعسر حقان، كغّب ذلك؛ 

على حدة: كاف الواجب أخذ رأم ا٥بيئة الشرعية ُب كيفية معا١بتو، لوجود جانب شرعٌي ٯبب معرفتو من 
ا٥بيئة، كلتقرير القاعدة الشرعية الٍب ٯبب أف ٙبكم أسلوب االستيفاء من ا٤بدين حسب حالتو ككفق ا٢بكم 

وًن ُب ىذا ا١بانب أكضحت القصور ُب التطبيق الشرعي ا٤بناسب للحالة، كالنتيجة السلبية الٍب أظهرىا التق
العملي ٤بقتضيات األحكاـ الشرعية، كالذم تتحمل مسؤكليتو اإلدارة التنفيذية، إذ ال قصور ُب مبادئ كقيم 

نظرية اإلدارة مقتضيات الشريعة اإلسبلمية الٍب توجب سؤاؿ أىل العلم ألم معاملة، كالذم أٌصلت لو 
نظرية ثبت صدؽ فرضية البحث القائلة ابلقصور التطبيقي ال القيمي ٤بقتضيات ، كىذا أيضان يي اإلسبلمية

 . اإلدارة اإلسبلمية

8.40% 

17.50% 

40% 

31.60% 

51.60% 

50.90% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

 فً مجال الضمانات

فً مجال الدٌون 
 المتأخرة

 غٌر معلومة الدور

 لٌس لها دور

 لها دور

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



242 
 

، كقد حٌددت ١بنة تقوًن الفرع الرابع: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف اجملال االجتماعي
نشطة: الزكاة، اإلسبلمية دراسة اجملاؿ االجتماعي ٥بيئة الرقابة الشرعية من خبلؿ دكرىا ُب أ البنوؾأداء 

 :( التايل16مشفوعان ابلرسم التوضيحي ) كالقرض ا٢بسن، كيعرض الباحث نتائجو ُب الفقرتْب التاليتْب

أظهرت الدراسة أف ٥بيئة الرقابة  :الفقرة األوىل: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف رلال الزكاة
مية ٧بل الدراسة، كليس ٥با دكر ُب اإلسبل البنوؾ% من 38,4الشرعية دكران ُب ٘بميع كتوزيع الزكاة ُب 

 % ُب ٦بتمع الدراسة. 8,6% منها، كغّب معلومة الدكر ُب 53

كىذا أمر سليب ُب األداء  كتبٌْب ىذه النسبة اال٬بفاض النسيب لدكر ا٥بيئة ُب ٘بميع كتوزيع الزكاة،
الصحيح بدكف إشراؼ التطبيقي للمصرؼ، حيث ال ٲبكن تصٌور إمكانية أداء الزكاة كتوزيعها على الوجو 

ىيئة الرقابة الشرعية، فالزكاة فريضة إسبلمية كركن تعٌبدم أساسي من أركاف اإلسبلـ، كقد كضعت ٥با 
الشريعة أحكامان كشركطان دقيقٌة ُب ٙبصيلها كتوزيعها، كنتيجة التقوًن كما أظهرتو من ا٘باه سليب ُب ىذا 

 .نظرية اإلدارة اإلسبلميةدئ ا١بانب، يعكس عملٌيان القصور التطبيقي ألسس كمبا

أظهرت الدراسة أف : الفقرة الثانية: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف رلال القرض احلسن
اإلسبلمية الذم ٲبٌثل ٦بتمع الدراسة،  البنوؾ% من 11,9ا٥بيئة ٥با دكر ُب التعامل ابلقرض ا٢بسن ُب 

تمع الدراسة، كللتوضيح انظر الرسم % من ٦ب45,6الدكر ُب %، كغّب معلومة 42,5كليس ٥با دكر ُب 
 (.16التوضيحي)

 
 اجملاؿ االجتماعي"يبٌْب دكر ىيئة الرقابة الشرعية ُب  (16) رسم توضيحي"

ىيئة الرقابة الشرعية ُب نشاط القرض ا٢بسن، مع أف ذلك كتظهر النتيجة اال٬بفاض النسيب لدكر 
واؿ مودعْب، مساٮبْب، تربعات"، أك ُب ٦باؿ اختصاص أصيل ٥با، سواء ٗبا ٱبٌص موارد ىذا القرض: "أم
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ٚبصيصو كشركط إعطاءه كاستيفاءه؛ ألف كل تفصيل من ذلك ٕباجة لوضع ضوابط شرعية لو، كالنتيجة 
نظرية السلبية الٍب أظهرىا القوًن، إ٭با تيصٌدؽ فرضية كجود قصور تطبيقي على ا٤بستول العملي ٤ببادئ كقيم 

 التأصيل ٥با من نصوص كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية.  ، كالٍب ًبٌ اإلدارة اإلسبلمية

كيعرض الباحث نتائجو ، الفرع اخلامس: دور ىيئة الرقابة الشرعية يف التنظيم واإلدارة
  من نواحيو ا٤بختلفة ُب الفقرات التالية:

أظهرت  فقد الفقرة األوىل: من انحية مشاركة اذليئة يف وضع نظام اختيار العاملني:
%، كغّب معلومة الدكر 89,3% فقط من ٦بتمع الدراسة، كليس ٥با دكر ُب 5للهيئة دكر ُب الدراسة أف 

 % من ٦بتمع الدراسة.5,7ُب 

كتعكس النسب الظاىرة: تضاؤؿ دكر ا٥بيئة ُب كضع نظاـ اختيار العاملْب، مع أف ا٤بفركض أف 
الفنية، كاباللتزاـ الديِب ُب اإلسبلمية يعتمد على كجود موظفْب يٌتصفوف ابلكفاءة  البنوؾيكوف ٪باح 

السلوؾ؛ ألف ذلك سينعكس حتمان على التعامل مع عمبلء ا٤بصرؼ، إبظهار الطابع اإلسبلمي للمصرؼ، 
 كالذم سيوٌفر مزيدان من الثقة لدل ا٤بتعاملْب.

اإلسبلمية أٌف مسألة اختيار العاملْب ىي مسألة  البنوؾُب  يةالتنفيذقد تعتقد أغلب اإلدارات 
ة ٕبتة، كال صلة ٥با ابألمور الشرعية الٍب تشرؼ عليها ا٥بيئة، كأنو يكفي ُب ىذا ا١بانب مراجعة ا٥بيئة يتنفيذ

قاصر يؤدم -برأم الباحث-لصيغ العقود ا٤بطٌبقة، كاإلجابة على االستفسارات ا٤بقٌدمة إليها، كىذا اعتقاد
مقَبنة اب٤بعايّب -من كجود معايّب شرعية ؛ إذ البدٌ نظرية اإلدارة اإلسبلميةإىل خطأ تطبيقي ٤ببادئ كقيم 

ٙبٌدد اختيار العاملْب اب٤بصرؼ، كإذا كاف األمر كذلك، فبلبٌد من إشراؾ ىيئة الرقابة الشرعية -الفنٌية
للمصرؼ ُب كضع نظاـ اختيار العاملْب ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي، كمراجعتو، كاإلشراؼ عليو، ألٌف ذلك من 

 .  سبلميةنظرية اإلدارة اإلأصوؿ كمبادئ 

أظهرت الدراسة أبٌف : الفقرة الثانية: مشاركة اذليئة يف وضع نظام احلوافز والعقوابت
%، كترجع النتيجة إىل اعتقاد 100قيد الدراسة بنسبة  البنوؾا٥بيئة ليس ٥با دكر ُب ىذا الصدد ُب ٝبيع 

يئة الرقابة الشرعية هبا، فضبلن عن ة ال عبلقة ٥بيتنفيذأبف نظاـ ا٢بوافر كالعقاب ىو قضية  اإلدارة التنفيذية
 كجود قوانْب كقرارات حكومية كضعتها الدكلة تنظٌم ىذا الشأف.
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موضوع ا٢بوافز ال  حكومية كضعتها الدكلة تنظٌمكا٢بٌق برأم الباحث: أٌف كجود قوانْب كقرارات 
على ىيئة الرقابة  اعتبار لو إف خالف أحكاـ الشريعة، بل ٯبب عرض تلك القوانْب كالقرارات ا٢بكومية

الشرعية لتقيميها من الناحية الشرعية، ككضع لوائح داخلية للمصرؼ اإلسبلمي تضبط ىذا ا١بانب كفق 
 . الٍب تعمل ُب دكؿ غّب إسبلمية أك تبٌنت الفكر غّب اإلسبلمي البنوؾ، كال سيما ُب ا٤بعايّب الشرعية

 نظام اإلعالم والتسويق:الفقرة الثالثة: مشاركة ىيئة الرقابة الشرعية يف وضع 
% من 77اإلسبلمية ٧بل الدراسة أبنو: ليس ٥با دكر ُب  البنوؾأظهرت الدراسة أٌف ىيئة الرقابة الشرعية ُب 

  % من ٦بتمع الدراسة.11,4%، كغّب معلومة الدكر ُب ٦11,6بتمع الدراسة، كأف ٥با دكر ُب 

ا١بانب؛ كيرجع السبب ُب ذلك إىل عدـ كتظهر النتيجة ا٬بفاض دكر ا٥بيئة ُب ا٤بشاركة ُب ىذا 
-من كجهة نظرىا-اإلسبلمية بضركرة كجود دكر للهيئة ُب ىذا ا١بانب؛ ألهنا البنوؾاقتناع غالب إدارات 

عرض نظاـ اإلعبلـ كالتسويق -على األقل-ا٤بتخصصة، كإف كاف األجدر هبا إلدارة التنفيذيةقضية تتعلق اب
 ا٤بٌتبعة ُب ذلك، كتصويب ا٣بطأ كفق ضوابط الشريعة اإلسبلمية. على ا٥بيئة؛ لبلطبلع على ا٤بعايّب

أظهرت : الفقرة الرابعة: مشاركة ىيئة الرقابة الشرعية يف تنظيم برامج التدريب
اإلسبلمية ٧بل الدراسة أنو: ليس ٥با دكر ُب ىذا الربانمج ُب  البنوؾالدراسة أف ىيئة الرقابة الشرعية ُب 

، % من ٦بتمع الدراسة5,7% فقط، كغّب معلومة الدكر ُب 5، ك٥با دكر ُب % من ٦بتمع الدراسة89,3
 . ( التايل17كانظر الرسم التوضيحي )

 
 كاإلدارة" التنظيم ُب الشرعية الرقابة ىيئة يظهر دكر (17) "رسم توضيحي
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رة يرجع السبب أيضان ُب ا٬بفاض مشاركة ا٥بيئة ُب تنظيم برامج التدريب إىل عدـ اقتناع اإلداو
أف يتضٌمن الربانمج موضوعات شرعية ذات صلة -برأيها-بضركرة مشاركة ا٥بيئة ٥با ُب ىذا الدكر، كيكفي

يكوف ُب إشراؾ الرقابة الشرعية -برأم الباحث-ابلنشاط ا٤بصرُب اإلسبلمي، ُب حْب أف الرأم الصائب
ملها، كإال حصل االنفصاـ كاستشارهتا ُب أٌم نشاطو ألٌم منظمة تبٌنت النهج اإلسبلمي ُب رسالتها كع

ُب مبادئها نظرية اإلدارة اإلسبلمية  ا٤بذمـو بْب القوؿ كالعمل، كبْب الشعارات كالتطبيق، كالذم أٌصلت لو 
 كقيمها.
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 االجتماعي الدور يف وأثره نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى: الثاين ادلبحث
 اإلسالمية بنوكلل

 

على البنوؾ التقليدية "الربوية" بذاتية خاٌصة ٛبثٌلت ُب ا٤بساٮبة ُب اإلسبلمية  البنوؾلقد ٛبٌيزت 
ٙبقيق التنمية االجتماعية للمجتمع ا٤بسلم، كذلك عن قناعة سابقة أبٌف التنمية لن تتحٌقق إال بتطبيق قاعدة 

 (.1التكافل االجتماعي ا٢بقيقي ُب اجملتمع احمليط اب٤بصرؼ خصوصان، كُب اجملتمع اإلسبلمي عمومان)

كمن ىذا ا٤بنطلق، كمن العلم كا٤بعرفة بدكر الزكاة ُب ٙبقيق قدرو مهمٌو من ىذا التكافل، فقد جعلت 
ها الشرعية، كتعدل اىتماـ بعضها بنوكاإلسبلمية من أنشطتها القياـ ٔبمع الزكاة كإنفاقها ُب  البنوؾبعض 

تلف اجملاالت، كمنها ما اجتهد ُب ليصل إىل االىتماـ بتنشيط نظاـ القرض ا٢بسن لغاّيت إنتاجية ُب ٨ب
اإلسبلمية من خبلؿ ىذا  البنوؾٛبويل ا٤بشركعات االستثمارية الضركرية لدعم تنمية اجملتمع، فكانت 

 (.2األنشطة تقـو بدكرىا ُب رعاية البعد االجتماعي لبيئة كجودىا)

بوضع ا٤بعايّب البلزمة  اإلسبلمية البنوؾكألٮبية ىذا الدكر، قامت ١بنة تقوًن الدكر االجتماعي ُب 
للتقوًن، كقسمت األنشطة االجتماعية إىل قسمْب، يتناكؿ الباحث عرضها كنتائجها كالتعليق عليها كأثر 

 فيها ُب ا٤بطلبْب التاليْب:نظرية اإلدارة اإلسبلمية  مبادئ 

اإلسالمية من خالل ذاتية  بنوكادلطلب األول: نتائج تقومي الدور االجتماعي لل
  (3)وربليلها أنشطتها

أكضحت الدراسة التطبيقية الٍب قامت هبا ١بنة تقوًن الدكر  الفرع األول: نشاط الزكاة:
اإلسبلمية كالفركع اإلسبلمية للبنوؾ الربوية ٧بل الدراسة: أٌف نسبة  البنوؾاإلسبلمية على  بنوؾاالجتماعي لل

ل الدراسة ال تضطلع ٗبمارسة ٧ب البنوؾ% من 40أٌف  ، ما يعِب% منها فقط ٛبارس نشاط الزكاة60
اإلسبلمية ُب قيامها ابلدكر االجتماعي  بنوؾ، كىذا مؤشر يعكس ضعف ُب التطبيق العملي للنشاط الزكاة

%، كُب تفصيل 100ا٤بنوط هبا ُب ٦باؿ حيوم كفريضة شرعية أساسية، كالذم ٯبب أف يكوف بنسبة: 

                                                           
 ، ابختصار.3/17( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
 ، ابختصار.3/18( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 2
 ، كما بعدىا ابختصار.3/157( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 3
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، فقد ٛبثٌلت أىم نتائج التقوًن على ٫بو يفصلو نتائج تقوًن العمليات ا٣باٌصة ٗبختلف جوانب الزكاة
 الباحث ُب الفقرات التالية:

كذلك من ، الفقرة األوىل: نتائج تقومي اجلوانب اإلدارية والتنظيمية لنشاط الزكاة
 خبلؿ نقاط:

 البنوؾ% من 60: أظهرت نتيجة التقوًن أف أواًل: اإلفصاح عن الزكاة يف القانون األساسي
 مية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة تنصُّ على الزكاة ُب نظامها األساسي.كالفركع اإلسبل

الٍب تقـو بنشاط الزكاة ال تفصح عن ىذا  البنوؾ% من 40كتفيد النتيجة أعبله أبٌف نسبة 
النشاط ُب نظامها األساسي، كىذا مؤشر ضعف أيضان ُب ىذا األمر، إذ أف النظاـ األساسي يعترب ٗبثابة 

كٰبٌدد التوٌجو العاـ للمنظمة، كالذم ٙبتكم إليو إدارهتا، كخلوه من بند الزكاة الٍب تعٌد  القانوف الذم يضبط
 مؤشر ضعف.-نظرية اإلدارة اإلسبلميةكما أٌصلت لو -أساسان ُب النظاـ اإلسبلمي

 البنوؾ% من 65أظهرت نتيجة التقوًن أف : اثنياً: اإلفصاح عن الزكاة يف التقارير السنوية
% 35تيفصح عن الزكاة ُب التقارير السنوية، ُب حْب أٌف نسبة  بلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاةكالفركع اإلس

 الٍب تقـو بنشاط الزكاة ال تفصح عن ىذا النشاط ُب تقاريرىا السنوية. البنوؾمن 

% من 80أظهرت نتيجة التقوًن أف  اثلثاً: اإلدارة أو القسم ادلسؤول الزكاة ومكانتو التنظيمية:
و مكاف ُب قد خٌصصت لنشاط الزكاة إدارة أك قسم ل كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة ؾالبنو 

  .االىتماـ الواجب بو صرؼتعطي نشاط الزكاة ُب ا٤بو، نتيجة إٯبابية نسبيان ا٥بيكل التنظيمي، كال

% من 55أظهرت نتيجة التقوًن أف رابعاً: عدد األفراد ادلسؤولني عن الزكاة وزبصصاهتم: 
كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة عٌينت أفرادان متخصصْب مسؤكلْب عن الزكاة، ما يعِب أٌف  البنوؾ

%( منها ال تعهد هبذا النشاط إىل متخٌصصْب فيو، كىذا خلل تطبيقي آخر يضاؼ إىل 45نسبة كبّبة: )
 طبيقها.النسيب ُب ت التنفيذم سابقاتو من األمور الٍب ًٌب تعيْب القصور

كالفركع  البنوؾ% فقط من 30أظهرت نتيجة التقوًن أٌف خامساً: جلان أو صناديق الزكاة: 
٧بل الدراسة لديها ١باف أك صناديق زكاة، كأٌف معظم تلك  البنوؾاإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة من 

 مي.ليس لديها ١باف أك صناديق زكاة ُب غّب ا٤بركز الرئيسي للمصرؼ اإلسبل البنوؾ
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كالفركع  البنوؾ% من 80أظهرت نتيجة التقوًن أف سادساً: دور الرقابة الشرعية على الزكاة: 
 نشاط الزكاة. على كاف ٥بيئات الرقابة الشرعية دكر ُب اإلشراؼ اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة

اإلشراؼ على نشاط تيظهر الدراسة اىتمامان عاليان نسبيان بدكر ىيئة الرقابة الشرعية للمصرؼ ُب ك 
الزكاة، كالٍب ٛبٌثل ركنان أصيبلن من أركاف اإلسبلـ، كىذا االىتماـ يعرٌب عن الدكر ا٢بقيقي للمرجعية الشرعية، 

 كالذم ٯبب أف يكوف ُب كل ا٤بؤسسات الٍب تتبُب الفكر اإلدارم اإلسبلمي ُب كل مستوّيتو كأعمالو.

اإلسبلمية عن  البنوؾبقى الثابت الوحيد ىو: ٛبٌيز ُب النظر ُب النتائج الست أعبله كٙبليلها، ي
كركنان من  الربوية التقليدية ُب اعتماد نشاط الزكاة، كالٍب تعرٌب عن اعتماد فريضة تعبدية البنوؾغّبىا من 

، كإف اعَبل ذلك خلله تنفيٌذم ُب نسب نظرية اإلدارة اإلسبلميةتيعٌد أصبلن ُب  أركاف اإلسبلـ، كما
 التطبيق.

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾأظهرت نتيجة التقوًن ُب  رة الثانية: موارد الزكاة:الفق
 يكوف عرب الطرؽ التالية: أف موارد الزكاة فيها نشاط الزكاة

أٌف  كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن أواًل: ادلسامهون: 
 لزكاة إليو عن طريق ا٤بساٮبْب الذين يشٌكلوف ا٤بصدر الرئيسي ٤بوارد ىذا نشاط.% منها أتٌب موارد ا39

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن : اثنياً: ادلتعاملون مع البنك
 % منها موارد الزكاة فيو أيٌب عن طريق ا٤بتعاملْب مع ا٤بصرؼ.18أٌف  الزكاة

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن : عاملني مع البنكاثلثاً: غري ادلت
 % منها كانت موارد الزكاة فيو أيٌب عن طريق غّب ا٤بتعاملْب مع ا٤بصرؼ.12أٌف  نشاط الزكاة

 أفٌ  كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن رابعاً: البنك نفسو: 
 % منها موارد الزكاة أيٌب إليها من ا٤بصرؼ نفسو.21

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن خامساً: عائد حساابت خريية: 
 % منها أتتيو موارد الزكاة من عائد حساابت خّبية.3أٌف  نشاط الزكاة

 كع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاةكالفر  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن  سادساً: موارد أخرى:
 :( التايل18، كانظر الرسم التوضيحي )% منها موارد الزكاة فيو تكوف عن طريق موارد أخرل7أٌف 
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 اإلسبلمية ٧بل الدراسة" البنوؾ٤بوارد الزكاة ُب  (18) "رسم توضيحي

 كما اإلسبلمية، البنوؾ ُب كاةالز  مصادر تنوٌع أعبله الزكاة ا٤بذكورة ٗبوارد ا٣باٌصة النتائج كتعكس
 .بيئتو ُب الواضح االجتماعي أثره لو أصيل، إسبلمي كركن فريضة أبداء كالتعبٌدم العقدم االىتماـ تعكس

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن : الزكاة مصارفالفقرة الثالثة: 
 التالية: صارؼا٤بالزكاة فيها يشمل  مصارؼأٌف  نشاط الزكاة

 كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن شرعية:  مصارفأواًل: 
 ها الشرعية الثمانية ا٤بنصوص عليها ٝبيعان أك بعضها. مصارف% منها تضع الزكاة ُب 25أٌف 

اإلسبلمية الٍب ٛبارس  كالفركع البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن اثنياً: مؤسسات خريية إسالمية: 
 % منها تعطي الزكاة ٤بؤسسات خّبية إسبلمية.25 أفٌ  نشاط الزكاة

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن اثلثاً: مدارس ومعاىد إسالمية: 
 % منها توزٌع الزكاة على ا٤بدارس كا٤بعاىد اإلسبلمية.10أٌف  نشاط الزكاة

 أفٌ  كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط الزكاة البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن  رابعاً: العجزة:
 % منها توزٌع الزكاة على العجزة من احملتاجْب.15

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن خامساً: ذوي العيال الكثري: 
 لعياؿ الكثّب من احملتاجْب% منها توزٌع الزكاة على ذكم ا15أٌف  نشاط الزكاة

كالفركع اإلسبلمية الٍب ٛبارس نشاط  البنوؾ ُبأظهرت نتيجة التقوًن أخرى:  مصارفسادساً: 
 ( التايل:19الرسم التوضيحي ) للتوضيح: انظر، ك أخرل مصارؼ% منها تضع الزكاة ُب 10 أفٌ  الزكاة

39% 

18% 
12% 

21% 

3% 7% 

 المساهمون

 المتعاملون

 غٌر المتعاملٌن

 البنك نفسه

 حسابات خٌرٌة

 موارد أخرى
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 الدراسة"اإلسبلمية ٧بل  البنوؾالزكاة ُب  صارؼ٤ب (19) "رسم توضيحي

اإلسبلمية ٧بل الدراسة الدكر االجتماعي  البنوؾالزكاة ُب  صارؼكتعكس النتائج ا٣باصة ٗب
أركاف اإلسبلـ، كُب ذلك يظهر اإلٯبايب لفريضة الزكاة، كالذم يعترب أدائها استجابة عقدية كتعبدية لركن من 

ُب اجملتمع، ليربز جانب التكافل االجتماعي  ُب الواقع تطبيقان عمليان نظرية اإلدارة اإلسبلمية قيم كمبادئ أثر 
 الذم قصد إليو أصبلن تشريع الزكاة ُب اإلسبلـ.

اإلسبلمية  البنوؾ% من 40أكضحت الدراسة التطبيقية ُب نشاط الزكاة أف نسبة مالحظة ىاّمة: 
 (:1لتالية)رت ىذا القصور التطبيقي ابألسباب اال ٛبارس نشاط الزكاة، كبرٌ  الٍب أجريت عليها الدراسة

، فأككلت بذلك ألصحاب األمواؿ أمر هبذا النشاط بنكفتاكل الصادرة بعدـ اختصاص الال -1
 .إخراج زكاهتم

جهة حكومية( هبذا النشاط، كما  - ١بنة الزكاة -قياـ مؤسسات متخٌصصة: )صندكؽ الزكاة -2
 ا٣بليج اإلسبلمية.    بنوؾالسوداف اإلسبلمية، كبعض  بنوؾىو ا٢باؿ ُب 

اإلسبلمية ٧بل  البنوؾ% فقط من 65أكضحت الدراسة أٌف : لثاين: نشاط القرض احلسنالفرع ا
الدراسة ىي الٍب تقـو بنشاط القرض ا٢بسن، كيعرض الباحث للنتائج ا٣باصة اب١بوانب ا٤بختلفة للقرض 

  اإلسبلمية معو كفق الَبتيب التايل ُب الفقرات التالية:     البنوؾا٢بسن كطرؽ تعامل 

كقد جاءت النتائج كما : األوىل: اجلوانب اإلدارية والتنظيمية لنشاط القرض احلسنالفقرة 
 يلي:

                                                           
 .3/158اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج ( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ 1
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% من 41أظهرت الدراسة أٌف أواًل: اإلفصاح عن نشاط القرض احلسن يف النظام األساسي: 
 الٍب تقـو بنشاط القرض ا٢بسن تيفصح عنو ُب النظاـ األساسي للمصرؼ. البنوؾ

% من 55أظهرت الدراسة أٌف لقرض احلسن يف التقارير السنوية: اثنياً: اإلفصاح عن نشاط ا
 الٍب تقـو بنشاط القرض ا٢بسن تيفصح عنو ُب التقارير السنوية. البنوؾ

الٍب  البنوؾ% من 59أظهرت الدراسة أٌف اثلثاً: مكانة القرض احلسن يف اذليكل التنظيمي: 
 تنظيمي كٚبٌصص لو أقساـ كموظفْب.تقـو بنشاط القرض ا٢بسن تعٌينو كتسٌميو ُب ا٥بيكل ال

خصيصة ٛبيزت هبا  -كرغم تواضع نسبها - كتوضح النتائج ا٣باصة ابلقرض ا٢بسن أعبله، أبهٌنا
التقليدية الربوية، كأهنا تعرٌب عن نوع خاٌص من  البنوؾاإلسبلمية، ال ٲبكن أف توجد ُب أٌم من  البنوؾ

اإلسبلمية ا٤ببنٌية على أسس العقيدة كالعبادة كاألخبلؽ  التكافل االجتماعي النابع من مقتضيات الشريعة
 .نظرية اإلدارة اإلسبلميةالٍب ًٌب التأصيل ٥با ُب 

أظهرت الدراسة أف : اإلسالمية البنوكالفقرة الثانية: مصادر أموال القرض احلسن يف 
 مصادر القرض ا٢بسن موزعة كما يلي:

الٍب تقـو بنشاط  البنوؾ% من 63,2ف نسبة أظهرت الدراسة أ: أواًل: جزء من أموال البنك
 نفسو. در القرض ا٢بسن فيها أمواؿ البنكالقرض ا٢بسن، تكوف مصا

الٍب تقـو بنشاط القرض  البنوؾ% من 18,4أظهرت الدراسة أف نسبة اثنياً: تربعات من أفراد: 
 ا٢بسن، مصادر القرض ا٢بسن أتٌب إليها من تربعات أفراد.

الٍب تقـو بنشاط  البنوؾ% من 18,4أظهرت الدراسة أف نسبة : البنك جزء من موارد اثلثاً:
جزء من موارد البنك، كلبلستيضاح أكثر انظر الرسم  القرض ا٢بسن، مصادر القرض ا٢بسن فيها ىي

 :( التايل20التوضيحي )

  
 اإلسبلمية" البنوؾ ُب ا٢بسن القرض أمواؿ يبٌْب مصادر (20) "رسم توضيحي
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اإلسبلمية، كلتفاعل األفراد مع ىذا  بنوؾأعبله على الدكر االجتماعي اإلٯبايب للكتؤٌكد النتائج 
ًٌب التأصيل لو  بصورة تكافل بْب أفراد اجملتمعنظرية اإلدارة اإلسبلمية  الدكر اإلٯبايب، ٗبا يظهر قيم كمبادئ 
 .ُب الفصل الثاين من ىذه الدراسة

 كالتايل:القرض ا٢بسن   مصارؼاسة أف لدر بٌينت ا القرض احلسن: مصارفالفقرة الثالثة: 

الٍب تقـو  البنوؾ% من 50أظهرت الدراسة أف نسبة يف أغراض اجتماعية:  مصارفأواًل: 
  بنشاط القرض ا٢بسن، ٘بعل القرض ا٢بسن ُب أغراض اجتماعية: )زكاج، عبلج، تعليم(.

الٍب تقـو  البنوؾ % فقط من9أظهرت الدراسة أف نسبة يف أغراض اقتصادية:  مصارفاثنياً: 
 مثبلن(. للمقَبض بنشاط القرض ا٢بسن، ٘بعل القرض ا٢بسن ُب أغراض اقتصادية: )كتمويل مشركع صغّب

اإلسبلمية ٧بل الدراسة  البنوؾ% من القرض ا٢بسن ُب 41كتوٌضح النتائج أعبله أبف نسبة 
كالدكر  ر النتائج الفائدةتظه كما ييصرؼ على نواحي استهبلكية ٰبتاجها ا٤بقَبض ُب حياتو اليومية،

االجتماعي كاالقتصادم اإلٯبايب لتفعيل مشركع القرض ا٢بسن ُب اجملتمعات اإلسبلمية، ٗبا يظهر القيم 
 . (21، كانظر الرسم التوضيحي )نظرية اإلدارة اإلسبلميةكا٤ببادئ الٍب ًٌب التأكيد عليها عند التأصيل ل

  
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة" البنوؾ ُب ا٢بسن لقرضا أمواؿ مصارؼيبٌْب  (21) "رسم توضيحي

فيما يتعٌلق ٗبنح القرض  -اإلسبلمية البنوؾأظهرت الدراسة أيضان: أٌف سياسات مالحظة ىاّمة: 
ضماانت شخصية، أك  البنوؾيتٌم من خبلؿ دراسة ا٢بالة ُب مٌدة شهرين تقريبان، حيث تطلب  -ا٢بسن

السداد ُب فَبة تَباكح بْب عشرة أشهر كثبلث سنوات تقريبان، كُب عينية، أك بضماف الراتب، على أف يتٌم 

50% 

9% 

41% 

 فً أغراض اجتماعٌة

 فً أغراض اقتصادٌة

 فً نواحً استهالكٌة
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(، كتظهر 1على الكفيل، كيٌتبع بعضها أسلوب: "نظرة إىل ميسرة") البنوؾحاؿ عدـ السداد: ترجع معظم 
ُب ىذا األسلوب قيمية أخبلقية إسبلمية عظيمة، تَبجم ٤ببادئ الَباحم كالتكافل ككحدة اجملتمع ا٤بسلم ُب 

 . نظرية اإلدارة اإلسبلميةالذم يشٌكل أحد مقوٌمات  ا١بسد الواحدىيئة 

أٌف نشاط التربعات اقتصرت ٩بارستو على نسبة  خلصت الدراسة: الفرع الثالث: التربعات
 كفق التايل:  البنوؾاإلسبلمية ٧بل الدراسة، كًٌب دراسة التربعات ُب ىذه  البنوؾ% فقط من إٝبايل 38

أظهرت الدراسة أف مصادر أمواؿ التربعات الٍب : أموال التربعات الفقرة األوىل: مصادر
 % من ماؿ ا٤بصرؼ نفسو،35اإلسبلمية ٧بل الدراسة كانت بنسبة:  البنوؾاإلسبلمية ُب  البنوؾتتربٌع هبا 
% منها ىي من 15% منها ىي من أفراد، كأٌف 27أمواؿ ا٤بساٮبْب، كأٌف  % منها ىي من8كأٌف 

 . (22، كانظر الرسم التوضيحي )ن مصادر أمواؿ التربعات ىي من صدقات جارية% م15شركات، كأٌف 

 
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة" البنوؾ ُب يبٌْب مصادر أمواؿ التربعات (22) "رسم توضيحي

عن صدقة النفل غالبان، كالنتائج أعبله الٍب أظهرهتا الدراسة  ربعات ُب الرؤية اإلسبلمية تعرٌب كالت
ن تفاعل اجتماعي بدافع ديِب، ييظهر قيم إٲبانية عقدية كتعٌبدية أثٌرت ُب الواقع كانعكست تعرٌب بوضوح ع

بصور من: التكافل كالَباحم كتعاضد اجملتمع كتنميتو كمساعدة الفقراء كاحملتاجْب عن طريق التربعات، كمن 
صيل لو عند بلورة القيم خبلؿ مؤسسات تبنت الرؤية اإلسبلمية ُب إدارهتا كتعامبلهتا، كىذا ما ًٌب التأ

 . نظرية اإلدارة اإلسبلميةكا٤ببادئ الٍب شٌكلت 

 البنوؾالتربعات ُب  مصارؼأكضحت الدراسة أف : أموال التربعات مصارفالفقرة الثانية: 
  الزكاة، أك ُب ٦باالت ٰبٌددىا ا٤بتربعوف أبنفسهم. مصارؼنفس غالبان اإلسبلمية ٧بل الدراسة، ىي 

                                                           
 .3/159( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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اإلسالمية من خالل تبعّية  بنوكنتائج تقومي الدور االجتماعي للادلطلب الثاين: 
 كيعرضها الباحث ُب الفركع التالية: (،1)وربليلها أنشطتها

أكضحت الدراسة  الفرع األول: نسبة االستثمار احملّلي إىل إمجايل االستثمارات:
نسبة االستثمار احمللي إىل إٝبايل اإلسبلمية ٧بل الدراسة ُب ٦باؿ  البنوؾالتطبيقية للنشاط االجتماعي ُب 

% من ٝبلة االستثمارات، ُب حالة كجود السوؽ احملٌلي ا٤بناسب الذم 100استثمارات ا٤بصرؼ بلغ 
 يستوعب ىذه االستثمارات.

الفرع الثاين: مدى االىتمام بتحقيق التوازن يف سبويل القطاعات دبراعاة أىم 
اإلسبلمية  البنوؾأظهرت الدراسة أف توزيع : القطاعات يف الدولة اليت يوجد فيها ادلصرف

الستثماراهتا ُب ٛبويل القطاعات يتوٌقف على طبيعة االقتصاد القائم ُب ٦بتمعها، حيث كيجد تنوعان ُب 
االقتصادّيت متعددة القطاعات، بينما اقتصر التمويل على قطاعات بعينها ُب اقتصادّيت معٌينة مثل: 

 ثر ا٤بصرؼ بطبيعة البيئة االقتصادية احمليطة. دكؿ ا٣بليج، كتظهر النتيجة أت

الفرع الثالث: مدى اىتمام ادلصرف ابدلعايري االجتماعية عند دراسة ادلشروعات 
اإلسبلمية ابألىداؼ االقتصادية مقٌدـ على  البنوؾأظهرت الدراسة أف اىتماـ  :اليت يتم سبويلها

كعلى ٙبقيق أقصى ربح ٩بكن للمودعْب األىداؼ االجتماعية؛ بسبب: حرص ا٤بصرؼ على ٭بٌوه، 
 كا٤بساٮبْب، ما جعل ذلك يطغى على السعي لتحقيق ا٤بنافع االجتماعية كا٤بشاركة ُب التنمية اجملتمعية.

اإلسبلمية األكثر اىتمامان اب٤بعايّب االقتصادية عند اختيارىا  البنوؾكما أظهرت الدراسة أف 
كط: )الضماانت الكافية، كمتانة ا٤بركز ا٤بايل، كا٬بفاض نسبة للمشركعات االستثمارية، كضعت معايّب كشر 

ا٤بخاطرة(، على رأس أكلوّيهتا ُب ذلك، بينما أتٌب ا٤بعايّب االجتماعية: )خدمة البيئة احمللٌية، كحاجة اجملتمع 
 لتنوٌع ا٤بنتجات(، ُب ذيل القائمة.

ة، فكاف يتها على القيم اإلسبلميإسبلمية بىنت رؤ  ٤بؤسسة تطبيقيقصور  يظهر كُب نتائج الدراسة 
األكىل هبا أف تراعي تلك القيم كتوازف ُب اىتماماهتا بْب ٙبقيق الربح، كٙبقيق ا٤بصلحة اجملتمعية ا٤بوصلة إىل 

 التنمية.

                                                           
 ، كما بعدىا ابختصار.3/160( موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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كٛبت ٧باكلة قياسو من : الفرع الرابع: مدى اىتمام ادلصرف بتمويل ادلشاريع الصغرية
 خبلؿ:

مل ٰب  معيار ٛبويل الصناعات : اليت يفرضها ادلصرف الفقرة األوىل: شروط التمويل
الصغّبة إبجاابت تفصيلية كاضحة؛ ٩با كاف سببان ُب عدـ إعطاء دالالت كاضحة على االىتماـ بو، األمر 

 الذم ٲبكن تفسّبه اب٬بفاض االىتماـ اب٤بعايّب االجتماعية.

لجنة أبنو: مل تتوافر البياانت أفادت ال: الفقرة الثانية: فئات ادلبالغ اليت يعطيها ادلصرف
٩با كقف حائبلن دكف بياف ىذا ا٤بعيار ُب -كخاٌصة ا٢بساابت الدنيا منها-الكافية عن ا٢بساابت كفئاهتا

 التطبيق العملي.

أكضحت  الفرع اخلامس: مدى اىتمام ادلصرف بنشر الوعي ادلصريف اإلسالمي:
اإلسبلمية ٧بل الدراسة: إبقامة الندكات، كا٤بؤٛبرات،  نوؾالبالدراسة ا٤بيدانية كجود اىتماـو كبّبو من جانب 

كنشر الكتب الدينية كالثقافية، كإرساؿ البعثات من الطلبة، أك استضافتها على نفقة ا٤بصرؼ، ككذلك 
أظهرت اىتمامان ٩باثبلن ابلقياـ ببحوث تطوير ا٣بدمات ا٤بصرفية، كىذا مؤشر إٯبايب ٩بتاز يعرٌب عن االىتماـ 

 ا٤بصرؼ، كابلتايل االىتماـ بقيمو كمبادئو ا٤ببنية على نظرية الشريعة ُب اإلدارة.برسالة 

أظهرت الدراسة بعضان من النتائج : البنوكالفرع السادس: نتائج خاّصة عن بعض 
اإلسبلمية الٍب مشلتها الدراسة دكف  البنوؾكا٤ببلحظات ا١بانبية ُب اجملاؿ االجتماعي، اختٌصت هبا بعض 

 (:1بعض، كىي)

يعمل البنك ا٤بركزم اإليراين ُب ظل قوانْب رٌكزت نشاط الزكاة ُب يد الدكلة، كاٌتضح أف  أواًل:
االستثمارات كٌلها ٧بلٌية، كموٌزعة على كاٌفة القطاعات االقتصادية، كال توجد بياانت أخرل تسمح بتحليل 

 النشاط االجتماعي.

٘بارية، ُب ظل  بنوؾرؾ، كُب لوكسمبورج عملهما كٲبارس ا٤بصرؼ اإلسبلمي الدكيل ُب الد٭با اثنياً:
قوانْب مصرفية ٧بلٌية، دكف أف ٰبظى ابستثناء قانوين، كلذلك فإٌف النشاط االجتماعي غّب كارد ابلنسبة 

 ٥بذين الفرعْب.

                                                           
 .3/161( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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ال يوجد قانوف أساسي لبنك الربكة الدكيل احملدكد ُب لندف، كتوجد بعض التقارير الٍب ال  اثلثاً:
 ييم الدقيق للدكر االجتماعي ٥بذا ا٤بصرؼ.تتيح التق

اإلسبلمية التابعة جملموعة فيصل اإلسبلمية ابرتفاع اىتمامها ٔبانب النشاط  البنوؾٛبٌيزت  رابعاً:
االجتماعي عمومان، كالزكاة خصوصان، فقد كانت رائدة ُب ىذا اجملاؿ، كقد مارستو على أسس إسبلمية 

 اللتزاـ اب٤بعايّب االجتماعية ُب نشاطها ا٤بصرُب كٌلو.صحيحة، فضبلن عن عدـ تقصّبىا ُب ا

مل يظهر نشاط الزكاة ُب البنوؾ التابعة جملموعة الربكة، بناءن على فتول الرقابة الشرعية  خامساً:
ا٣باصة بعدـ إلزاـ البنك كشخصية معنوية إبخراج الزكاة، ككذلك بعدـ االلتزاـ ٖبصم الزكاة من ا٤بساٮبْب 

 ُب ا٤بنبع.
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 االقتصادي الدور يف وأثره نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى: الثالث ادلبحث
 اإلسالمية بنوكلل

 

اإلسبلمية إىل الوقوؼ على مساٮباهتا االقتصادية ُب  بنوؾلقد ىدؼ تقوًن الدكر االقتصادم لل
نشطة على ا٤بتغّبات ٦بتمعاهتا، كذلك من خبلؿ النظر ُب أنشطتها ا٤بختلفة كاآلاثر االقتصادية ٥بذه األ

االقتصادية الكلٌية، كالناتج القومي، كالتوظيف، كاالستثمار، كحجم االدخار؛ كقد استلـز ٙبقيق ذلك 
اإلسبلمية مؤشران  بنوؾ(، كىدؼ الباحث لتكوف نتائج التقوًن االقتصادم لل1صياغة ٦بموعة من ا٤بعايّب)

سبلمية ذات الصلة، كتوٌضح التأثّب على النشاط اإل البنوؾلتلك اآلاثر، ٕبيث تغٌطي كافة جوانب نشاط 
ُب توجيو الدكر االقتصادم نظرية اإلدارة اإلسبلمية  االقتصادم للمجتمع، كتظهر أثر قيم كمبادئ 

 لتلك ا٤ببادئ .-إف كجد-للمؤسسات اإلسبلمية، مثلما تقف على جوانب القصور التطبيقي

ا، كامتحاف مبلءمتها لبلستخداـ القياسي ُب الواقع كبعد اتفاؽ ١بنة التقوًن على ا٤بعايّب كبلورهت
العملي، قامت اللجنة بتقسيمها إىل ثبلث ٦بموعات، أفرد الباحث لكٌل ٦بموعة مطلبان خاٌصان، كذلك كما 

  يلي:

اإلسالمية يف رلال جذب ادلدخرات  بنوكتقومي الدور االقتصادي للنتائج ادلطلب األول: 
كقد ًٌب قياس ىذا الدكر من خبلؿ ثبلثة مؤشرات، تناك٥با الباحث ُب (، 2)ليلهاورب وتعبئة ادلوارد ادلالية

 الفركع التالية: 

يؤثٌر ارتفاع معٌدؿ النمو ُب إٝبايل : الفرع األول: معّدل النمو يف إمجايل حجم ادلوارد
بصفة -ل الدراسة٧ب البنوؾحجم ا٤بوارد بقٌوة ُب ٛبويل عمليات التنمية االقتصادية، كقد أظهرت الدراسة أف 

قامت بدكر ملموس ُب ٦باؿ تعبئة ا٤بوارد ك٘بميع ا٤بٌدخرات، كقد ظهر أٌف ٭بوان مستمران ُب إٝبايل -عاٌمة
قد حصل كازداد من سنة ألخرل؛ كتشّب األرقاـ ا٤بسٌجلة ُب ىذا الشأف  البنوؾحجم ا٤بوارد ا٤بتاحة ٥بذه 

يث بلغ ا٤بتوسط العاـ ٤بعدؿ النمو ُب حجم ا٤بوارد السوداف ُب ىذا اجملاؿ؛ ح بنوؾإىل تقٌدـ ٦بموعة 
 % عن فَبة الدراسة ُب ا٤بتوسط.50,2السودانية الستة ٧بل الدراسة:  بنوؾاإلٝبالية لل

                                                           
 ، كما بعدىا، ابختصار كتصٌرؼ.4/13موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج ( ينظر: 1
 .190-4/188( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 2
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مصر كاألردف كانت األقل ُب ىذا اجملاؿ، حيث بلغ  بنوؾكما أشارت األرقاـ إىل أٌف دكر ٦بموعة 
% عن فَبة الدراسة 9,4الثبلثة ٧بل الدراسة:  بنوؾد اإلٝبالية للا٤بتوسط العاـ ٤بعٌدؿ النمو ُب حجم ا٤بوار 

ُب ا٤بتوسط، ُب حْب أشارت األرقاـ إىل أٌف ا٤بتوسط العاـ ٤بعٌدؿ النمو ُب حجم ا٤بوارد اإلٝبالية جملموعة 
 % عن فَبة الدراسة ُب ا٤بتوسط.23,95دكؿ ا٣بليج العريب األربعة ٧بل الدراسة بلغ:  بنوؾ

 بنوؾت األرقاـ إىل أٌف ا٤بتوسط العاـ ٤بعٌدؿ النمو ُب حجم ا٤بوارد اإلٝبالية جملموعة كبينما أشار 
% عن فَبة الدراسة ُب ا٤بتوسط، فقد 42,8الدراسة، كعددىا: ثبلثة، قد بلغ:  دكؿ إسبلمية مشلتها

إسبلمية ُب دكؿ  وؾبنأشارت األرقاـ إىل أٌف ا٤بتوسط العاـ ٤بعٌدؿ النمو ُب حجم ا٤بوارد اإلٝبالية جملموعة 
 % عن فَبة الدراسة ُب ا٤بتوسط.40,4، قد بلغ: بنوؾغّب إسبلمية ٧بل الدراسة، كعددىا: ثبلثة 

ٌثل : الفرع الثاين: نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل ادلوارد أظهرت الدراسة أٌف الودائع ٛبي
عاٌمة، فقد بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة إٝبايل بصفة  البنوؾنسبة مرتفعة من إٝبايل ا٤بوارد ا٤بالٌية ا٤بتاحة ٥بذه 

 %.74,6، نسبة: بنوؾ: مصر كاألردف، البالغ عددىا ثبلثة بنوؾالودائع إىل إٝبايل ا٤بوارد ُب ٦بموعة 

السوداف، كالبالغ  بنوؾكبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة إٝبايل الودائع إىل إٝبايل ا٤بوارد ُب ٦بموعة 
 .%65,91، نسبة: بنوؾعددىا: ستة 

ا٣بليج، كالبالغ عددىا:  بنوؾكبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة إٝبايل الودائع إىل إٝبايل ا٤بوارد ُب ٦بموعة 
%، بينما بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة إٝبايل الودائع إىل إٝبايل ا٤بوارد ُب ٦بموعة 85,4، نسبة: بنوؾأربعة 
 %. 78,9، نسبة: وؾبنعاملة ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية، كالبالغ عددىا: ثبلثة  بنوؾ

إسبلمية ُب دكؿ غّب  بنوؾكبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة إٝبايل الودائع إىل إٝبايل ا٤بوارد جملموعة 
 %.56، نسبة: بنوؾإسبلمية ٧بل الدراسة، كعددىا: ثبلثة 

أظهرت الدراسة أٌف نسبة : الفرع الثالث: نسبة الودائع االستثمارية إىل إمجايل الودائع
بصفة عاٌمة، ابستثناء ٦بموعة  البنوؾإىل ٝبلة الودائع ا٤بتاحة ٛبٌثل النسبة الغالبة ٥بذه  ثماريةالودائع االست

السوداف، ُب حْب كانت نسبة الودائع ا١بارية ٛبٌثل نسبة صغّبة من إٝبايل ىذه الودائع، كإليك نتائج  بنوؾ
 الدراسة:

: مصر بنوؾالودائع ُب ٦بموعة بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة الودائع االستثمارية إىل إٝبايل  -1
 %.89,4كاألردف: 
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السوداف:  بنوؾبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة الودائع االستثمارية إىل إٝبايل الودائع ُب ٦بموعة  -2
، كىذا مؤشر منخفض، كيشٌكل عقبة أماـ النشاط االستثمارم إلدارة ىذه 19,5
 .   البنوؾ

ا٣بليج  بنوؾىل إٝبايل الودائع ُب ٦بموعة بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة الودائع االستثمارية إ -3
 %. 86,8العريب: 

العاملة  البنوؾبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة الودائع االستثمارية إىل إٝبايل الودائع ُب ٦بموعة  -4
 %.79,4ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية: 

 البنوؾبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة الودائع االستثمارية إىل إٝبايل الودائع ُب ٦بموعة  -5
 %.55,3إلسبلمية العاملة ُب بعض الدكؿ غّب اإلسبلمية: ا

٧بل الدراسة مؤشران جيدان؛  البنوؾكيعترب ارتفاع نسبة الودائع االستثمارية إىل إٝبايل الودائع ُب ىذه 
 يعتمد على ىذه الودائع االستثمارية لتمويل مشركعاتو. البنوؾألف النشاط االستثمارم ٥بذه 

اإلسبلمية ُب ٦باؿ جذب ا٤بدخرات كتعبئة  بنوؾالدكر االقتصادم لل تقوًنكاب١بملة: فإٌف نتائج 
اإلسبلمية على كسب ثقة العمبلء كجذب أموا٥بم  البنوؾتعترب إٯبابية، كتعرٌب عن قدرة  ا٤بوارد ا٤بالية

ح كاستيداعها ُب ا٤بصرؼ، كمن ٍب استثمارىا ُب اجملاالت االقتصادية كٛبويل ا٤بشركعات، كىذا مؤشر ٪با 
 . نظرية اإلدارة اإلسبلميةعملي لقيم كمبادئ 

اإلسالمية يف توظيف واستثمار  بنوكتقومي الدور االقتصادي للنتائج ادلطلب الثاين: 
ها الباحث ُب الفركع عرضلدكر من خبلؿ ثبلثة مؤشرات، كقد ًٌب قياس ىذا ا(، 1)وربليلها ادلوارد
 التالية:

يجة الدراسة تديٌن نسبة التوظيفات طويلة األجل أظهرت نت :الفرع األول: آجال التوظيف
اإلسبلمية بصفة عاٌمة؛ ما يعِب أٌف السمة الغالبة على  البنوؾإىل إٝبايل التوظيفات على مستول ٦بموعة 

٧بل الدراسة كانت ذات طابع قصّب األجل، حيث بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة  البنوؾاستثمارات ىذه 
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة كما يلي: البنوؾٝبايل التوظيفات على ٦بموع التوظيفات طويلة األجل إىل إ
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بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة التوظيفات طويلة األجل إىل إٝبايل  مصر واألردن: بنوكرلموعة  -1
 %.1,5التوظيفات فيها: 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة التوظيفات طويلة األجل إىل إٝبايل  السودان: بنوكرلموعة  -2
 %.9فيها: التوظيفات 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة التوظيفات طويلة األجل إىل  دول اخلليج العريب: بنوكرلموعة  -3
  %. 5,3إٝبايل التوظيفات فيها: 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة التوظيفات  العاملة يف بعض الدول اإلسالمية: البنوكرلموعة  -4
 %.1,7طويلة األجل إىل إٝبايل التوظيفات فيها: 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة التوظيفات  العاملة يف بعض الدول غري اإلسالمية: بنوكالرلموعة  -5
 %.1,8طويلة األجل إىل إٝبايل التوظيفات فيها: 

فضبلن عٌما أثبتتو الدراسة أبف معدالت ٭بو ىذه النسب متدنية جدان، بل متناقصة -كتظهر النتائج أعبله
ابلدكر االقتصادم ا٤بأموؿ منها ُب ٦باؿ االستثمارات طويلة  اإلسبلمية مل تقم البنوؾأٌف -البنوؾُب بعض 

األجل، ذات التأثّب التنموم ا٤برتفع، األمر يؤٌكد التعارض مع الطبيعة االستثمارية ا٣باصة كما صٌورىا 
 .   البنوؾالنموذج النظرم ا٤بفَبض ٥بذه 

 البنوؾر ا٤بطٌبقة ُب أكضحت الدراسة أٌف أساليب االستثما: الفرع الثاين: أساليب التوظيف
ترٌكزت على أسلوب ا٤برإبة، الذم مٌثل األسلوب الرئيسي الذم اعتمدت عليو ىذه  اإلسبلمية ٧بل الدراسة

لتوظيف مواردىا ا٤بالية؛ بينما احتل أسلوب ا٤بضاربة أٮبٌية اثنويٌة من بْب األساليب ا٤بٌتبعة ُب بعض  البنوؾ
كمل يكن لو كجود بصورة اتٌمة ُب بعضها اآلخر، كبْب أسلويب ا٤برإبة ، كٗبعٌدؿ متناقص دائمان، البنوؾىذه 

 ٧بل الدراسة على أسلوب: ا٤بشاركة، كاالستثمار ا٤بباشر، كاإلٯبار التمويلي. البنوؾكا٤بضاربة، اعتمدت 

كٮبا األسلوابف اللذاف يعكساف النموذج التمويلي  -كقد أظهرت الدراسة أف أسلويب ا٤بشاركة كا٤بضاربة
-اإلسبلمية؛ ألهنما قائماف أساسان على ا٤بشاركة ُب الربح كا٣بسارة كُب ٙبٌمل ا٤بخاطر بنوؾا٣باص كا٤بميز لل

مل ٰبتبٌل األٮبية ا٤برجوة منهما؛ حيث جاء الواقع التطبيقي مغايران لئلطار النظرم ا٤بفَبض، كذلك كفقان 
 للنتائج التالية:

 بنوؾار اب٤بشاركة كا٤بضاربة إىل إٝبايل االستثمارات ُب ٦بموعة بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمأواًل: 
 %.15,9مصر كاألردف ٧بل الدراسة: 
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 بنوؾبلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمار اب٤بشاركة كا٤بضاربة إىل إٝبايل االستثمارات ُب ٦بموعة  اثنياً:
 %.2,3ا٣بليج العريب ٧بل الدراسة: 

 بنوؾة االستثمار اب٤بشاركة كا٤بضاربة إىل إٝبايل االستثمارات ُب ٦بموعة بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسب اثلثاً:
 السوداف. بنوؾ%، كىذا مؤشر ٩بتاز نسبٌيان يسٌجل لصاّب 42,9السوداف ٧بل الدراسة: 

٦بموعة الدكؿ اإلسبلمية،  بنوؾمل تتح أم بياانت عن صيغ االستثمار ا٤بٌتبعة ُب أمٌو من  رابعاً:
 ؿ غّب اإلسبلمية ٧بل الدراسة.  الدك  بنوؾك٦بموعة 

اإلسبلمية عن األساليب االستثمارية األكثر مبلئمة لطبيعتها،  البنوؾكعليو: ٲبكن القوؿ: إف ابتعاد 
كالٍب تعكس طبيعة النموذج التمويلي ا١بديد، مثل ا٤بشاركة كا٤بضاربة كاالستثمار ا٤بباشر، كاالعتماد على 

كالٍب جٌنبت برأم الباحث الكثّب من الناس -خاطرة، مثل: ا٤برإبةاألساليب الٍب تنخفض فيها درجة ا٤ب
الوقوع ُب اإلٍب كا٢برج الشرعي ا٢باصل ٗبعاملة البنوؾ الربوية، الٍب تفرض التعامل معها الولوغ ُب الفائدة 

تحٌقق من اإلسبلمية بدكرىا االقتصادم ا٤بمٌيز كا٤بأموؿ، كالذم ي البنوؾقد حاؿ دكف قياـ -الربوية احملٌرمة
 خبلؿ االستثمارات القائمة على مبدأ "ا٤بشاركة احملتملة للمخاطرة" الٍب ٙبتاجها التنمية.  

أظهرت الدراسة أٌف قطاع التجارة قد استحوذ على النصيب : الفرع الثالث: رلاالت التوظيف
ل الدراسة، بينما بلغ اإلسبلمية ٧ب البنوؾاألكرب من ٝبلة االستثمارات من بْب ٨بتلف اجملاالت ُب غالبية 

 البنوؾا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمار ُب قطاعي الزراعة كالصناعة إىل ٝبلة االستثمارات ُب ٦بموعة 
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة كما يلي:

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمار ُب قطاعي الزراعة كالصناعة  مصر واألردن: بنوكأواًل: رلموعة 
 %.23,7ات فيها: إىل ٝبلة االستثمار 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمار ُب قطاعي الزراعة كالصناعة إىل  السودان: بنوكاثنياً: رلموعة 
 %.13ٝبلة االستثمارات فيها: 

بلغ ا٤بتوسط العاـ لنسبة االستثمار ُب قطاعي الزراعة كالصناعة إىل  اخلليج العريب: بنوكاثلثاً: رلموعة 
 %.4,8ا: ٝبلة االستثمارات فيه
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بعض الدكؿ اإلسبلمية ٧بل  بنوؾكمل تيتح أم بياانت عن التوزيع القطاعي الستثمارات ٦بموعة  رابعاً:
 بعض الدكؿ غّب اإلسبلمية ٧بل الدراسة.  بنوؾالدراسة، ككذلك ٦بموعة 

بو ُب ٦باؿ اإلسبلمية القياـ  البنوؾكيتبٌْب من النتائج أعبله أٌف الدكر االقتصادم الذم كاف مأموالن من 
 البنوؾمل يتحٌقق ُب غالبية -نظران ألٮبيتهما لعملية التنمية-االىتماـ ابالستثمار ُب قطاعي الزراعة كالصناعة

٧بل الدراسة؛ كتعليل ذلك ىو: أف  البنوؾاب٤بستول ا٤بطلوب، بينما احتٌل قطاع التجارة الصدارة ُب غالبية 
على عكس االستثمار ُب قطاعي الزراعة  البنوؾة كالفنٌية ٥بذه قطاع التجارة يستطيع ٙبقيق ا٤بتطلبات ا٤بالي

كالصناعة؛ ما يعِب أٌف االعتبارات ا٤بالية كانت مقٌدمة على االعتبارات االقتصادية ُب توجيو استثمارات 
اإلسبلمية ُب اجملاؿ التنموم، كيعكس ضعف  البنوؾ٧بل الدراسة، كىو مؤشر سليب على أداء  البنوؾىذه 
ا١بهات ُب ىذه النقطة على تطبيق مقتضياهتا الٍب ًٌب التأصيل ٥با من نظرية اإلدارة اإلسبلمية  لقيمي لاألثر ا
 .التنفيذية

اإلسالمية يف رلال التأثري على  بنوكتقومي الدور االقتصادي للنتائج ادلطلب الثالث: 
و من خبلؿ الفرعْب كيتناكؿ الباحث عرضو كبيان، وربليلها بعض ادلتغريات االقتصادية الكلّية

 (:1التاليْب)

 دمات ادلصرفية اإلسالمية زللّياً الفرع األول: دور ادلصرف يف نشر وتيسري اخل

اإلسبلمية ٧بل الدراسة، قد قامت بدكر ملموس ُب ٦باؿ نشر كتيسّب  البنوؾأظهرت الدراسة أف 
غم ا٤برحلة ا٤ببٌكرة من بداية ا٣بدمات ا٤بصرفية اإلسبلمية ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية كغّب اإلسبلمية، ر 

ُب استقطاب كثّبو من ا٤بٌدخرات ا٤بكنوزة الٍب كانت ترفض التعامل ُب  البنوؾنشاطها، فقد ساٮبت ىذه 
القطاع ا٤بصرُب التقليدم الربوم العتبارات شرعية، كما شٌجعت بعضى من لديهم القدرة على االستثمار 

الربوية السائدة قبلها،  البنوؾعنهم ا٢برج ُب التعامل مع كاإلنتاج على طٍرؽ أبواب العمل، حيث رفعت 
 اإلسبلمية حْب إجراء الدراسة كما يلي: البنوؾفبلغ عدد 

السوداف: ستة كٜبانْب فرعان، كُب ٦بموعة  بنوؾُب ٦بموعة مصر كاألردف: أربعْب فرعان، كُب ٦بموعة 
ملة ُب بعض الدكؿ اإلسبلمية: أربعة كٟبسْب العا البنوؾا٣بليج: ثبلثة كثبلثْب فرعان، كُب ٦بموعة  بنوؾ

اإلسبلمية العاملة ُب بعض الدكؿ غّب اإلسبلمية: تسعة فركع، كقد تضاعفت  البنوؾفرعان، كُب ٦بموعة 
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الفركع اليـو أضعافان كثّبة، كالسيما ُب دكؿ ا٣بليج، فضبلن عن أنو ال يكاد يوجد فرع من البنوؾ التقليدية 
رعان يقٌدـ فيو خدماتو كفقان للتصور ا٤بصرُب اإلسبلمي، كيعكس ذلك: حاجة السوؽ الربوية، إال كافتتح ف

شرعان، كما يعكس ٪باح األسلوب ا٤بصرُب -كلو نسبيان -كطلب العمبلء ٥بذا النوع من التعامل ا٤بنضبط
 اإلسبلمي ُب ٙبقيق األرابح الٍب يقصد إليها كل مستثمر.  

 البنوؾأظهرت الدراسة أف دكر : الستثمار القوميالفرع الثاين: دور ادلصرف يف تدعيم ا
اإلسبلمية ٧بل الدراسة ُب تدعيم االستثمار القومي كاف اثنوٌّين، على الرغم من ارتفاع نسبة إٝبايل التوظيف 

على أسلوب ا٤برإبة ُب توظيف استثماراهتا  البنوؾإىل إٝبايل ا٤بوارد بدرجة كبّبة؛ كذلك بسبب اعتماد ىذه 
جدان، كابتعادىا بنسبة كبّبة عن أساليب: ا٤بشاركة كا٤بضاربة، كاالستثمار ا٤بباشر، كا٬بفاض  بشكل كبّب

نسبة االستثمارات طويلة األجل بدرجة كبّبة، كتديٌن نسبة االستثمار ُب القطاعات اإلنتاجية كقطاعي 
ئي القومي، كىذا مؤشر الزراعة كالصناعة خاٌصة، ما أٌدل إىل ابتعادىا عن االستثمارات ٗبفهومها اإل٭با

 سليب آخر.  
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 اإلدارية اجلوانب يف وأثره نظرية اإلدارة اإلسالمية تطبيق مدى: الرابع ادلبحث
 اإلسالمية بنوكلل

 

اإلسبلمية السبيل األسلم للوقوؼ على جوانب القوة  بنوؾتيعٌد ا٢باجة إىل تقوًن ا١بوانب اإلدارية لل
اإلدارم، كما تيعٌد النتائج ا٢بقيقية لذلك التقوًن ا٤بنطلق كاحملٌفز ا٤بنطقي اإلسبلمية  البنوؾكالضعف ُب منهج 

 ؛ لتكوف أكثر كفاءة كفاعلية.البنوؾللمساٮبة ُب تطوير األداء اإلدارم لتلك 

اإلسبلمية ُب سبيل ٙبقيق األىداؼ من التقوًن  بنوؾكلقد قامت ١بنة تقوًن ا١بوانب اإلدارية لل
ت، تناكؿ كل ٦باؿ عملية أك عنصران أك كظيفةو إداريٌة معينة؛ لتكوف نتائج تقوًن كلو بتقسيمو إىل ٟبسة ٦باال

 منها مؤشران على جانب من ا١بوانب اإلدارية ا٤بذكورة، كيستعرضها الباحث ُب ا٤بطالب التالية:

 اإلسالمية البنوكادلطلب األول: نتائج تقومي مدى فاعلية عملية التخطيط يف 
 (1)وربليلها

ًٌب تقوًن فاعلية عملية التخطيط من خبلؿ تقوًن رسالة ا٤بنظمة، كتقوًن أىداؼ ا٤بنظمة، كقد  
 كتقوًن ا٣بطط كالسياسات، كقد أفضى التقوًن إىل النتائج التالية:

 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾ: عدـ كجود اىتماـ كاؼو ابلتخطيط طويل األجل ُب أوالً 

عمل  بَبٝبة كٙبويل ا٣بطط العامة إىل خطط تفصيلية كبرامج عدـ كجود االىتماـ الكاُب اثنياً:
 .يةتنفيذ

، البنوؾاإلسبلمية ٧بل الدراسة إىل توافق كامل مع رسالة ىذه  البنوؾافتقار السياسات ُب  اثلثاً:
 فضبلن عن افتقارىا إىل الوضوح كالتحديد.

 ٧بل الدراسة.  البنوؾكالعمبلء ُب عدـ كجود سياسات إدارية مكتوبة فيما يتعٌلق ابلعاملْب  رابعاً:

بْب كتعكس النتائج قصور تطبيقي جلي ٤بقتضيات التخطيط اإلسبلمي، كانفصاـ مؤسف 
 كبْب الرسالة الٍب من ا٤بفَبض أف تعرٌب عن قيم ا٤بؤسسة اإلسبلمية.   يةالتنفيذالسياسات كالربامج 

                                                           
 .5/225( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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 اإلسالمية البنوكادلطلب الثاين: نتائج تقومي العمالء دلردود مكوانت رسالة 
كيعِب ذلك تقوًن رسالة ا٤بصرؼ من كجهة نظر ا٤بتعاملْب معو، كالوقوؼ على ردكد أفعا٥بم : (1)وربليلها

اإلسبلمية كالتعامل مع العمبلء، كمدل رضى  البنوؾمن خبلؿ مؤشرات ثبلثة، ىي: أساليب عمل 
ل شعور ا٤بعاملْب بوجود ٛبٌيز ُب أنشطة ا٤بتعاملْب عن مستوّيت العائد على االستثمارات كاإليداعات، كمد

 الربوية؛ كقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: البنوؾا٤بصرؼ عن أنشطة 

 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾكجود قصور ُب نيظم كأساليب العمل كالتعامل مع العمبلء ُب  أواًل:

ستثمارات كاإليداعات ُب كجود عدـ رضى نسيب للمتعاملْب عن مستوّيت العائد على اال اثنياً:
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾ

اإلسبلمية ٧بل الدراسة بعدـ كجود ٛبٌيز ملحوظ  البنوؾشعور قطاع كبّب من ا٤بتعاملْب مع  اثلثاً:
 اإلسبلمية عن غّبىا من البنوؾ الربوية التقليدية. البنوؾُب أنشطة كمعامبلت 

 (2)وربليلها اإلسالمية البنوكم يف ادلطلب الثالث: نتائج تقومي عملية التنظي

من خبلؿ ٦بموعتْب من ا٤بعايّب: ٦بموعة ا٤بعايّب ا٤برتبطة ابالختصاصات  كقد ًٌب قياسها
 ، كقد أظهرت الدراسة النتائج التالية:٦بموعة ا٤بعايّب ا٤برتبطة ابالتصاالت التنظيميةكالسلطات الوظيفية، ك 

اإلسبلمية ٧بل  البنوؾُب نسبة للوحدات التنظيمية عدـ كضوح االختصاصات كتدخلها ابل أواًل:
، مع عدـ اإل٤باـ التاـ ابختصاصات العاملْب، ٗبا يساعد على التهٌرب من ا٤بسؤكلية، كالدفع بعدـ الدراسة

 االختصاص.

قٌلة اىتماـ اإلدارة اب٤براجعة الدكرية لبلختصاصات الوظيفية كإعادة النظر فيها، لتواكب  اثنياً:
اإلسبلمية ٧بل  البنوؾُب اإلسبلمية  بنوؾكالتطورات الٍب ٙبدث ُب البيئة الداخلية كا٣بارجية لل التغيّبات
 .الدراسة

ُب : عدـ توازف السلطات ا٤بمنوحة للمديرين مع مسؤكلياهتم، كعدـ كفايتها للقياـ بواجباهتم اثلثاً 
 .اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾ

                                                           
 .5/226( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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؛ ٩با اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾُب ة ُب اٚباذ القرارات كجود مظاىر للمركزية الشديد رابعاً:
 يؤٌدم إىل تعطيل إ٪باز األعماؿ، كإعاقة أتىيل الصف الثاين من ا٤بوظفْب لئلدارة.

؛ ما اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾُب عدـ مناسبة نطاؽ إشراؼ بعض ا٤بديرين كثرةن كقٌلة  خامساً:
 ا٤برؤكسْب، أك إىدار بعض الطاقات اإلدارية. يؤثر على مدل فاعلية اإلشراؼ على

ُب ضعف التنظيم اإلدارم ُب تيسّب أداء ا٣بدمات ا٤بصرفية كتسهيل تدٌفق العمل بكفاءة  سادساً:
لتنظيمية: )إجراءات العمل ؛ بسبب التقصّب ُب توفّب دليل اإلجراءات ااإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾ
 ُب البناء التنظيمي للمصرؼ. الوظيفية ريف العاملْب ٗبواقعهم(، كعدـ تع: خطة التنفيذيةالتنفيذ

عدـ تدعيم كتشجيع قنوات االتصاؿ الشفهي ا٤بباشر بْب رؤساء األقساـ كالوحدات  سابعاً:
 .اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾُب التنظيمية األخرل 

ُب رين كإلدارة ا٤بصرؼ ا٬بفاض فرص العاملْب ُب إبداء آرائهم كأفكارىم للرؤساء ا٤بباش اثمنًا:
 ، كابلتايل: ضعف مشاركتهم ُب صناعة القرارات ُب ا٤بصرؼ.اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾ

االىتماـ احملدكد بوجهات نظر كآراء ا٤بتعاملْب مع ا٤بصرؼ، ابإلضافة إىل ضعف العبلقة  اتسعاً:
 .اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾُب اإلسبلمية كبعض ا٤بنظمات األخرل ُب اجملتمع  البنوؾبْب 

، يعكس االبتعاد النسيب ُب اإلسبلمية ٧بل الدراسة البنوؾ كتعكس النتائج أعبله ٗبجملها قصوران تنظيمٌيان ُب
، كالٍب أٌصلت للتنظيم بناحيتيو: الشكلية الٍب ٙبدد ا٥بيكل نظرية اإلدارة اإلسبلميةابب التنظيم عن قيم 

 لعبلقات بْب ا٤بستوّيت التنظيمية ا٤بختلفة.التنظيمي، كا٤بوضوعية الٍب ٙبدد ا

 اإلسالمية البنوكادلطلب الرابع: نتائج تقومي عملية إدارة ادلوار البشرية يف 
 (1)وربليلها

اإلسبلمية ٧بل الدراسة من خبلؿ عٌدة أبعاد،  البنوؾكقد ًٌب تقوًن عملية إدارة ا٤بوارد البشرية ُب 
 يعرضها الباحث ُب الفركع التالية: 

كقد ًٌب قياس ىذا : اإلسالمية البنوكالفرع األول: سياسات وأساليب التوظيف يف 
 البعد من خبلؿ عٌدة معايّب، يعرضها الباحث كنتائج التقوًن ا٣باصة هبا ُب الفقرات التالية:

                                                           
 .5/229عة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج( ينظر: موسو  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



267 
 

كقد  الفقرة األوىل: مدى تنوّع وسائل االستقطاب جلذب الكفاءات اإلسالمية:
العتماد األساسي ُب كسائل استقطاب الكفاءات، ىو اإلعبلف ُب الصحف أظهرت نتيجة الدراسة أٌف ا

 أنفسهم ابإلعبلف ُب الصحف احمللٌية.  البنوؾالوطنية، يليها ترشيح العاملْب ُب 

كقد اٌتضح  :الفقرة الثانية: مدى ربّري مبدأ اجلدارة واالستحقاق يف اختيار العاملني
ال ُب ا٤برتبة الثانية من األٮبية، كذلك بعد االعتبارات الشخصية من الدراسة أبف مبدأ ا١بدارة ال أيٌب إ

 كتزكية ا٤بعرٌفْب.

: الفقرة الثالثة: مدى ربّري روح السماحة اإلسالمية يف تيسري إجراءات التعيني
أظهرت الدراسة أف أغلب مفردات العينة من ا٤بديرين كالعاملْب يركف أف اإلجراءات ا٣باصة ابلتعيْب مناسبة 

 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾلة، كىذا مؤشر إٯبايب ُب كسه

: الفقرة الرابعة: مدى احلرص على وجود توازن بني عبء العمل وعدد العاملني
%( من ا٤بديرين كالعاملْب يركف أف حجم العمل مناسب مع 75أظهرت الدراسة أف أغلب مفردات العينة )

، كىذا مؤشر إٯبايب آخر % من العام25حجم العمالة ا٤بوجودة، إال أف  لْب يركف أف العمل أكثر من البلـز
 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾُب 

: الفقرة اخلامسة: مدى احلرص على استقطاب العمالة ادللتزمة ابلسلوك اإلسالمي
أظهرت الدراسة أف االلتزاـ ابلسلوؾ اإلسبلمي ليس من ضمن اىتمامات القائمْب على استقطاب 

   اإلسبلمية ٧بل الدراسة. البنوؾالة ُب كتوظيف العم

 البنوؾسياسات كأساليب التوظيف ُب نتائج تقييم  يرل الباحث أفٌ  :أعاله يف ربليل النتائجو 
كتسٌلط الضوء على ٦بموعة من القيم كا٤ببادئ  أعبله، من خبلؿ ا٤بعايّب ا٣بمسة ا٤بذكورة تيظهر اإلسبلمية

ٙبٌرم ك  ،مبدأ ا١بدارة كاالستحقاؽ ُب اختيار العاملْب، كدارة اإلسبلميةنظرية اإلاإلسبلمية الٍب أٌصلت ٥با 
ا٢برص على ك  ، كا٢برص على مبدأ التكليف ٗبا يطاؽ،ركح السماحة اإلسبلمية ُب تيسّب إجراءات التعيْب

ُب  ؛ كما يظهر من خبل٥با إمكانية قياس أثر تلك القيم نسبيان استقطاب العمالة ا٤بلتزمة ابلسلوؾ اإلسبلمي
اإلدارة بْب أثر قيم  نسيبة الواقع، األمر الذم يثبت الفرضية القائلة بوجود عبلقة ذات داللة إحصائية

 كبْب أداء ا٤بنظمة أك ا٤بؤسسة الٍب اعتمدت ا٤ببادئ كالقيم اإلسبلمية ُب إدارهتا.     اإلسبلمية

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



268 
 

 سالميةاإل البنوكالفرع الثاين: سياسات وأساليب تنمية ادلوارد البشرية يف 

كقد ًٌب قياس ىذا البعد من خبلؿ عٌدة معايّب، يعرضها الباحث كنتائج التقوًن ا٣باصة هبا ُب 
 الفقرات التالية:

الفقرة األوىل: مدى االىتمام بتوجيو العاملني اجلدد وتعريفهم بطبيعة العمل يف 
ا١بدد؛ لتعريفهم بطبيعة  كقد أشارت النتائج إىل أف ىناؾ برامج تدريبية للعاملْب :اإلسالمية البنوك

 % من عينة الدراسة يركف أهنا انقصة كٙبتاج الىتماـ أكرب.25اإلسبلمية، كلكٌن  البنوؾالعمل ُب 

: الفقرة الثانية: مدى توّفر وسائل التعّرف على االحتياجات التدريبية للعاملني
قة ٤بسؤكؿ التدريب، أك سؤاؿ أظهرت الدراسة أف األساليب ا٤بوجودة غالبان ما تعتمد على ا٣بربة الساب

 الرؤساء ا٤بباشرين، كىذا مؤشر على عدـ تطبيق أساليب أكثر دقٌة من الناحية العلمية. 

: الفقرة الثالثة: مدى اىتمام اخلطط والربامج التدريبية دبجاالت ادلعارف اإلسالمية
ا٤بصريٌة، كُب ا٤برتبة  البنوؾة ُب ٦بموعة أظهرت نتائج الدراسة أٌف االىتماـ هبذه اجملاالت أيٌب ُب ا٤برتبة الثاني

 الثالثة ُب مصرؼ ديب اإلسبلمي، كىذا مؤشر بعدو كاضحو عن رسالة ا٤بصرؼ.

: أظهرت الدراسة الفقرة الرابعة: مدى تنوّع ومناسبة األساليب ادلستخدمة يف التدريب
 اة األساليب األخرل.إىل أٌف الَبكيز كاف منصٌبان على أسلويب احملاضرات كالندكات، كعدـ مراع

أظهرت : الفقرة اخلامسة: مدى توّفر الدوافع الذاتية لالنتظام يف برامج التدريب
الدراسة أف الدكافع الذاتية لبلنتظاـ ُب برامج التدريب كالرغبة ُب ا٤بعرفة كتنمية ا٤بهارات كاف ُب ا٤برتبة 

 األكىل، يليو دافع التهٌرب من ضغط العمل. 

: تشّب نتائج دى مسامهة مراكز ومؤسسات إسالمية يف التدريبالفقرة السادسة: م
الدراسة إىل أف إدارة التدريب ُب ا٤بصرؼ نفسو من أىٌم ا١بهات ا٤بساٮبة ُب التدريب، كلكٌن ُب بنك ديب 

 اإلسبلمي ٙبتل مؤسسات التدريب ا٣باصة األٮبية كا٤برتبة األكىل.
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كتشّب نتائج : إلسالمية يف ادلدربنيالفقرة السابعة: مدى ربّري ادلعرفة والقدوة ا
الدراسة ُب ىذا الصدد إىل أف ٙبٌرم ا٤بعرفة كالقدكة اإلسبلمية ُب ا٤بدربْب ليس من ضمن ا٤بعايّب ا٤بهٌمة ُب 

 اختيار ا٤بدربْب.

عند النظر فيها  اإلسبلمية البنوؾسياسات كأساليب تنمية ا٤بوارد البشرية ُب  كتعكس نتائج تقوًن  
ُب  كأٮبٌيتو تعكس مكانة التدريب -يةناحية التطبيقالكرغم قصور بعضها ُب - عايّب السبعةمن خبلؿ ا٤ب

 . نظرية اإلدارة اإلسبلميةا٤بؤسسة اإلسبلمية، كالذم ًب التأصيل لو ُب 

: اإلسالمية البنوكالفرع الثالث: سياسات وأسس تقومي أداء العاملني وترقياهتم يف 
بلؿ عٌدة معايّب، يعرضها الباحث كنتائج التقوًن ا٣باصة هبا ُب الفقرات كقد ًٌب قياس ىذا البعد من خ

 التالية:

أظهرت الدراسة أف  :الفقرة األوىل: مدى األخذ بشروط الوالية واجلدارة يف الرتقية
حتل كا-اإلسبلمية ا٤بصرية ٧بل الدراسة البنوؾالسيما ُب -ا١بدارة ٙبتل ا٤برتبة الثانية من األٮبية بعد األقدمية

 الوالء ا٤برتبة الثانية بعد األقدمية ُب بنك ديب اإلسبلمي.

: أظهرت الفقرة الثانية: مدى االستناد لنظام موضوعي لتقومي األداء عند الرتقية
هم يتمٌيز بنوكاإلسبلمية ٧بل الدراسة يركف أٌف أسلوب تقوًن األداء ُب  البنوؾالدراسة أف غالبية العاملْب ُب 

 عية، كىذا مؤشر جيد على اعتماد قيمة: العدالة ُب ىذا اجملاؿ.ابلعدالة كا٤بوضو 

: أظهرت الدراسة الفقرة الثالثة: مدى االلتزام ابدلنهج اإلسالمي يف تقومي أداء العاملني
أٌف التقٌيد اب٤بنهج اإلسبلمي ُب ا٤بعاملة أيٌب ُب ا٤برتبة الثالثة ُب بنك ديب اإلسبلمي، كأيٌب ُب ا٤برتبة األخّبة 

 مصر اإلسبلمية ٧بل الدراسة.  بنوؾاألٮبية ُب  ُب

اإلسالمية عند شغل ادلراكز  البنوكمدى تفضيل العاملني يف  الفقرة الرابعة:
مل يتح للجنة أم بياانت تظهر كجود سياسات أك ٩بارسات كاضحة بشأف تفضيل العاملْب ُب  :القيادية
  غّبىا عند شغلهم كتعيينهم ُب ا٤بناصب القيادية. كا٤بنظمات اإلسبلمية على غّبىم من العاملْب ُب البنوؾ

من خبلؿ  اإلسبلمية البنوؾسياسات كأسس تقوًن أداء العاملْب كترقياهتم ُب كتعكس نتائج تقوًن 
اإلسبلمية، كلكن اضطراب  البنوؾا٤بعايّب األربعة أعبله: أف القيم اإلسبلمية حاضرة على سبيل اإلٝباؿ ُب 
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بلؼ األكلوّيت ُب تطبيقيها، ىو الذم حاؿ دكف ٙبصيل أثرىا كامبلن ُب اإلدارة، إال التطبيق العملي، كاخت
فقد حققت مؤشران إٯبابيان على -نظرية اإلدارة اإلسبلميةكالٍب تيعٌد أساسان كمبدأن أصيبلن ُب -قيمة العدؿ

 اإلسبلمية ٧بل الدراسة. بنوؾا٤بستول التطبيقي لل

كقد ًٌب قياس ىذا : اإلسالمية البنوكالعاملني يف  الفرع الرابع: سياسات وأسس ربفيز
 البعد من خبلؿ عٌدة معايّب، يعرضها الباحث كنتائج التقوًن ا٣باصة هبا ُب الفقرات التالية:

: أظهرت نتائج الفقرة األوىل: مدى مراعاة العدالة يف ربديد رواتب وعالوات العاملني
اإلسبلمية ٧بل الدراسة يركف أف العدالة تيراعى  البنوؾتقريبان( ُب % 70الدراسة ا٤بيدانية أف أغلبية العاملْب )

 تصل إىل قريبو من الثلث.  ما مل ير ذلك نسبة من العاملْبُب ٙبديد الركاتب، بين

: الفقرة الثانية: مدى تناسب الرواتب مع متطلبات احلياة الكرمية للعامل ادلسلم
اإلسبلمية أقل عن مثيبلهتا ُب  البنوؾن أٌف الركاتب ُب أظهرت نتائج البحث أف بعض العاملْب يشكوف م

 البنوؾ الربوية التقليدية، كأف العبلكات الدكريٌة مضطربة كليست كافية.

: أظهرت الفقرة الثالثة: مدى ربّري رضى العاملني عند ربديد الرواتب واحلوافز
ـ ا٢بوافز رضىن متوسط، حيث ٱبتلفوف اإلسبلمية ٧بل الدراسة عن نظا البنوؾالدراسة أف رضى العاملْب ُب 

 ُب مدل ضركرة تعديل نظاـ ا٢بوافز بْب تعديل جزئي، كتعديل شامل. 

الفقرة الرابعة: مدى توّفر عالقات تعاونية بني الرؤساء والزمالء وادلرؤوسني 
ات جيدة : أكضحت الدراسة أف العبلقات بْب الرؤساء كالزمبلء كا٤برؤكسْب كا٤بتعاملْب عبلقوادلتعاملني
 بشكل عاـ.

: أظهرت الفقرة اخلامسة: مدى تغطية نظم احلوافز للجوانب اإلسالمية واإلنسانية
نتائج البحث أف ىناؾ اختبلفان بْب آراء العاملْب كآراء اإلدارة العليا فيما ٱبص مدل تغطية نظم ا٢بوافز 

سبلمي عند تقرير ا٤بكافآت أيٌب ُب للجوانب اإلسبلمية كاإلنسانية، فااللتزاـ ٗبستول عاؿو من السلوؾ اإل
 البنوؾا٤برتبة األكىل ُب نظر العاملْب ُب بنك ديب اإلسبلمي، بينما تضعو اإلدارة العليا كابقي العاملْب ُب 

 األخرل ُب مرتبة متأخرة. 
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الفقرة السادسة: مدى االلتزام ابستبيان احلقائق من سلتلف األطراف قبل توقيع 
اإلسبلمية ٧بل الدراسة يتحٌركف ا٢بقائق،  البنوؾضحت الدراسة أف ا٤بديرين ُب أك : اجلزاء على ادلقّصر

 كيسلكوف سبيل التأيٌن كالبحث عن األسباب قبل توقيع ا١بزاء.  

الفقرة السابعة: مدى تفضيل العاملني العمل يف ادلصرف اإلسالمي على غريه من 
إلسبلمية ٧بل الدراسة لديهم استعداد لَبؾ العمل ا البنوؾأكضحت الدراسة أف غالبية العاملْب ُب  البنوك:

 ُب ا٤بصرؼ اإلسبلمي إذا أتيحت ٥بم فرصة ا٢بصوؿ على راتب أعلى ُب بنك آخر.

كفق ا٤بعايّب السبعة ا٤بذكورة  اإلسبلمية البنوؾسياسات كأسس ٙبفيز العاملْب ُب  لقد جاء تقوًن
كالعدالة، كٙبرم ا٢بقائق، كاعتبار ا١بوانب اإلنسانية : نظرية اإلدارة اإلسبلميةعلى طائفة من قيم كمبادئ 

كاإلسبلمية، كالتعاكف بْب أعضاء الفريق، كرضى ا٤بوظفْب، كاالىتماـ ٗبستول ا٢بياة الكرٲبة للعاملْب ُب 
ا٤بؤسسة اإلسبلمية، فأبرز أثرىا ُب اإلدارة، كأعطى دالالت قياسية نسبية عنها، ككانت ُب غالبيتها إٯبابية 

، كما ظهر ُب النتائج من قصور نسيب، فإ٭با يعرٌب عن قصور ُب أتىيل الفريق: إدارة كموظفْب، أتىيبلن ا٤بؤشر
هم لوظائفهم، ٕبيث يعرٌفوا برسالتهم الٍب يؤدكهنا من خبلؿ أدائتعبوٌّين عقدّين كتعبدٌّين كأخبلقيان قبل كخبلؿ 

 ادم الدنيوم إىل اآلخرة. العمل ُب مؤسسة إسبلمية يتعٌدل قيامهم بواجباهتم األجر ا٤ب

 (1)وربليلها اإلسالمية البنوكادلطلب اخلامس: نتائج تقومي عملية الرقابة يف 

نتائج بلؿ عٌدة معايّب، يعرضها الباحث مع من خ اإلسبلمية البنوؾعملية الرقابة ُب  كقد ًٌب تقوًن
 تقوٲبها ُب الفقرات التالية:

 :ياس األداء تبنّي للعاملني أساس زلاسبتهمالفرع األول: قياس مدى توافر معايري لق
اإلسبلمية ٧بل الدراسة: عدـ االىتماـ الكامل بتوفّب معايّب قياسية تكوف  البنوؾأظهرت نتائج الدراسة ُب 

 أساسان موضوعٌيان حملاسبة العاملْب.

: أظهرت الفرع الثاين: قياس مدى اتفاق معايري القياس مع رسالة وأىداف ادلصرف
يطٌبقة حاليان ال تٌتفق بشكل كامل مع رسالة  البنوؾبحث ُب نتائج ال

اإلسبلمية ٧بل الدراسة: أٌف ا٤بعايّب ا٤ب
 اإلسبلمية. البنوؾكأىداؼ 

                                                           
 .5/235( ينظر: موسوعة تقوًن أداء البنوؾ اإلسبلمية، )مصدر سابق(، ج 1
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: الفرع الثالث: قياس مدى مراعاة تناسب ادلعايري مع الظروف وادلتغريات احمليطة
ا٢بالٌية ا٤بطٌبقة، تعترب غّب مرنة ُب كثّب  اإلسبلمية ٧بل الدراسة أف ا٤بعايّب البنوؾأظهرت نتائج البحث ُب 

 من األحواؿ، كال ييعاد النظر فيها بشكل دكرٌم لتناسب التغٌّب ُب الظركؼ احمليطة. 

الفرع الرابع: قياس مدى تنوّع أساليب متابعة مستوايت األداء وأثر ذلك على 
الدراسة أٌف النظم الرقابية ا٤بطٌبقة اإلسبلمية ٧بل  البنوؾأظهرت نتائج البحث ُب : تكاليف نظام الرقابة

 تعترب إىل حٌد ما غّب اقتصادية؛ حيث أف تكاليف تطبيقها ال تتناسب مع ا٤بردكد منها.

 البنوؾ: أظهرت نتائج الدراسة ُب الفرع اخلامس: قياس مدى إجيابية النظم الرقابية
ية ٠بات سلبية؛ ألهٌنا تيرٌكز على التعٌرؼ اإلسبلم البنوؾاإلسبلمية ٧بل الدراسة أف ٠بات الرقابة ا٤بطبقة ُب 

خطئ ٤بعاقبتو ُب بعض األحياف، كعلى الكشف عن األخطاء بعد كقوعها ُب أحياف أخرل.  
ي
 على ا٤ب

أظهرت نتائج  الفرع السادس: قياس مدى تيسري ووضوح اإلجراءات الرقابية ادلطّبقة:
ظم الرقابة ا٤بطٌبقة معٌقدة كطويلة، كأحياانن تكوف اإلسبلمية ٧بل الدراسة أف إجراءات ن البنوؾالدراسة ُب 

 مرىقةن ُب تنفيذىا، كٙبتاج إىل تطوير جذرم.

: الفرع السابع: قياس دور ىيئة الرقابة الشرعية يف نظام الرقابة ادلطّبق يف ادلصرف
- عملية الرقابيةاإلسبلمية ٧بل الدراسة أٌف دكر ىيئة الرقابة الشرعية ُب ال البنوؾأظهرت نتائج الدراسة ُب 

٧بدكد،  -اإلسبلمية البنوؾكخاٌصة فيما يتعٌلق ابٚباذ القرارات العبلجية لبل٫برافات عن خطط كسياسات 
 دكرىا ا٤بأموؿ منها. كانقص عن

كفق ا٤بعايّب السبعة ا٤بذكورة مفاصل  اإلسبلمية البنوؾتقوًن عملية الرقابة ُب  ُب النظر إىل نتائج
٨بيبة لآلماؿ من الناحية  جاءت نتائج التقوًن كٙبليلها، يظهر جلٌيان أفٌ  ؤسسة اإلسبلميةالعملية الرقابية ُب ا٤ب

 فاعلة، ، كالٍب أٌصلت لوجوب كجود جهة رقابية شرعيةنظرية اإلدارة اإلسبلميةالتطبيقية لقيم كمبادئ 
حدكثو، كأٌف من  منع كقوع ا٣بطأ قبل :دكرىاأكلٌيات تشرؼ على العمل ُب ا٤بنظمة اإلسبلمية، كأف من 

 توضيح اإلجراءات الرقابة كتيسّبىا، كأال تكوف مكلفة كمرىقة للمنظمة. ا١بهات التنفيذيةكاجبات 
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 الفصل اخلامس خالصة

 اإلسبلمية البنوؾ ُب نظرية اإلدارة اإلسبلمية تطبيق مدل :كا٤بعنوف بػػػػػلقد عرض الفصل ا٣بامس، 
نتائج التقوًن ألربعة جوانب من ": اإلسبلمية البنوؾ أداء قوًنت موسوعة" نتائج تفسّب خبلؿ من كأثره

نتائج تقوًن عمل ىيئات ل ا٤ببحث األكؿاإلسبلمية كما يتعٌلق هبا ُب أربعة مباحث، عرض  البنوؾنشاطات 
نظرية اإلدارة أثر قيم كمبادئ مدل تطبيق ك براز ، كعٌلق عليها إلاإلسبلمية البنوؾالرقابة الشرعية ُب 

 بنوؾنتائج تقوًن الدكر االجتماعي لل قاـ الباحث ابستعراض ا٤ببحث الثاينُب مطلبْب، كُب  مية  فيهااإلسبل
نتائج تقوًن الدكر االقتصادم  عرض الباحث ا٤ببحث الثالثق عليها ُب مطلبْب أيضان، كُب كعلٌ  اإلسبلمية

 بنوؾئج تقوًن ا١بوانب اإلدارية للنتاعرض الباحث ا٤ببحث الرابع: ثبلثة مطالب، كُب  ُب اإلسبلمية بنوؾلل
الٍب مشلت عناصر: التخطيط، كالتنظيم، كتقوًن العمبلء، كا٤بوارد البشرية، كالرقابة، ُب ٟبسة  اإلسبلمية
  ككاف من أىم ا٤ببلحظات الٍب ٲبكن تدكينها ُب هناية ىذا الفصل ىي:مطالب، 

لمؤسسات ل تلف ا١بوانب اإلدارية ٨بُبنظرية اإلدارة اإلسبلمية  إمكانية تطبيق قيم كمبادئ  -1
على دكر خصوصان، كما أثبت أثر تلك القيم كا٤ببادئ  ٦باؿ الرقابة الشرعية ، كُباإلسبلمية

 كاالقتصادم. ا٤بؤسسات اإلسبلمية ُب ا١بانب االجتماعي
نظرية اإلدارة قيم كمبادئ كمقومات  تطبيقبْب  طردية كجود عبلقة ذات داللة إحصائية -2

ْب أداء ا٤بنظمة ك٩بارستها لدكرىا ُب بيئتها، كثبت ذلك ابلنسب كاألرقاـ الٍب كب اإلسبلمية
اإلسبلمية، كىذا دليل كاؼو على أىلية  البنوؾكصلت إليها الدراسة على ٭بوذج تقـو أداء 

 .للعمل كالتطبيق ُب الواقعنظرية اإلدارة اإلسبلمية  
، نظرية اإلدارة اإلسبلميةدئ كقيم كجود قصور تطبيقي على ا٤بستول العملي ٤بقتضيات كمبا -3

كىذا ما أثبتتو بعض النتائج السلبية ٤بؤشرات األداء العملي ُب بعض ا١بوانب، كالذم تتحمل 
 ، كىذا ما يثبت صدؽ الفرضية القائلة بذلك. اإلدارة التنفيذيةمسؤكليتو 

 ،ا١بوانب التطبيقية ُب بعضإف العجز كالقصور التطبيقي كالنتائج السلبية الٍب أظهرهتا الدراسة  -4
ال ينتقص من ، ك نظرية اإلدارة اإلسبلميةعن تنفيذ مقتضيات  التنفيذية ؤ اإلدارةظهر تلكٌ يي 

صبلحية النظرية للتطبيق؛ إذ أف قوة أم نظرية يكمن ُب قوة كمنطقية مبادئها كقيمها كقابليتها 
لٍب اعتمدت معايّبىا للتطبيق، كىذا ٦باؿ أثبتت النظرية فاعليتها فيو من خبلؿ الدراسة ا

 .االستقصائية بناءن على تلك القيم
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 اخلاسبة

  :نتائج الدراسةأواًل 

 ،أسئلة البحث :مسلسلةن حسب أٮٌبها يذكر الباحث ،كقد كصلت الدراسة إىل نتائج كثّبة
 :ما يليك ،كترتيب فصولو ،كأىدافو

عناصر اإلدارة  مل تتخٌلف ُب ٩بارساتو التطبيقية عن أغلب أك كل ملسو هيلع هللا ىلص ة النيبأٌف إدار  -1
ٛبٌتع ٗبؤىبلت جبلية كمؤىبلت  ملسو هيلع هللا ىلص أنو؛ ك ظيم، توجيو، توظيف، رقابةا٢بديثة: ٚبطيط، تن

 ان.كقائدان فذٌ انجحان مكتسبة جعلت منو مديران 
على أصبلن ة بنت فلسفتها يمرجعية دين : أهنا ذاتاإلدارة اإلسبلمية ن أىٌم معاملم أفٌ  -2

 .رٌع عنهما من أدٌلة شرعيةكما تف ا٤بطٌهرة كالسٌنةالعزيز الكتاب 
التاريخ اإلسبلمي ثرٌم ابلعبقرّيت اإلدارية الٍب تركت بصمتها كأثرىا ُب مسار اإلدارة  أف -3

كا٢بكم، كأٌف ا٤بفكرين ا٤بسلمْب كتبوا كألٌفو ُب اإلدارة كتركوا أفكاران ٩بيزة، انطلقت من 
 شريعة اإلسبلمية.رؤيتهم الفلسفية ا٤بتحٌصلة من فكر تشٌكل كفق مقتضيات كرؤل ال

، ذكر الباحث أٮٌبها، كأثبت ٥با فضلها عريقة ا٢بديثة مدارس كنظرّيت لئلدارة أف -4
، كبٌْب ٪باحها ُب كثّب من ا١بوانب، كالسيما ُب كفنوهنا كإضافاهتا ا٤بعرفية على علم اإلدارة

لى فيو ع "ا٤بعملي" ساعد التجريبالذم ك  كافق النهضة األكربية، اجملاؿ الصناعي الذم
 .تطوير تلك النظرّيت اإلدارية

أٌف مواطن ا٣بلل كالقصور الذم طاؿ نظرّيت اإلدارة ا٢بديثة، ال ٲبكن سٌده ك٘باكزه إال  -5
ية مرنة اعتربت ابعتماد مقررات نظرية اإلدارة اإلسبلمية الٍب استندت إىل أدلة شريعة إ٥ب

 .    استيعاب اختبلفات الزماف كا٤بكاف كاألشخاص استطاعتا٤بصلحة، ك 
القيمية،  ا٢بديثة اإلدارة نظرّيتُب بعض جوانب كاضح الدراسة كجود قصور  أثبت  -6

على سبيل  –لبّبكقراطية فالنظرية ا بْب ا٤بادم كا٤بعنوم،فيها التوازف عدـ كالنفسية، ك 
أٮبلت ا١بوانب اإلنسانية، كاعتربت الفرد آلة، ُب حْب اعتربت النظرية العلمية  -ا٤بثاؿ

 غّب رشيدو ٙبكمو كٙبٌفزه ا٤بادة، كاٌتسمت نظرية ا٢باجات اإلنسانية العامل إنساانن 
ابلطابع النظرم، كأغفلت نظرية العبلقات اإلنسانية العوامل االقتصادية كالتقنية  كالدافعية

  ُب العبلقات اإلنتاجٌية، كغالت ُب أٮبية العوامل النفسية.
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إلدارة ا٢بديثة ٲبكن أف يسٌد كييصٌوب ٌف القصور الذم اعَبل نظرّيت اأثبتت الدراسة أب  -7
قيم من  اإلسبلمية؛ لشمو٥با كعمومها كدكامها ا٤بنبثق اإلدارية النظرية ابعتماد مبادئ

ُب كل زماف كمكاف، كىذا ما أثبتتو  شريعة إ٥بية نزلت لصبلح حاؿ مطلق اإلنساف
، كاختبلؼ بيئات التجربة النبوية كما تبلىا من امتداد للدكلة اإلسبلمية زماانن كمكاانن 

 .كالذم كقف عليو الباحث ُب صيغة استعراض اترٱبي لبداّيت كنشأة اإلدارة اإلسبلمية
 :اإلسبلمية نظريتها اإلدارية ا٣باصة هبا، كأنو ًٌب بلورهتا كأتطّبىا من خبلؿ أٌف للشريعة -8

 ها: العقدم، كالتعبدم "التشريعي"، كاألخبلقي، كالتطبيقي.سسي أي  عن الكشف  - أ
 : الصدؽ كاألمانة كالقوة كالعلم كغّبىا،كا٤ببادئ اإلسبلمية القيماستنباط عرض ك  - ب

 تلك النظرية. شٌكلت الٍب كالتصورات ا٤بفاىيم منها تشٌكلت الٍبك 
: القياس، عنهما من أدلة التشريع تفرٌع كما كالسنة الكتاب من ٥با التأصيل  - ت

 كغّبىا. كاالستحساف، كا٤بصاّب ا٤برسلة، كسٌد الذرائع، ،كاإلٝباع
.ك٩بيزاهتا خصائصها استنباط  - ث  : كا٤بركنة، كالدكاـ كالشموؿ كالعمـو
 .القيمٌية، كالتشريعٌية، كا٤بعرفية الوظيفية: النموذجية مقوماهتابلورة  - ج

صدؽ  ثبت: أعبله كابلوصوؿ من خبلؿ االستقراء كاالستنباط كالتحليل إىل النتائج  ا٤بذكورة
من  استنباط ا٤بفاىيم كالتصورات كالقيم كا٤ببادئ ا٣باصة ابلعملية اإلدارية،فرضية الدراسة القائلة إبمكانية 
 .نظرية اإلدارة اإلسبلمية منهاكأتليف  ،خبلؿ استقراء النصوص الشرعية

كتسبق النظرّيت تضاىي كتنافس  عامة، أٌف نظرية اإلدارة اإلسبلمية نظرية كاملة شاملة -9
 عليها ا٤بتعارؼ كمارست كل كظائفها اإلدارة، ت على ٝبيع عناصرجاءاإلدارية ا٢بديثة، 

: كالتخطيط، كالتنظيم، كالتوجيو، كالتوظيف، كالتحفيز، ا٢بديث اإلدارم الفكر ُب
 كفيما، اإلسبلمية الدكلة إلدارة العملية ا٢بياة ُب العمليات تلك بقتطك  بل كالرقابة،
 ذات ، بقيتاإلدارية لوظائفا ُب اتفاقها رغمك  ، كلكٌنهاأيضان  األعماؿ إبدارة اآلف ييعرؼ
 ،ا٤بمارسة ىذه كأخبلقيات ،العملية ا٤بمارسة ُب خصوصياهتا اتضحت خاص، طابع

 .منها ا٢بقيقي كالقصد
نظرية اإلدارة ل النظرية الطركحات ٙبويل إمكانيةأثبتت الدراسة ٗبا قٌدمت من ٭باذج  -10

ألعماؿ ٖبطوات تعطي ا٤بوظف خطٌة تنفيذ ا تنفيذية عمل إجراءات إىلاإلسبلمية  
 .كاضحة
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 اإلدارية، العملية ُب كفائدهتا كظيفتها كبٌينت التنفيذية، العمل إبجراءات الدراسة عرٌفت -11
 لذلك. الشرعية كا٤بقومات كا٤بستندات األبعاد كعرضت

 اإلسبلمية الشريعة أحكاـ مركنة أبفٌ  القائلة الدراسة فرضية صدؽ الدراسة أثبتت -12
 إىل اإلدارم ا١بانب ُب كأحكامها كمبادئها قيمها يلٙبو  إمكانية تؤكد كاتساعها،
 أم كُب ٦باؿ، أم ُب إدارية، عملية ألم التنفيذ خطٌة تعطي تنفيذية، عمل إجراءات
 .اتـ كمشوؿ بوضوح مستول،

 البنوؾ أداء على نظرية اإلدارة اإلسبلمية كقيم بادئكاضحو ٤ب أثرك  تطبيق نسيب كجود -13
، االقتصادم ا١بانبُب ك  ،االجتماعي ا١بانبُب  كالسيما ،بيئتها مع كعبلقتها اإلسبلمية

مقٌررات كثبت ذلك من خبلؿ ٩بارسة البنوؾ اإلسبلمية ألنشطة إسبلمية منبثقة من 
أنشطة الزكاة، كالقرض مبدأ الشورل كا١بدارة ، كُب كمقتضيات الشريعة اإلسبلمية، ك

ا١بمعيات ا٣بّبية، كاحملتاجْب، دعم مراكز ٙبفي  القرآف كا٤بدارس، كمساعدة ُب ا٢بسن، ك 
 ."فنظرة إىل ميسرة"كالتعامل مع الديوف ا٤بتعثٌرة كا٤بعسرين ٗببدأ: 

 أداء بْب طردم تناسب داللة ذات عبلقة بوجود القائلة الفرضية صدؽ الدراسة تثبتأ -14
 االقتصادم،الصعيد ك  االجتماعي الصعيد على االجتماعية بيئتها ُب اإلسبلمية ا٤بنظمة
، اإلدارية فلسفتها ُب إدارهتا تعتمدىا الٍب اإلسبلمية كا٤ببادئ القيم دل تفعيلم كبْب

، وظيف كالرقابةكثبت ذلك أبثر اعتماد قيم إسبلمية كمعايّب شرعية ُب ٦باالت الت
 .كتفعيل الرقابة الذاتية كالشورل كاالختبار كاعتماد معايّب األمانة كالعلم كالقوةك 

 اإلدارم ا١بانب ُبنظرية اإلدارة اإلسبلمية   كقيم مبادئ يقتطب إمكانيةأثبتت الدراسة  -15
 ُب اإلدارية ا١بوانب تقوًن نتائج تفسّب خبلؿ منكثبت ذلك  اإلسبلمية، لبنوؾعلى ا
، اإلسبلمية البنوؾ أداء تقوًن موسوعة إليها كصلت الٍب ٧بل الدراسة اإلسبلمية البنوؾ

ر ككظائف اإلدارة ُب البنوؾ اإلسبلمية ٧بل فقد طالت القيم كا٤ببادئ اإلسبلمية كل عناص
 .كالرقابة ، كالتحفيز،التوظيفك الدراسة، كالتخطيط، كالتنظيم، 

دارة كجود أثر كاضح ٤ببادئ كقيم نظرية اإل -ٗبا ال يدع ٦باالن للشٌك  -أثبتت الدراسة  -16
ل عمل ىيئات الرقابة الشرعية ُب البنوؾ اإلسبلمية ٧باإلسبلمية على تشكيل كأداء 

 .الدراسة
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من خبلؿ بعض النتائج السلبية الٍب كصل إليها التقوًن ُب ا١بانب اإلدارم  ت الدراسةثبتأ -17
ا٤بؤسسات ملي ُب صدؽ الفرضية القائلة بوجود قصورو تطبيقٌي على ا٤بستول الع

 عن قيادة اجملتمع اإلسبلمية إقصاء الشريعةسببو إىل  اإلسبلمية، كأرجع الباحث
ل مسؤكلية ، كٞبٌ اإلسبلمية خصوصان  عمومان، كعن إدارة ا٤بؤسسات كالدكلة اإلسبلمي

على ا١بهات التشريعية أصبلن الٍب ٯبب عليها فرض التشريعات ا٤بلزمة  على ذلك القصور
ا١بهات التنفيذية القائمة على إدارة  بتطبيق قيم كمقررات الشريعة اإلسبلمية، كعلى

الشريعة مل تبخل ابلقيم كا٤ببادئ الضابطة ؛ ألف تبعان  ا٤بنظمات كا٤بؤسسات اإلسبلمية
، كالٍب أفرزت نظرية إدارية إسبلمية ضاىت كسبقت كالضامنة ٢بسن سّب العملية اإلدارية

 .دارة ا٢بديثةإلكتفٌوقت على نظرّيت ا

: ٙبٌققت أىداؼ الدراسة، كًٌب اإلجابة على أسئلتها هأعبل ... كابلنتائج الٍب كصلت إليها الدراسة
قت نتائج الدراسة حقٌ  أفٌ  ، مع التنبيو إىلمن إشكالية الدراسة، كثبت صدؽ الفرضيات ا٤بوضوعة لو ا٤بنبثقة
 . ا٣بمسة ا٤بذكورة ُب هناية كل فصل من فصوؿ الدراسة ُب ا٣ببلصات اإلشارة إليها ًب كثّبة أخرل،  فرعية

 اً: التوصياتاثني 

كإىل  –كالسيما اإلدارة اإلسبلمية  –اؿ اإلدارم الباحثْب ُب اجمل إىل توٌجو الباحث كُب هناية الدراسة
 ا٤براكز كا١بامعات كا٤بعاىد البحثية كمراكز القرار السياسي كاإلدارم كالعلمي ُب كل اجملتمعات اإلسبلمية

 : ابلتوصيات التالية

ظهار قدرة الشريعة اإلسبلمية لعلمي ُب ٦باؿ اإلدارة اإلسبلمية؛ إلضركرة تكثيف البحث ا -1
إثبات قدرهتا على إعطاء اإلدارات إلدارم ُب كل جوانبو كمستوّيتو، ك السلوؾ اعلى ضبط 

 ا٤بردكدات ا٤بادية ُب ٝبيع ا٤بشاريع العامة كا٣باٌصة.  أعلى نسبكمستوّيهتا ٗبختلف فركعها 
كالعمل على ٙبويل القيم إبراز البعد القيمي فيها، اجتهاد الباحثْب ُب اإلدارة اإلسبلمية على  -2

، ا٤بؤسسات كا٤بنظمات العا٤بية ت إحصائية كرقمية تقنع بتبٌنيهااإلسبلمية إىل دالال اإلدارية
كذلك من خبلؿ قياس أثر القيم اإلسبلمية على األداء العملي ُب ٨بتلف القطاعات اإلدارية 

 كاإلنتاجية العاٌمة كا٣باصة
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شرعي، فتحيٌد من  ا١بٌد ُب إٯباد دراسات إدارية تواكب العصر، كتعطي حلوالن منطقية بعمق -3
لذم ٢بق بنظرّيت الفساد اإلدارم ا٢باصل ُب بعض اجملتمعات، كتسدُّ ا٣بلل كالقصور ا

 على كماؿ الشريعة. بناءن  اإلسبلمي كإثبات كماؿ النظاـ اإلدارماإلدارة ا٢بديثة، 
البنوؾ  الذم أثبتتو الدراسة علىالعمل على سٌد القصور التطبيقي لقيم اإلدارة اإلسبلمية  -4

ُب العاملة  -العاٌمة كا٣باصة-سائر ا٤بؤسسات  تعميمو علىخصوصان، ك  ا٤بذكورةاإلسبلمية 
  وذلك من خالل تطبيق االقرتاحات التالية:، الدكؿ اإلسبلمية

فتح قنوات االتصاؿ بْب ا١بامعات كا٤بعاىد كا٤براكز البحثية ا٤بتخٌصصة ُب اجملاؿ  - أ
بدأ الشفافية ُب إجراء الدراسات ا٤بيدانية اإلدارم كبْب البنوؾ اإلسبلمية، كاعتماد م

 .، كاعتماد نتائج الدراسات ا٤بيدانية ُب التصحيح ٔبديٌة اتٌمةكتقدًن البياانت البلزمة
األخبلقي"؛ لزرع الوازع عمل دكرات شرعية ترٌكز على ا١بانب اإلٲباين: "العقدم ك  - ب

إلسبلمية ُب ريعات اشعٌرؼ ابلتموظفي القطاعْب ا٣باص كالعاـ، كتي الذاٌب ُب كجداف 
 اإلدارم كا٤بايل. ْب:اجملال

تطبيق قيم  كتشكيل ىيئات رقابة ٥با سلطة التنفيذ؛ ٤بتابعة سٌن التشريعات البلزمة - ت
  .الشريعة اإلسبلمية ُب إدارة ا٤بؤسسات اإلسبلمية كمبادئ

تزكيد ا٤بؤسسات اإلسبلمية بنتائج الدراسات ا٤بيدانية مشفوعة ابقَباحات كتوصيات  - ث
لتصحيح كالتصويب التطبيقي كفق مقتضيات الشريعة، كعمل مراجعة دكرية ا

 للمؤسسات ٧بل الدراسة لقياس مدل التقوًن كالتصحيح الذم ًٌب إ٪بازه.
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 قائمة ادلصادر وادلراجع

 أواًل: القرآن الكرمي
 اثنياً: كتب احلديث الشريف والرتاث اإلسالمي

سنن أيب ىػ(، 275ألزدم السجستاين، )ا٤بتوَب أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ ا -
 ـ.1999، الرّيض، ا٤بملكة العربية السعودية، دار السبلـ للنشر كالتوزيع، 1طداود، 

، أسد الغابة ابن األثّب، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد الكرًن بن عبد الواحد الشيباين ا١بزرم، -
 ـ. 1996، بّبكت. دار إحياء الَباث العريب، 1ط

أبو الوليد دمحم بن عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن الوليد بن عقبة بن األزرؽ الغساين ا٤بكي ألزرقي، ا -
: رشدم ، ٙبقيق1، طأخبار مكة وما جاء فيها من األاثر ،ىػ(250:ا٤بعركؼ ابألزرقي )ا٤بتوَب

 ، )د. ت(.دار األندلس للنشر، بّبكت، الصاّب ملحس
سرية ابن ىػ(، 151ر ا٤بطليب ابلوالء، ا٤بدين، )ا٤بتوَب: ابن إسحاؽ، دمحم بن إسحاؽ بن يسا -

بّبكت، دار الفكر، بّبكت،  ، ٙبقيق: سهيل زكار،1طإسحاق: )كتاب السري وادلغازي(، 
 ـ.1978

اإلسنوم، عبد الرحيم بن ا٢بسن بن علي اإلسنوم الشافعٌي، أبو دمحم، ٝباؿ الدين )ا٤بتوَب:  -
، بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية، 1، طصولهناية السول شرح منهاج الو ىػ(، 772
 .ـ1999

موطأ اإلمام ، ىػ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ا٤بدين )ا٤بتوَب:  األصبحي، -
 .ىػ1412 ،مؤسسة الرسالة، بّبكت، ٧بمود خليل، ك بشار عواد معركؼ، ٙبقيق: مالك

)ا٤بتوَب:  ،آدـ، األشقودرم األلبايندمحم انصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن ، األلباين -
 ،الرّيض، 1، طسلسلة األحاديث الضعيفة وادلوضوعة وأثرىا السيئ يف األمة، ىػ(1420

 .ـ1992، للنشر دار ا٤بعارؼ، كة العربية السعوديةلا٤بم
أبو عبد الرٞبن دمحم انصر الدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين  األلباين، -

، الرّيض 1، طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىا، ىػ(1421ا٤بتوَب: )
 .ـ1995 ض، السعودية،مكتبة ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، الرّي السعودية،
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بّبكت، ا٤بكتب  ،صحيح اجلامع ىػ(،1420دمحم انصر الدين ٪باٌب األلباين، )ا٤بتوَب:األلباين،  -
 .اإلسبلمي للنشر، )بدكف اتريخ(

، الرّيض، ا٤بملكة العربية 1ط، ض عيفخ التـَّْرِغيب و التـَّْرِىيب ،دمحم انصر الٌدين األلبايناأللباين،  -
ىعارؼ لًلنىٍشًر كالتوزٍيع، 

 .ـ2000السعودية، مكتىبة ا٤ب
نور اليقني ىػ(، 1345الباجورم، دمحم بن عفيفي الباجورم، ا٤بعركؼ ابلشيخ ا٣بضرم )ا٤بتوَب:  -

 .ىػ1425دمشق، دار الفيحاء، ، 2ط، رسلنييف سرية سيد ادل
صحيح ىػ(، 256البخارم، أبو عبد هللا، دمحم بن ا٠باعيل بن بردزبو البخارم ا١بعفي، ا٤بتوَب: ) -

 ـ.1999، الرّيض، السعودية، دار السبلـ للنشر، 2، طالبخاري
يب ٙبقيق: شع ،2ط ،شرح السنة ىػ(،516البغوم، ا٢بسْب بن مسعود البغوم، )ا٤بتوَب:  -

 .ـ1983، دمشق، كبّبكت، ا٤بكتب اإلسبلمي للنشر، دمحم زىّب الشاكيش، كاألرنؤكط
)ا٤بتوَب:  ،أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبو بكر البيهقي البيهقي، -

دار الكتب العلمية، ، بّبكت، دمحم عبد القادر عطا، ٙبيقيق: 3، طالسنن الكربى، ىػ(458
 .ـ2113

 ىػ(،458)ا٤بتوَب:  ،البيهقي أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بسركجردم ا٣برساينالبيهقي،  -
الرّيض، ؼ: ٨بتار أٞبد الندكم، اأشر ، عبد العلي عبد ا٢بميد حامد، ٙبقيق: 1ط شعب اإلميان،
 .ـ 2003 ،مكتبة الرشد للنشر ابلرّيض ابلتعاكف مع الدار السلفية ببومبام اب٥بندالسعودية، 

اجلامع ىػ(، 279الَبمذم، أبو عيسى، دمحم بن عيسى بن سورة بن موسى الَبمذم، )ا٤بتوَب: -
، 1، طادلختصر من السنن عن رسول هللا ومعرفة الصحيح وادلعلول وما عليو العمل

 ـ.1999السعودية، الرّيض، دار السبلـ للنشر، 
د السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عب -

السياسة الشرعية يف إصالح ىػ(، 728بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 
، السعودية، الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد، 1، طالراعي والرعية

 ىػ،1418
عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أٞبد بن  -

منهاج السنة النبوية يف نقض  ىػ(، 728بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي، )ا٤بتوَب: 
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، ٙبقيق: دمحم رشاد سامل، الناشر: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود 1، طكالم الشيعة القدرية
 .ـ1986اإلسبلمية، 

، كتاب التعريفاتىػ(، 816دمحم بن علي الزين الشريف ا١برجاين )ا٤بتوَب: ا١برجاين، علي بن  -
 .ـ1983، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1ط

كشف ىػ(، 597ا١بوزم، ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم )ا٤بتوَب:  -
ض، دار الرّي السعودية، ٙبقيق: علي حسْب البواب،، 1ط، ادلشكل من حديث الصحيحني

 )د. ت(. الوطن،
أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم الضيب الطهماين  ا٢باكم، -

ٙبقيق: ، 1، طادلستدرك على الصحيحني، ىػ(405)ا٤بتوَب:  ،النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع
 ـ.1990، دار الكتب العلمية ، بّبكت،مصطفى عبد القادر عطا

، التميمي، أبو حاًب، الدارمي،  - ابن حباف، دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
، ترتيب: األمّب عبلء 1، طاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانىػ(، 354البيسٍب )ا٤بتوَب: 

ىػ(، ٙبقيق كتعليق: شعيب األرنؤكط، بّبكت،  739الدين علي بن بلباف الفارسي )ا٤بتوَب: 
 .ـ1988الرسالة،  مؤسسة

، التميمي، أبو حاًب، الدارمي،  - ابن حباف، دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
، ٙبقيق: شعيب 2، طصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبانىػ(، 354البيسٍب، )ا٤بتوَب: 

 .ـ1993األرنؤكط، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 
ىػ(، 852بن أٞبد بن حجر العسقبلين )ا٤بتوَب:  ابن حجر، أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم -

، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1، طالتلخيص احلبري يف زبريج أحاديث الرافعي الكبري
 .ـ1989

فتح ىػ(، 852ابن حجر، أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين الشافعي، )ا٤بتوَب: -
ثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، بّبكت، لبناف، ، رٌقم كتبو كأبوابو كأحاديالباري بشرح صحيح البخاري

 .ىػ1379دار ا٤بعرفة للنشر، 
ىػ(، 241، أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ا٤بتوَب: ابن حنبل -

بّبكت،  ،1عادؿ مرشد، كآخركف، طك ، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، مسند اإلمام أمحد بن حنبل
 .ـ 2001مؤسسة الرسالة، 
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بن خلدكف، عبد الرٞبن بن دمحم بن دمحم، ابن خلدكف، كيل الدين ا٢بضرمي اإلشبيلي )ا٤بتوَب: ا -
، ديوان ادلبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرىم من ذوي الشأن األكربىػ(، 808

 ـ.1988، بّبكت، دار الفكر، 2ٙبقيق: خليل شحادة، ط
، عٌلق عليو كخرٌج سنن الدارقطينىػ(، 385وَب: الدارقطِب، علي بن عمر الدارقطِب، )ا٤بت -

 .ـ1996، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1أحاديثو: ٦بدم بن منصور بن سيد الشورل، ط
اتريخ اخلميس يف أحوال ىػ( 966الدّير بكرم، حسْب بن دمحم بن ا٢بسن الدًٌّير بىٍكرم )ا٤بتوَب:  -

 دار صادر للنشر، )د. ت(. بّبكت، ،1ط ،أنفس النفيس
الرازم، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم، ا٤بلقب بفخر الدين الرازم،  -

، ٙبقيق: طو جابر فياض العلواين، بّبكت، مؤسسة الرسالة، 3، طاحملصولىػ(، 606)ا٤بتوَب: 
 .ـ1997

لدين الرازم، )ا٤بتوَب: الرازم، أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم، فخر ا -
 ىػ. 1420، بّبكت، دار إحياء الَباث العريب،3ط ،"التفسري الكبري: "مفاتيح الغيبىػ(، 606

، الصحاح سلتار(، ىػ666دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم )ا٤بتوَب:  ،أبو عبد هللا الرازم، -
 .ـ1994 ، ٙبقيق: أٞبد مشس الدين، بّبكت، دار الكتب العلمية،1ط

ابن رجب ا٢بنبلي، زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن السبلمي الدمشقي،  -
، ٙبقيق: ٧بمود شعباف كآخركف، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريىػ(، 795)ا٤بتوَب:

 ـ.1996ا٤بدينة النبوية، مكتبة الغرابء األثرية، حقوؽ النشر: مكتب ٙبقيق دار ا٢برمْب، القاىرة، 
شرح حدود ىػ(، 894، أبو عبد هللا، دمحم األنصارم الرصاع التونسي ا٤بالكي، )ا٤بتوَب: عالرٌصا  -

ا٤بكتبة  ، بّبكت،1ط ،(ذلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافيةابن عرفة، )
 .ىػ1350، العلمية

، ادلنري وأساس البالغة ترتيب القاموس احمليط على طريقة ادلصباحالطاىر أٞبد الزاكم، الزاكم،  -
 .ـ1979ط(، بّبكت، لبناف، دار الكتب العلمية،  .)د

اف الكشّ ىػ(، 538الز٨بشرم، أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد، الز٨بشرم جار هللا )ا٤بتوَب:  -
 .ىػ1407دار الكتاب العريب،  بّبكت، ،3، طعن حقائق غوامض التنزيل

، ادلوافقات يف أصول الشريعةىػ(، 790رانطي، )ا٤بتوَب: الشاطيب، إبراىيم بن موسى اللخمي الغ -
  .ـ2006شرح: عبد هللا دراز، القاىرة، ا٥بيئة ا٤بصرية للكتاب، ، 1ط
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إرشاد الفحول ىػ(، 1250 بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب: الشوكاين، دمحم -
، دمشق، سورّي، دار الكتاب 1ة، ط، ٙبقيق: أٞبد عزك عنايربقيق احلق من علم األصول إىل

 .ـ1999العريب، 
، فتح القديرىػ(، 1250الشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمِب )ا٤بتوَب:  -

 .ىػ1414، دمشق، دار ابن كثّب، 1ط
الطرباين، سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين، )ا٤بتوَب:  -

، القاىرة، مكتبة ابن تيمية، يٙبقيق: ٞبدم بن عبد اجمليد السلف ،2ط ،ادلعجم الكبري ،ىػ(360
 .ت( .)د

، ىػ(310)ا٤بتوَب:  ،دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربمالطربم،  -
ا٤بتوَب: ) لقرطيب،العريب بن سعد  ،اتريخ الرسل كا٤بلوؾ، كصلة اتريخ الطربم: اتريخ الطربي

 .ىػ1387 ، بّبكت، دار الَباث،2(، طىػ369
ىػ(، 543ابن العريب، دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم االشبيلي ا٤بالكي، )ا٤بتوَب:  -

 ـ.2003، مراجعة: دمحم عبد القادر عطا، بّبكت، دار الكتب العلمية، 3، طأحكام القرآن
 ،سلماف بن سليماف، أبو ا٢بسن، عبلء الدين ابن العطار علي بن إبراىيم بن داكد بن العطٌار، -

نظاـ دمحم صاّب ، إشراؼ: 1ط األحكام، العدة يف شرح العمدة يف أحاديث، ىػ(724)ا٤بتوَب: 
 ـ.2006، دار البشائر اإلسبلمية للطباعة، لبناف، بّبكت، يعقويب

عطية األندلسي احملاريب  ابن عطية، أبو دمحم، عبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن ٛباـ بن -
، ٙبقيق: عبد السبلـ عبد الشاُب دمحم، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزىػ(، 542)ا٤بتوَب: 

 ىػ.1422، بّبكت، دار الكتب العلمية، 1ط
الفروق، أو:  ،1ط ىػ(،684 أبو العباس أٞبد بن إدريس الصنهاجي القراُب، )ا٤بتوَب: القراُب، -

 الرّيض، السعودية، عامل الكتب للنشر، )د. ت(. ،نواء الفروقأنوار الربوق يف أ
معامل القربة يف  ىػ(،729القرشي، دمحم بن دمحم بن أٞبد بن أيب زيد بن األخوة القرشي، )ا٤بتوَب:  -

 .ـ2010، كمربدج، دار الفنوف للنشر، 1، ططلب احلسبة
دار  ، عٌماف، األردف،2ط ،معجم لغة الفقهاءقلعجي، دمحم ركاس قلعجي، كحامد صادؽ قنييب،  -

 ـ.1988طباعة، النفائس لل
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زاد ق(، 751ابن القيم، مشس الدين أيب عبد هللا دمحم بن أيب بكر الزرعي الدمشقي، )ا٤بتوَب:  -
، 2، طادلعاد يف ىدي خري العباد  .ـ2005، بّبكت، دار ابن حـز

ىػ(، 751وزية، )ا٤بتوَب: ابن القيم، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد، مشس الدين ابن قيم ا١ب -
 .، )د. ط(، سورّي، مكتبة دار البياف، )د.ت(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية

 ،دمحم عىٍبد ا٢بىٌي بن عبد الكبّب بن دمحم ا٢بسِب اإلدريسي، ا٤بعركؼ بعبد ا٢بي الكتاينالكتاين،  -
ر واحلالة العلمية اليت  الرتاتيب اإلدارية والعماالت والصناعات وادلتاج، ىػ(1382)ا٤بتوَب: 

، 2، طعبد هللا ا٣بالدم، ٙبقيق: كانت على عهد أتسيس ادلدنية اإلسالمية يف ادلدينة ادلنورة
 بّبكت، دار األرقم.

ىػ(، 774ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي، )ا٤بتوَب:  -
دمحم سبلمة، السعودية، دار طيبة للنشر كالتوزيع، ، ٙبقيق: سامي بن 2، طتفسري القرآن العظيم

 .ـ1999
السرية ىػ(، 774ابن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي الدمشقي )ا٤بتوَب:  -

، ٙبقيق: مصطفى عبد الواحد، بّبكت، دار ا٤بعرفة النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(
 .ـ1976للطباعة كالنشر كالتوزيع، 

ىػ(، 774بن كثّب، أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ا٤بتوَب: ا -
، ٙبقيق: عبد مسند أمري ادلؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر وأقوالو على أبواب العلم

 .ـ1991، ا٤بنصورة، مصر، 1ا٤بعطي قلعجي، ط
سنن ابن ىػ(، 273عي، ابن ماجو القزكيِب، )ا٤بتوَب:ابن ماجو، أيب عبد هللا دمحم بن يزيد الرب -

، الرّيض، السعودية، دار 1، إشراؼ: صاّب بن عبد العزيز بن دمحم بن إبراىيم آؿ الشيخ، طماجو
 ـ.1999السبلـ للنشر، 

 ،ا٤باكردم، أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، الشهّب اب٤باكردم -
 .ت( .القاىرة، دار ا٢بديث،)د ،1ط ،األحكام السلطانية ىػ(،450)ا٤بتوَب: 

ىػ(، 261، أيب ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن كرد بن كوشاذ القشّبم النيسابورم، )ا٤بتوَب:مسلم -
 .ـ2000، الرّيض، السعودية، دار السبلـ للنشر، 2ط ،صحيح مسلم

ور األنصارم الركيفعى ابن منظور، دمحم بن مكـر بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظ -
 ىػ.1414، بّبكت، لبناف، دار صادر، 3، طلسان العربىػ(، 711اإلفريقى، )ا٤بتوَب: 
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، 1ط ،ربرير ألفاظ التنبيو ىػ(،676النوكم، أبو زكرّي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ا٤بتوَب:  -
 ق.1408، دمشق، دار القلم، عبد الغِب الدقرٙبقيق: 

ادلنهاج شرح صحيح  ق(،676)ا٤بتوَب:  ٓب بن شرؼ بن مرم النوكم،النوكم، أبو زكرّي ٰب -
   ق.1392، دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، 2ط ،مسلم بن احلجاج

 

 اثلثاً: ادلراجع العربية وكتب اإلدارة

، الرّيض، السعودية، دار ا٣برٯبي 6ط اإلدارة يف اإلسالم،أبو سن، أٞبد إبراىيم أبو سن،  -
 .ق1417للنشر، 

، ا٤بؤسسة العامة اإلدارة وماىيتها :مبادئ إدارة األعمال ،إلدارة العامة لتصميم كتطوير ا٤بناىجا -
 .للتعليم الفِب كالتدريب ا٤بهِب، ا٤بملكة العربية السعودية

ا٤بملكة ، جدة، 1، طمقدمة يف اإلدارة اإلسالمية األشعرم، داكد ا٤بزجاجي بن األشعرم، أٞبد -
 .ـ2000جامعة ا٤بلك عبد العزيز، ات مطبوعالسعودية، العربية 

السياسة القضائية يف عهد عمر بن اخلطاب وصلتها األغبش، دمحم الرضا عبد الرٞبن األغبش،  -
 .ىػ1416، السعودية، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، بواقعنا ادلعاصر

لندف، مؤسسة ، 1، طمآالت األفعال يف ادلصطلح ادلقاصديإماـ، دمحم كماؿ الدين إماـ،  -
 .ـ2012الفرقاف للَباث اإلسبلمي، 

 كتابسلسلة  ، الدكحة، قطر، 1ط، ، يف االجتهاد التنزيليمولود جحيش بن جحيش، بشّب -
 ،93العدد:  ،كقفية الشيخ علي بن عبد هللا آؿ اثين للمعلومات كالدراسات، مطبوعات األمة

 ـ.2003
ا١بزائر، جسور ، 1ط، اعية واإلنسانيةمنهجية البحث يف العلوم االجتمحامد، خالد حامد،  -

 .ـ2008للنشر كالتوزيع، 
العراؽ، كرببلء،  ،1ط ،األسس ادلنهجية يف تفسري النص القرآينا٢بجار، عدم جواد ا٢بجار،  -

 ـ.2012قسم الشؤكف الفكرية كالثقافية ُب العتبة ا٢بسينية ا٤بقدسة، 
، القاىرة، الزىراء 1، طادلرحلة ادلكّية منهج الدعوة النبويّة يف٢بريب، علي بن جابر ا٢بريب، ا -

 .ـ1986لئلعبلـ، 
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 .ىػ1425دار النفائس،  لبناف، ، بّبكت،2ط دراسة يف السرية،خليل، عماد الدين خليل،  -
بّبكت، لبناف، ، 1طالكايف الوايف يف أصول الفقو اإلسالمي، ا٣بن، مصطفى سعيد ا٣بن،  -

 .ـ2000مؤسسة الرسالة، 
، بّبكت، دار البحث العلمي: أساسياتو النظرية وشلارستو العمليةدرم، دكيدرم، رجاء كحيد دكي -

 .ـ2005الفكر ا٤بعاصر، 
، عماف، األردف، دار الفكر 1، طاإلدارة: نظرايت ومبادئزكيلف، مهدم حسن زكيلف،  -

 ـ.2001للطباعة كالنشر، 
دلفاىيم اإلدارية ا سامل، فؤاد الشيخ سامل، كآخركف: زّيد رمضاف، أميمة الدىاف، ٧بسن ٨بامرة، -

 .ـ1982 ، عٌماف، األردف، مركز الكتب األردين،1ط ،احلديثة
، األردف، زىراف 1ط، العلوم السلوكية يف التطبيقات اإلداريةالسامرائي، نبيو صاّب السامرائي،  -

 .ـ2003للنشر، 
، 3ط ،دروس وعرب: السرية النبويةىػ(، 1384السباعي، مصطفى بن حسِب السباعي )ا٤بتوَب:  -

 ـ.1985 ،للنشر لبناف، ا٤بكتب اإلسبلمي
، ا٤بغرب، 1، طرسالة القضاء ألمري ادلؤمنني عمر بن اخلطابسحنوف، أٞبد سحنوف،  -

 ت(.، )د. كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةمطبوعات 
 .ـ1982مصر، دار الشركؽ، القاىرة، ، 1، طمع الفارايب وادلدن الفاضلةسعد، فاركؽ سعد،  -
، عٌماف، 1، طاإلدارة والقضاء اإلداري يف اإلسالمد ا٤بنعم عبد ا٥بادم ٠بارة، ٠بارة، إحساف عب -

 .ـ2000األردف، دار ّيفا العلمية، 
الرّيض، السعودية، ، 1ط نظرايت يف اإلدارة الرتبوية،الشلعوط، فريز ٧بمود أٞبد الشلعوط،  -

 .ىػ1423 مكتبة الرشد للنشر،
 .ـ1969بّبكت، دار الفكر، ، 3ط اقتصادان،الصدر، دمحم ابقر الصدر،  -
 اإلدارة واحلكم يف اإلسالم: "الفكر والتطبيق"،الضحٌياف، عبد الرٞبن بن إبراىيم الضحياف،  -

 .ـ1991، 3جامعة أهبا، ا٤بملكة العربية السعودية، ط
، القاىرة، دار الفكر 2ط ادلبادئ االقتصادية يف اإلسالم،عبد الرسوؿ، علي علي عبد الرسوؿ،  -

 .ـ1980العريب، 
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، ٝبهورية مصر، جامعة بنها، مركز مبادئ إدارة األعمالعبد العليم، دمحم بكرم عبد العليم،  -
 .www.pdffactory.com ـ،2007، 211التعليم ا٤بفتوح، كلية التجارة، كود: 

اللتزام الوظيفي من الناحية وقفة مع بعض جوانب االعبيدم، إبراىيم عبد اللطيف العبيدم،  -
دائرة الشؤكف اإلسبلمية كالعمل مطبوعات ، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 1، طالشرعية
 .ـ2011ا٣بّبم، 

، 1، طالنظرية اإلدارية اإلسالمية: استنباط األسس وادلبادئالعجلوين، دمحم ٧بمود العجلوين،  -
 .عماف، األردف، دار ا٤بسّبة للنشر

، ملخصات إصدارات ادلعهد العادلي للفكر اإلسالميالناصر زكي العساسي،  العساسي، عبد -
 .ـ2011، القاىرة، مركز الدراسات ا٤بعرفية، 1ط

مكتبة ا٣بدمات ا٢بديثة ٔبدة،  ادلنهج اإلسالمي يف إدارة األعمال،، ٧بمود عساؼعساؼ،  -
 .ىػ1422

(: نظرية I Theory) :رةالنظرية اإلسالمية العلمية يف اإلداعساؼ، عبد ا٤بعطي عساؼ،  -
 .ـ2013، األردف، دار زىراف للنشر كالتوزيع، 1، طMBVاإلدارة ابلقيم: 

 ت(.د. بّبكت، ا٤بكتبة العصرية، ) ،1ط ،عبقرية عمرالعقاد، عباس ٧بمود العقاد،  -
، 9ط اإلدارة: دراسة ربليلية للوظائف والقرارات اإلدارية،عبلقي، مدين عبد القادر عبلقي،  -

 .ـ2000مكتبة دار جدة،  ملكة العربية السعودية،ا٤ب جدة،
، الدار السعودية للنشر، السعودية ،جدة، 1، طاإلدارة يف اإلسالمدمحم مهنا العلي، ، العلي -

 .ىػ1405
مصر، مكتبة مدبويل،  ،1ط ،فلسفة مناىج البحث العلميعقيل، عقيل حسْب عقيل،  -

 .ـ1999
 بيةا٤بملكة العربية السعودية، كزارة الَب  ،1ط ،اإلدارة مقدمة يفالعيدركس، أغادير سامل العيدركس،  -

 .(د. تكالتعليم، جامعة أـ القرل، اإلدارة الَببوية كالتخطيط، )
مناىج البحث يف الفكر العيسوم، عبد الفتاح دمحم العيسوم، كعبد الرٞبن دمحم العيسوم،  -

 .ـ1997، دار الراتب ا١بامعية، بّبكت، 1ط، اإلسالمي والفكر احلديث
، الرّيض، 1، طاإلدارة االسرتاتيجية: أصول علمية وحاالت عمليةغراب، كامل السيد غراب،  -

 .ـ1994ا٤بملكة العربية السعودية، جامعة ا٤بلك سعود، 
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، نظام اإلدارة يف اإلسالم، دراسة مقارنة ابلنظم ادلعاصرةطبلية، القطب دمحم القطب طبلية،  -
 .ـ1978، القاىرة، دار الفكر العريب، 1اف(، طدرماف، السود )مقرر جامعي، جامعة أـ

 االقتصاد وأمهية اإلسالمية االقتصادية السياسة ذاتية الفنجرم، شوقي دمحم الفنجرم، -
  التجارية، األىراـ مطابع اإلسبلمية، للشؤكف األعلى اجمللس األكقاؼ، كزارة مصر، ،اإلسالمي
 ـ.1993

، 1، ط اإلسالم: "ادلنهجية والتطبيق والقواعداإلدارة يفالفهداكم، فهمي خليفة الفهداكم،  -
 .ـ2001عٌماف، األردف، دار ا٤بسّبة للنشر، 

اإلدارة يف عصر الرسول، دراسة اترخيية للنظم اإلدارية الكرمي، حاف  أٞبد عجاج الكرمي،  -
 .ـ2006، القاىرة، دار السبلـ للطباعة، 1، طيف الدولة اإلسالمية األوىل

 .ـ1983ا٥بيئة العامة لشؤكف ا٤بطابع األمّبية، القاىرة، ، ادلعجم الفلسفي، ٦بمع اللغة العربية -
القاىرة، مطابع ا٥بيئة ا٤بصرية  )د.ط(، ،السياسة ادلالية لعثمان بن عفان، إبراىيم دمحم قطبدمحم،  -

 ـ.1986العاٌمة للكتاب، 
  .الدعوة للنشر ، ٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة، دارادلعجم الوسيطكآخركف،  ، إبراىيممصطفى -
١بنة من األساتذة إعداد ، موسوعة تقومي أداء البنوك اإلسالمية، ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي -

مكتبة  ، القاىرة، ا٤بعهد العا٤بي للفكر اإلسبلمي،1ا٣برباء االقتصاديْب كالشرعٌيْب كا٤بصرفيْب، ط
 ـ.1996 ا٤بعهد ابلقاىرة،

، اإلدارة اإلسالمية: ادلنهج وادلمارسةهلكي ا٤بطّبم، ا٤بطّبم، حزاـ بن ماطر بن عويض ا٤ب -
 .ـ2010، السعودية، الرّيض، جامعة ا٤بلك سعود، مكتبة الرشد العا٤بية للنشر، 4ط

، 1ط ، تقدًن: عبد العزيز ا٤بقاّب،الشورى يف الشريعة اإلسالميةا٤بهدم، حسْب بن دمحم ا٤بهدم،  -
 .ـ2006اليمن، كزارة الثقافة، صنعاء، 

اجملمع ا٤بلكي  ادلشكالت اليت تواجو البنوك اإلسالمية يف التطبيق،ر، أٞبد النجار، النجا -
مؤسسة آؿ البيت،  عماف، األردف،  اإلدارة ا٤بالية ُب اإلسبلـ،لبحوث ا٢بضارة اإلسبلمية: 

 ، بتصٌرؼ بسيط.23ص ـ،1989
، اًل على الواقع الراىنيف ادلنهج التطبيقي للشريعة اإلسالمية تنزيالنجار، عبد اجمليد النجار،  -

 .ـ1991اإلمارات العربية ا٤بتحدة، العْب، جامعة اإلمارات، كلية الشريعة كالقانوف، 
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السرية ىػ(، 1420)ا٤بتوَب: ،بن عبد ا٢بي بن فخر الدين الندكمعلي أبو ا٢بسن  الندكم، -
 .ىػ1425، دمشق، دار ابن كثّب،1ط النبوية،

د الفقهية: مفهومها، نشأهتا، تطورىا، دراسة مؤلفاهتا، القواعالندكم، علي بن أٞبد الندكم،  -
 .ـ1986، دمشق، دار القلم، 1، طأدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا

دمحم سيد  ٧بمود، دمحم فتحي ،خاشقجي ىاين يوسفالنمر،  سعود بن دمحم كآخركف: ،النمر -
 الفرزدؽ، سعوديةا٤بملكة العربية ال، الرّيض، 4ط، اإلدارة العامة: األسس والوظائف، ٞبزاكم
 .ق1407للنشر، 

، القاىرة، مكتبة عْب مشس،  1السيد ا٥بوارم، اإلدارة: األصوؿ كاألسس العامة، ط.  ا٥بوارم، -
 )د. ت.(.

 

 رابعاً: الكتب والدراسات األجنبية ادلرتمجة

ت ، ترٝبة: رامي كبلكم، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، إصدارا1، طقيادة دمحمأدير، جوف أدير،  -
 .ـ2011الَباث، دار الّببوع، 

 "،Zالنموذج الياابين يف اإلدارة: نظرية " ،WILLIAM G. OUCHIأكشي، كليم ج. أكشي،  -
، ترٝبة حسن دمحم يس، مراجعة رٕبي دمحم ا٢بسن، ا٤بملكة العربية السعودية، اإلدارة العامة 1ط

 للبحوث، مطابع معهد اإلدارة العامة للبحوث، )د. ت(. 
، ترٝبة: إدارة ادلنشآت العامةاالبن، كىايز، استيفن دبليو ىايز، -وؿ بليس جراىاـ جراىاـ، ك -

 ـ.1996، القاىرة، الدار الدكلية للنشر، 1دمحم عبد الكرًن، مراجعة: كفيق مازف، ط
، القاىرة، 1، ترٝبة: أٞبد ٞبودة، طاتريخ الفكر اإلداريجورج، كلود س. جورج. االبن،  -

 د. ت(.مكتبة الوعي العريب، )
مسعد بن سويلم الشاماف،  :ترٝبة أتسيس عمر بن اخلطاب للديوان،فايدة، مصطفى فايدة،  -

 .ـ1997، 1السعودية مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كالدراسات اإلسبلمية، ط
، القاىرة، 1، ترٝبة: رفعت السيد علي، طمقدمة قصرية عن الرأمساليةفولتشر، جيمس فولتشر،  -

 ـ.2011دار الشركؽ، 
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، ترٝبة: عمر كامل مسقاكم، كعبد مشكالت احلضارة: شروط النهضة، مالك بن نيب، نيب -
 ـ.2012الصبور شاىْب، تقدًن: دمحم ٮباـ، القاىرة، دار الكتاب ا٤بصرم، 

 خامساً: الرسائل اجلامعية

دراسة نقدية يف ادلروايت الواردة يف شخصية  ،آؿ عيسى، عبد السبلـ بن ٧بسن آؿ عيسى -
الناشر: عمادة البحث العلمي ، )رسالة دكتوراه(، 1، طوسياستو اإلدارية عمر بن اخلطاب

 .ـ2002، اب١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية
)أصل الكتاب  ،آراء ابن تيمية يف احلكم واإلدارةآؿ فرٌّيف، ٞبد بن دمحم يب سعد آؿ فرٌّيف،  -

 .ـ2000األلباب للنشر، ، السعودية، 1ط (، رسالة دكتوراه ُب السياسة الشرعية
دور برانمج "إطار ضمان اجلودة يف تنمية أبو شاكيش، بشّب عبد الرٞبن ٧بمود أبو شاكيش،  -

، )ماجستّب(، ا١بامعة بعض الكفاايت اإلدارية لدى مديري مدارس األنروا دبحافظة غّزة
 .ـ2010اإلسبلمية، غزٌة، فلسطْب، 

، اإلدارة يف اإلسالم يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيزلعزيز، أماين عبد اعبد العزيز،  -
،  دكتوراه" ُبرسالة "  .ـ2008الدراسات اإلسبلمية، كلية اآلداب، جامعة ا٣برطـو
تقييم أداء العاملني وأثره على أداء ادلؤسسة "دراسة حالة مديرية فارسي، صربينة فارسي،  -

كلية ا٢بقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة   ،سالة ماجستّب، )ر اتصاالت اجلزائر خبميس مليانة
 .ـ2015ا١بيبلين بونعامة، ٟبيس مليانة، ا١بزائر(، إشراؼ: أٞبد طيلب، 

 تطبيقها ومدى الكرمي القرآن يف الواردة القيادة أمناط القوزم، علي بن ٞبد بن بلغيث القوزم، -
 الَببية، كلية القرل، أـ جامعة السعودية، ةالعربي ا٤بملكة ،(ماجستّب رسالة) ،ادلدرسية اإلدارة يف
 ىػ.1415 كالتخطيط، الَببوية اإلدارة قسم

 اإلدارة يف سورة يوسف عليو السالم "دراسة موضوعية"،قرموط، انيف شعباف عبد هللا قرموط،  -
 .ـ2009)رسالة ماجستّب ُب التفسّب كعلـو القرآف(، ا١بامعة اإلسبلمية، غزة، فلسطْب، 

 حوث احملكمة والندوات وادلقاالت يف الدورايت العلميةالب سادساً:

 كرقة) ،وربدايت إجيابيات: الرتبوية األحباث يف النوعي ادلنهج دقة، أبو إبراىيم سناء دقٌة، أبو -
 ـ.2017 فلسطْب، غزٌة، اإلسبلمية، ا١بامعة ،(ٕبث
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مية يف ضوء ادلنظور طرق اختيار القيادات يف البنوك اإلسالأبو شادم، دمحم إبراىيم أبو شادم،  -
: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي 31/ة رقم ك ضمن كقائع ند 6، ٕبث رقم/اإلسالمي

للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، 
 .ـ2001، 2ط

ٕبث  ،فكر اإلداري احلديثيف اإلسالم وال اختيار العاملني، إ٠باعيل علي بسيوين، بسيوين -
: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب 31ضمن كقائع ندكة رقم/  ،5رقم/

 .ـ2001، 2التابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، ط
"عمر بن  :لراشدينالتنظيم اإلداري للوالايت يف عصر االبياٌب، عبد ا١ببار ستار البياٌب،  -

 ، بغداد، ا١بامعة العراقية، كلية اآلداب، ٦بلة مداد اآلداب، العدد الرابع،اخلطاب منوذجا"
 ـ.2012

الفكر االقتصادي عند اإلمام علي بن أيب طالب من خالل ا١بابرم، عبد هللا حاسن ا١بابرم،  -
٦بلة جامعة أـ   احلديث"،رسالتو لواليو على مصر األشرت النخعي، "دراسة مقابلة ابلفكر ادلايل

 .ىػ1426، رجب، 34، ع17القرل لعلـو الشريعة كاللغة العربية كآداهبا، ج
ضمن كقائع ندكة  4، ٕبث رقم/الفكر اإلداري يف اإلسالما٣بضّبم، ٧بسن أٞبد ا٣بضّبم،  -

: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك اإلسبلمي 31رقم/ 
 .ـ2001، 2تنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، طلل
، ٕبث تنمية القوى العاملة يف الفكر اإلداري اإلسالمي وادلعاصرخليل، دمحم حسْب خليل،  -

: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب 31، ضمن كقائع ندكة رقم/7رقم/
 .ـ2001، 2، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، طالتابع للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة

 1ٕبث رقم/ مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي، دراسة مقارنة،ٟبيس، دمحم عبد ا٤بنعم ٟبيس،  -
: اإلدارة ُب اإلسبلـ، ا٤بعهد اإلسبلمي للبحوث كالتدريب التابع للبنك 31ضمن كقائع ندرة رقم 

 .ـ2001، 2عة األزىر ابلقاىرة، طاإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جام
 دراسة: البحث يف والكّمي الكيفي ادلدخلني استخدام رّيف، دمحم عادؿ رّيف،: ينظر -

 اإلدارية البحوث: الثالث العريب ا٤بؤٛبر ،(مؤٛبر كرقة) ،العربية إلدارةا أدبيات لواقع استطالعية
 ـ.2003 القاىرة، مصر، كالنشر،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



292 
 

 :مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف القصص القرآينعمر الشريف،  الشريف، عبد الرحيم خّب هللا -
 ، ٕبث ٧بكم، ا٤بؤٛبر العريب الدكيل لضماف جودة التعليم، جامعة الزرقاء،قصة ذي القرنني منوذجاً 

على ا٤بوقع:  PDFنسخة بصيغة:  األردف، )د. ت(
www.zu.edu.jo/MainFile/Profile_Dr_UploadFile/.../ActivityFile_1497_23_1.pdf 

الندكة ، أخالقيات إدارة التسويق يف اإلدارة العربية اإلسالميةالعاين، أثّب أنور شريف العاين،  -
النبوية، )ٕبث ٧بكم(، كلية الدراسات  العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة

 .ـ، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة23/4/2015-21اإلسبلمية كالعربية، 
)ٕبث إدارة ادلال واألعمال يف السنة النبوية "القيم والثوابت"، عبابنو، مارية بساـ عبابنو،  -

نة النبوية، كلية الدراسات العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السالندكة ٧بكم(، 
 .ـ2015ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، ، 1طاإلسبلمية كالعربية، 

، )ٕبث مبادئ إدارة ادلال واألعمال يف السّنة النبويةعبد الرٞبن، دمحم أبو بكر عبد الرٞبن،  -
كلية   ،1ط ٧بٌكم(، الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية،

 .ـ2015الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 
إدارة اجلودة الشاملة عبد اللطيف، عبد اللطيف عبد اللطيف، كالعجلوين، إبراىيم طو العجلوين،  -

 ، كرقة ٕبثية مقٌدمة إىل ا٤بؤٛبر العلمي الثاينوإدارة اجلودة يف اإلسالم: زلاولة للتجسري والتطوير
لكلية االقتصاد كالعلـو اإلدارية: ا١بودة الشاملة ُب ظل إدارة ا٤بعرفة، ٧بور إدارة ا١بودة الشاملة ُب 

 .ـ27/4/2006-26منظمات األعماؿ، جامعة العلـو التطبيقية، عماف األردف، 
القيم األخالقية يف السياسة ادلالية اإلسالمية، منوذج عبد الواحد، السيد عطية عبد الواحد،  -

ا٤بؤٛبر العا٤بي الثامن  )كرقة ٕبثية(، ،إلعجاز القرآين والنبوي يف اجملالني االقتصادي وادلايلل
 .ـ2007لئلعجاز العلمي ُب القرآف كالسٌنة، القاىرة، 

)كرقة  اإلدارة ابلقيم وربقيق التوافق القيمي يف ادلنظمات،العتييب، مشاعل بنت ذّيب العتييب،  -
ية اإلدارية: ٫بو أداء متميز ُب القطاع ا٢بكومي، معهد اإلدارة العامة، عمل(، ا٤بؤٛبر الدكيل للتنم

 .ـ2009ا٤بملكة العربية السعودية، الرّيض، 
 2، ٕبث رقم/بعض ادلبادئ اليت ربكم اإلدارة العامة يف اإلسالمعثماف، دمحم رأفت عثماف،  -

لبحوث كالتدريب التابع ا٤بعهد اإلسبلمي ل ،2ط : اإلدارة ُب اإلسبلـ،31ضمن كقائع ندرة رقم 
 .ـ2001للبنك اإلسبلمي للتنمية، جدة، ابلتعاكف مع جامعة األزىر ابلقاىرة، 
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 :السنة النبوية والضوابط الشرعية يف إدارة ادلوارد ادلاليةالعضراكم، عبد الرٞباف العضراكم،  -
رة ا٤باؿ كاألعماؿ )ٕبث ٧بكم(، الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدا "مدخل حديث ابن اللُّتبية"،

 .ـ2015ُب السنة النبوية، كلية الدراسات اإلسبلمية كالعربية، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، 
اجلهاز اإلداري والتنظيمي للدولة يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن علي، انفع حسْب علي،  -

لة الدراسات )ٕبث ٧بكم(، العراؽ، جامعة تكريت، ٦ب اخلطاب: "مؤسسة الوالة أمنوذجاً"،
 .ـ2012، 11، اإلصدار: 4التارٱبية كا٢بضارية، مج

)ٕبث منظومة قيم ادلعامالت ادلالية من خالل السّنة النبوية، اللوسي، عبد ا٢بليم اللوسي،  -
٧بكم(، الندكة العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، كلية الدراسات 

 .ـ2015ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة، اإلسبلمية كالعربية، 
أبعاد ربويل النظرايت اإلدارية وأحباثها إىل منهجيات تطبيقّية "إدارة مرعي، دمحم مرعي مرعي،  -

، كرقة ٕبث مقٌدمة للمؤٛبر العريب الثاين للبحوث اإلدارية كالنشر، ادلوارد البشرية أمنوذجاً"
 .ـ3/4/2002-2اإلمارات العربية ا٤بتحدة، الشارقة، 

الندكة  اخلصائص اإلميانية للسلوك ادلايل يف القرآن والسّنة،اليحٓب، فهد بن عبد الرٞبن اليحٓب،  -
العلمية الدكلية السابعة: إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ ُب السنة النبوية، )ٕبث ٧بكم(، كلية الدراسات 

 .ـ، ديب، اإلمارات العربية ا٤بتحدة23/4/2015-21اإلسبلمية كالعربية، 

 ادلواقع االلكرتونيةسابعاً: 

ـ، 7/4/2010، مدكنة منذر أسامة، اتريخ اإلضافة: إجراءات العمل -
http://www.monzerosama.com/?p=506#ixzz4bNb7001y 

، قسم: الثقافة اإلدارية، إضافة: نور ا٤بقاالت إدارة األعماؿ من منظور إسبلمي، موقع ا٤بنهل، -
 ىػ.1/12/1430الزبّب مشس ا٢بق، اتريخ اإلضافة 

https://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=522 
: اإلبداع خينق األزمات، .. كيف نديرىا؟أزماتنا . ،الربيدم، عبد هللا بن عبد الرٞبن الربيدم -

، ـ1999، للنشر بيت األفكار الدكلية، ا٤بملكة العربية السعودية، رؤية جديدة يف إدارة األزمات
 http://kl28.com/books_pdf/view/alaebdaa-ykhng-alazmat، 7ص
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 وقعم تطور ادلنهجيات االسرتاتيجية: "اذلندسة القيمية أمنوذجاً"،لزىراين، ٰبٓب مفرح الزىراين، ا -
ـ، 30/8/2016اإلضافة:  االقتصادية، اتريخ

http://www.aleqt.com/2016/08/30/article_1081817.html 
، موقع: مركز صناعة األفكار لبلستشارات، )موقع إليكَبكين: م القيم والثوابت وادلتغرياتمفهو  -

alafkarc.com،)  :ـ.28/4/2014مؤسسة عبد اللطيف ا٣بّبية، اتريخ اإلضافة 
 (.www.almaany.com، )قاموس ادلعاين اإلليكرتوينموقع  -
ـ، 30/8/2016اإلضافة:  ، اتريخاالقتصادية وقعم -

http://www.aleqt.com/2016/08/30/article_1081817.html 
 ـ،2011ا٤بوارد البشرية، اتريخ اإلضافة: موقع  ،السياسات واإلجراءات -

http://www.mawaredbashareya.com/InnerPage.aspx?SID=7 
، )كرقة ٕبث(، جامعة األزىر، حول جوىر االقتصاد اإلسالميالغزايل، عبد ا٢بميد الغزايل،  -

 .http://www.darelmashora.comدار ا٤بشورة، )موقع إليكَبكين(، موقع 
 .http://www.darelmashora.com(، دار ا٤بشورة، )موقع إليكَبكينموقع  -

http://www.khayma.com/madina/m3-files/idara.htm 
 Fredrick Taylor, shop Managementقافية، موقع األلوكة الثى -

http://www.alukah.net/culture/0/25987/#ixzz4WeNNDP8K ] :اتريخ اإلضافة
 ـ.7/10/2010
 :Management، وظائف اإلدارة اخلمسة: التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوجيو، الرقابة -

The Five Function، لعلم كا٥بندسة، )بدكف اتريخ(،، موقع مركز ا٤بدينة لترٝبة: خالد ا٢بر 

http://www.khayma.com/madina/m3-files/idara.htm، 
، )مقاؿ(، موقع األلوكة الثقافية، مفهوم اإلدارة يف اإلسالما٥بنيدم، عبد العزيز دمحم ا٥بنيدم،  -

ـ، 7/10/2010اتريخ اإلضافة: 
http://www.alukah.net/culture/0/25987/#ixzz4WeNNDP8K. ]Fredrick Taylor, 

shop management. 
السلوك اإلداري يف صحيح البخاري يف فصول: )التيمم، ٲباين، ىناء عبد الرحيم ٲباين،  -

)موقع إليكَبكين(:  الصالة، صفة ثياب الصالة(،
www.riyadhalelm.com/book/10/195w_idari.doc :ـ2014، اتريخ اإلضافة. 
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 : دمحم شريف مشّوححبوث زلّكمة منشورة يف رلالت علمية للباحثاثمناً: 
 :دراسةمتعلقة دبوضوع ال

ندكة  .يقهاكأثر تطب ُب إدارة ا٤باؿ كاألعماؿ أسس ا٤بنهج النبوم(. 2148مشوح، دمحم شريف ) -
 .كلية ديب للدراسات العربية واإلسالميةديب العا٤بية للسنة، 

: نظرية إدارة االقتصاد اإلسبلمي كنظرّيت االقتصاد الوضعي(. 2147مشوح، دمحم شريف ) -
جامعة ادلدينة مىٍع، . ٦بلة ٦بىٍ "دراسة مقارنة"، االقتصاد الرأ٠بايل كاالقتصاد االشَباكي ٭بوذجان 

 ّي.ماليز  العادلية،

(. أسس ا٤بنهج النبوم كمؤشراتو ُب إدارة ا٤بوارد البشرية كتنميتها. 2147مشوح، دمحم شريف ) -
 .جامعة الكويت٦بلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، 

(. مفهـو منهجيات العمل التطبيقية ُب اإلدارة اإلسبلمية: "كظائف 2147مشوح، دمحم شريف ) -
 يسرت، بريطانيا.رللة احلكمة، مانشاإلدارة ٭بوذجان"، 

ك٭باذجها التطبيقية ُب القرآف كالسٌنة. ٦بلة  اإلدارة اإلسبلميةمفهـو  (2146مشوح، دمحم شريف ) -
)ٙبت  العربية ا٤بتحدة، ، اإلماراتجامعة الشارقة الشارقة للعلـو الشرعية كالقانونية، جامعة

 التحكيم(.
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