
 

 
 



 

 

 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
  :تأسيسه

تأسس املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مبوجب قرار جملس املديرين التنفيذيني للبنك اإلسالمي للتنمية عام 
 الصادر عن جملس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية يف اجتماعه ٩٩-١٤/ تنفيذا للقرار رقم م)م١٩٨١(هـ ١٤٠١

وقد باشر ). م١٩٧٩آذار /  من مارس ١٤(هـ ١٣٩٩السنوي الثالث الذي انعقد يف العاشر من ربيع اآلخر عام 
  ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣املعهد أعماله عام 

  :هدفه
 الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية واملصرفية يف الدول اإلسالمية، الغرض من إنشاء املعهد هو إجراء البحوث

  . ألحكام الشريعة اإلسالمية، وتوفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية االقتصادية بالدول األعضاء بالبنكوفقاً
  :وظائفه

  :أنيطت باملعهد الوظائف والصالحيات التالية
لبحوث األساسية بغرض تطوير مناذج وطرق لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف ااالت االقتصادية واملالية تنظيم وتنسيق ا) أ

  .واملصرفية
توفري التدريب للموظفني املهنيني وتنمية قدرام يف جمال االقتصاد اإلسالمي تلبية الحتياجات هيئات البحوث ) ب

 .اواهليئات اليت تطبق الشريعة اإلسالمية يف معامال
  .تدريب املوظفني العاملني يف جماالت النشاط التنموي يف الدول األعضاء يف البنك) ج
  .إنشاء مركز للمعلومات لتجميع وتنظيم ونشر املعلومات يف ااالت املتصلة مبيادين نشاطه) د

  .القيام بأية أعمال أخرى تساعده على حتقيق هدفه) هـ
  :هيكله التنظيمي

 رئيس املعهد، كما أن جملس املديرين التنفيذيني للبنك هو السلطة - أيضا -ي للتنمية هو رئيس البنك اإلسالم
يضطلع مبسئولية اإلدارة العامة للمعهد مدير يعينه رئيس البنك بالتشاور : ومن الناحية اإلدارية. العليا اليت ترسم سياساته

البحوث، والتدريب، واملعلومات، واخلدمات : ية هيويتألف املعهد من ثالث شعب فن. مع جملس املديرين التنفيذيني
  .اإلدارية
  :مقره

  .يقع املعهد ضمن املقر الرئيسي للبنك اإلسالمي يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية
  :عنوانه

  البنك اإلسالمي للتنمية
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  ةللتنميمي الالبنك اإلس
  للبحوث والتدريب اإلسالمياملعهد 

  
  

  اإلدارة يف اإلسالم
  

  حترير
  د احلميد مرسيبحممود ع.  د         عبد اهللا الربعيحممد . د

  
 للتنمية اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمياليت نظمها املعهد ) سالم يف اإلاإلدارة(وقائع ندوة 

 ١٩-١٥هـ املوافق ١٤١١ صفر ٣٠-٢٦ من الفترةيف ) ع. م. ج(جبدة بالتعاون مع جامعة األزهر بالقاهرة 
  .م١٩٩٠سبتمرب 

  
  )٣١(وقائع ندوة رقم 

  

 



 

 

  
   هـ ١٤١٦لتدريب، والبحوث ل يمسال اإلعهدملاح 

  فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
  د احلميد عبحممود ومرسي، اهللا ، حممد عبديالربع
  .دةج -سالمدارة يف اإلاإل

   سم ٢٤  × سم١٧ صفحة، ٥٧٢
   ٩٩٦٠ -٦٢٧ -٦٢ -٤: ردمك

  سالماإلدارة يف اإل-١
  

   ١٦/ ١٤٨٨: داعيرقم اإل
  ٩٩٦٠ -٦٢٧-٦٢ -٤: ردمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .هات النظر يف هذا الكتاب ال تعكس بالضرورة وجهات نظر املعهد أو البنكجو

  . إىل املصدرإلشارةا شريطةاالقتباس مسموح به 
   .)م١٩٩٥( هـ١٤١٦: وىلاألعة بالط
  .) م٢٠٠١(هـ ١٤٢٢: عة الثانيةبالط
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  تقدمي
تسعى شعبة التدريب باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب إىل توفري العديد من الندوات واألنشطة 

وخاصة يف ااالت املتخصصة وذات العالقة املباشرة مبوضوعات التنمية بأوجهها ، اء التدريبية للدول األعض
  .املختلفة

واليت قام املعهد بتنظيمها واإلشراف عليها بالتعاون ،  »اإلدارة يف اإلسالم«ومن ضمن هذه األنشطة ندوة 
املوافق سبتمرب ، ـ ه١٤١١يف شهر صفر ، مع مركز الشيخ صاحل كامل يف جامعة األزهر يف القاهرة 

وموضوعات ندوة اإلدارة يف اإلسالم اليت قدمت فيها مت اختيارها بعناية ودقة من العديد من . م١٩٩٠
الد ليسهل على القارئ الكرمي  / هذا ولقد مت مجع هذه البحوث يف هذا الكتاب. البحوث املقدمة هلا

  .الوصول إليها بدون عناء
وذلك يف املنظمات املختلفة سواء العامة أو ، دارة عموماً والقيادة خصوصاً ونظراً لتنامي االهتمام باإل

وهذا ما هدف . فإن احلاجة إىل استعراض هذه األمهية من منظور إسالمي أصبحت ملحة وضرورية ؛اخلاصة
لك من ملا ميكن أن ميثله ذ ؛ومن مث مجع موضوعاا يف هذا الد، إليه املعهد من تنظيم وعقد هذه الندوة 

وبالتايل تعزيز ، وخاصة من منظور إسالمي ، إسهام يف اجلهود الرامية إىل دفع عجلة دراسات اإلدارة 
  .الدراسات األكادميية القائمة يف هذا اال

املبادئ : فمنها على سبيل املثال ؛إن موضوعات الندوة يف هذا الد تتناول نواحي شىت يف اإلدارة
ومنها القيم واملفاهيم ، والقيم واملفاهيم اليت حتكم اإلدارة العامة ، ي يف اإلدارة األساسية للفكر اإلسالم

واختيار القياديني ، واحملاسبة، والرقابة، التسويق: وعلى سبيل املثال، اإلسالمية وأثرها يف الوظائف اإلدارية
  .والعاملني
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وأن يكون ذا فائدة يف ، مي يف اإلدارة هذا ونأمل أن يضفي هذا العمل مزيداً من الضوء على الفكر اإلسال
  .تطور املنظمات اإلسالمية بصفة عامة واإلدارية بصفة خاصة

  حممد فهيم خان. د                                                            
  

  مدير املعهد بالتكليف                                                       
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  مقدمة
فقد ميز اهللا سبحانه وتعاىل أدم على . ةريواألدلة على ذلك كث، سالم عناية بالغة بالتعليم والتعلم اإلينع

  املالئكة بالعلم         . . سورة البقرة(اآلية..(  
  .ت اهللا وسالمه عليههي أول كلمات وحيه املرتل على النيب األمي صلوا »اقرأ«وشاء اهللا أن تكون كلمة 

مما مكن املسلمني ، هتم ا اإلسالم فكراً وتطبيقاً اوكان علم اإلدارة وال يزال من أهم جماالت العلم اليت 
وقد جنح املسلمون . من إقامة واحدة من أعظم احلضارات إن مل تكن أعظمها على اإلطالق يف تاريخ البشرية

على الرغم من ، مدى قرون عديدة بقدر كبري من الفاعلية والكفاءة يف إدارة دولتهم املترامية األطراف على 
واآلن وقد توفرت هذه األساليب . واليت تسهم يف فعالية واختاذ القرارات، عدم توفر وسائل االتصال السريعة 

ذا وظواهر ه. احلديثة للمسلمني فإن معظم أنظمتهم اإلدارية املعاصرة تعاين من ضعف يف الفعالية والكفاءة
أما ، من أمهها أن األجهزة اإلدارية القائمة على إشباع احتياجات خاصة تدار بكفاءة عالية . الضعف عديدة

األجهزة اإلدارية القائمة على حاجات عامة املسلمني فتعاين من أمراض إدارية كثرية مثل اإلمهال والرشوة 
  .وإضاعة الوقت واحملسوبية وغريها
ية إىل عناية بالغة من علماء اإلدارة يف مجيع جماالا للتعرف على ظواهر هذه وحتتاج هذه األمراض اإلدار

 ذلك ألن اإلدارة تضطلع ؛وذلك يف إطار الدين احلنيف، والبحث عن احللول الفعالة هلا، األمراض وأسباا
ن وفرة عوامل فقد أثبتت جتارب األمم أ. بدور أساسي يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  اإلنتاج التقليدية وهي رأس املال والعمل واملوارد 
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ة اليت تنمي وتدير هذه نالطبيعية ال تكفي إلحداث التنمية ما مل يتوفر عنصر اإلدارة الفعالة واملاهرة واألمي
ة اقتصادياً ومن املعروف أن أحد الفروق بني الدول املتقدم. العوامل اإلنتاجية ملا فيه الصاحل اخلاص والعام

  .والدول النامية يكمن يف وفرة املهارات اإلدارية يف جمايل اإلدارة العامة وإدارة األعمال التجارية
لقد أنعم اهللا سبحانه وتعاىل على األمة اإلسالمية بوفرة يف املال والعدد وكثرة يف املوارد الطبيعية 

  اإلسالمية بشكل كبري من هذه النعمة لكن الضعف اإلداري حال بني استفادة األمة ؛االستراتيجية  

                        . ومن . ٥٣سورة األنفال اآلية
ائد عن فكر وأساليب إدارية أهم حتديات هذا التغيري هو التغيري اإلداري الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو س

وقد . وتغيري ما ينبغي على ضوء املبادئ اإلسالمية الرشيدة واخلالدة، دف اإلبقاء على ما هو صاحل فيها
هـ أحد اجلهود الرامية ١٤١١ صفر ٣٠-٢٦كانت ندوة اإلدارة يف اإلسالم املنعقدة يف القاهرة يف الفترة من 

واليت ، مة على عرض خمتصر لبعض البحوث املقدمة يف هذه الندوة وتشتمل هذه املقد. لتحقيق هذا اهلدف
  .سيجدها القارئ يف هذا الد

ونشر ،  ألا ال تستويف شروط النشر؛اشتملت هذه الندوة على مخسة عشر حبثاً استبعد منها أربعة حبوث
 اموعة األوىل يف مبادئ تبحث. وميكن تصنيفها يف جمموعتني. يف هذا الد البقية وعددها أحد عشر حبثاً

بينما تستعرض ، وتبني بعض املفاهيم واألسس اإلدارية من املنظور اإلسالمي، الفكر اإلداري يف اإلسالم 
وإدارة ، اموعة الثانية وظائف اإلدارة ووظائف املنظمة يف إطار الشريعة اإلسالمية مثل نظريات التحفيز 

مث الرقابة على التكاليف واختيار املوظفني وتنمية القوى ، تمويل والتكاليف وإدارة ال، التسويق وإدارة األفراد 
  .العاملة من املنظور اإلسالمي
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  ): مبادئ ومفاهيم(الفكر اإلداري يف اإلسالم : اموعة األوىل
: وسوف نبدأ بالبحث الذي قدمه الدكتور عبد املنعم مخيس بعنوان. تتكون هذه اموعة من أربعة حبوث

يبني هذا البحث أن القرآن الكرمي هو املصدر الرئيسي ليس . بادئ الفكر اإلداري اإلسالمي ـ دراسة مقارنةم
لكن أيضاً للفكر اإلداري اإلسالمي استناداً إىل أن القرآن الكرمي هو شريعة ونظام ، فقط للفقه والتشريع 
 »والفكر اإلسالمي« »واإلسالم « »رالفك« البحث تعريفاً مفيداً ملعاين يمث يعط. وأسلوب عمل وحياة

وخيص منها مبادئ الوسطية ، ويعدد الكاتب مبادئ الفكر اإلداري واإلسالمي. »والفكر اإلداري اإلسالمي«
ويستند البحث . والعالقات اإلنسانية وأخرياً التيسري ورفع احلرج، والشورى، والعمومية والشمول، واالعتدال

  .األحاديث النبوية املتعلقة باملوضوععلى عدد من اآليات القرآنية و
بعض املفاهيم اإلدارية والسياسية من : أما البحث الثاين الذي قدمه الدكتور فؤاد حممد النادي بعنوان

حيتوى البحث على . وخاصة إدارة أجهزة الدولة اإلسالمية، فيختص مبجال اإلدارة العامة، منظور إسالمي
ويتناول البحث بعد ذلك .  قاعدة توازن السلطة مع املسئوليةشمث يناق، يعتهاشرح ملاهية الدولة اإلسالمية وطب

مث يذكرنا الباحث بأن األعمال اإلدارية . ضرورة خضوع اإلدارة العامة يف الدولة اإلسالمية للقانون اإلسالمي
 جواز الترشيح ويتطرق البحث بعد ذلك إىل عدم. يف الدولة اإلسالمية جتمع بني الطابعني الديين والدنيوي

. وهو من املبادئ اإلسالمية العظيمة اليت حنن يف أمس احلاجة إليها اآلن، للمناصب اإلدارية أو السعي لشغلها 
خيص الباحث بالذكر هنا . وينهي الكاتب حبثه بشرح ضرورة التمييز بني املبدأ واألسلوب الذي يطبق به

 املبدأ هو مسامهة األمة يف هذا االختيار وقد  إن:فيقول ،موضوع اختيار رئيس الدولة اإلسالمية أو اخلليفة
وحبسب ظروف اتمع وتقاليده ، خيتلف األسلوب الذي يتم به هذا االختيار باختالف الزمان واملكان 

  ويرى الباحث أن ثبات املبدأ وتغري . املتعارف عليها
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  .الشورى يف كل مكان وزماناألسلوب يعطي األمة اإلسالمية املرونة الكاملة يف تطبيق مبدأ 
والبحث مقدم من الدكتور حممد . ويتناول البحث الثالث املبادئ العامة اليت حتكم اإلدارة يف اإلسالم

وخيتص هذا البحث كما هو احلال يف حبث الدكتور فؤاد حممد النادي مبوضوع اإلدارة العامة ، رأفت عثمان 
ألن الدين  ؛قوم على ثبات املبدأ وجواز اختالف األساليبويتفق الباحثان على أن الشريعة اإلسالمية ت

يشري الباحث إىل أمرين ينبغي تدقيقهما عند الكالم يف . اإلسالمي دين أزيل ال خيتص مبكان وال زمان معني
هو أن اإلسالم فيما يتصل بأمور احلكم واإلدارة مل يأت إال بكليات وقواعد : األمر األول. اإلدارة يف اإلسالم

مما يدل على املرونة يف  ؛ اهللا عنه هو أول من وضع الديوان يف اإلسالميأن عمر رض: واألمر الثاين. مةعا
 البحث على معلومات مفيدة عن بدء الدولة يوحيتو. تطلبه احتياجات العصرتتطبيق املبادئ اإلسالمية مبا 

نفيذية والسلطة القضائية جبانب كونه اإلسالمية اليت أنشأها الرسول رئيس الدولة الذي مجع بني السلطة الت
وخيتتم الكاتب حبثه بتلخيص لقواعد احلكم . رسول ربه الذي يتلقى الوحي وهو مصدر التشريع اإلسالمي

ووجوب اإلشراف والرقابة ، وحترمي الرشوة، والعدل، والشورى، حفظ الدين: واإلدارة يف اإلسالم وهي
مث قاعدة إناطة تصرف الرئيس ، وقاعدة أن يسند األمر إىل أهله، إلدارةومسئولية من يتوىل احلكم أو ا، اإلدارية

  .باملصلحة
وكاتبه هو الدكتور ، يتناول البحث األخري يف هذه اموعة أيضاً موضوع الفكر اإلداري يف اإلسالم

ة  ذلك إىل معاجلىوال يقتصر هذا البحث الطويل على شرح الفكر اإلداري بل تعد. حمسن أمحد اخلضريي
أدرج الكاتب حتت عنوان املبادئ . تفصيلية لوظائف اإلدارة واألنشطة املختلفة يف جمال إدارة األعمال التجارية

وموازنة املصلحة اخلاصة ، والعدالة، والشورى، احلكم مبا أنزل اهللا: اإلدارية اإلسالمية تسعة عناصر هي
  ، والدعوة إىل اهللا، والعامة
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وندعو القارئ إىل مالحظة التشابه اإلداري اإلسالمي ، واملسئولية، ختيار القائدوحسن ا، والطاعة، والتبني
  .واليت سبقت اإلشارة إليه بعاليه

وحتت عنوان وظائف اإلدارة يف اإلسالم قدم الكاتب األسس اإلسالمية لوظائف التخطيط والتنظيم 
وتناول اجلزء . أمثلة من التراث اإلسالميو، وعزز كال منها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، والتوجيه والرقابة

وإدارة األفراد من املنظور اإلسالمي مع تعزيز ذلك أيضاً ، األخري من البحث أنشطة اإلنتاج والتسويق والتمويل
  .باآليات واألحاديث املناسبة

على ذلك . ايتبني من ذلك أن طبيعة هذا البحث جتعله جزءاً يف كل من اموعتني اليت سبق اإلشارة إليهم
  .ث اموعة الثانيةوسوف نشري إىل هذا البحث عند استعراض حب

أن اإلدارة : أوالً. ث اموعة األوىل بعض احلقائق العامة عن الفكر اإلداري اإلسالميونستخلص من حب
كر للف: ثانياً.  ألن اإلسالم دين ودولة وعبادات ومعامالت؛كعلم وممارسة جزء هام من التراث اإلسالمي

كان : ثالثاً. اإلداري اإلسالمي مبادئ وأصول مفصلة وواضحة مستمدة من القرآن الكرمي واحلديث والسنة
لي يف الدولة اإلسالمية منذ نشأا وحىت أصبحت دولة عظمى مالفكر اإلداري اإلسالمي موضع التطبيق الع

اإلسالم اإلسالمي وعلم اإلدارة احلديث أن تدل الدراسة املقارنة بني الفكر اإلداري : رابعاً. مترامية األطراف
سواء يف ،  يف إنشاء مبادئ اإلدارة السليمة بل أيضاً يف وضعها موضع التنفيذ كان له قصب السبق ليس فقط

 من أساليب التطبيق اليت اًجمال اإلدارة العامة أو إدارة األعمال التجارية مع االعتراف بأن اإلدارة أضافت كثري
وتغيري وسائل ،  عليها الفكر اإلداري اإلسالمي هو ثبات املبدأ أحد األسس اليت بين: وأخرياً. تواكب العصر

  .وهو أساس مقبول يف معظم جماالت التشريع اإلسالمي، التطبيق مع تغري الظروف احمليطة 
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  ): األنشطة اإلدارية املتخصصة(وظائف اإلدارة واملنظمة : اموعة الثانية
 ليتكون العدد ؛عة على سبعة حبوث تضاف إىل األربعة اليت مشلتها اموعة األوىلوتشتمل هذه ام

وتعاجل هذه اموعة وظائف اإلدارة التقليدية . اإلمجايل جلميع البحوث املدرجة يف هذا الد أحد عشر حبثاً
 اإلدارية املتخصصة مثل  إضافة إىل األنشطة؛مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة من املنظور اإلسالمي

  .التسويق والشئون املالية وإدارة القوى العاملة
الفكر اإلداري والفكر  نظريات التحفيز بني: حممد فتحي السيد قاسم بعنوان البحث األول قدمه الدكتور

نظريات الفكر اإلداري اإلسالمي بشكل كلي «إن الغرض الرئيسي لدراسته هو : يقول الباحث: اإلسالمي
وميضى الباحث يف اختيار هذا الغرض عن طريق استعراض نظريات التحفيز وإخضاعها للتقييم . »املوش

ومن أهم املالحظات اليت ، والنقد مستخدماً يف ذلك املعايري اإلسالمية املستقاة من القرآن واحلديث والسنة
اإلسالمي يف التحفيز هو أن النموذج ) Expectency Theory(أوردها الباحث يف تقييمه لنظرية التوقع 

 ألن املسلم دائماً على يقني بالعدالة اإلهلية وبالثواب ؛أسلوب يقيين ال حيتاج إىل توقعات أو احتماالت
يشتمل هذا اإلطار على . خيتم الباحث دراسته باقتراح إطار لعملية التحفيز على أسس إسالمية. والعقاب

التدريب على تقوية وإشباع حاجة ، تكرمي العمل والعاملني، شءغرس القيم اإلسالمية يف الن: عشرة عناصر هي
تأسيس التكامل بني الناس على املبادئ ، توفري العمل لكل قادر، اإلجناز لدى العاملني دف زيادة اإلنتاج

 الذاتية تنمية الرقابة، عدالة األجور والتفرقة بني اد واملقصر، اإلسالمية مثل الرمحة والعدل واألمانة والشورى
  يف العاملني عن طريق إقامة نظم املعلومات اليت تتيح لكل عامل التعرف على
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وأخرياً تطبيق نظام دوائر الرقابة بغرض حتسني ، تناسب احلافز مع حاجات األفراد، مستوى أدائه أوالً بأول
  . وكيفاً كماًاألداء

وسوف ، ث الدكتور حمسن أمحد اخلضرييأما البحث الذي سبقت اإلشارة إليه يف اموعة األوىل فهو حب
تضمن البحث شرحاً لوظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه . نركز هنا على اجلزء اخلاص بوظائف اإلدارة

إنه يتعني أن يكون التخطيط حمافظاً على الضرورات اخلمس اليت : يقول الكاتب. والرقابة من املنظور اإلسالمي
إن التخطيط يف البيئة اإلسالمية  :كما يقول. والعقل، واملال، والنسل، فسوالن، الدين: حددها الشارع وهي

ويضيف إىل ذلك أن األسلوب اإلسالمي يف التخطيط ، موجه إىل عمارة األرض اتباعاً ألوامر اهللا عز وجل
د ويكون االلتزام باهلدف وبرنامج عمل حمد، أسلوب واقعي ومرن إال أنه جيب االلتزام باخلطة املوضوعة 

وجوب تأسيس البنيان : وعن وظيفة التنظيم أورد الكاتب أربعة مبادئ إسالمية وهي. وجبدول زمين مقرر
. إنشاء العالقات التنظيمية على أساس املودة والتراحم والتعاطف: ثانياً. التنظيمي على التقوى ورضوان اهللا

 األصلح لكل منصب على أساس ما يتطلبه إقامة اهليكل اإلداري على أساس التدرج وعلى أساس اختيار: ثالثاً
التزام القائد أو املدير املسلم مببادئ الشورى والتدبري والقدوة : رابعاً. هذا املنصب من مهارات وخربات

  .احلسنة
يرى الباحث أن األسلوب اإلسالمي يف التوجيه يقوم على دعامتني ومها العقيدة اإلسالمية مبا فيها من قيم 

والقدرة على ، عامة الثانية وهي اتباع مبدأ الكفاءة واخلربة مقاسة مبعايري االستطاعة والصربوالد، وأخالقيات
إا : أما عن وظيفة الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية فيقول الباحث. التحمل واألخالق العالية والقدوة الصاحلة

والرقابة ، نابعة من عمق اإلميان وتقوى اهللامث الرقابة الذاتية ال، تتضمن الرقابة العلوية من اهللا سبحانه وتعاىل
  اإلدارية اإلشرافية اليت ينبغي أن تقوم على رباط من املصلحة املشتركة ودف إىل تقوية روح
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وأخرياً الرقابة الشعبية اليت متارسها األمة اإلسالمية على كل فرد أو ، الفريق وتنمية التعاون والتضامن واإلخاء
  .سالمي عمالً بالتشريع اإلهلي الذي ينص على األمر باملعروف والنهي عن املنكرمنظمة يف اتمع اإل

، تدلنا البحوث السابقة على أن التراث اإلسالمي غين باملبادئ واملفاهيم املتعلقة بوظائف اإلدارة التقليدية
وتتميز املبادئ اإلسالمية . ةوهي التخطيط واختاذ القرارات والتنظيم والتوجيه مبا يف ذلك التحفيز وأخرياً الرقاب

ألا ال تقتصر  ؛يف هذا اال على مثيلتها يف الفكر اإلداري احلديث بأن املبادئ اإلسالمية أكثر كماالً ومشوالً
وما فيها من ، بل ومتتد إىل عالقة اإلنسان خبالقه وإىل اليقني باآلخرة ، على العالقات اإلنسانية واألمور الدنيوية

كما تتميز املبادئ اإلسالمية بثبات القيم الصاحلة لكل زمان ومكان واختالف األساليب ، ثواب وعقاب 
ونضيف إىل ذلك أن هذه املبادئ اإلسالمية ليست جمرد . باختالف العصر مما يعطيها املرونة الالزمة لالستمرار

اة العملية بنجاح مما لكنها ترمجت إىل تشريع وسياسات وإجراءات طبقت يف احلي، مفاهيم نظرية فلسفية 
تلك . يشهد به تاريخ الدولة اإلسالمية اليت أقامها حممد رسول اهللا عليه الصالة والسالم منذ أربعة عشر قرناً

الدولة اليت حققت ملواطنيها مسلمني وغري مسلمني أسباب احلياة السعيدة والكرمية القائمة على مبادئ العدل 
  .ية التوحيدواحلرية واألخوة اإلسالمية حتت را

فهناك ستة حبوث أخرى تدور حول وظائف املنظمة يف إطار التشريع اإلسالمي لتكمل ، إضافة إىل ذلك
والذي تناوله الدكتور حسني . فهناك مثالً حبث القيم واملعتقدات الذي يتناول نشاط التسويق. هذا اجلزء الثاين

يشري . » ا على السياسات والقرارات التسويقيةالقيم واملعتقدات اإلسالمية وأثره «: موسى راغب بعنوان
 ملا هلا من أثر ؛الباحث إىل اهتمام اإلسالم بعمليات الشراء والبيع وحرصه على تنظيم هذه العمليات التبادلية

  والغرض الذي بىن عليه البحث هو أن اإلسالم أتى بنظام تسويقي. بالغ على رفاهية اتمع اإلسالمي
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وعلى أساس املبدأ اإلسالمي العظيم الذي ، الة بني طريف عملية التبادل يف إطار الصاحل العاممتكامل ليحقق العد
  . ال ضرر وال ضراريقرر 

ويشرح الباحث أمهية التزام العاملني يف ديوان التسويق بالقيم واملعتقدات اإلسالمية اليت تنظم عالقة 
مث يقارن الباحث بني دور التسويق ووظائفه . خرها اهللا للناسوبالعوامل الطبيعية اليت س، اإلنسان بربه وبالناس 

يف ، حيث يهدف التسويق الغريب إىل زيادة االستهالك . يف اتمعات الغربية مبثيلتها يف اتمع اإلسالمي األمثل
هة وهي أمور مكرو،  منعاً لإلسراف والتبذير والترف ؛حني يهدف التسويق اإلسالمي إىل ترشيد االستهالك

 وهو أحد نظريات التسويق ،إن هناك تالقياً بني املفهوم االجتماعي للتسويق: مث يقول الباحث. يف اإلسالم
وكالمها ينص على وجوب إشباع حاجات الناس من سلع وخدمات . احلديث وبني مفهوم البيع يف اإلسالم

 مث يقارن الباحث بني سياسات التسعري .يف إطار الشرعية القانونية ومراعاة للصاحل العام وحفاظاً على البيئة
كما يشري الباحث إىل اجتاه بعض اتمعات . واإلعالن واملنافسة يف كل من الفكر اإلسالمي والفكر املعاصر

غري اإلسالمية إىل األخذ بالقيم اإلسالمية يف جمال التسويق للتدليل على عدالة هذه القيم وصالحيتها يف كل 
  .مكان وزمان
ت هنا أيضاً آراء الدكتور حمسن أمحد اخلضريي مع آراء الباحث يف نظرة اإلسالم لنشاط وقد اتفق

  .التسويق
اهتمت ثالثة من حبوث الندوة بعناصر من نشاط التمويل باإلضافة إىل حبث الدكتور حمسن أمحد اخلضريي 

وهي أساس االقتصاد ، اقالذي أشار إىل أن نشاط التمويل يف العمل اإلداري اإلسالمي يرتبط بنظرية اإلنف
  .فمن خالل اإلنفاق تدور عجلة االقتصاد يف اتمع وتتحقق الرفاهية. اإلسالمي فيما يرى
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  .وعدم اإلسراف أو التقتري يف سبيل اهللا ودفع املال ملن حيسن إدارته، وينظم اإلنفاق يف اإلسالم قواعد العدالة
التكييف الشرعي واحملاسيب للربح يف  « موضوع أما الباحث الدكتور أمحد متام حممد سامل فيعاجل

 مقدمة البحث على وصف االت النشاط االقتصادي املشروعة يف اإلسالم يحتتو. »املشروعات اإلسالمية
مث يشري إىل التجارة على أا الصورة النهائية ، واملبنية على استقالل املوارد الطبيعية اليت سخرها اهللا لإلنسان 

، وعرف التجارة بأا حماولة للكسب بتنمية املال عن طريق البيع بثمن أعلى من الشراء ، اللهلذا االستق
وشرح الكاتب منهج . ويستدل من ذلك على أمهية الربح يف التجارة وأمهية قياسه يف املشروعات اإلسالمية

. كاليف يف املنظور اإلسالميمث يتطرق إىل مشروعية اإليرادات والت، الربح يف فقه الزكاة ويف فقه املعامالت 
وخالصة ، ويف املبحث الثاين يفسر الكاتب حتديد وقياس الربح يف عقود املعامالت التجارية وعقود االستصناع

البحث أن حتديد الربح وقياسه يف فقه املعامالت يتم يف ضوء من القواعد واألسس الشرعية واحملاسبية اليت 
وهذا البحث جيد يف املادة والعض . واليت ال ختالف نصاً يف القرآن أو السنة، جرى ا العرف احملاسيب املعاصر

  .والتوثيق
وهو من ااالت اليت ،  فيتناول موضوع الرقابة على التكاليفشحاتةحسني حسني  أما حبث الدكتور

 اإلنتاج مع وعلى ختفيض تكلفة، حتظى باهتمام كبري اآلن بسبب التركيز على كفاءة تشغيل املوارد النادرة 
ويشرح الباحث مفهوم الرقابة يف املنهج . حتقيق أعلى مستويات اجلودة كاستراتيجية تنافسية يف األسواق العاملية

ويوضح الباحث ، اإلسالمي مث يبني أنواع الرقابة وأسسها واإلجراءات املنصوص عليها يف املنهج اإلسالمي
  .للرقابة على التكاليفالفروق األساسية بني املنهج اإلسالمي والوضعي 
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ويف استعراض نتائج البحث يذكر الكاتب أن من أهم خصائص الرقابة يف اإلسالم أا تقوم على أساس 
  .وأا حق واجب على احلاكم واحملكومني، االستشعار برقابة اهللا

ده الدكتور حمسن أو إدارة القوى البشرية بثالثة حبوث باإلضافة إىل ما أور،  جمال إدارة األفراد يوقد حظ
إن الفكر اإلداري . يقول الدكتور حمسن أمحد اخلضريي يف حبثه. أمحد اخلضريي يف حبثه الشامل ذا اخلصوص

ووضع لذلك جمموعة ضوابط حتكم عمليات االختبار ، اإلسالمي اهتم بالعامل والعمل اهتماماً كبرياً 
، لتطبيق يف الفكر اإلسالمي على أساس الصالحية للوظيفةيتم االختبار وا. والتدريب والتعيني والترقية واألجور

إا أداة لتحفيز : وعن الترقية والتدريب يقول الباحث. ويتم تقييم الصالحية على أساس املعرفة والقوة واألمانة
ويقوم . األفراد على التعلم واكتساب املهارات اليت حتقق أهداف الدعوة إىل اهللا من خالل العمل الصاحل

أما عن األجور فيجب . دريب اجليد بدور هام يف إعانة األفراد على أداء العمل الصاحل النافع للفرد واتمعالت
ويتضمن مفهوم األجر يف اإلسالم األجر املادي واملعنوي الذي . أن تكون عادلة ومناسبة لطبيعة العمل وظروفه

  .حيفز على اإلجادة واالبتكار يف سبيل اهللا
ذي قدمه الدكتور إمساعيل علي بسيوين باختيار العاملني يف اإلسالم والفكر اإلداري يتعلق البحث ال

وقد وضعت هذه األسس ، وتشري مقدمة البحث إىل اإلسالم وضع أسساً عامة الختيار العاملني. احلديث
 من بعدهم ومن جاء، مث يف عهد اخللفاء الراشدين ، موضع التطبيق حتت قيادة الرسول عليه الصالة والسالم 

مث استعراض الباحث أمهية اختيار العاملني يف الفكر اإلداري . فاء امللتزمني مثل عمر بن عبد العزيزلمن اخل
احلديث موضحاً أثر االختيار السليم يف الوظائف اإلدارية األخرى واملميزات االقتصادية الناجتة عن حسن 

  . يف تصميم نظام االختيار يف املنظمةكما شرح الباحث العوامل البيئية املؤثرة. االختيار
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ونضج الشخصية ، مث أورد الباحث الصفات الواجب مالحظتها يف عملية االختيار مثل مستوى الذكاء
كما ركز الباحث على عوامل الصدق واألمانة والقوة كأساس االختيار الرشيد يف الفكر . واهلوايات والتعليم

. العمومية اليت جتعلها صاحلة لكل زمان ومكان وملختلف أنواع املنظماتإا تتصف ب: اإلداري اإلسالمي وقال
واستخلص أن هذه األساليب تتصف ، مث شرح الباحث أساليب اختيار العاملني يف العصور اإلسالمية األوىل

مث . بالبساطة اليت تتناسب مع ظروف العصر مثل استشارة من يوثق م لترشيح أصلح الناس ألداء عمل معني
  .ختم الكاتب حبثه بشرح لكيفية مزج األسلوب اإلسالمي باألساليب اإلدارية احلديثة يف جمال االختيار

أعد الدكتور حممد إبراهيم أبو شادي حبثه أيضاً يف جمال االختيار مركزاً على طرق اختيار القيادات يف 
حيدد املبحث األول ماهية .  مباحثوتشتمل الدراسة على ثالثة. البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي

ويوضح املبحث الثالث ، ويشرح املبحث الثاين أمهية العناية بطرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية، القيادة
وخيتتم الكاتب حبثه بتحذير من مغبة . طرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي

إن هذا يعترب خيانة هللا ولرسوله يف رأي شيخ : لتويل املناصب القيادية ويقولالعدول عن اختيار األصلح 
  .اإلسالم ابن تيمية

ونالحظ أن الباحثني الثالثة اتفقوا على ماهية املنظور اإلسالمي يف جمال االختيار والتعيني واألسس 
أي نظام إداري سواء يف املؤسسات وال شك أن هذا املوضوع له أمهية بالغة يف . الواجب مراعاا يف هذا اال

 ألن وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب هو أساس التقدم واالستقرار ؛العامة أو منظمات األعمال التجارية
  . جمتمع ويف كل منظمة ويف كل بيئةييف أ

  يتعلق البحث األخري يف هذه اموعة الثانية مبوضوع تنمية القوى
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تتكون هذه الدراسة . وهو من إعداد الدكتور حممد حسني خليل، ي اإلسالمي املعاصر العاملة يف الفكر اإلدار
ويتناول املبحث الثاين حتقيق رضاء الفرد عن عمله ، خيتص املبحث األول بالعلم والتدريب . من ثالثة مباحث

 فرض أساسي هو بىن الباحث دراسته على. أما املبحث الثالث فريكز على مراعاة مكونات اجلهد اإلنساين، 
أن ما توصل إليه الفكر اإلداري املعاصر من مبادئ وأصول يف تنمية القوى العاملة ما هو إال انعكاس ملا سبق 

كما هو مبني يف مصادر الشريعة اإلسالمية وتاريخ الدولة اإلسالمية ، أن توصل إليه الفكر اإلداري اإلسالمي 
ام الدين اإلسالمي بالعلم والعلماء وكفالة حرية الفكر وخاصة يف يبني الكاتب يف املبحث األول اهتم. األوىل

وقد اهتم اإلسالم أيضاً باإلعداد . فليس هناك تعارض بني العلم واإلميان يف الفكر اإلسالمي. جمال املعامالت
من و، وقد أورد الباحث األدلة على ذلك من القرآن الكرمي، والتدريب لتحسني األداء يف كل جماالت العمل

السرية النبوية الشريفة وتاريخ الدولة اإلسالمية كما يشري إىل تركيز التدريب يف الفكر اإلسالمي على حماولة 
وتنمية أمناط جديدة من السلوك تقوم على تقوى اهللا وحتقيق العدالة بني الناس ، التأثري البناء يف سلوك األفراد

ويف املبحث الثاين يوضح الباحث اهتمام الفكر اإلداري . احلوإذكاء وغرس الرقابة الذاتية يف أداء العمل الص
سواء منها املادية مثل األجر أو املعنوية واالجتماعية مثل التقدير ، اإلسالمي بإشباع حاجات الفرد العامل 

 أما املبحث الثالث فيوضح أمهية تطابق مكونات العمل مع مكونات اجلهد اإلنساين. واالعتراف باألداء املتميز
  .وأن الفكر اإلسالمي سبق الفكر اإلداري املعاصر يف كشف هذه األمهية، للفرد العامل

وما تضمنه حبث الدكتور ، ونالحظ أن هناك اتفاقاً بني ما ذكره الكاتب يف جمال تنمية القوى العاملة 
  .حمسن أمحد اخلضريي يف هذا املضمار

سالمي مشل مجيع األنشطة اإلدارية املتخصصة مثل نستدل من حبوث هذه اموعة أن الفكر اإلداري اإل 
  اإلنتاج والتسويق والتمويل وإدارة
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وقد وضع الفكر اإلسالمي املبادئ الواضحة واألسس الوطيدة إلدارة كل نشاط من هذه . القوى العاملة
وال يرفض ، مكانوتتميز هذه املبادئ واألسس بالشمولية واملرونة اليت جتعلها تتناسب مع كل زمان و. األنشطة

طاملا أن هذه األساليب تتفق مع املبادئ ، الفكر اإلسالمي األساليب املستخدمة يف إدارة هذه النشاطات
وقد أمدنا . فاحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أحق الناس ا. واألسس الشرعية اليت جيب احلفاظ عليها

ة عن املمارسة العملية هلذه املبادئ واألسس اإلدارية على مدى التاريخ اإلسالمي بثروة من املعرفة اإلدارية النامج
قرون عديدة من احلكم اإلسالمي واإلدارة اإلسالمية سواء على نطاق الدولة أو على مستوى املنظمة العامة أو 

  .اخلاصة
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  :اخلالصة
 جيب أن يفخر ا ألقت ندوة القاهرة عن اإلدارة يف اإلسالم مزيداً من الضوء على احلقيقة الناصعة اليت

هذه احلقيقة أن . وخباصة العاملون منهم يف جمال اإلدارة سواء بالبحث أو املمارسة، كل مسلم ومسلمة 
وأن ، اإلسالم احلنيف أقام مبادئ راسخة لعلم وفن اإلدارة قبل أن يوجد ما يسمى بالفكر اإلداري احلديث

وإدارة املؤسسات العامة ،  شئوم على مستوى الدولة املسلمني مارسوا مبادئ اإلدارة اإلسالمية يف تدبري
واخلاصة منذ أن أقام رسول اهللا عليه الصالة والسالم أول دولة إسالمية يف املدينة املنورة يف القرن امليالدي 

وكان اإلسالم واملسلمون بذلك مصدر إشعاع لنور العلم واحلرية يف زمن كانت ترزح فيه اتمعات . السابع
وحينما ضعفت الدولة اإلسالمية ، وتعيش يف دياجري اجلهل والظالم، وبية حتت أنظمة حكم غامشة مستبدةاألور
ونسوا ، أصاب املسلمني الوهن من الداخل عندما انشغلوا بأمور الدنيا،  نتيجة لعوامل داخلية وخارجيةتوتفت

مكن من الصمود هلجمات أعدائها وعندما ضعف كيان الدولة اإلسالمية من الداخل مل تت. حظهم من اآلخرة
وهي لغة القرآن ، وكانت هذه اهلجمات موجهة يف املقام األول للقيم اإلسالمية واللغة العربية. من اخلارج

ومما يؤسف له أن هذه اهلجمات الشرسة واملستمرة . الكرمي دف إحالل القيم الغربية واللغات األجنبية حملها
وهو استئصال جذور الصحوة اإلسالمية اليت يشع ،  أا مل حتقق هدفها األكرب ولو، حققت الكثري من أهدافها 

بل نراها ، ادات بومل تقتصر هذه الصحوة على جمال الع. ضياؤها يف مجيع أركان األرض ولو كره الكافرون
القاهرة لإلدارة يف وتعترب ندوة . ومن أمهها جمال اإلدارة سواء العامة منها أو اخلاصة، أيضاً يف جمال املعامالت 

  .اإلسالم خري دليل على ذلك
كما جنح آخرون يف ندوات سابقة يف شرح الفكر اإلداري ، جنح بعض الباحثني املشاركني يف هذه الندوة 

كما قام أغلبهم بدراسة مقارنة بني الفكر اإلسالمي ، واألسس واملبادئ اليت بىن عليها هذا الفكر ، اإلسالمي
  والفكر



 

 ٢٨

زالت صاحلة  وقد أظهرت هذه املقارنة أن األسس واملبادئ اإلدارية يف اإلسالم كانت وال. ملعاصراإلداري ا
وأا تتمتع باملرونة اليت متكنها من استيعاب األساليب احلديثة يف اإلدارة بدون املساس ، من حيث املبدأ 

  .باألسس اإلسالمية
ذا الد ركزت حىت اآلن على املدخل الوصفي ويالحظ أن حبوث اإلدارة يف اإلسالم اليت بني دفيت ه

وكان من الضروري أن يتخذ الباحثون هذا املدخل يف البداية إلعداد الفرضيات اليت ، والتحليلي يف البحث
وهي ، املطلوب اآلن هو االنتقال إىل املرحلة التالية . توضح العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة

لكي يتم اختبار هذه الفرضيات عن طريق استخدام األساليب اإلحصائية ، ل التجرييب يف البحث اختاذ املدخ
ولتحقيق ذلك جيب . ويتطلب هذا املدخل بذل وتكثيف اجلهود البحثية على نطاق األمة اإلسالمية. احلديثة

االقتصاد والعلوم السلوكية وتشجيع الباحثني املدربني يف جماالت اإلدارة واإلحصاء و، ختصيص املوارد املالية
وال يبقى إال النية اخلالصة والتخطيط ، واألمة اإلسالمية ـ واحلمد هللا ـ غنية بكل هذه املوارد. واالجتماعية

  .السليم والتنظيم الفاعل
وهي أما بذال قصارى جهدمها يف إخراج الد بالشكل ، وقبل اخلتام يود احملرران توضيح نقطة مهمة

واتباع األسلوب العلمي يف ثبت املصادر واهلوامش وما إىل ، ناحية اللغة والتوثيق وتسلسل األفكار الالئق من 
وقد أرسل احملرران خطابات فردية .  ألن األحباث يف شكلها األصلي كانت تقتصر إىل كثري من ذلك؛ذلك

 طالبني منهم القيام م جلميع الكتاب٢٢/٦/١٩٩١هـ املوافق ١٠/١٢/١٤١١بالربيد اجلوي املسجل بتاريخ 
باإلجابة على بعض امللحوظات واالستفسارات وإجراء التعديالت الالزمة خالل فترة زمنية حمددة بأربعة 

ومن املؤسف حقاً أنه مل يتجاوب مع هذا النداء سوى كاتب واحد فقط من بني . أسابيع للقيام ذه املهمة
نذكر امسه هنا بكل فخر ، هم من الذين استبعدت أحباثهممجيع الكتاب املذكورة أمساؤهم يف هذا الد وغري

  واعتزاز
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  ).انظر امللحق(جزاه اهللا خري اجلزاء ، أستاذ احملاسبة جبامعة األزهر، شحاتةوتقدير وهو الدكتور حسني حسني 
 ومل، ) ألا مل تعد إىل املرسل(ومع افتراض أن اجلميع قد تسلموا تلك الرسائل املوجهة إىل كل منهم 

  : األمر الذي يشكل بادرة خطرية لألسباب التالية، جييبوا عليها فقد منحوا مهلة أخرى ومل يردوا
فمن املعروف أن الذي ينادى بتطبيق عملي لإلدارة اإلسالمية إلميانه : االزدواجية يف التفكري واألداء: أوالً

جبانب أمور ، ية تعين اإلتقان يف األداءفاإلدارة اإلسالم، جبدواها وفعاليتها جيب أن يكون هو سباقاً لذلك
 كما تدعو إىل تقدير واحترام . إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه، أخرى إجيابية كثرية

ها يوإجناز املهام املتعلقة بكل إخالص وبدون تأخري إىل غري ذلك من مكارم األخالق اليت يدعو إل، الوقت
  .طبيقها اإلدارة اإلسالمية إىل حتقيقها وتىوتسع، اإلسالم

فإنه ال يبايل وال يهتم مبا يقوله ، فطاملا قدم الكاتب ما اعتقد أنه حبث متكامل من وجهة نظره: الالمباالة: ثانياً
 تظهر بعض األحباث ـ حىت بعد دلذا فق، حىت لو كان هؤالء من املراجعني احملكمني لبحثه، اآلخرون 

ها من قبل املراجعني والناشر ـ قد تظهر غري متكاملة من ناحية التوثيق إجراء التعديالت والتصويبات علي
إىل جانب أمور أخرى مثل األسلوب والشكل املتعارف عليه ، وخباصة توثيق األحاديث النبوية الشريفة، 

، ودار النشر، عنوان املراجع، من إثبات اسم املؤلف كامالً(علمياً يف قائمة املراجع واملصادر واهلوامش 
  ).وسنة النشر، ومكان النشر

لتخريج كافة األحاديث ، وقد نتج عن ذلك هذا التأخري يف إجناز هذا الد وإخراجه إىل حيز الوجود
ممدوح حسن  / ونود ذه املناسبة أن نشكر األستاذ. وتوثيق اآليات القرآنية يف اهلوامش، النبوية الشريفة 

  احلريب على
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م به يف صيف اوذلك خالل ما ق، وتوثيق احلديث النبوي الشريف ،  القرآنيةاملساعدة يف ختريج اآليات
وبعد االنتهاء من هذه املهمة وعند اقتناعنا بأن الد أصبح جاهزاً للطباعة دفعناه إليها كسباً . هـ١٤١٥
 الد أكثر وحرصاً على إفادة القارئ العريب واملسلم يف جمال اإلدارة يف اإلسالم وعدم حجب وتأجيل، للوقت

  .من ذلك
 ؛فال يسعنا هنا إال أن نقدم هذا الد مبا حيتويه من حبوث إضافية يف موضوع اإلدارة يف اإلسالم: وختاماً

بل ومقدرين جهود السابقني يف هذا اال من أمثال الكتاين ، ليكون إضافة جيدة إىل املكتبة العربية غري ناسني
اإلدارة (وأمحد إبراهيم أبوسن يف ) اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب(رد علي يف وحممد ك) التراتيب اإلدارية(يف 

) اإلدارة يف اإلسالم(وعبد الرمحن الضحيان يف ، ) اإلدارة يف اإلسالم(حممد مهنا العلي يف  /والرائد) يف اإلسالم
املنهج اإلسالمي ( عساف يف وحممود) اإلدارة يف التراث اإلسالمي(وعدنان عابدين يف ، وحممد عبد اهللا الربعي

وغريهم كثريون ممن ال يتسع املقام ) النموذج اإلسالمي يف اإلدارة(وفهد صاحل السلطان يف ) يف إدارة األعمال
  ).لذكره

وخاصة يف املعهد اإلسالمي للبحوث ، كما ننتهز هذه الفرصة لنشكر املسئولني يف البنك اإلسالمي للتنمية
وخنص بالشكر الدكتور حممد أسلم نياز املدير ، صل ملوضوع اإلدارة اإلسالمية والتدريب على دعمه املتوا

على متابعته الشخصية ولتشجيعه لنا يف إخراج ) يف ذلك الوقت(د اإلسالمي للبحوث والتدريب هاملكلف للمع
  .هذا الد إىل حيز الوجود وذا الشكل

ال ، الب اإلدارة يف اإلسالم بشكل مطبوع وميسروأخرياً فإننا إذ نضع هذه البحوث بني أيدي علماء وط
وأن نتوجه إىل اهللا العلي القدير أن ، يسعنا إال أن نشكر كل من أسهم يف كتابتها وحتريرها وطباعة مسودا

  ينفع ا وجيعلها لبنة صاحلة يف بناء اهليكل اإلداري اإلسالمي خلدمة الدولة اإلسالمية
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كما نرجو ، وأن يثبت مؤلفيها ومعديها وجيعلها يف موازينهم يوم القيامة، دت جويف أي زمان و، أينما كانت 
  .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، اهللا أن يبارك يف هذا اجلهد 



 

 



 

 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــ اموعة األوىل ــــــــــــــ
  
  

  مبادئ الفكر اإلداري يف اإلسالم
  
  : ونة من أربعة أحباث لألساتذة والدكاترةمك
  .حممد عبد املنعم مخيس •
 .فؤاد حممد النادي •
 .حممد رأفت عثمان •
 .حمسن أمحد اخلضريي •



 

 



 

 

  
  
  

  البحث األول

  مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي
  دراسة مقارنة

  
  
  

  )*(حممد عبد املنعم مخيس  /دكتور

                                     
  .وأستاذ غري متفرغ بالدراسات العليا جبامعة األزهر) سابقاً( إدارة معهد اإلدارة العامة رئيس جملس) *(
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  تقديــم
من الركائز اليت تقوم عليها أية دراسة علمية يف أي بلد إسالمي ـ إن االلتزام باملنهج اإلسالمي ركيزة  -١

تلك الصحوة العارمة اليت جتتاح غالبية الدول ، ولعل من حسن الطالع أن يواكب النهضة العلمية احلديثة 
وااللتزام مبنهج ، واليت تدعو إىل الرجوع إىل أحكام الشريعة اإلسالمية ، اإلسالمية يف الوقت احلاضر

وما يتطلبه ذلك من تغيري جذري يف أمناط وأساليب ، مي حيقق مسايرة التقدم العلمي يف شىت جماالتهإسال
بدعوى عدم مسايرة أحكام الدين ، اإلدارة حىت ال تتخلف الدول اإلسالمية عن مسايرة هذا التقدم 

  .احلنيف للجديد من العلوم
لماؤنا يف دراسة أحكام الدين ـ كل فيما كذلك فإن البحث عن منهج إسالمي ليس بالعسري لو أخذ ع -٢

وهذا يفرض . وبني ما اكتسبه من علم وثقافة غربية أو شرقية، ختصص فيه ـ يف حماولة للمواءمة بينها 
خصوصاً بعد أن ابتعد أغلبهم عنه ، بالضرورة على علمائنا ورجال العلم فينا أن يقتربوا من منهج اإلسالم 

دراسام وتعايشهم يف أوساط غري مسلمة أبعدم عن منهج اإلسالم يف كل لفترات كانوا فيها مشغولني ب
وهي ال تتفق مع منهج اإلسالم ، ما ميارسونه من أعمال يف إطار املناهج العصرية اليت تأثروا ا إىل حني 

ن صيغ ولعل هذه الظاهرة قد ساعدت على دفع الكثريين من العلماء املسلمني إىل البحث ع. علماً وتطبيقاً
فكان أوىل مثرات هذا التحول حنو ، علمية للتوفيق بني الفكر اإلسالمي والفكر املعاصر يف خمتلف العلوم

الفكر اإلسالمي ما نشهده يف كل وقت من حبوث لشباب مسلمني يف رسائل يتقدمون ا للحصول على 
   يف الوقت احلاضر أن من العلماء حىت يكاد البحثريالدرجات العلمية ـ وما نقرأه من حبوث لكث
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أو الندوات العلمية يف الطب والقانون ، سواء يف املؤمترات الدولية ، يكون قاصراً على العالقة بني الدين والعلم 
  .واإلدارة وغري ذلك من العلوم

ومؤازرة الباحثني وتشجيعهم على مداومة البحث ونشر ، وبذلك يصبح من الواجب مؤازرة هذا االجتاه 
  .حىت جتد مكاا الطبيعي وسط هذه املنافسة الشرسة، البحوث 

طرة اإلنسان وطبيعته دون ف على نطاق اإلمكان والتوافق بني يإن منهج القرآن يف التحليل والتحرمي جير -٣
  مشقة وال حرج ـ ذلك هو شرع اهللا                )1(.  

صدر الرئيسي واألساسي للفقه والتشريع اإلسالمي هو يف الوقت ذاته السند الطبيعي والقرآن الكرمي بوصفه امل
للفكر اإلداري اإلسالمي ـ ذلك الفكر الذي ساد اتمع اإلسالمي منذ نشأة الدول اإلسالمية وسيظل 

  .كذلك إىل يوم الدين
ملا يشتمل عليه من ؛ مل يف احلياةوالقرآن باعتباره مصدراً للفقه والتشريع يعترب شريعة ونظاماً وأسلوب ع

والقرآن بعد ، األحكام اليت تنظم شئون الدين والدنيا يف كل األمور اليت يقوم عليها بناء اتمع السليم
ذلك كله وفوق ذلك كله يعترب الدستور الثابت والدائم الصاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان فقد نزل 

 : باحلق من احلق سبحانه وتعاىل                      
 . كما تعهد اهللا سبحانه وتعاىل حبفظه. )2(                   )3(.    

               )4(.  

                                     
  .٧٨القرآن الكرمي ـ سورة احلج ـ اآلية ) ١(
  .١٠٥القرآن الكرمي ـ سورة اإلسراء ـ اآلية ) ٢(
  .٩القرآن الكرمي ـ سورة احلجر ـ اآلية ) ٣(
  .١١٥القرآن الكرمي ـ سورة األنعام ـ اآلية ) ٤(
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وتنظم ا شئوا اإلدارية واالقتصادية ،  يبني األحكام التشريعية اليت تقوم عليها الدولةفالقرآن كشريعة -٤
  .والسياسية واالجتماعية يف مجيع األوقات سلماً وحرباً

ويوضح خطوط السلطات ،  بني السلطات كما يبني واجبات احلكام واحملكومنيوالقرآن كنظام  
والواجبات يف وضوح ال لبس فيه وال غموض ـ وال تغيري فيه وال تبديل ـ فالقرآن يف تناوله ملظاهر 
احلياة املختلفة بني حدود كل منها فيتناول املبادئ األساسية دون التعرض لتشريعات أو تفاصيل حىت 

  .ت أية ظروف أو مالبساتتكون التشريعات مرنة تصلح للتطبيق يف كل زمان ومكان وحت
 يرسم اخلطوط األساسية لكل ما من شأنه احلفاظ على الروابط االجتماعية بني والقرآن كأسلوب عمل  

مث يف عالقام بغري املسلمني سواء كانت هذه ، ويف عالقام بعضهم لبعض ، الناس يف عالقام برم
  .العالقات عامة أو خاصة ـ داخلية أو خارجية

ن أبرز احلقائق امللموسة أن الشريعة اإلسالمية قد عاجلت املشكالت اإلدارية مبا يتفق وأحدث ولعل م -٥
النظريات اإلدارية مع التزامها بأحكام القرآن الكرمي والسنة املطهرة ـ ومها املصدران الرئيسيان لإلدارة 

 ملا يتميز به من خصائص ؛يولعل ما يثبت ذلك التقدم يف الفكر اإلداري اإلسالم. والتشريع يف اإلسالم
تستمد قوا من الدين الذي يبعث الضمري اإلنساين ويوقظه فتنعكس آثاره على سلوك الفرد صدقاً يف 

  .القول وإخالصاً يف العمل وحمبة بني الناس تقوم مقام القانون
ا كانت معروفة  أوعناصر اإلدارة ـ وإن مل تكن معروفة يف صدر اإلسالم مبسمياا العلمية احلديثة إال

  مبفهومها يف التطبيق العملي ـ فاحلاكم ـ كان يتبع وهو ميارس واجباته أحدث ما وصلت إليه



 

٤٠ 

كما أنه مل جيهد نفسه يف استنباط أسس ومبادئ . ولو مل يسبق له دراستها، اإلدارة املعاصرة من أسس ومبادئ
تمد على قدرته يف تكييف معرفته باألمور يف إجياد كان يعبل ، أو يلزم غريه ا، يسري عليها ويلتزم بتطبيقها 

احللول لنفسه لكل ما يعترضه من عقبات أو يصادفه من مشكالت حيكمه يف ذلك كتاب اهللا وسنة رسوله 
  .قليالً ما خيطئو، فكان كثرياً ما يصيب، صلى اهللا عليه وسلم



 

٤١ 

  الفكر اإلداري اإلسالمي
ومنهاج ، صاحل لكل زمان ومكان، ضعي بأن األول نظام خالدخيتلف التشريع اإلسالمي عن التشريع الو
على عكس القوانني الوضعية اليت تتغري وتستبدل تبعاً ملتطلبات ، صادق خيدم مجيع األفراد يف مجيع اتمعات 

  .األفراد ومصاحلهم
وغري ، وة احلسنةواإلسالم مبا يتميز به من الدوام واالستمرار والعمومية والشمول والعدالة املطلقة واألس

سواء كانت اقتصادية أو سياسية ـ  ؛ذلك من امليزات يستطيع بإذن اهللا أن يعاجل املشكالت اليت تصادفه
أو خيالف ، اجتماعية أو إدارية ـ حملية أو خارجية مبا يتفق وأحكام الدين دون أن يتعارض مع نص قرآين

وإمنا مبا هو مناسب يف ، لزم الباحث مبا هو قائم ال يوهو يف معاجلته ألمر من األمور . أحكام السنة املطهرة
ويف إطار أحكام الشريعة الغراء ـ وهذا يعين أنه ليس حتماً ، نطاق الظروف واملالبسات اليت حتكم كل دولة 

استناداًجهد الباحث نفسه يف البحث عن حلول شرعية لكل ما هو قائم أو حياول حتليل ما ال جيد له حالًأن ي  
ن وإن مل توجد ضرورة حتتم استخدام هذه الرخصة فاحلالل بي، »الضرورات تبيح احملظورات«قاعدة إىل 

القضايا اليت شوأن يناق، وإمنا واجب كل فرد يف ختصصه هو أن يدرس اجتاهات الفكر اإلسالمي . نواحلرام بي 
  .الشريعة اإلسالميةتساعده يف سهولة ويسر على إجياد احلل املناسب لكل قضية مبا ال خيالف 

  : معىن كلمة فكر: أوالً
أي نظر وروية : يف األمر فكر: لغة يعين تردد القلب بالنظر والتقدير بطلب املعاين فيقال) بكسر الفاء: (الفكر

  .)1(ـ والفكر يعين أيضاً ترتيب أمور يف الذهن يتوصل ا إىل مطلوب يكون علماً

                                     
  .٦٥٦املصباح املنري ـ ص ) ١(



 

٤٢ 

 تدبراً وتأمالً يف أي شأن من شئون الدنيا والدين فهو نشاط بشري والفكر مبفهومه العام هو إعمال الذهن
  .أداته العقل ومثرته الرأي والعلم واملعرفة

والفكر ذا املفهوم يتوقف أساساً على العمليات العقلية والذهنية وليس هو العلم واملعرفة اليت تنتج عن 
ولفظ فكر يعطي صورة لنشاط العقل البشري . )1(لغويهذه العمليات العقلية ـ وهذا املعىن يرجع إىل املعىن ال

 ألن العقل البشري ال دخل له باملسألة اإلسالمية ؛ـ وحينما نقول نشاط العقل البشري فهنا تقع املخالفة
ألنه يبحث عمن يسلم زمامه إليه على أساس أن معىن اإلسالم إسالم القيادة هللا سبحانه وتعاىل ـ هذه  ؛مطلقاً

مث على العقل أن يتلقى أن اهللا سبحانه وهبنا العقل وأعطانا املادة ويف جماهلا فإن ، اإلميان باهللاهي مهمته ـ 
وجبانب هذا فهناك أمور أخرى ال . ألا هي اليت حتكم هواي ؛التجربة هي اليت ويين وال أفرض هواي عليها

وهذه كلها أمور . لسياسة وتفسري التاريخدخل للتجربة فيها وهي األمور النظرية اليت تتعلق بعلم االجتماع وا
  .اختلف فيها أمور الناس

  : معىن كلمة إسالم: ثانياً
اإلسالم يعين إسالم القيادة هللا سبحانه وتعاىل إسالماً ينظم به اإلنسان حركة حياته ـ وليس من السهل 

وهذا الفرق . اً ومتيزاً عليهبد أن يرى للمسلم له فرق أن يسلم إنسان زمامه إلنسان مساو له؛ ألن املسلم ال
وهذا التميز جيب أن حيتاط فيه بأنه مبين على أدلة حقيقية حبيث ال يستطيع العقل بعد ذلك أن ينفض يده من 

  .هذا اإلسالم إىل من أسلم زمامه إليه
عقل يف وهذا يعين أننا نشاهد أن ال. وخيتار أشياء وال خيتار أشياء، واإلنسان بواقع تكوينه يعجز عن أشياء

. كل يوم يبتكر أشياء ـ ومعىن ابتكاره هلذه األشياء اآلن أنه يشهد على نفسه بأنه عجز باألمس عن كشفها
  وما دام قد شهد

                                     
  .٥٧محدي عبد اهلادي ـ ص. الفكر اإلداري اإلسالمي املقارن ـ د) ١(



 

٤٣ 

ويف هذا دليل على أن أفق العقل حمدود . على نفسه بالعجز فإنه أيضاً يعجز حالياً عن أشياء قد يقدر عليها غداً
له قانون يضبطه وحيدده . والعقل وسيلة لإلدراك. وا للعقل جماالً ال حدود لهـ واآلفة أن الناس يريدون أن جيعل

  .)1(مثل كل وسيلة لإلدراك فالعني حيددها نظام الضوء ـ واألذن حيددها نظام الصوت وهكذا
  : الفكر اإلسالمي: ثالثاً

قصود بالفكر ـ كل فهذا يعين أننا نربط الفكر مبقدرات اإلسالم ـ وامل »الفكر اإلسالمي«عندما نقول 
 ؛هلوىاما هو غري جترييب ـ أما التجرييب فلننطلق فيه كما حنب ألن غاية الدين من اهللا للبشر أن يعصمهم من 

 . وإذا سار كل حسب هواه فسدت الدنيا. مرئ ال ميكن أن خيضع هواه لغريهاألن كل         

           )2( . ـ وإذن فالفكر اإلسالمي معناه أن أختار من البدائل البديل
  .ويكون عملي يف هذا اال، الذي أعرف أن صاحبه متميز وله فوق عين

وينبغي على الفكر اإلسالمي بداية أن يعزل من ظنوا أن الضرب يف األرض والتفاعل مع مادة الكون 
  .)3(ألن هذا هو اإلسالم ؛من واجبنا أن نرفض ذلك. خطأ

 من شئون الدين والدنيا؛ فهو نشاط بشري يوالفكر مبفهومه العام هو إعمال الذهن تدبراً وتأمالً يف أ
  .)4(أداته العقل ومثرته الرأي واملعرفة اليت تنتج عن هذه العمليات العقلية

                                     
  .م٢/٢/١٩٧٩حممد متويل الشعراوي ـ نشر يف صحيفة األهرام يف / الفكر اإلسالمي ـ مقال لفضيلة األستاذ الشيخ) ١(
  .٧١ القرآن الكرمي ـ سورة املؤمنون ـ اآلية ) ٢(
  .جع السابقاملر) ٣(
  .٥٧محدي أمني عبد اهلادي ـ ص. الفكر اإلداري اإلسالمي املقارن ـ د )٤(



 

٤٤ 

  : الفكر اإلداري اإلسالمي
خيالف املفهوم الشائع من أنه هو اهليكل املنظم من ) ذي تناولناهاملفهوم ال(إن الفكر ذا املفهوم أيضاً 

عمال الذهن وليس أعمال إ هنا ينصرف إىل مثرة املعلومات واملعارف والنظريات يف جماالا املختلفة فاملعىن
 يف وتأسيساً على ذلك يكون الفكر اإلداري هو ما يترتب على التأمل والتفكر يف جمال اإلدارة. الذهن ذاا

  .وقت معني من مبادئ ونظريات أثبتت التجارب صحتها
. كذلك فإن الفكر اإلسالمي يرتكز بصفة عامة على مراجعات دقيقة ملواجهة التيارات الفكرية املعاصرة

فهو ال يتأثر بأي اجتاه بل يتصدى ألي فكر بالتصحيح إذا احنرف يف ضوء مبادئه وقواعده األساسية كما جاء 
وبذلك يكون الفكر اإلسالمي ذا الوصف قد تناول جوانب احلياة اإلنسانية بالتنظيم من . بالقرآن والسنة

الناحية العقائدية واألخالقية والروحية حبيث يساعد الفرد على أن يشنأ إنساناً سوياً يتحمل مسئوليته يف احلياة 
عده على تأمل ذاته مث التفكر فيما فهو يف أحد جوانبه يعرف اإلنسان بنفسه فيسا.  موقع من موقع العملييف أ

 . حوله فيهذب سلوكه           )1(.  
إن اكتشاف املواهب اإلنسانية والقواعد األساسية والسلوك اإلنساين يف هذه احلياة هو بال شك نتيجة هذا 

يز بني اخلطأ والصواب ـ والضار والنافع ـ واحلق هذا الفكر الصايف الذي جيعله يستطيع أن مي. الفكر والتأمل
وإمنا يلجأ لغريه ، ومن الناس من حرمهم اهللا بعض أو كل هذه املواهب فال يستطيع أن يعمل بفكره. والباطل
وبذلك يصري خاضعاً له ـ وبني هذا وذاك توجد فئة حمدودة التفكري ال تستطيع القيام إال باألعمال . يفكر له

  .ليت تتم على وترية واحدةالروتينية ا

                                     
  .٢١القرآن الكرمي ـ سورة الذاريات ـ اآلية  )١(



 

٤٥ 

وإذا كان الفكر اإلداري باملفهوم العلمي املعاصر ميثل املبادئ والنظريات اليت حتكم اإلدارة سواء كانت 
هذه اإلدارة تكويناً للسياسة أو إجنازاً هلا مبا تشتمل عليه اإلدارة من عناصر ووظائف فإن الفكر اإلداري 

وعلى وجه اخلصوص املفهوم ، ااالت اإلدارية مبفاهيمها املختلفةاإلسالمي ميتد بالضرورة إىل سائر 
  . بتأكيد القيم اإلنسانية يف اإلدارةاالجتماعي الذي يتمثل يف العالقات اإلنسانية اليت تعىن

وإذا كان الشمول والعمومية والدوام واالستمرار من خصائص اإلسالم فإن الفكر اإلداري اإلسالمي 
وهذا ما تستطيع أن تلمسه يف سهولة ويسر ، كر اإلسالمي ككل تعمل مبادئه يف إطارهيكون جزءاً من الف

باعتبار ذلك من أهم أهداف الدعوة  ؛باهتمام الدين اإلسالمي باإلنسان وبإصالح النفس وإصالح اتمع
ما كان يعاين منه احملمدية الشاملة وإلزامها بتغيري كل ما كان قائماً يف اجلاهلية من مفاسد والقضاء على كل 

، اتمع اجلاهلي من أمراض اجتماعية وإعادة صياغة اتمع وتنظيمه والتركيز على حتذير اإلنسان من العبودي
  .كذلك ترى اإلدارة احلديثة تم باإلنسان بصفته أهم عوامل اإلنتاج. ونشر املساواة بني اتمع

حيد يف تركيب اإلنسان الذي يعتمد عليه يف نشر وفوق هذا فقد اهتم اإلسالم بالعقل وهو العضو الو
  .مبادئ الدين والعقيدة ويف اإلقناع بأوامر الدين ونواهيه كتكاليف واجبة التنفيذ

والفكر اإلداري كجزء من الفكر اإلسالمي حيظى بنصيب كبري من االهتمام ليس فقط ألن اإلدارة احلديثة 
رة تقوم على العالقات اإلنسانية وسلوك األفراد يف كل ما يأتونه وإمنا كذلك ألن اإلدا، علم له أسسه ومبادئه

من قول أو فعل يف إطار املقومات اإلسالمية وااللتزام فيها باملنهج اإلسالمي الذي يعترب من املبادئ األساسية 
  وقد حقق هذا. اليت تقوم عليها اإلدارة اإلسالمية



 

٤٦ 

اب انتشار الدعوة اإلسالمية فأضفى اإلسالم على اإلدارة صيغاً االلتزام تقدماً سريعاً من جانب املسلمني أصح
  .واءمت بني الفكر اإلداري اإلسالمي والفكر اإلداري املعاصر

وإذا كانت اإلدارة العلمية تعين القدرة على استخدام اإلمكانات البشرية واملادية املتاحة بأقصى كفاية 
ويف ضوء ، لتحقيق أهداف معينة وحمددة) أقل تكلفةأقل جمهود ـ يف أقصر وقت ـ وبأعلى جودة أي ب(

وإن مل يكن هلا مبادئ علمية ، فإن اإلدارة يف اإلسالم مل خترج عن هذا املفهوم ، القوانني والقواعد القائمة 
إذ كانت تعتمد على املهارات الشخصية وحسن تقدير األمور مستندة يف ذلك إىل الفكر اإلداري  ؛مدونة

  .ستمد أحكامه من القرآن والسنةاإلسالمي الذي ي
  : مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي

وما ، يتميز الدين اإلسالمي بأن يعاجل أمور الدين وشئون الدنيا من خالل القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
وهذه النظم شرعها وشرع أصوهلا ليأخذ اإلنسان ا نفسه يف . استنبطه الصحابة واألئمة من الكتاب والسنة

خر لتحكم تصرفات الناس وعالقام باهللا وبأنفسهم بعضهم ببعض سواء متثل ذلك يف آعالقته باحلياة أو مبعىن 
أو عالقة املسلم بغري املسلم مبعىن حتديد حقوق وواجبات ، عالقة املسلم بنفسه أو عالقة املسلم بأخيه املسلم

  . مسلمريالفرد حنو نفسه وحنو غريه مسلماً وغ
  .وعالقة الفرد باحلياة،  مها عالقة الفرد بالكون :لعلماء نوعني آخرين من العالقاتويضيف بعض ا

ومن أجل هذا مل .  العالقات اإلنسانية وتقنيناً ونظاماً للحياةهوبذلك تكون الشريعة اإلسالمية تنظيماً هلذ
هم الفرد يف عالقاته بل جتاوزت ذلك إىل كل ما ي، تقتصر الشريعة على تنظيم العالقة بني اإلنسان وربه 

  باتمع الذي يعيش



 

٤٧ 

وما يترتب على ذلك من ، فيه من خالل عالقة اإلنسان بربه ويف مجيع ااالت االقتصادية والسياسية واإلدارية
وأن هذا اجلزاء يكون يف الدنيا واآلخرة على خالف . جزاء ـ ثواباً وعقاباً ـ على اتباع أو خمالفة هذه النظم

  . إال بتنظيم شئون احلياةة اليت ال تعىنالنظم الوضعي
وهذا ما . وبذلك أصبح للفكر اإلسالمي مقومات تتناسب وطبيعته فتعكس أثرها على ما يتناوله من أمور

  .يتضح يف الفكر اإلداري اإلسالمي
  : وأهم هذه املقومات

  : الوسطية واالعتدال -١
 : يقول اهللا تعاىل                     

                                      
  . دون األنبياء وفوق األمم وسط األرض ـ فقد جعلناكم وسطاً ـ ومعىن هذا أنه كما أن الكعبة.)1(

والوسط هو العدل ـ وملا كان الوسط جمانباً للعلو والتقصري كان .  خريه وأعدلهيءومعلوم أن وسط الش
  .حمموداً أي أن هذه األمة مل تغل غلو النصارى يف أنبيائهم ومل تقصر تقصري اليهود يف أنبيائهم

 : مي عام ـ يقول اهللا تعاىلوالوسطية مبدأ إسال              )2( .
   : ويقول سبحانه                  )3( .

  : ويقول                       )4( .
  ويقول 

                                     
  .١٤٣القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية ) ١(
  .٢٣٨القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )٢(
  .٦٧القرآن الكرمي ـ سورة الفرقان ـ اآلية  )٣(
  .٢٩القرآن الكرمي ـ سورة اإلسراء ـ اآلية  )٤(



 

٤٨ 

 : جل من قائل       )1( .ويقول النيب ):(خري األمور الوسط  )2( . ـ وعن
ط فإليه يرتل العايل وإليه يرتفع النازل ـ خري هذه األمة النمط عليكم بالنمط األوس«:  اهللا عنه قاليعلي رض

  .والنمط يعين اجلماعة من الناس أمرهم واحد. »الوسط ـ يلحق بالتايل ويرجع إليه العايل
ويقول أرسطو ـ الوسطية نقطة تتوسط ،  »الفضيلة وسط بني طرفني كالمها رذيلة«ويقول أفالطون 

 يا بين ـ«وكان قد تعبد ، بنهخري الشبعاد ـ ويقول مطرف بن عبد اهللا بن الطريف خط مستقيم ومتساوية األ
  ...وهذا يعين الدين بني اإلفراط والتفريط وخري األمور أوسطها،  »إن احلسنة بني السيئتني

 يف أمور الدين وأمور الدنيا ـ والفكر اإلداري جزء من سالمي يدعو إىل الوسطية يف كل شيءفالفكر اإل
  .إلسالمي فهو يدعو بدوره إىل الوسطية ملا هلا من فوائد مجةالفكر ا

فإذا طبقنا مبدأ الوسطية يف الفكر اإلداري جند أن االعتدال مرغوب فيه يف خمتلف وظائف اإلدارة من 
  : وبيان ذلك فيما يلي. ختطيط وتنظيم ورقابة ـ وهو مرغوب فيه يف اختيار القادة ويف تقومي أعمال األفراد

  : االعتدال يف التخطيط: أوالً
مبعىن أن تكون ، إذا بدأنا بتحديد األهداف جند أن االعتدال مطلوب يف تقدير األهداف وحتديدها

األهداف ميكن حتقيقها وليست أهدافاً طموحة ـ ال ميكن حتقيقها واالعتدال مطلوب يف تقدير اإلمكانات 
  .هلذه اإلمكانات وحتقيق األهدافاملتاحة فال نغايل يف تقديرها حىت ميكن إجياد التوازن 

                                     
  .٣١القرآن الكرمي ـ سورة األعراف ـ اآلية  )١(
دوموا على أداء .... يف حديث أوله خري األعمال أوسطها  ، ويف رواية أخرى ١/٣٩١كشف اخلفاء ومزيل اإللباس  )٢(

  .الفرائض



 

٤٩ 

واالعتدال مطلوب أيضاً يف حتقيق التوازن بني أهداف املنظمة وأهداف العاملني ا فال خضوع ملطالبهم 
  .وال مقاومة لرغبام ويطلب التوفيق بني هذه وتلك

  : االعتدال يف االختيار: ثانياً
قت املنظمة يف اختيار القادة واختيار العاملني كان يف إن اختيار األفراد من أهم عناصر اإلدارة حبيث إذا وف

ومعلوم أن الكفاية نسبية وليست هي وحدها ينبغي أن يقوم عليها االختيار بل . ذلك جناح املنظمة وتقدمها
 عند االختيار واألخذ ىوتوجد الصفات احلميدة والسلوك الشخصي إىل غري ذلك من املعايري اليت جيب أن تراع

  .سطاابأفضل متو
فمثالً يف القيادة جند منها القيادة التسلطية اليت يتسلط فيها الفرد على اجلماعة ويوجهها حسب هواه وتبعاً 

  .فهذه قيادة مرفوضة، ملا يراه
 وهذه أيضا قيادة مرفوضة وبني االثنني –خيضع يف قراراته لغريه كما جند من القادة من يكون ضعيفاً 

وهذه هي القيادة املرغوب ،  اجلماعة وسلوكها وتؤثر فيها وال تقع حتت تأثريها قيادة وسط تتأثر باجتاهات
  .فيها
  : االعتدال يف تقومي األفراد: ثالثاً

فال ينبغي أن نبالغ يف تقدير اد النابه أو . خرإن مواهب األفراد وقدرام تتفاوت دون شك من فرد آل
وال أن ،  التقدير والتحقري بالقدر الذي ال جيعل فرداً يغتر بتفوقهوإمنا يكون، أن نبالغ يف حتقري الضعيف اخلامل

والتفاهم ، وأن يغرس فيهم حب العمل اجلماعي ، بل على القائد أن يوجه مرءوسيه. جيعل فرداً ييأس من ختلفه
فه وبذلك تتقارب كفاءام فال يشعر فرد بضع، ويسأل من ال يعرف من يعرف فيجيبه، املستمر بينه وبينهم 
  .وال يغتر فرد بقوته



 

٥٠ 

  : العمومية والشمول -٢
لقد بعث اهللا نبيه حممداً للناس كافة فلم تقتصر دعوته صلوات اهللا وسالمه عليه على شعب معني ومل 

بدأت يف اجلزيرة العربية مث . بل بدأت مث انتشرت مث استقرت. ينحصر يف مكان بذاته فلم حتدد بزمن موقوت
وظلت خالدة على مر األزمان والعصور وستظل كذلك بإذن .  أدناه إىل أقصاهانتشرت حىت عمت العامل من

اهللا إىل يوم الدين على عكس ما نراه يف القوانني والتشريعات الوضعية اليت تتغري وتتبدل باستمرار تبعاً لرغبات 
  .متها للعملءاحلكام وحتقيقاً ملصاحلهم وأهوائهم بدعوى مال

ن صفة الدوام جبانب العمومية والشمولية والثبات واالستقرار قد ثبتت صالحيته إن التشريع اإلهلي مبا له م
  .لكل زمان ويف كل مكان

إن العمومية والشمول مبدأ أساسي يف اإلسالم جنده يف العبادات كما نراه يف املعامالت؛ فمثالً نرى 
يتناول تنظيم الكون كما تناول تنظيم ف، القرآن قد تناول التنظيم بالعرض والتحليل ليشمل العبادات واملعامالت

ووضع لكل منها مبادئها يف تسلسل وتتابع ييسر على اإلنسان . العبادات من صوم وصالة وزكاة وحج
  .ووضع لكل ضوابطه وأحكامه، كما نراه ينظم املعامالت من بيع وشراء وزواج وطالق. مباشرا

وإمنا هو نوع من ، ت مل يأت على وجه التحديدومع كل ذلك فإن هذا التنظيم يف العبادات واملعامال
، التدريب واإلقناع واملمارسة على ما ينبغي أن يكون عليه احلال يف األمور اليت مل يتعرض هلا القرآن والسنة

ويشمل كل أمور الدنيا من ، ومن هنا كان االجتهاد املصدر الثالث للفقه اإلسالمي حىت يعم التشريع اإلسالمي
 وختطيط ورقابة إىل غري ذلك من الضوابط اليت تنظم احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية إدارة وتنظيم

  .وما يتطلبه ذلك من إدارة حكيمة ورقابة دقيقة. لكل ما تطالعنا به من نظريات وأحكام



 

٥١ 

 اإلدارة كذلك فإننا عندما نتناول العمومية والشمول يف الفكر اإلداري اإلسالمي نرى أنه مل ينهج منهج
إىل غري ذلك من ... إدارة عامة ـ إدارة أعمال ـ إدارة مالية. العلمية يف تقسيم اإلدارة إىل أنواع متعددة

  ).إدارة بنوك ـ إدارة مستشفيات(اإلدارات النوعية 
والضوابط اليت حتكمها مهما كان ، وإمنا وضع لإلدارة مبفهومها العام ـ األسس واملبادئ اليت تقوم عليها

فكان الفكر اإلداري اإلسالمي مصدراً ينهل منه كل تبعاً ملا يراه مالئماً لنوع العمل الذي ، ع اإلدارة نو
  .يديره
  : الشورى -٣

وتعين النصح ، وهي تعترب تكملة للتنظيم، يقصد بالشورى يف اإلدارة احلديثة اخلدمات االستشارية
ك يف رسم السياسات أو يف معاجلة املشكالت سواء كان ذل، واإلرشاد من املتخصصني يف كل ما يطلب منهم

  .وهي غري ملزمة بل جيوز األخذ مبا ينتهي إليه أمر االستشارة أو عدم األخذ به. اليت تظهر أثناء التنفيذ
وقد قضى . والشورى يف الفكر اإلداري اإلسالمي ـ هي املقابل للخدمات االستشارية يف اإلدارة العلمية

ستبداد بالرأي ـ عدو اإلنسانية الفاضلة ـ كما قضى على احتكار التشريع اإلسالم بالشورى على اال
  .واإلدارة وسلب أهل الرأي والكفايات من إبداء الرأي وآثار كفايتهم

والقرآن حني يضع الشورى هذا الوضع ال يريد هلا هذه الصورة اهلزيلة اليت يتواضع عليها أرباب البغي 
وإمنا يريدها حقيقة نقية . ذها الوالة الطغاة شعاراً للطغيان وسلب احلقوقواالحتكار ـ وال يريد هلا أن يتخ
  .برئية مما يكدر صفوها ويفقد خريها

مقر اجتماع زعماء قريش ـ  »دار الندوة«والشورى تقليد قدمي جرى عليه العرب يف جاهليتهم فكانت 
  جيتمعون فيها للمشورة كلما جد من األمور ما 



 

٥٢ 

  .)1( كانت الشورى قائمة قبل ذلك بعهود سحيقة كما حيدثنا القرآن يف أكثر من موضعيستأهل املشاورة كما
وقد أبقى اإلسالم على الشورى فيما أبقى عليه من عادات العرب وتقاليدهم احلسنة كبعض مناسك احلج 

  .وأوجبها يف أكثر من شأن
 ء يف تفسري إن الشورى واجبة فيما مل يأت فيه وحي حيث اختلف العلما :يقول البعض -١      

               )2(.  
 وملا يف ذلك من ؛ إن الشورى واجبة يف مكان احلروب وعند لقاء العدو ليستظهر برأيهم:وقال فريق آخر -٢

  لبكر تستأمروا: يقول الشافعي هو كقوله. والرفع من أقدارهم وتألف على دينهم، تطيب نفوسهم 
 .تطيباً لقلبها إال أنه واجب. )3(

ولكنه أراد أن يسنت به من بعده ـ ، قد علم اهللا أنه ما به إليهم حاجة : اهللا عنه ـيويقول احلسن رض -٣
إمنا أراد أن يعلمهم ما يف املشورة من الفضل ولتقتدي به أمته من (... ومبثل هذا قال احلسن البصري 

 ).بعده
بل جعل الشورى أصالً عاماً يف كل شئون ،  إن القرآن مل يفرق بني أمر وأمر :ع يقولوهناك فريق راب -٤

وهو الرأي الراجح ـ يقول النيب . املسلمني فيما مل يرد فيه نص ـ وعلى رأس هذه األمور اختيار احلاكم
):(دوا ألرشد أمرهمما تشاور قوم قط إال ه )4(.  

                                     
  يما رآه يف منامه من أنه يذحبه ـ فقد شاور إبراهيم عليه السالم ابنه إمساعيل ف )١(             

               ) ١٠٢سورة الصافات ـ اآلية(  
  :  عليه السالم وحيدثنا القرآن عن بلقيس ملكة سبأ ومشاورا قومها فيما ترد به على سليمان          

          ) . وحيدثنا القرآن عن قصة يوسف وعزيز ). ٣٢سورة النمل ـ اآلية
 : مصر                       ) . ٤٣سورة يوسف ـ اآلية.(  

  .عبد احلميد متويل/  ـ مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ـ د١٥٩القرآن الكرمي ـ سورة آل عمران ـ اآلية ) ٢(
  .رواه مسلم ـ كتاب النكاح )٣(
  . بنحوه١٣/٣٤٠وانظر الفتح ). ١٩٥(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  )٤(



 

٥٣ 

أما أن اهللا ورسوله :((لوب تعامل بني احلاكم واحملكوم ـ يقول النيب فاملشورة باب من أبواب العدالة وأس
ـ ويقول   فمن استشار منهم مل يعدم رشداً أو من تركها مل يعدم غياً، ولكن جعلها رمحة ألميت ، لغنيان عنها

  . ما استغىن مستبد برأيه وما هلك أحد عن مشورة:((النيب 
م األحكام فمن ال يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب ـ وهذا ما فالشورى من قواعد الشريعة وعزائ

وكيف ذلك؟ قال ال أفعل شيئاً حىت : ما غبنت قط حىت أغنب قومي ـ قيل: ال خالف عليه ـ قال أعرايب
وفيما أشكل عليهم ، ز منداد ـ واجب على الوالة مشاورة العلماء فيما ال يعلمونويأشاور فيه ـ وقال ابن خ

ووجوه الناس فيما يتعلق باملصاحل ووجوه الكتاب ، يما يتعلق باحلربف شورجال اجلي، ور الدين من أم
  .)1( والوزراء والعمال فيما يتعلق مبصاحل البالد وعمارا

واإلسالم عندما أمر بالشورى كمبدأ عام مل حيدد هلا شكالً معيناً جيب األخذ به وترك اختيار الشكل تبعاً 
ـ اهليئات  فمن أشكاهلا جمالس الشورى. ظروف واملالبسات اليت حتكم اتمع من وقت آلخرملا يتناسب وال

 - إىل غري ذلك من األمناط والصور املتباينة –واملستشارون األفراد ـ  النيابية مبسمياا وأشكاهلا املختلفة
ملا قد يعترض احلاكم من  كذلك نرى اإلسالم قد عمم هذا املبدأ إذا تعذر إجياد جواب شامل أو حل شاف

  : وأوجب أن يرجع إىل أهل العلم كل يف ختصصه بقول اهللا تعاىل، معوقات        
   )2(.  

وينصح ، فاملستشار ينظر يف اخلالف . والشورى أساسها اختالف الرأي يعين يف هذا اال تتعدد اآلراء
واملستشري يأخذ مبا يراه متفقاً مع الكتاب والسنة فإذا أرشده اهللا إىل ما شاء منه عزم ، ألخذ مبا يراه صواباًبا

  عليه وأنفذه 

                                     
  .٤/٢٤٩ع ألحكام القرآن للقرطيب اجلزء اجلام )١(
  .٧القرآن الكرمي ـ سورة األنبياء ـ اآلية  )٢(



 

٥٤ 

 : وبذلك أمر اهللا نبيه يف قوله. وهذا هو غاية االجتهاد املطلوب، متوكالً على اهللا            

         )1(.  
وإمنا قد يظل اخلالف قائماً ولكنه ، واختالف الرأي ال يعين بالضرورة االتفاق يف النهاية على رأي موحد

  .يكون قد احنصر يف رأيني أو يف أحد اآلراء وهنا يأيت دور ويل األمر ليتخذ القرار كما أمر اهللا بالعزم والتوكل
  : دة شروط منهاويشترط اإلسالم فيمن يتوىل املشورة ع

يقول ، لع على أسرار ما كان له أن يعرفها أو يلم ا لوال عمله كمستشارإذ إنه حبكم عمله يطّ.. األمانة -١
  .)2(  املستشار مؤمتن):(النيب 

وهذه الصفة قلما تتوافر إال يف عامل ـ قال احلسن رضي اهللا عنه ـ ما كمل دين .. التفقه يف الدين -٢
 .امرئ مل يكمل عقله

أن يكون املستشار جمرباً جبانب رجاحة عقله فصفة املستشار يف أمور الدنيا أن يكون عاقالً جمرباً ـ قال  -٣
بعض العلماء ـ شاور من جرب األمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً وأنت تأخذه بال مقابل 

ة حازم ـ ويقول البخاري إذا بلغ الرأي املشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيح: ـ وقال أحد احلكماء
رضي اهللا عنه ـ كانت األئمة ـ بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يستشريون األمناء من أهل العلم يف 

ليكن أهل مشورتك أهل التقوى واألمانة (األمور املباحة ليأخذوا بأسهلها ـ وقال احلسن الثوري ـ 
ويف . )3( تشار وال خاب من استخارما ندم من اس):(ـ ويقول النيب ) ومن خيشى اهللا تعاىل

  .) )4 قط عبد مبشورة وما سعديما شق: حديث آخر

                                     
  .١٥٩القرآن الكرمي ـ سورة آل عمران ـ اآلية  )١(
  .٦٧٠٠صحيح رواه أبو داود يف كتاب األدب ، والترمذي يف أبواب االستئذان ، انظر صحيح اجلامع  )٢(
  ).٥٠٥٦(والصغري عن أنس ـ ضعيف اجلامع موضوع أخرجه الطرباين يف األوسط  )٣(
  .١/٤٢١أخرجه القضاعي عن سهل بن سعد مرفوعاً ـ كشف اخلفاء ومزيل اإللياس للعجلوين  )٤(



 

٥٥ 

  : العالقات اإلنسانية -٤
   : لقد كرم اهللا اإلنسان وميزه مبا مل مييز به غريه من خملوقاته يقول اهللا تعاىل    

     )1( .وسيظل ، تم اإلسالم ببناء اإلنسان الذي هو أصل املدنية واحلضارةومن أجل هذا يه
وهو  .واإلنسان هو الذي اختصه اهللا بالعلم. ألن اإلنسان هو صانع هذه احلضارة ؛كذلك مهما تقدمت العلوم

 : الذي يقوم بفضل اهللا بتطوير العلوم واكتشاف أسرارها ـ يقول اهللا تعاىل يف سورة القلم      

                           

    )2(.  
 : وإذا كان اإلميان باهللا شرط اإلسالم واخلوف من اهللا شرط اإلميان بقول اهللا تعاىل      

         )3(ـ يقول اهللا تعاىل  :                          )4( . ويقول
 : سبحانه                )5(.  

 غضبه سبحانه يهللا وخشإن املؤمن هو الذي ال خياف إال اهللا وال خيشى إال اهللا ـ وإذا خاف اإلنسان ا
فإنه ميتثل ألوامره وينتهي عن نواهيه فيصلح أمره فال يطيع بشراً يف معصية مهما كان أمره ـ يقول النيب 

):(ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق )6( . ـ ومىت أصبح كذلك فإن عالقته بالناس تصبح عالقة
  .ناس يف اهللا ويتعاون معهم ويساعدهم ابتغاء وجه اهللافيحب ال، حيكمها ضوابط الدين يتعامل معهم يف إطارها

                                     
  .٤القرآن الكرمي ـ سورة التني ـ اآلية  )١(
  .٥ ، ٤ ، ٣القرآن الكرمي ـ سورة العلق ـ اآليات  )٢(
  .١٧٥القرآن الكرمي ـ آل عمران ـ اآلية  )٣(
  .٢٨القرآن الكرمي ـ سورة فاطر ـ اآلية  )٤(
  .٢٨القرآن الكرمي ـ سورة آل عمران ـ اآلية  )٥(
  .٧٥٢٠رواه أمحد بن حنبل يف مسنده ، واحلاكم يف مستدركه ، انظر صحيح اجلامع الصغري حديث  )٦(



 

٥٦ 

وبذلك يكون السلوك هو الذي يربط اإلدارة بالدين ـ . واإلميان عقيدة وسلوك ـ واإلدارة أداة وسلوك
فالعقيدة هي اإلميان بوحدانية اهللا سبحانه وتعاىل ـ وهذا اإلميان هو الذي خيلص اإلنسان من اخلوف بل من 

  .وحقاً يف غري هوى وعدالً بغري غرض.  سلوكه فطرياً وشجاعة من غري خوفوبذلك جييء، هجمرد الشعور ب
ـ ويف  إن السلوك اإلسالمي هو االلتزام باملبادئ األخالقية احلميدة يف كل ما يقوله اإلنسان ويفعله

 اهللا ويقول. )*(  فكلكم سريون) اخللق(حسنوا املالء أ):(ـ يقول النيب  كل ما يراه ويسمعه
  : تعاىل                                           )1( . ويقول
  ال حتقرن من املعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق2(.(  الكلمة الطيبة صدقة):( النيب

. ويقابله بالطالقة والتقريب ليكون مشكوراً إن أعطى معذوراً إن منعيلتقي السائل بالبشر والترحيب ف. )3(
ويف احلديث  »الق صاحب احلاجة بالبشر فإن عدمت شكره مل تعدم حذره«: ويقول أحد العلماء

إذا سأل السائل فال تقطعوا عليه مسألته حىت يفرغ منها مث ردوا عليه بوقار ولني أو ببذل : الشريف
  .) )4قد يأتيكم ما ليس بإنسي وال جان ينظرون ضيقكم فيما خولكم اهللا تعاىليسري أو رد مجيل ف

  : واإلسالم يهتم باإلنسان الذي كرمه اهللا من ناحيتني
طلبوا ا:(( يقول النيب. فاإلسالم يعمل على احلفاظ على كرامة اإلنسان كبشر: الناحية البشرية -١

 .) )5رحوائجكم بعزة األنفس فإن األمور جتري باملقادي

                                     
  .مل يوثق الكاتب هذا احلديث ـ احملرران *
  .٢٦٣القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )١(
  .أخرجه البخاري يف كتاب الصلح )٢(
  . بنحوه٧٣٤٥صحيح مسلم ـ كتاب الرب والصلة ، حديث  )٣(
  .صحيح مسلم )٤(
  .مل يوثقه الكاتب )٥(



 

٥٧ 

وخالق الناس خبلق فاإلسالم خياطب يف اإلنسان عقله فيطالبه بالعفو والتسامح : الناحية العقلية -٢
  .) )1 حسن

  .والعالقات اإلنسانية يف الفكر اإلداري اإلسالمي تقوم على أساس األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 إليه والتقدير إىل رأيه ـ واحلبس واإلطالق واألمر باملعروف يقوم به السلطان إذا كانت إقامة احلدود

فينصب يف كل بلد رجالً صاحلاً قوياً عاملاً أميناً ويأمره بذلك وميضي احلدود على وجهها ، والنفي والتعذيب
  : من غري زيادة فاهللا تعاىل يقول                  

              )2( . فتغيريه واجب على كل قادر عليه إذا مل يلحقه بتغيريه أذى يتعدى
حبسب املرء إذا رأى منكراً ال يستطيع تغيريه أن يعلم اهللا من قلبه أنه كان له كارهاً : اللوم ـ قال ابن مسعود

ل ملؤمن أن يذل نفسه ـ قالوا يا رسول اهللا وما إذالل النفس؟ ـ قال من يتعرض ال حي: ـ ويف احلديث
فإن مل يستطع ، يغريه بيده ل منكم منكراً فىمن رأ: ـ ويف حديث آخر  من البالء ملا ال يقوم له

  .) )3 فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان، فبلسانه 
وبالقلب على ، وباللسان على العلماء، عروف باليد على األمراء ويتفق مجهور العلماء على أن األمر بامل

  .الضعفاء
وتتمثل العالقات اإلنسانية يف سلوك األفراد وأخالقهم ـ فالتواضع سلوك محيد وهو سلم الشرف واملرتلة 

ن حبه فكيف أما من يشيح بأنفه ويتعاىل على الناس إمنا يضع بينه وبني الناس سداً حيول دو. الرفيعة عند الناس
  .يعيش بينهم ويتعامل معهم

                                     
  .٩٧من حديث حسن رواه الترمذي يف أبواب الرب والصلة ، انظر صحيح اجلامع الصغري حديث رقم  )١(
  .٤١القرآن الكرمي ـ سورة احلج ـ من اآلية  )٢(
  .٦٢٥٠صحيح مسلم ـ كتاب اإلميان ، وانظر صحيح اجلامع حديث  )٣(



 

٥٨ 

.  بالعالقات اإلنسانية يف إطار ما يقضي به شرع اهللا فيسامل الناس وال يظلم منهم أحداًواإلسالم يعىن
  .ويصون منهم حرمة الدم واملال والعرض

عليك :  الدين بن عرفة رضي اهللا عنه قال يف وصية لهيوقد جاء يف كتاب الفتوحات أن الشيخ األكرب حمي
وال تقل هذا ذو . وساو بينهم كما سوى اإلسالم بينهم يف أعبائهم. مبراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم

وال حتقر صغرياً وال كبرياً يف رفعه ـ واجعل اإلسالم كله . وهذا صغري وفقري وحقري. سلطان وجاه ومال كبري
مر فإن اإلسالم ما له وجود إال وكذلك هون األ. كالشخص الواحد واملسلمني كاألعضاء لذلك الشخص

ـ يقول . باملسلمني ـ كما أن اإلنسان ما له وجود إال باألعضاء ومجيع قواه الظاهرة والباطنة
  .)1( وإن اشتكى رأسه اشتكى كله، املسلون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله):(النيب

ل كل عضو فيك مبا يليق به وما خلق له كما أنك تعام، ومع هذا التمثيل فقد أنزل كل واحد مرتلته
فتغض بصرك عن أمر ال يعطيه السمع وتفتح مسعك بشيء يغضه البصر ـ أو تصرف يدك يف أمر ال يكون 

  .وهكذا قواك فترتل كل عضو منك ما خلق له، لرجلك 
ليس  :أنه قال) (إن من السنة رمحة الصغري وتوقري الكبري ومعرفة شرفه ـ فقد ثبت عن رسول اهللا 

وعليك برمحة اخللق ) ويف حديث آخر ـ ووقر كبرينا. () )2 منا من مل يرحم صغرينا ويعرف شرف كبرينا
أمجع ومراعام كانوا ما كانوا فإم عبيد اهللا وخلق اهللا وإن عصوا أو فضل بعضهم بعضاً فإنك إذا فعلت 

  .جرتأُ

                                     
  .صحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة )١(
رواه أمحد يف املسند والترمذي يف السنن ، واحلاكم يف املستدرك ، وهو صحيح ، انظر صحيح اجلامع الصغري ـ حديث  )٢(

٥٤٤٥ ، ٥٤٤٤.  



 

٥٩ 

واليت تقوم على النظام ،  الفكر اإلداري اإلسالميوهذه العالقات اإلنسانية هي أساس العبقرية اإلدارية يف
فاحلاكم يف الرياسة سلطان الدنيا واآلخرة وسلطان . الذي فوقه سلطان وفوق السلطان برهان الشرع والعقل

  .ولكنه يف الوقت ذاته الصديق واحلبيب الذي يرتضيه املرءوسون برغبة صادقة، الكفاءة واملهابة
ينبغي أن تقوم على العدالة مع مراعاة الرمحة فيقدمها الرئيس على العدل إذا مل وهذه العالقات اإلنسانية 

وعلى الرئيس أيضاً أن يعلم أن الرئاسة للمرءوسني مجيعاً وليس .. تؤد إىل أضرار بالغري أو باملال أو بغري ذلك
وإن كان كافراً فإا اتقوا دعوة املظلوم :(( للموافقني منهم دون املخالفني واملعارضني ـ يقول النيب

  .) )1ليس دوا حجاب
  : التيسري ورفع احلرج -٥

اإلسالم يراعي قدرات الناس وإمكانيات املكلفني منهم فال يكلف أحداً بأكثر مما يطيق وال يطالبه بأكثر 
   : مما يتحمل ـ فاهللا تعاىل يقول                         

                                        

                                            

      )2( .ويقول سبحانه :                  )3( . وهذا
 : يقول اهللا تعاىل، التيسري يستلزم بالضرورة رفع احلرج عن اإلنسان                

   : ويقول سبحانه. )4(                     )5(.  

                                     
  .١١٩ مسنده ، انظر اجلامع الصغري حديث رقم رواه أمحد يف مسنده ، وأبو يعلى يف) ١(
  .٢٨٦القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )٢(
  .١٨٥القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )٣(
  .٧٨القرآن الكرمي ـ سورة احلج ـ اآلية  )٤(
  .٧القرآن الكرمي ـ سورة الطالق ـ اآلية  )٥(



 

٦٠ 

ومن لطفه أن أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة ـ يقول اهللا . ف بعبادهيطهللا سبحانه وتعاىل لإن ا
 : تعاىل              )1( .ن قدر احلاجة ـ ويقول سبحانهفاإلسباغ ما يفضل م :
               )2( .ويقول . واإلصر ـ الثقل ـ واألغالل الشدائد

واحلنفية ـ الشريعة املائلة عن كل دين باطل ـ ويقول صلوات اهللا . )3( بعثت باحلنفية السهلة):(النيب 
  .) )4يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا: ليهوسالمه ع

  .وكذلك فإن اهللا جلت قدرته جيازي العبد على اليسري من الطاعات بالكثري من الدرجات
كما نراه يف املعامالت ونراه يف احملسوسات كما نراه يف ، إن التكليف يف حدود الطاقة نراه يف العبادات

 : ث يقول اهللا تعاىلحي ؛املعنويات ـ نرى ذلك يف النفقة               

                                 )5( .
  : ويقول سبحانه                            

                )6(.  
 : ويف الصيام يقول سبحانه                    

                                
              )7( .انهويقول سبح :         

            

                                     
  .٢٠القرآن الكرمي ـ سورة لقمان ـ اآلية  )١(
  .١٥٧القرآن الكرمي ـ سورة األعراف ـ اآلية  )٢(
  .٢٣٣٦ضعيف اجلامع الصغري ـ حديث  )٣(
  .رواه اإلمام البخاري ، كتاب العلم ، ومسلم يف اجلهاد )٤(
  .٧القرآن الكرمي ـ سورة الطالق ـ اآلية  )٥(
  .١٥٢القرآن الكرمي ـ سورة األنعام ـ اآلية  )٦(
  .١٨٤ ، ١٨٣البقرة ـ اآليتان القرآن الكرمي ـ سورة  )٧(



 

٦١ 

                               

                                      

       )1(.  
كذلك نرى ذلك يف املعامالت كما ، ونرى هذا التيسري أيضاً يف الصالة ويف احلج ويف غريمها من العبادات

    :  اليمني ويف املداينة يقول اهللا تعاىليف                

       )2( .ويقول سبحانه :               )3(.  

                                     
  .١٨٥القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )١(
  .٢٢٥القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )٢(
  .٢٨٠القرآن الكرمي ـ سورة البقرة ـ اآلية  )٣(



 

٦٢ 

 املراجــــع
  .القرآن الكرمي -١
 .صحيح البخاري أليب عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزيه البخاري احلنفي -٢
الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ـ للعالمة أيب قاسم جار اهللا حممود بن  -٣

 .عمر الزخمشري اخلوارزمي
 .محدي أمني عبد اهلادي. سالمي املقارن ـ دالفكر اإلداري اإل -٤
 . الغيب املشتهر بالتفسري الكبري ـ لإلمام حممد فخر الدين الرازييحمفات -٥
 . خمتصر العالمة خليل ـ للشيخ حممد عليشى اجلليل علحشرح من -٦
 .الفقه اإلسالمي أساس التشريع ـ الس األعلى للشئون اإلسالمية -٧
 .قادالعبقريات ـ عباس حممود الع -٨
 .يوسف عبد اهلادي الشال. اإلسالم وبناء اتمع الفاضل ـ د -٩

 .سليمان حممد الطماوي. عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة ـ د -١٠
 .اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب ـ حملمد كرد علي -١١
 .إسحق موسى احلسيين. اإلدارة العربية ـ د -١٢
 .سىنظام احلكم يف اإلسالم ـ حممد يوسف مو -١٣
 .األحكام السلطانية ـ للماوردي -١٤
 .حممد أبو زهرة / اتمع اإلسالمي ـ اإلمام األستاذ -١٥
 .عبد احلميد متويل. مبادئ نظام احلكم يف اإلسالم ـ د -١٦
 .اجلامع ألحكام القرآن ـ للقرطيب -١٧
 .حسن إبراهيم حسن ـ علي إبراهيم حسن. النظم اإلسالمية ـ د -١٨
  .ن قيم اجلوزيةنظام احلكم والسياسة الشرعية ـ اب -١٩



 

٦٣ 

  .السياسة الشرعية يف إصالح الرعية ـ البن تيمية -٢٠
 .اشتراكية اإلسالم ـ مصطفى السباعي -٢١
 .حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء ـ هالل بن الصايب -٢٢
 .حممد عبد املنعم مخيس ـ الس األعلى للشئون اإلسالمية. اإلدارة يف صدر اإلسالم ـ د -٢٣

  



 

  



 

  

  
  
  
  

  البحث الثاين

  هيم اإلدارية والسياسيةبعض املفا
  من منظور إسالمي

  
  
  

  )*(فؤاد حممد النادي  /د.أ

                                     
  ع.م.أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون ، جامعة األزهر ـ القاهرة ـ ج *



 

  



 

 ٦٧

  : تقدمي
والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله ، احلمد هللا رب العاملني

  ...وبعد... وصحبه ومن تبعه وآمن به إىل يوم الدين
، خاطراً يف ذهن القائمني على هذه الندوة »رة يف اإلسالماإلدا«أثناء أن كانت فكرة إقامة ندوة عن 

جعفر  /د.وأ، بكري عطية وكيل الكلية / د.وأ، حممود نور عميد كلية التجارة /د .وعلى رأسهم املرحوم أ
 / د.عبد السالم املشرف على مركز الشيخ صاحل كامل للدراسات التجارية اإلسالمية طلب مين األخ املرحوم أ

 أن أساهم مع غريي من الباحثني يف هذا امليدان الذي كرست له سنوات طويلة يف البحث حممود نور
حممود نور نداء ربه قبل أيام معدودة من  /د.وشاءت إرادة اهللا قبل أن تبدأ هذه الندوة أن يليب أ.. والدراسة

وأن يرتله واسع جناته .. ندعو اهللا عز وجل أن يتقبل ما بذله من جهد يف هذا الشأن.. املوعد الذي أعد هلا
  ..بقدر ما أعطى لكليته وجامعته وتالمذته من عطاء

 ألا كانت إيذاناً ببداية عهد جديد هلذا ؛وقد سعدت سعادة كبرية حينما طلبت مين هذه املسامهة
 الذي اختري له مكان الصدارة بني شوامخ »معهد الشيخ صاحل كامل للدراسات التجارية اإلسالمية«العمالق 

،  من أجلهئوكنا نرنو به أن يقدم لنا دراسات جادة يف اال الذي أنش... كليات جامعة األزهر ومعاهده
.. خصوصاً بعد أن هفت النفوس واجتهت صوب املعامالت اإلسالمية.. وهو جمال ميثل عصب احلياة وحمورها

دخل هذا امليدان كثري من املقامرين وقد تلقف بعض املقامرين من عدميي الذمم ما ترنو إليه نفوس املسلمني ف
  لسلب.. ومن الدعوة إليه ستاراً.. واألفاقني ممن اختذوا من اإلسالم شعاراً



 

 ٦٨

لتضع املسلمني على الطريق الصحيح يف .. ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسات.. أموال الناس وأكلها بالباطل
  .معامالم لتتفق مع أحكام الشريعة

وذلك باإلعالن عن هذه الندوة .. فض هذا املعهد سبات عقد كامل من الزمنسعدت مع غريي حني ن
وبداية ألنشطة عديدة مأمولة فيه لكي يؤدي مع أقرانه من املعاهد رسالة اإلسالم .. لتكون فاحتة خري له ولنا

  .وجامعته
لسياسية من منظور وقد هداين اهللا عز وجل يف أن أختار حبثاً هلذه الندوة عن بعض املفاهيم اإلدارية وا

  .إسالمي
وهي ، وكان لزاماً أن أبني قبل الدخول يف موضوع البحث املنهج املتبع وصعوبات البحث يف هذا املضمار

، ملفاهيم اإلدارية والسياسية اليت هلا دالالت خاصة يف اإلسالمامث بعد ذلك اقتطفت بعض ، كثرية ومتعددة
 والقواعد اليت حتكمها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالذاتية اخلاصة للدولة  باعتبار أن اإلدارة؛فبدأت مبفهوم الدولة

ولئن كان من األمهية أن ننوه إىل أن حبث موضوع الدولة يدخل يف نطاق .. اإلسالمية وطبيعتها املتميزة
 وذلك ألن اإلدارة عصب ؛الدراسات الدستورية إال أن الفصل بني الدراسات الدستورية واإلدارية عسري

سوف يتبني أنه يعود للذاتية اخلاصة للدولة اإلسالمية تفرد كثري من املبادئ اليت .. ن وحمل اهتمامهمادراستيال
مث ...  باعتبارها نابعة من تفرد الدولة اإلسالمية بذاتية خاصة وطبيعة مستقلة؛جيب أن تسود اإلدارة اإلسالمية

  .ة اإلسالميةعرجت بعد ذلك لبعض املبادئ اليت جيب أن تسود اإلدار
وإذا كانت بعض هذه املبادئ عرفتها النظم املعاصرة ـ يف مرحلة تالية ـ إال أن استعراضنا هلذه املبادئ 

وكون اإلدارة اإلسالمية متارس ، سوف يكون من منظور إسالمي كمبدأ خضوع اإلدارة للقانون اإلسالمي
  ، بني األنظمة يف اإلسالموالترابط والتكامل ، اختصاصات دينية وأخرى سياسية وإدارية
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والتميز بني املبدأ ، وعدم جواز السعي لشغل املناصب اإلدارية أو الترشيح هلا، وتوازن السلطة مع املسئولية
  .والتطبيق

فقد أعد هذا البحث خالل مشاغل ... وليعذرين أساتذيت وزمالئي أعضاء الندوة إذا كان هناك قصور
  .عمل عديدة

  ، ، ،وعلى اهللا قصد السبيل
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  : منهج البحث والصعوبات اليت تعترض الباحث يف جمال نظم احلكم واإلدارة: أوالً
تصل يف دقتها وإحاطتها ، مل يترك الفقه اإلسالمي جانباً من جوانب احلياة إال وكان له فيه نظريات حمكمة

 كثرياً من احللول اليت ال بل وتضع، باجلانب الذي تنظمه مستوى تفوق فيه مثيالا يف النظم الوضعية احلديثة
  .تزال يف حاجة إىل إجابة شافية هلا يف هذه النظم

وحنن يف أمس احلاجة اليوم الستنباط العديد من القواعد واألحكام اليت تنظم حياتنا من مصادر الشريعة 
بعد هذه ذلك أن األمة اإلسالمية يف حاجة إىل أن تقف اليوم من جديد على مناهجها ، اإلسالمية املختلفة

بعد أن تكالبت كل القوى املعادية لإلسالم ، حتاول أن تعصف، الدوامة املريرة من األزمات اليت در من حوهلا
  .على النيل منها والتوسع على حساا

بد وأن يتم بأسلوب جديد على ضوء دراسة مصادر الشريعة  ال، وحماولة الوقوف على هذه املناهج
من اخلطأ البني االعتماد يف استنباط األحكام أو تقنينها يف الشريعة اإلسالمية على ذلك أنه ، اإلسالمية ذاا

 ألن من شأن ذلك أن يؤدي إىل ختيالت وأغالط يف تكييف الدولة ؛املناهج املستخدمة يف النظم الوضعية
بتها إىل نظم وذلك بربطها أو نس ؛كما ميكن أن يؤدي إىل مسح املفاهيم واملصطلحات اإلسالمية. اإلسالمية

  .تتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية
واستخدمنا أصول صناعتها يف ، وسوف يتبني يف هذا البحث أننا اعتمدنا على مصادر الشريعة اإلسالمية

استخالص القواعد واألحكام فيما يتعلق بقواعد اإلدارة اليت توصلنا إليها دون أن يكون من هدفنا حماولة 
 وذلك ألن النظام اإلسالمي لن يزيد ؛مية لكي تتفق أو تتشابه مع النظم اإلدارية السائدةتطويع الشريعة اإلسال

فضالً وال كماالً إذا ما انتهينا إىل ذلك وإمنا يستمد أصالة جوهره ودقة تنظيماته وإحاطته بكافة أوجه ااالت 
  البشرية من
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بينتها على سبيل احلسم أدلة ، د وأحكامصاحب الكمال املطلق اهللا عز وجل عن طريق ما شرعه من قواع
سواء بنصوص حمددة أو عن طريق االجتهاد يف احلدود والنطاق الذي رمسه ، األحكام يف الشريعة اإلسالمية

  .الشارع اإلسالمي
 ؛كما مل حناول من الناحية املقابلة تطويع النظم املعاصرة لكي تتشابه مع ما انتهت إليه الشريعة اإلسالمية

إىل جانب أنه مل يكن من أهداف املشرع ، ك من شأنه أن يضفي شرفاً على املشرع الوضعي ال يستحقهألن ذل
  .الوضعي أن حيقق ما ابتغاه الشارع اإلسالمي من غايات ومقاصد

دها الدارس بيسر وجي، ة ومتعددةريوإذا كانت حبوث الفقهاء فيما نطلق عليه ـ ااالت اخلاصة ـ كث
إال أن األمر على خالف ذلك فيما يتعلق بنظم ، ملذاهب اإلسالمية على اختالف مناهجهاوسهولة يف خمتلف ا

لة من الصعاب والعقبات ال يواجهها من موذلك جل ؛احلكم واإلدارة فهو ميدان مل يتطرق إليه الفقهاء كثرياً
ليت أشار إليها جمل هذه الصعوبات ـ اوسوف ن، خر من جماالت الفقه اإلسالميآيريد أن يطرق أي جمال 

  : العديد من الفقهاء فيما يلي
 غريه من جوانب التشريع ى عن التطبيق قبل أن ينحيحأن نظام احلكم اإلسالمي قد ن: الصعوبة األوىل

، وهي يف أول نشأا، ويرجع ذلك لكون أول مظاهر االحنراف اليت وقعت يف الدولة اإلسالمية، اإلسالمي
حيت القواعد واألحكام اليت تتعلق باختيار احلكام نطاق وذلك حينما ن، لة دستورية حبتةكان احنرافاً يتعلق مبسأ

وما أدى إليه ذلك من اإلطاحة بقواعد الشورى والعدالة واملساواة اليت أوجبها ، اختصاصام وسلطام
لة اإلسالمية ال يستند وكان ذلك منذ اللحظة اليت اختفت فيها اخلالفة الراشدة وأصبح احلكم يف الدو، اإلسالم

حيث انقلب نظام احلكم يف ، ومنذ ذلك عال صوت القوة واالستبداد على صوت القانون، على الشورى
  اإلسالم إىل نظام ملكي استبدادي يقوم على فرض األمر



 

 ٧٢

  .»ملك عضوض«أو على حد تعبري الفقهاء انقلب هذا النظام إىل ، الواقع املعتمد على القوة والقهر
أن القواعد والنظريات اليت تتعلق بالقواعد الدستورية يف الفقه اإلسالمي غري موجودة يف : ة الثانيةالصعوب

وأصول ، ولكنها موزعة بني كتب الفقه، كما هو الشأن يف سائر ضروب املعامالت، كتب الفقه وحدها
،  وطريقتها يف العرض واملناقشةويف أخبار وتاريخ الفرق اإلسالمية ولكل النهج الذي حنت إليه، ريوالس، الدين

كل ذلك أدى إىل أن أصبحت نظرية اإلسالم السياسية لغزاً من األلغاز وخليطاً من املتناقضات يستخرج منها 
وليس أدل على ذلك حينما يريد الباحث أن يتعرف على ما تذهب إليه بعض الفرق ، الناس ما راق هلم

وهو ما أدى إىل كثري من االحنرافات واألخطاء والتقول على . صوصاإلسالمية من الشيعة واخلوارج يف هذا اخل
ذلك أن بعض هذه ، كما أن ذلك كان ستاراً ومأوى لكل من يريد الكيد لإلسالم، اهللا وشريعته بغري حق

وهو ما نتج عنه يف ، ر وراءها كثريون ممن كانوا يتخذون من التشيع ستاراً للقضاء على اإلسالمالفرق تست
ية نظريات سياسية لكثري من الفرق تبعد الفقه اإلسالمي عن صورته الصحيحة وعن حقيقته اليت رمستها النها

وعن التطبيق الصحيح هلذين املصدرين يف عهد اخللفاء ، وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم، قواعد القرآن الكرمي
  .الراشدين

وتقسيمات خاصة ذا ، لى مصطلحات حمددةأن علماء نظم احلكم واإلدارة تعارفوا ع: الصعوبة الثالثة
وهو ما أدى م إىل التقصري ، العلم على صورة ال يكاد يلم ا كثريون من املنقطعني لدراسة الشريعة اإلسالمية

يف استخالص قواعد وتنظيمات دستورية مستمدة من تعاليم اإلسالم كما رسم إطارها القرآن الكرمي والسنة 
إىل جانب أن هؤالء اعتمدوا على ما توصل إليه الفقهاء يف ، روعية يف الفقه اإلسالميوغريها من مصادر املش

  وهو ما كان مصبوغاً بظروف البيئة ومرتبطاً، العصر العباسي والعصور التالية
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وما كان يشوب تلك اآلراء من فهم غري صحيح لبعض ، باألحوال السياسية واالجتماعية السائدة آنذاك
يلتزم ا املسلمون ـ ، قعت يف التاريخ اإلسالمي فأرادوا استخالص سوابق شرعية ملزمة منهاالسوابق اليت و

واملخاطر اليت تعرض هلا معظم . يف كل العصور ـ مع ما البس هذه السوابق من عوامل الكبت واالضطهاد
ت تستخدمها هذه فوق وسائق اإلغراء والترغيب اليت كان، من كتب يف هذه املسائل خري دليل على ما نراه

، ويكفي أن نشري إىل أن حمنة اإلمام مالك كان سببها فتواه الشهرية بأن اليمني القائم على اإلكراه باطل، النظم
وهو ما يؤدي ضمنياً إىل املساس بشرعية خالفة خلفاء بين العباس نتيجة بطالن أميان البيعة اليت كانت تؤخذ 

له اإلمام حممد بن احلسن الشيباين من اضطهاد نتيجة ملا كتبه يف إىل جانب ما تعرض ، قسراً من املسلمني
وكانت تعرض ، فالبحث يف هذه املوضوعات كان غري مرغوب فيه بعد اخلالفة الراشدة،  »اإلكراه«أحكام 

من يقدم على ذلك ملخاطر استخدام وسائل القهر اليت ال قاب ل له.  
 العلماء الذين ليست هلم دراية بأحكام الشريعة اإلسالمية وطرق املنهج الذي اتبعه بعض: الصعوبة الرابعة

راحوا يثبتون يف ، فهؤالء بعد أن رم ما وصلت إليه النظم األجنبية من تقدم، استنباط األحكام من مصادرها
م فأخذوا يفتعلون احلجج وخيتلقون األسانيد ويفسرون أدلة األحكا، اإلسالم كل ما راق هلم يف هذه النظم

طبقاً ملا يستهدفه من تطويع أحكام الشريعة اإلسالمية هلذه النظم زاعمني أو وامهني أن يف ذلك خدمة يؤدوا 
كما أن البعض ، وكأن يف اإلسالم نقصاً ال يقوم إال إذا استنبطوا منه ما يتوافق مع النظم احلديثة، لإلسالم 

انتهى إىل ،  اإلسالمية وأصول استنباط األحكام منهااآلخر لعدم وقوفه الصحيح على مناهج البحث يف الشريعة
 البحث قوهو ما أوقع هؤالء وهؤالء يف مزال، نتائج غريبة وغري مقبولة وتتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

  لذلك كثرياً ما، وتقييمه بغري قيمه، ومتاهات حماولة إلباس اإلسالم ما ليس منه
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، سالم إىل الدميقراطية أو االشتراكية أو تنسب هذه النظم إىل اإلسالمجند من الدراسات والبحوث تنسب اإل
إىل جانب أن البعض اآلخر أخذ يستخلص القواعد واألحكام اليت تتعلق بالنظام اإلداري مستخدماً القواعد 

ول يف مصادر فراح يصول وجي، واألصول واملعايري اليت تتالءم مع املعايري اليت انتهى إليها شراح القانون الوضعي
عبد احلميد متويل يف كتابه نظم احلكم يف /د.ومن هذا الفريق أ، ويعترف مبصادر ويبطل أخرى، الشريعة

وذهب إىل تقسيم السنة إىل سنة دستورية ، اإلسالم حيث ذهب إىل نفي داللة القرآن على وجوب اخلالفة
ينال من أحاديث مقطوع بصحتها منتهياً إىل كما أخذ ، وأخرى غري دستورية وأجاز العمل باألوىل دون الثانية

إال أنه طعن نزاهتهم ، مع أن هذه األحاديث رواها الثقاة كالبخاري ومسلم، فهم غريب وتفسري عجيب هلا
زاعماً أا من األحاديث اليت وضعها أولئك الذين اختذوا من امللق والرياء والزلفى إىل امللوك واألمراء املستبدين 

والقياس وغري ذلك من ، فوق أنه أبطل حجية اإلمجاع وجواز وقوعه،  األحاديث بضاعةصناعة ومن وضع
النظريات «ضياء الدين الريس يف كتابه  /د.كما نرى هذا املسلك فيما ذهب إليه أ. )1(املصادر امع عليها
ـ من نفي الصفة ـ الذي يعترب حبق أول دراسة موضوعية يف النظام السياسي اإلسالمي »السياسية اإلسالمية

الدينية عن اإلمجاع زاعماً أنه يف الواقع برهان تارخيي يتخذ تاريخ األمة يف ماضيها أو يف عصور معينة مناذج 
  .تصلح للقياس أو جيب أن يقاس عليها

طبقاً ، هو استخالص القواعد والنظم يف جمال القانون العام اإلسالمي، من أجل ذلك كان هدفنا األساسي
دون أن نفتعل احلجج أو حناول تطويع القواعد والنظم يف الفقه اإلسالمي لنظم ، ول النظام ذاتهلقواعد وأص
  غريبة عنها

                                     
رئيس الدولة بني الشريعة اإلسالمية والنظم «عبد احلميد متويل يف رسالتنا / لتفصيلي على رأي الدكتورانظر ردنا ا )١(

  . وما بعدها١٩١ ص١ جـ»الدستورية املعاصرة
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  .وقد قمنا باستخدام هذا املنهج أيضاً يف العديد من الدراسات اليت قمنا ا، ومتعارضة معها
  . البحثواستكماالً هلذا املنهج الذي يتواءم وطبيعة الشريعة اإلسالمية أعددت هذا

وهو ما يثبت ، ما حوته الشريعة اإلسالمية من ضوابط وقيود حتدد نطاق ممارسة السلطة العامة لوظائفها
كما يثبت كمال ورقي ما حوته الشريعة اإلسالمية من قواعد ، مرونة الشريعة اإلسالمية وصالحيتها للتطور

  .وأحكام يف نطاق القانون العام اإلسالمي
القانون العام اإلسالمي من الشريعة اإلسالمية حسب أصول صناعتها يتطلب من وهدف استجالء قواعد 

واقفاً على ، ملماً بأصول وعلل أحكامها، الداجل إليه أن يكون ملماً بالشريعة اإلسالمية متعمقاً يف فهمها
ث أن تتوفر كما يتطلب هذا اهلدف ـ قبل ذلك كله ـ من الباح، هاتمعانيها ومقاصدها واملصاحل اليت استهدف

له احليدة املطلقة يف املقارنة العادلة بني مسو وكمال ما وصلت إليه الشريعة اإلسالمية منذ أربعة عشر قرناً من 
  .)1(الزمان وبني النظريات القانونية احلديثة اليت تتبدل وتتغري بني احلني واآلخر

من إال واستطاع القانون اإلسالمي يف فلن متضي فترة من الز، وإذا ما وقفنا مجيعاً يف حتقيق هذا اهلدف
  .فترة ما ـ طالت أو قصرت ـ أن يكون له التسيد الذي أراده اهللا عز وجل

  : الدولة اإلسالمية ماهيتها وطبيعتها: ثانياً
الدولة اإلسالمية دولة عقائدية مبعىن أا تؤسس على عقيدة التوحيد وتسري وفق رسالة اإلسالم األمر الذي 

وبعد ذلك نبني ، ومدى انطباق تعريف الدولة يف الفقه املعاصر عليها، بني ماهية هذه الدولةيستوجب أن ن
  طبيعة 

                                     
  .٢٠٧ ، ص ١ضياء الدين الريس يف رسالتنا جـ/ انظر ردنا على الدكتور )١(



 

 ٧٦

  .هذه الدولة ومن مث نتناول هاتني املسألتني ذلك البتناء األسس اإلدارية اليت حتكم مؤسسات الدولة
  : ماهية الدولة اإلسالمية

جمموعة من «ذهب إىل ذلك معظم الشراح بأا تعرف الدولة يف الفقه الدستوري املعاصر حسب ما 
والسؤال اآلن عن مدى انطباق هذا  .»األفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم حمدد وخيضعون لسلطة سياسية

  .التعريف على الدولة اإلسالمية
ذلك ذلك أنه إذا كانت اإلجابة بنعم فإن ، إن اإلجابة على هذا السؤال ترتب نتائج من اخلطورة مبكان

يعين بداهة أن الدولة اإلسالمية شأا شأن سائر الدول يف عاملنا املعاصر ال تشذ عنها وال ختتلف يف أسسها 
فإن ذلك يقتضي بنا أن نقف على ... أما إذا كانت اإلجابة بال... ومكوناا عن غريها من الدول املعاصرة

أم .. امها توافر العناصر األساسية للدولة املعاصرة وهل ميكن أن يكفي لقي؟ماهية هذه الدولة وما هي مكوناا
ومن ، أن الدولة اإلسالمية هلا مكونات وأسس ختتلف عن األسس واملكونات اليت تكفي لقيام الدولة املعاصرة

  .مث حتتاج إىل قواعد إدارية تتواءم مع هذه األسس واملكونات
الدول ختتلف يف طبيعتها وغاياا عن سائر ابتداء نقرر يف وضوح أن الدولة اإلسالمية طراز خاص من 

  .الدول املعاصرة
هذا النظام القانوين حيدد .. ويرجع هذا التباين واالختالف إىل تفرد الدولة اإلسالمية بنظام قانوين حمدد

 وهو ينبع أساساً من جمموعة من القواعد اإلهلية.. اإلطار العام ملختلف السلطات العامة يف الدولة اإلسالمية
كما حتدد سلوك وأفراد اجلماعة .. تتشكل وفقاً هلا غايات الدولة وأهدافها وحدود ونطاق كل سلطة

  .حبيث تعد هذه القواعد إطاراً قانونياً ملزماً للجماعة اإلسالمية بأسرها.. اإلسالمية حكاماً وحمكومني



 

 ٧٧

ا على العناصر واألركان كل ذلك أدى إىل القول بأنه ال يكفي لقيام الدولة اإلسالمية جمرد توفره
دولة  «وإمنا لكي تعترب الدولة ، والسلطة السياسية ، وهي الشعب واإلقليم، األساسية للدولة يف الفقه املعاصر

جيب أن تتوفر إىل جانب هذه املكونات املادية اليت تشكل الكيان املادي للدولة اإلسالمية مكونات  »إسالمية
وهذا ، أو ما نطلق عليه بالكيان القانوين للدولة اإلسالمية، ان الروحيأخرى روحية أو معنوية تشكل الكي

وإمنا يؤثر تأثرياً مباشراً يف كل عنصر من ، الكيان األخري ليس من شأنه أن يضيف عناصر أخرى للكيان املادي
عد ويف كل وضع من أوضاعه ويتمثل اجلانب أو الكيان الروحي يف جمموعة القوا، عناصر الكيان املادي

وعالقة ، على ضوئها تتحدد غاية الدولة وأهدافها، واملبادئ اليت أوجبها اإلسالم باعتبارها قواعد حتمية وباتة
وهذا نظام إهلي ال متلك اجلماعة اإلسالمية تعديله أو تغيري ، احلكام باحملكومني يف ارتباطهم بعضهم ببعض
الذي يستوجب معه القول بأن الدولة اإلسالمية حمكومة األمر . مضمونه إال يف احلدود اليت رمسها النظام ذاته

وعلينا . وال متلك اجلماعة اإلسالمية والسلطات اليت متثلها إال العمل يف حدودها، سلفاً بقواعد وأحكام ملزمة 
  .وبدوا ال ميكن أن تكون الدولة إسالمية، بعد ذلك أن نوضح العناصر اليت تتألف منها الدولة اإلسالمية

وحيوي العناصر املادية اليت ،  األول مادي :سبق اإلشارة إىل أن الدولة اإلسالمية تقوم على كياننيوقد 
ويتمثل يف جمموعة القواعد واألحكام اإلهلية اليت أوجبها ، والثاين معنوي أو روحي ، تتألف منها الدولة

  : اإلسالم
  : الكيان املادي: أوالً

سية اليت يكفي توافرها لكي يوصف اتمع السياسي يف الفقه القانوين وهو يتمثل يف جمموعة العناصر األسا
  وهذه العناصر »دولة«املعاصر بأنه 



 

 ٧٨

فمعظم الشراح يرون أن أي جمتمع يتوفر على هذه العناصر يكون ، هي الشعب واإلقليم والسلطة السياسية
  .دولة
  : الكيان القانوين: ثانياً

 »الكيان القانوين« الكيان الروحي وإن كنا نفضل أن نطلق عليه. )1(وهو الذي أطلق عليه بعض الشراح
فضالً عن أن هذه التسمية تظهر لزومه وحتميته لكي ، تعبرياً عن حتمية حتققه وعدم انفكاكه عن الكيان املادي

  .»إسالمية«تسمى الدولة بأا 
العقيدة والتشريع اليت فرضها اهللا ويشمل هذا الكيان جمموعة القواعد واألحكام والضوابط اإلهلية يف نطاق 

كما حيدد هذا ، واليت يتحدد مبقتضاها اإلطار العام الذي يلتزم به املسلمون حكاماً وحمكومني، عز وجل 
اإلطار يف ذات الوقت نطاق السلطات العامة يف الدولة اإلسالمية وأهدافها وعالقاا سواء أكانت عالقات 

أم كانت عالقات بني السلطات العامة يف الدولة ، أو احلرب أو احلياددولية بني الدول يف حالة السلم 
أم عالقات بني هذه السلطات واحملكومني ـ مسلمني كانوا أو غري مسلمني ـ كما أا أيضاً حتدد ، اإلسالمية

  .اإلطار لسلوك احملكومني أنفسهم يف عالقام بعضهم ببعض
مية ليس من شأنه أن يضيف إىل جانب الكيان املادي عناصر والكيان القانوين أو الروحي للدولة اإلسال

وإمنا يضفي على العناصر املادية اليت حيتويها الكيان املادي للدولة اإلسالمية طابعاً خاصاً ، جديدة فحسب 
حبيث ميثالن بناء  ؛ويسمو على غريه من النظم املعاصرة، وذاتية مستقلة ينفرد ا النظام السياسي اإلسالمي 

متماسكاً يعمل يف ظل قواعد حمكمة ونظام حمدد ميثل اإلطار امللزم للجماعة اإلسالمية بأسرها وعلى ضوء 
  ذلك ميكن أن نضع

                                     
  . وما بعدها٢١ صحممد عبد اهللا العريب ـ نظام احلكم يف اإلسالم ـ/ د )١(



 

 ٧٩

جمموعة من األفراد حبسب الغالب من املسلمني يقيمون يف دار اإلسالم «إا  :تعريفاً للدولة اإلسالمية فنقول
 والضوابط اإلهلية يف نظام العقيدة والتشريع وخيضعون لسلطة سياسية ويلتزمون التزاماً حتمياً وقاطعاً بالقواعد

ولسنا يف حاجة إىل بيان ما يستوجبه . »ثال ألحكام الشريعة اإلسالمية وكفالة حتقيق ما أمرت بهتمتلتزم باال
ن يكفي توافر وإمنا يكفي أن نشري فحسب أنه بالنسبة للدولة املعاصرة إن كا، تعريفنا السابق للدولة اإلسالمية 

فإنه يف الدولة اإلسالمية يتطلب األمر أن يكونوا من املسلمني ، أي عدد من الناس لكي يتوافر عنصر الشعب
كما أنه إذا كان اإلقليم ال يشترط فيه أي شروط يف الدولة املعاصرة فإنه يف الدولة ، مجيعاً أو أغلبيتهم

ودار ، سلمني دون أن توجد أي حواجز أو تأشرياتاإلسالمية هو دار اإلسالم الذي هو وطن جلميع امل
حبيث يأمن اجلميع مسلمني وغري مسلمني بأمان  ؛اإلسالم يتحتم أن تكون القوة واملنعة فيها للمسلمني وحدهم

ويف النهاية إذا كان الفقه املعاصر ال يشترط يف السلطة السياسية أي شروط سواء أكانت ملكية أم . اإلسالم
فإن هذه السلطة يف الدولة اإلسالمية ، تولت بالقوة والغصب أم بإرادة األمة، دية أو دميقراطيةمجهورية استبدا

وهي ال تنال شرف هذه التسمية إال إذا قامت مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حفظ ، هي حكومة اخلالفة 
لمني وبدون ذلك فإا ال الدين وسياسة الدين على حنو حيقق مقصود الشارع وغاياته ومصلحة مجاعة املس

  .تسمى حكومة خالفة
وإال فإنه يتحتم أن تفقد الدولة ، من هنا نرى وبوضوح امتزاج الكيانني على حنو ال ميكن الفصل بينهما 

وتعد يف هذه ، وتنسحب عنها الذاتية والتفرد اللذان مييزاا على سائر الدول األخرى، اإلسالمية صفتها هذه 
  .»دولة إسالمية«غري أا ال تسمى بأا ، ائر الدولاحلالة دولة مثل س

بد أن تتحقق فيها عناصر الدولة املعاصرة من شعب  ومن مث فإن دار اإلسالم لكي توصف بأا إسالمية ال
  وفضالً عن ذلك يسود فيها ، وإقليم وسلطة



 

 ٨٠

  .نيحكم اهللا عقيدة وشريعة وحبيث يكون اجلميع خاضعاً ومطيعاً ألحكام رب العامل
  : طبيعة الدولة اإلسالمية

ذلك أن الكيان القانوين ، أشرنا فيما سبق إىل أن الدولة اإلسالمية ختتلف عن غريها من الدول املعاصرة
ومبقتضى تلك الوضعية فإنه ، للدولة اإلسالمية جيعل هلا وضعية متميزة بني أشكال الدول يف اتمعات املعاصرة

وهل هي دولة ، عة الدولة اإلسالمية وموقفها من األنظمة السياسية املعاصرة ال جيوز لنا عند البحث عن طبي
أم اشتراكية إىل غري ذلك من املسميات ـ أن نشبهها أو نطلق عليها وصفاً أو اصطالحاً من ، دميقراطية

 معني كما ال جيوز أن ننسبها إىل نظام، األوصاف أو املصطلحات اليت تعارف عليها شراح القانون الدستوري
  .»اإلسالم«أو ننسب نظاماً معيناً إليها اكتفاء بنسبة هذه الدولة إىل 
، ودقة تنظيماته وإحاطته لكافة أوجه ااالت البشرية، ذلك أن التنظيم اإلسالمي يستمد أصالة جوهره

ظم عن طريق ما شرعه من قواعد وأحكام تن، من صاحب الكمال املطلق اهللا عز وجل، ونبل غاياته ومسوها
أو عن طريق ، هذه الدولة بينتها على سبيل احلسم أدلة األحكام يف الفقه اإلسالمي سواء بنصوص حمددة

ومن هنا فإنه عند البحث عن طبيعة الدولة ، االجتهاد يف احلدود والنطاق الذي رمسه الشارع اإلسالمي
أو غري ذلك من ، أو اشتراكيةفهي ليست دميقراطية ، فإا فقط دولة إسالمية »دار اإلسالم«اإلسالمية 

املسميات اليت شاعت يف الغرب أو الشرق على حد سواء حىت ولو كان بني نظمها أوجه الشبه مبا انتهى إليه 
وذلك ألن من شأن إطالق هذه املسميات أن يؤدي إىل ختيالت  ؛التطور الدستوري يف أنظمة احلكم املعاصرة
كما أن من شأن ذلك أيضاً أن يؤدي إىل مسخ املفاهيم ، اإلسالمأو أغالط يف فهم التطور احلقيقي لدولة 

  تأخذ فيها، وذلك بربطها ونسبتها إىل نظم وضعية، واملصطلحات اإلسالمية



 

 ٨١

  .تشابه مفاهيمها ودالالا يف النظام السياسي اإلسالميتاللة خاصة ال تتطابق أو داملفاهيم واملصطلحات 
ذلك أن الشريعة اإلسالمية ، ا دولة تنحو حنو حتقيق الدولة العامليةويرتبط بطبيعة الدولة اإلسالمية أ

لكل البشر وأا خامتة الشرائع فضالً على أا ، وباعتبارها دين اهللا اخلالد ورسالته األزلية، حبسب طبيعتها
 : مصداقاً لقوله عز وجل ؛خرآشريعة عامة ليست جلنس دون              

     ً )1(.  
 : وقوله عز وجل               )2(.  

ومن ، ويف واقعها ويف شكلها ويف عقيدا ويف شعائرها ويف شريعتها ، فدعوة اإلسالم عاملية يف أساسها 
  .)3(امليتها من عاملية دعوة اإلسالممث فإن الدولة اإلسالمية تستمد ع

وبدون التسليم بأن الدولة اإلسالمية طراز خاص من الدول خيتلف يف طبيعته وذاتيته عن سائر الدول 
وذلك كقيام  ؛املعاصرة فإننا سوف ال نفهم أموراً تبدو متناقضة إذا ما حكمنا عليها مبنطلق النظم املعاصرة

 االختصاصات الدينية اليت تستهدف حفظ الدين وسياسة الدنيا على النحو الدولة اإلسالمية على اجلمع بني
ألن  ؛الذي حيقق مقصود اخلالق يف اخللق والتحفظ يف قبول حكم األغلبية إذا انتهى إىل حكم خيالف الشرع

دولة لذلك أكد جانب كبري ممن وقف على ذاتية ال. هذه األمور مترتبة على الطبيعة اخلاصة للدولة اإلسالمية
  .)4( اإلسالمية إىل أن اخلالفة اإلسالمية نوع خاص من أنواع احلكومات

                                     
  .١٥٨القرآن الكرمي ـ سورة األعراف ـ اآلية  )١(
  .٢٨القرآن الكرمي ـ سورة سبأ ـ اآلية  )٢(
  .٥فتحي عثمان ـ مقدمة كتاب دولة اإلسالم والعامل ـ ص/ دكتور  )٣(
  .٢٣عبد الرزاق السنهوري ـ اخلالفة ـ ص/ الدكتور )٤(

  .٥٢ نظرات حول الفقه الدستوري يف اإلسالم صأمحد كمال أبو اد ـ/  أستاذنا الدكتور  
  .٣٥ ـ ٣١ اإلمام أبو األعلى املودودي ـ نظرية اإلسالم وهديه ص   

  . وما بعدها٢٠فتحي عثمان ـ دولة الفكر ـ ص/ دكتور   



 

 ٨٢

إذا ما سلمنا بأن الدولة اإلسالمية طراز خاص من الدول هلا ذاتيتها وطبيعتها اخلاصة اليت تتميز ا على 
، اجلهاز اإلداريسائر الدول املعاصرة فإن ذلك ميكن أن يوضح العديد من القواعد اإلدارية اليت جيب أن تسود 

ومن بني هذه القواعد ضرورة اشتراط اإلسالم يف القادة اإلداريني الذين ، واليت ال نظري هلا يف اإلدارة املعاصرة
 ؛وذلك ألن هذا الشرط يتعلق بذاتية الدولة اإلسالمية وطبيعتها اخلاصة ؛ميارسون الوالية العامة على املسلمني
فضالً عن أنه سوف ال ،  حتقيق األهداف والغايات اليت ابتغاها اإلسالموذلك ألن غري املسلم ال يعمل على
فال يتصور ترتيباً ، ولكون الدولة أساساً تؤسس على اإلسالم وتنبين عليه، يراعي ما أوجبه الشارع اإلسالمي

صوص والية وكان من املنطقي أن متنع الن، على ذلك أن ميارس أعمال الوالية العامة من ال يدين بدين اإلسالم
 : لذلك حسم القرآن الكرمي هذه املسألة يف قوله عز وجل، غري املسلم على املسلم         

         )1(.  
ع والفالح ومن القواعد اإلدارية اليت أخذ ا اإلسالم وتتعلق بذاتية هذا النظام األخذ مبعيار التقوى والور

للمفاضلة يف اختيار القادة اإلداريني وضرورة توفر القدوة احلسنة فيهم وقيام العملية اإلدارية على الصدق 
 اإلدارة لتحقيق مقاصد اهللا يف اخللق ومراعاة املصلحة العامة جلماعة ىوضرورة أن تسع، واألمانة يف املعاملة

لكل السلطات يف الدولة اإلسالمية واستناد العملية اإلدارية واعتبار هذه املصلحة أساس ممارستهم ، املسلمني
فضالً عن ضرورة أعمال الشورى يف تسيري أعمال اإلدارة لرقابة األمة ، على القيم واألخالق اإلسالمية

وكل هذه القواعد اإلدارية مستمدة أساساً من ذاتية النظام اإلسالمي ، اإلسالمية مبقتضى واجب احلسبة
  .وال نظري هلا يف النظم اإلدارية املعاصرة، اصة وطبيعته اخل

                                     
  . وما بعدها٩حسين جابر ـ العالقات الدولية يف اإلسالم ـ ص/ دكتور=   
  .٨٣ ـ ٨٢ذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم صعبد الكرمي زيدان ـ أحكام ال/  دكتور  

  .١٤١القرآن الكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية  )١(



 

 ٨٣

  : قاعدة توازن السلطة مع املسئولية: ثالثاً
وطبقاً هلذه القاعدة ، ومن القواعد اليت توصل إليها علماء اإلدارة العامة قاعدة توازن السلطة مع املسئولية

وتنقص ، ئم على السلطة أو االختصاصفإن املسئولية تتزايد كلما تزايدت السلطات املوكولة إىل الشخص القا
 خماطر جسيمة يف جهاز ألنه من القواعد اليت ميكن أن تؤدي إىل ؛بنقصاا فالسلطة تقترن باملسئولية وتوازيها

 شخص من األشخاص الذين حيتلون درجة من درجات السلم اإلداري سلطات واسعة ىاإلدارة العامة أن يعط
قرير مسئوليته على هذه السلطات أو أن تكون هذه املسئولية دون السلطة اليت دون أن تقرر القواعد الكفيلة بت

منحت له فشأن ذلك ميكن أن يؤدي إىل االستبداد والتسلط وعلى النقيض من ذلك فإنه من الظلم البني اايف 
  .لقواعد العدل أن يسأل شخص من األشخاص عن عمل من األعمال وهو جمرد من السلطة يف نطاقه

حيث يتميز النظام ،  كشف الفقه اإلسالمي عن هذه القاعدة بصورة مل يبينها أي نظام وضعيوقد
اإلسالمي على غريه من النظم اليت مل تعرف هذه القاعدة إال يف وقت حديث نسبياً فال يوجد يف اإلسالم من 

ناً مقدساً أو هو معصوم من  وذلك ألن عدم املسئولية تعين أن غري املسئول حيتل مكا؛يكون مبنأى عن املسئولية
وليس يف اإلسالم من حيتمل هذه املكانة سوى األنبياء ، وبالتايل غري مسئول عن أعماله وتصرفاته، اخلطأ 

والرسل؛ ذلك أن كل مسلم مسئول عن تصرفاته وأفعاله أمام اهللا عز وجل وأمام نفسه وضمريه وأمام اتمع 
السلم اإلداري يف الدولة اإلسالمية يكون مسئوالً عن األعمال وكل من حيتل درجة من درجات ، اإلسالمي

وتندرج ، ؤمتن عليهاوكل مؤمتن مسئول عما ، ذلك أن الوالية يف نظر الفقه اإلسالمي أمانة، اليت يكلف ا
. قواعد املسئولية وتعظم وتشغل كلما ازدادت الواجبات حىت تصل إىل قمة السلطة حيث جند قمة املسئولية

 آخر إذا كان رئيس الدولة يف الفقه اإلسالمي يهيمن على السلطة اإلدارية يف الدولة واجلهاز اإلداري ا ومبعىن
  نطاقاً ومدىأوسع فإن مسئوليته 



 

 ٨٤

كما ،  ألا تشمل مسئوليته عن األعمال والتصرفات والسلطات اليت ميارسها؛عن مسئوليات غريه من احلكام
فهي ثقيلة إذن بثقل الواجبات ،  ووالته يف سائر أحناء الدولة اإلسالميةتشمل مسئوليته عن تصرفات عماله

نه يف حالة عدم احترام قواعد ألوقد تشددت الشريعة اإلسالمية يف تقرير مسئولية احلكام؛ . امللقاة على عاتقه
األجهزة اإلدارية يف يكون ذلك مؤدياً ال حمالة إىل خلل مجيع ، القانون اإلسالمي واإلقدام على خمالفته من قبلهم

  .كما ميكن أن يؤدي إىل عدم امتثال الرعية إىل حكم القانون، وإىل أن يستشري الفساد يف البالد، الدولة
سواء يف القرآن أو ، وقاعدة توازن السلطة مع املسئولية تدل عليها أدلة األحكام يف الشريعة اإلسالمية

  .لعظيمني يف عهد اخلالفة الراشدةلي هلذين املصدرين امالسنة أو يف التطبيق الع
 : ففي القرآن الكرمي جند العديد من اآليات تدل على هذه القاعدة منها قوله عز وجل      

   ) 1( .وقوله :                  

     )2( . كما أن السنة النبوية بينت هذه القاعدة بياناً حامساً منها قوله):( أال كلكم راع
والرجل راع على أهل ،  فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته؛وكلكم مسئول عن رعيته
وعبد الرجل راع ، يت زوجها وهي مسئولة عنهمواملرأة راعية على أهل ب، بيته وهو مسئول عن رعيته

وهو ما يدل داللة كافية . ) )3ال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيتهأ، على مال سيده وهو مسئول عنه
ونرى قاعدة توازن السلطة مع املسئولية يف ، على أنه ليس يف اإلسالم من ميكن أن يكون يف منأى عن املسئولية

وال ميكن فصل ، حيث كان يرى أن السلطة واملسئولية متوازيتان، كه واضحةفكر عمر بن اخلطاب ومسل
  الواحدة عن األخرى

                                     
  .٢١القرآن الكرمي ـ سورة الطور ـ اآلية  )١(
  .٢٧القرآن الكرمي ـ سورة األنفال ـ اآلية  )٢(
  .٧٧ ص٩ ، جـ ٤١ ص٧البخاري ـ صحيح البخاري جـ  )٣(



 

 ٨٥

. »أميا عامل يل ظلم أحداً فبلغتين مظلمته فلم أغريها فأنا الذي ظلمته«: يقول عمر. يف الدولة اإلسالمية
وال خيتار أحدهم ألي ، الوالةولكونه كان يعترب نفسه مسئوالً عن عماله ووالته فإنه كان يتشدد يف اختيار 

وقد عرب عمر عن قاعدة توازن السلطة ، عمل من األعمال إال إذا توفرت فيه الشروط اليت يتطلبها ذلك العمل
وال يتغيب عين فآلو ،  من أمركم فيليه أحد دوينيءفواهللا ال حيضرين ش«: مع املسئولية يف حماسبته لعماله بقوله

كما كان عمر . )1(»أحسنوا ـ أي الوالة ـ ألحسنن إليهم ولئن أساءوا ألنكلن مولئن ، فيه اجلزاء واألمانة
فإا تتحمل مسئولية أكثر ، يرى أن الوالية العامة على املسلمني حبكم أا مجاع السلطة ومنبعها وأساسها 
وقد ، المية يف الدولة اإلسيءوأعظم من غريها من الواليات األخرى؛ لذلك كان يرى أنه مسئول عن كل ش

  .)2( »لو فر مجل ضياعاً على شط الفرات خلشيت أن يسألين اهللا عنه«: عرب عن ذلك بقوله
من هنا نتبني أن اإلسالم رسم قاعدة توازن السلطة مع املسئولية بطريقة مل تعرفها النظم اإلدارية يف الشرق 

  .بطريقة دقيقة حتول دون تعسف السلطة واحنرافها، أو الغرب
  : خضوع اإلدارة العامة يف الدولة اإلسالمية للقانون اإلسالمي: رابعاً

ويتضمن هذا املبدأ أن ، أو ما يطلق عليه مبدأ املشروعية، ساد النظم اإلدارية املعاصرة مبدأ سيادة القانون
زمة كما ال تكون مل، أعمال اهليئات العامة وقراراا امللزمة ال تكون صحيحة وال منتجة آلثارها القانونية

حبيث مىت صدرت باملخالفة هلذه ، إال مبقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا اليت حتكمها، لألفراد املخاطبني ا
ويكون من حق األفراد ذوي املصلحة طلب إلغائها والتعويض عنها أمام ، القواعد فإا تكون غري مشروعة

  .)3(احملكمة املختصة

                                     
  .٢٧٥ ص ٧ابن سعد ـ الطبقات جـ  )١(
  .٣٠٥ ص ٣ابن سعد ـ الطبقات جـ  )٢(
  .٥ ص١٩٦٣طعيمة اجلرف ـ مبدأ املشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون طبعة / أستاذنا الدكتور )٣(



 

 ٨٦

 التطبيق إال بعد كفاح مرير توفيقاً بني احلرية والسلطة تتم مبقتضاه املوازنة وهذا املبدأ مل يقنن ويأخذ جمال
  .)1(بني حقوق األفراد يف أن يعيشوا احلرية وينعموها وبني حقوق السلطة العامة يف العمل والتنظيم

عضهم حبيث تتأكد سيادته ليس يف مواجهة عالقة األفراد ب ؛ويقتضي هذا املبدأ أن يسود القانون اجلميع
. ببعض فحسب وإمنا أيضاً جيب أن تسود يف مواجهة العالقة بني األفراد والدولة وغريها من اهليئات احلاكمة

وذلك بأن ختضع القاعدة الدنيا ، خر جيب أن خيضع اجلميع حكاماً كانوا أم حمكومني حلكم القانونآومبعىن 
لقانونية كما يقضي هذا املبدأ أيضاً خبضوع تصرفات للقواعد األعلى منها طبقاً ملا ميليه مبدأ تدرج القواعد ا

  .اهليئات احلاكمة للهيئات األعلى منها اليت حتتل درجة أعلى منها على سلم التدرج
كما أن كل تصرف قانوين يصدر من ، ومن مث فإن كل قاعدة يتحتم أن ال تتعارض مع القواعد األعلى

، قانوين وفقاً للموقع الذي تشغله هذه اهليئة على سلم التدرجإحدى اهليئات يأخذ مكانه بني قواعد النظام ال
وعلى ذلك فإنه يتحتم أن تتواءم تصرفات اهليئات احلاكمة وفق ما تقضي به قواعد التدرج حبيث ختضع 

  .اهليئات الدنيا للهيئات اليت تشغل الدرجات األعلى على سلم التدرج
قاعدة الدنيا للقاعدة األعلى منها حىت تصل إىل القاعدة وهكذا يف ظل قواعد املشروعية الوضعية ختضع ال
وهي القاعدة الدستورية اليت حتتل قمة تدرج القواعد ، العليا اليت تسود كل القواعد وحتتل قمة اهلرم القانوين

وقواعد الشرعية ختتلف من نظام إىل . القانونية وتسيطر على غريها من القواعد من حيث الشكل واملوضوع
كما أنه ليست هناك قواعد تتسم بالثبات واالنضباط ميكن أن نرد إليها ، كما ختتلف من وقت آلخر  ،نظام 

  وفوق ذلك كله فإن ، كافة القواعد

                                     
 وما بعدها ، وأيضاً ١٥علي جريشة يف رسالته السابق اإلشارة إليها ص/ للمزيد من التفصيل يرجع الزميل املستشار )١(

  . وما بعدها٥ـ املصدر السابق صطعيمة اجلرف / أستاذنا



 

 ٨٧

ومن ، أساس املشروعية الوضعية مل يتفق الفقه الوضعي عليه وال زال حمل جدل وخالف كبري يف الفقه املعاصر
لذلك نرى مع غرينا أن الشرعية الوضعية برغم التطور الذي طرأ على ، هنا يكمن اخلطر يف الشرعية الوضعية

والشرعية تبدو غري ذات أثر طاملا أن القانون الذي ، فإن األمر ال يزال غري مستقر، هذا املبدأ عند شراح القانون
للحظة وأن الشرعية املأمولة هي اليت تتحقق يف ا، ختضع له السلطة متلك أن تشكله كيف شاءت ومىت شاءت
إذا كانت السلطة مبجموع درجاا والشعب من ، اليت جتد السلطة حدودها وجتد الشرعية قيمتها واحترامها
ولكن من صنع ، وكان القانون ليس من وضع أيديهم، ورائها خيضعان لسلطان أعلى منهم مجيعاً وأقوى وأكرب

.. إذا كان احلكم هللا.. تها واحترامهاوجتد الشرعية قيم، جتد السلطة حدودها.. من هو أعلى وأقوى وأكرب
  .)1(والكل من بعده ـ حاكماً وحمكوماً ـ عابد له ومطيع، وكان الشرع من صنعه

 أن تتشكل تصرفات بيوج، أو يف القوانني الوضعية، وإذا كان مبدأ املشروعية يف الشريعة اإلسالمية
اإلسالمية والقوانني الوضعية ليس من شأنه أن غري أن هذا التشابه بني الشريعة ، السلطات احلاكمة وفقاً له

وذلك يرجع إىل كون . يؤدي بنا إىل القول أن هناك تطابقاً يف مفهوم املبدأ يف اإلسالم ويف القوانني الوضعية
مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي يتسم مبجموعة من السمات واخلصائص متيزه عن مبدأ متميز له داللته 

ويرجع ذلك إىل أن املبدأ يف الشريعة اإلسالمية يتسم باخلصائص اليت .. ن تفرد وذاتية الدولةاخلاصة النابعة م
  : نتعرض هلا يف اآليت

  .من ناحية املصدر فهو نابع من اإلرادة اإلهلية مصدر الشرعية: أوالً
  .من حيث كونه يتسم باإلطالق فال يتغري بتغيري الزمان أو املكان: ثانياً
  . كونه يسبق وجود الدولة وسلطاا العامةمن حيث: ثالثاً

                                     
  .١٨ ، ١٧علي جريشة ـ املصدر السابق ص/ نقالً عن زميلنا الفاضل الدكتور )١(



 

 ٨٨

  . من حيث كونه مبدأ ثابتاً ميثل شرعية أبدية متتنع على التأقيت: رابعاً
  .من حيث كونه مبدأ شامالً ينظم أوجه احلياة يف مناحيها املختلفة: خامساً

  : وذلك على التفصيل التايل
  :  من حيث املصدر-١

 وذلك ؛سالمي على مبدأ املشروعية يف القوانني الوضعية من ناحية املصدريسمو مبدأ املشروعية يف الفقه اإل
قرآن ـ سنة ـ إمجاع ( منه ىوألنه نابع من اإلرادة اإلهلية أياً كان الدليل املستق، ألن األول من عند اهللا عز وجل
ومن هنا ،  إىل الوحيوذلك لكون أدلة األحكام يف الشريعة اإلسالمية مردها ؛)ـ قياس إىل غري ذلك من األدلة

 وذلك ألن اإلرادة اإلهلية ـ مصدر األحكام يف الشريعة اإلسالمية ـ ؛ونتيجة لذلك يتحقق مسو املبدأ وكماله
، وهو ما يوفر للمشروعية اإلسالمية ميزة ال تتحقق مطلقاً ألي شرعية وضعية، تسمو وتعلو على كل إرادة بشرية

 ألنه ؛الشريعة اإلسالمية يتسم بالكمال املطلق الذي تتصف به الذات اإلهليةوتتحدد هذه امليزة يف كون املبدأ يف 
اهللا عز وجل ولكونه ينبع من صاحب الكمال املطلق فهو يعرب يف ذات ، ينبع أساساً من صاحب الكمال املطلق

ريعة اإلسالمية يف أكثر وقد أكد القرآن الكرمي هذه اخلاصية اليت تتوفر للمبدأ يف الش. الوقت عن العدل اإلهلي املطلق
             )1(.     : من موقع

        )2(.       )3(     

              )4(.   

      )5(.   

                                     
  .٤ ، ٣القرآن الكرمي ـ سورة النجم ـ اآلية  )١(
  .١١٥القرآن الكرمي ـ سورة األنعام ـ اآلية  )٢(
  .٩٠ اآلية –النحل القرآن الكرمي ـ سورة  )٢(
  .١٣٥ سورة النساء ـ اآلية القرآن الكرمي ـ )٤(
  .٥٨القرآن الكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية  )٥(



 

 ٨٩

                     )1(.                                    

      ِ )2(.                     

                                 )3(. 
                                            )4(.       

                                )5( . إىل غري ذلك من اآليات
، عز وجل، وكون كل ما يف األرض والسماء خيضع إلرادة اهللا، مسو املصدر وأصالتهاليت تثبت جبالء 

ومن مث فهو عدل ، الذي ابتغى تشييد الكون على أساسه، ومشيئته وأا تعبري عن عدل اهللا عز وجل
  .عز وجل، مطلق؛ ألنه نابع من إرادة اهللا

 املصدر على هذا النحو فإننا سوف نفهم وإذا كان مبدأ املشروعية يف الفقه اإلسالمي يتفرد من حيث
وذلك باعتبار أن هذا اخلضوع إمنا هو التسليم الكامل واملطلق ، أساس اخلضوع من جانب احملكومني هلذا املبدأ

ومن هنا يقرر البعض بأن ، والذي يتحدد على أساسه الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة، لإلرادة اإلهلية
 يف النفس البشرية خري حارس وأقوى حارس يغين عن كثري من حراس النظم الشريعة اإلسالمية تقيم

وذلك ألن احلفاظ على قواعد الشرع وكفالة احترامه ينبع من ضمري املسلم ووجدانه وسعيه . )6(وزبانيتها
، وهذا كله ال يتوفر ألي شرعية يف الشرق أو الغرب. وخوفه من احلساب يف اآلخرة، عز وجل، ملرضاة اهللا

  . القدمي أو احلديث على حد سواءيف

                                     
  .٤٢القرآن الكرمي ـ سورة املائدة ـ اآلية  )١(
  .٢٦القرآن الكرمي ـ سورة ص ـ اآلية  )٢(
  .٨القرآن الكرمي ـ سورة املائدة ـ اآلية  )٣(
  .١٠٦القرآن الكرمي ـ سورة األنعام ـ اآلية  )٤(
  .١٢٦لكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية القرآن ا )٥(
  .م١٩٧٧مكتبة وهبة ، سنة . شريعة اهللا حاكمة: الدكتور علي جريشة  )٦(

أمحد جالل حممود حسن ـ حرية الرأي يف امليدان السياسي ، رسالة دكتوراه جبامعة اإلسكندرية ـ كلية احلقوق / د  
  . وما بعدها١٣م ، ص١٩٨٥عام 



 

 ٩٠

  :  من ناحية اإلطالق-٢
ولكوا خامتة ، ومرد ذلك أن الشريعة اإلسالمية باعتبارها دين اهللا اخلالد ورسالته األزلية لكل البشرية

 : الشرائع مصداقاً لقوله عز وجل                       

   )1( .ا اجلميع دون استثناء، جيب تطبيقها يف كل زمان ومكان كما خياطب)ا حتدد اإلطار العام . )2أل
باإلسالم ديناً إىل ، حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذي حيب أن يسري يف فلكه اتمع اإلسالمي منذ أن بشر نبينا

 : لقوله عز وجل ؛ مث ال يطرأ على الشرعية التبديل أو التغيري مصداقاًومن، يوم الساعة      

                     )3( .ا من ناحية مصدرها إهليومن ، أل
من مث ال يتصور فيها التناقض أو التغيري والتبديل مصداقاً لقوله عز و، ناحية أخرى اكتملت بالرسالة احملمدية

 : وجل                         ٠ )4( .
ها ودرجة احترامه وااللتزام به فمفهوم كل مصدر من مصادر، وذلك كله على خالف الشرعية الوضعية

دستور ـ قانون عادي ـ لوائح (كما أنه يف النظام الواحد تتنوع مصادر املشروعية ، خيتلف من نظام إىل نظام
  .وفوق هذا كله االستثناءات اليت ترد على هذه املصادر ومتنع سرياا على طوائف دون أخرى، )ـ قرارات

وكوا نابعة من إرادة بشرية فاالختالف والتناقض حمقق ال ، ها ونتيجة الختالف هذه املصادر وتنوع
ومن مث تقام حماكم دستورية وعليا وأجهزة وهيئات لكفالة القاعدة األعلى وإزالة التعارض ، احتمايل

  حىت إذا وصلت إىل قمة اهلرم القانوين يف الدولة حيث ، واالختالف بني هذه القواعد بعضها البعض

                                     
  .٣ملائدة ـ اآلية القرآن الكرمي ـ سورة ا )١(
  .٩١علي جريشة ، أصول الشرعية ، ص. د: يراجع يف كون الشريعة تتأىب على االستثناء  )٢(
  .١١٥القرآن الكرمي ـ سورة األنعام ـ اآلية  )٣(
  .٨٢القرآن الكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية  )٤(



 

 ٩١

فوق أا أيضاً ختضع للتبديل والتغيري كما ، وهي بدورها ال تسلم من عبث العابثني، الدستوريةتوجد القواعد 
كما ذهب إىل ذلك ،  »فوق دستورية«وقد جتد فوق هذه القمة ما زعموا بأنه قواعد ، يقرر معظم الشراح

ذا امليثاق الذي وه، م١٩٦٢بعض خرباء الفقه الوضعي بالنسبة لنصوص ميثاق العمل الوطين الصادر سنة 
وكان الوصول ألعلى املناصب وأمساها ملن يتمكن من ،  الكبار والصغار يف حفظه وتالوته وتقديسهىتبار

، وقتلت أنفس، يف ظله انتهكت حرمات. هذا امليثاق الذي أعطوه قوة فوق الدستور والقانون، حفظه وشرحه
وليس هناك من تفسري إال قولنا ، الدكتاتوريةوخضعت مصر يف ظله ألبشع ألوان ، ويتم أطفال، وخربت بيوت

، بأن هذا شأن الشرعية الوضعية مبا يعتريها من نزوات وأهواء ورغبات تتفتق عنها دوماً وأبداً عقول احلكام
لبث أن تتغري تلذلك ليس غريباً أننا نالحظ يف الدول اآلن ـ يف الشرق أو الغرب ـ أنه توضع قوانني مث ال 

ويرجع ذلك إىل ، مث ال يلبث أن يتمرد عليها وحيطمها،  ذلك مثل األصنام يشيدها اإلنسانمثلها يف، وتتبدل
بل إننا نرى العديد من القوانني قبل أن تأخذ جمراها يف .. كوا نابعة من النفس البشرية وما يعتريها من قصور

 القانون »ولوي ذراع«يف التحايل وقبل أن ترى النور تتفق أذهان املشرعني ومطبقي القانون ، التطبيق العملي
  .وذلك للحد من تطبيقه ولقصر آثاره على من ال حول هلم وال قوة، وتفسريه بتفسريات عجيبة

وحيل ، ويفيت مبا يشاء، وهكذا دائماً وأبداً يكون احلال حينما يترك أمر التشريع للبشر فيشرع كما يشاء
وال من .. وال من حيث الزمان، ال تتبدل وال تتغري، سالميةعلى خالف الشريعة اإل.. وحيرم ما يشاء، ما يشاء

كما خيضع ، وتعترب امليزان اإلهلي الذي تقاس به شرعية القوانني واللوائح يف أي جمتمع إسالمي، حيث املكان 
  .هلا اجلميع دون استثناء ابتداء من رئيس الدولة حىت أصغر املسلمني شأناً



 

 ٩٢

  : لة اإلسالميةمن ناحية كوا تسبق وجود الدو -٣
ومن مث فإن القانون ، د أهدافها وغاياا لها وحدالقانون اإلسالمي هو الذي صاغ الدولة اإلسالمية وشكّ

وهو ما يؤدي ، وهذه حقيقة ال مياري فيها مؤمن أو كافر ، اإلسالمي أسبق على وجود الدولة وسلطاا العامة
أن الدولة اإلسالمية تعد أول دولة قانونية ظهرت على وجه بنا ـ بداهة ـ إىل استخالص نتيجة هامة مؤداها 

كما هو ،  وذلك ألا وليدة القانون اإلسالمي ومن خلفه وليست الدولة هي اليت أوجدت القانون؛األرض
اليت تعددت فيها النظريات وتنوعت إلجياد التربيرات الكافية لتفسري أساس ، األمر يف كافة الدول املعاصرة

  .نفس قضية األصنام.. ة للقانون الذي تضعه الدولة بنفسها وتغريه وتعدله أىن شاءتخضوع الدول
كما أن هذا القانون ، ل الدولة اإلسالمية بذاتيتها اخلاصة اليت أشرنا إليهافالقانون اإلسالمي هو الذي شكّ

وإمنا تعمل ، مل ابتداءوحدد كيف تعمل سلطاا العامة اليت ال جيوز مطلقاً أن تع، هو الذي حدد هلا مهامها
 ألن كافة السلطات يف الدولة اإلسالمية إمنا هي ؛بناء على نص أو قاعدة من قواعد الشرع اإلسالمي

كما أن احلاكم واحملكوم على حد سواء يتحتم أن خيضع اجلميع ، لشرع اهللا وأحكامه »سلطات منفذة«
وتسمو على كل إرادة داخل الدولة اإلسالمية ، قانونومن هنا تتشيد أحكام هذا ال.. ويسلم بأوامر اهللا ونواهيه

  .وأياً كانت درجة االجتهاد اليت وصل إليها صاحبها، أياً كان موقعها من السلطة
ويترتب على كون الدولة اإلسالمية وسلطاا العامة وليدة املشروعية اإلسالمية نتيجة مؤداها انتفاء 

قيمة قانونية إذا ما تعارضت هذه القوانني مع قواعد الشريعة الشرعية عن قوانني البشر وجتريدها من كل 
فال شرعية إذن للسلطة إذا عدلت عن شريعة اهللا أو عدلت ا إىل غريها من ، اإلسالمية وأحكامها العامة
   وذلك ألن شريعة اهللا جيب أن؛القوانني اليت تتعارض معها



 

 ٩٣

وأن تقام بغري تفرقة وال ، ة معها وال شريعة فوقها وأن تكون هي العليا ال شريع، تكون حاكمة ال حمكومة
  .وذلك حىت يكون الدين كله هللا. )1( جتزئة
  : من حيث الثبات -٤

وقررنا أن العنصر األخري يتمثل يف ، سبق أن قررنا أن الشريعة اإلسالمية قد توفر هلا عنصر الثبات والتطور
وهو األمر الذي أدى ، كوم بقواعد كلية وأصول شاملةوإمنا هو حم، واالجتهاد ليس مطلقاً دون قيد، االجتهاد

أو يف جانب ، واليت متثل عنصر الثبات، بنا إىل القول بأن الشريعة اإلسالمية يف جانب األحكام القطعية 
فهو يف جانب األحكام القطعية ، يتحقق هلا قدر من الثبات ال يتوفر ألي شرعية أخرى، األحكام االجتهادية

ويف جانب األحكام االجتهادية فإن الثبات يأيت من الضوابط اليت قررا ، قبل تغيريا أو تبديالً ثبات مطلق ال ي
  .الشريعة ألعمال االجتهاد

والثبات الذي يتوفر لقواعد املشروعية اإلسالمية مرده كون مصدر األحكام يف الشريعة اإلسالمية هو 
واكتملت الرسالة قبل انتقاله صلى اهللا عليه ، ه وسلموالوحي قد انقطع لوفاة الرسول صلى اهللا علي، الوحي

وال جيوز حلاكم أو ، ومن مث فإن قواعد املشروعية اإلسالمية تتسم بالثبات واإلحكام، وسلم إىل الرفيق األعلى
وهذا يرتب نتيجة ـ هي من .. جمتهد أو فقيه أن يدعي أنه مصدر لألحكام بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي

كان ـ تتحدد يف أن قواعد املشروعية اإلسالمية أبدية خالدة جيب أن تسري وفقاً هلا الدولة اإلسالمية األمهية مب
فشريعة اهللا ليست موقوتة بزمن معني وإمنا هي دائمة ما كتب اهللا للحياة أن ، ويف إطارها إىل قيام الساعة

  .تدوم

                                     
  .٢٦أركان الشريعة اإلسالمية حدودها وآثارها ص: علي جريشة . د )١(



 

 ٩٤

  : من حيث الشمول -٥
وفوق ذلك فإن األنظمة ، وهلا تصور كامل للكون، ختلفةالشريعة اإلسالمية نظمت مناحي احلياة امل

ويتبادل كل منها ، إخل تترابط فيما بينها ويؤثر بعضها يف اآلخر.. اإلسالمية ـ عقائدية أو أخالقية أو اجتماعية
ل  تصور لتنظيم اإلسالم لوجه من وجوه احلياة إال من خالىحلل أو يعطوال جيوز مطلقاً أن ي، التأثر والتأثري

فاألعمال والتصرفات تعبدية كانت أو دنيوية يف أي .. النظرة الشمولية اليت نظمها الشارع اإلسالمي للكون
كما ال ميكن فهم التصور السليم ، وال ميكن الفصل بينها، وجه من وجوه احلياة هلا آثارها الدينية والدنيوية

  .ره ا وتأثريه فيهاألي نظام إسالمي إال من خالل ترابطه مع أنظمة احلياة وتأث
ويعود هذا املسلك ـ كما أوضح الدكتور أمحد كمال أبو اد وغريه من فقهاء القانون ـ إىل نظرية 
التكامل والترابط بني األنظمة يف اإلسالم والنظرة الشمولية وتوجيهاته يف جمال العقيدة ويف جمال السلوك 

وترتد كلها إىل تصور شامل للحياة ، ها يف وحدة حمكمةالفردي أو يف نطاق التشريع االجتماعي فتراها كل
 من أن نرتع جزءاً، ع يف سوء الفهم ونقص التصوروقومن هذا نتبني أن من اخلطأ املُ، وحقائقها وكل ما فيها

وأن يدرس وحيلل بعيداً عن سائر أجزاء البناء املتكامل الذي ، أحكام اإلسالم يف التربية األخالقية أو يف غريها
إنه مما خيالف املنهج العلمي يف : ومن هنا نستطيع أن نقول يف حزم، قيمه اإلسالم لتربية الفرد وتكوين اتمعي

دراسة أي حكم من أحكام اإلسالم أن يقتطع هذا من الصورة العامة اليت يقيمها اإلسالم للوجود وحقائقه 
  .وقيمه ومصاحله ونظمه

وتتصل فيه الدنيا باآلخرة وترتبط يف ، ائع والتوجيهات األخالقيةإن دين اهللا تتفاعل فيه العقائد والشر
  ومن هنا ، )1(منطقة مصاحل الفرد مبصاحل اجلماعة

                                     
مقال عن منهج اإلسالم يف تربية الفرد واجلماعة ضمن جمموعة مقاالت أصدرها االحتاد : أمحد كمال أبو اد . د )١(

  .٣٦ ، ٣٥ ، ونظرات حول الفقه الدستوري يف اإلسالم ص ١٦٩االشتراكي امللغي ص



 

 ٩٥

، يتضح لنا كيف تتساند كافة األنظمة يف الشريعة اإلسالمية بعضها مع بعض لتحقيق غايات الشارع وأهدافه
كما ، الفرد واألسرة واألمة والدولة / بادئها وقواعدهافالشريعة تظل مب، وهذا يعود إىل النظرة الشمولية للكون

ويترتب على ما انتهينا . )1(متتد من جمال العقيدة إىل جمال األخالق والعبادات واملعامالت على اختالف أمناطها
إليه يف خصائص مبدأ املشروعية اإلسالمية جمموعة من احلقائق أشرنا إليها عند احلديث عن كل خاصية غري أنه 

  : تربز من بني هذه احلقائق حقيقتان
  : ـ احلقيقة األوىل

اللهم إال إذا وافقت أحكام الشريعة ، أن اإلدارة البشرية ال جيوز مطلقاً أن تكون مصدراً للشرعية ابتداء
أو أصل من األصول الشاملة للشريعة ، بأن كانت إعماالً لدليل من أدلة الشرع أو قاعدة من قواعده العامة

فإذا جتردت إرادة األمة من دليل من أدلة الشرع ، ومن هنا كان نفينا السيادة عن األمة أو الشعب، يةاإلسالم
ولو أمجعت األمة ـ كل األمة ـ ، فإن هذه اإلرادة ال ميكن أن تكون أساساً لشرعية ملزمة يف نظر الشريعة

ورد ويتجرد وفقاً لقواعد اإلسالم فإن هذا اإلمجاع باطل ، على أمر خمالف لدليل من أدلة الشرع مقطوع به
  .وأصوله من املشروعية

  : ـ احلقيقة الثانية
ن اخلضوع للشريعة اإلسالمية جيد أساسه كما أشرنا يف جمموعة من الدوافع واملربرات بثها اإلسالم يف أ

 املادية حبيث ال تتحدد كما هو األمر يف الشرعيات الوضعية يف جمموعة من اجلزاءات ؛وجدان املسلم وعقله
فضالً عن ،  كما ال تغيب عن فطنة الرجل العاديىميكن أن تفلت منها النفوس البشرية حبيل وأالعيب ال ختف

  أما أساس اخلضوع للشرعية اإلسالمية فمنبعه، رجل القانون

                                     
  .٩٠ ـ ٨٩أصول الشرعية اإلسالمية ، ص: علي جريشة . د )١(



 

 ٩٦

عز وجل كما أن املسلم املؤمن بشريعة اهللا يوقن أن اهللا ،  عليه خافيةىوأساسه رضاء اهللا عز وجل الذي ال ختف
وهو وإن حدث أن فلت من عقاب الدنيا . وما جيول بالنفس وما ترتكبه من صغرية وكبرية، مطلع على األفئدة

ومن مث فاملسلم يسعى دوماً وأبداً إىل االلتزام باملشروعية اإلسالمية ال خوفاً من ، فلن يفلت من عقاب اآلخرة 
  .)1(وإمنا اخلوف من حساب اهللا عز وجل، عقاب دنيوي 

  : األعمال اإلدارية يف الدولة اإلسالمية جتمع الطابعني الديين والدنيوي: خامساً
، يف املسائل السياسية واإلدارية واالقتصادية والقضائية، تنحصر وظائف اهليئات احلاكمة يف النظم املعاصرة

 يف العادة إىل ىكما أن سلطات الدولة يف هذه النظم تسع، س أي اختصاصات دينيةروهي يف العادة ال متا
  .حتقيق غايات وأهداف معينة ليس من بينها حتقيق ما يتطلبه التشريع السماوي من غايات وأهداف

أما السلطة السياسية يف الدولة اإلسالمية فتهدف إىل جانب األهداف اليت تنشد حتقيقها السلطة السياسية 
وحىت يف نطاق األهداف ،  اإلسالمي حتقيقهاإىل حتقيق أهداف وغايات استهدف التشريع، يف النظم املعاصرة

اليت قد تتشابه مع ما تنشده السلطة السياسية املعاصرة فإن التشابه ليس كامالً؛ ذلك أن الشارع اإلسالمي 
وضع مجلة من القيود والضوابط من احملتم أن تتشكل األساليب اليت تتخذها السلطة السياسية يف الدولة 

  يثحب، اإلسالمية وفقاً هلا

                                     
أظلت الشرعيات الزائفة البشر فتفلت القائمون عليها والقائمون حتتها خيربون «:  هذا النطاق يف: علي جريشة . يقول د )١(

ومل يغن عن ذلك أجهزة الرقابة العديدة الكثيفة فقد كان منها . ويأكلون بأفواههم ما صنعته أيديهم.. بيوم بأيديهم
ويضرب أمثلة . »رساً من الداخل أقوى من كل حارسلكن الشرعية الربانية تستجيش الضمري وتقيم حا.. أكثر املتفلتني

لذلك مبا انتهى إليه حال العديد من القوانني يف مصر والواليات املتحدة مث يقارن هذا كله مبوقف ماعز والغامدية حني 
تزم ا وليس هناك من مربر سوى شرعية تل.. أقدما طواعية واختياراً لالعتراف مبا اقترفاه من ذنب ليوقع عليهما احلد
 ٨٢ ، ٨١يراجع أصول الشرعية اإلسالمية ص(النفوس البشرية وتنبض مع دقات القلوب وتشرق مع إشراقة اإلميان 

  ).١٤ ـ ١٢وأيضاً للمؤلف شريعة اهللا حاكمة ص



 

 ٩٧

  .جيب أن تتفق مع ما تقضي به الشريعة اإلسالمية بأدلتها التفصيلية وقواعدها الكلية وأصوهلا الشاملة
وتأخذ ، واألهداف الدينية اليت ينشدها الشارع ويبغي حتقيقها تتقدم على غريها من األهداف األخرى

 الثانية وضمانة من الضمانات الالزمة لكفالة بل إا تعترب يف املقام األول وسيلة إىل حتقيق، األولوية يف التطبيق
  .تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ يف الدولة اإلسالمية
متارس نوعني من ، وهي يف تطبيقها للمشروعية اإلسالمية، لذلك فإن اإلدارة العامة يف الدولة اإلسالمية

  .)1(الوظائف ـ اختصاصات دينية وسلطات إدارية وسياسية
ب على احلكومة يف الدولة اإلسالمية كفالتهما والعمل على حتققهما حبيث تكون سائر هذان االلتزامان جي

  . يف أدائها ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من قواعد وأحكامىالوظائف يف الدولة اإلسالمية يراع
يم العالقة وإمنا تعدت إىل تنظ، ذلك أن الشريعة اإلسالمية مل تقتصر على تنظيم العالقة بني اإلنسان وربه

  .أو اتمع ممثالً يف السلطات العامة، وغريه ـ سواء أكان هذا الغري أفراد اتمع ذاته، بني اإلنسان ونفسه
وليس معىن تقريرنا بأن السلطة السياسية تكفل نوعني من الوظائف إحدامها دينية واألخرى إدارية 

فقد حوت ، مية ال تقر هذا الفصل أو تعترف بهذلك أن الشريعة اإلسال، أن هناك فصالً بينهما، وسياسية
فأوجدت جمموعة من النظم حيدد ، جمموعة من القواعد واألحكام تغطي سائر جماالت احلياة البشرية املختلفة

  وليس هناك مكان يف، السلوك البشري وفقاً هلا

                                     
  .٢١السنهوري ـ املصدر السابق ـ ص )١(

  .٥١٧ ، ٥١٦ ص ٢ ـ ابن خلدون ـ املقدمة ج  
  .١١٥ ، ١١٤قاد ـ ص ـ الغزايل ـ االقتصاد يف االعت  



 

 ٩٨

فالوظائف ، يعمل فيه اآلخر خيتلف عن اال الذي اًالشريعة للقول بأن لكل من الدين واحلياة جماالً خاص
وميثل هذا الترابط ، اإلدارية والسياسية اليت تقوم ا السلطة السياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالختصاصات الدينية

وال يعين القول بالفصل بني الدين ، مسة أساسية من السمات اليت تتميز ا السلطة اإلدارية يف الدولة اإلسالمية
ة إال أن جنيز أن تتجرد احلكومة من دين األمة وهو ـ يف حد ذاته ـ ال يتفق مع اإلميان والسلطات السياسي

، بأن الدين مرتل من عند اهللا وأن أحكامه املذكورة يف الكتاب والسنة هي أحكام اهللا املبلغة بواسطة رسوله
  .)1(ن عن الدولة ومغزاهجاهل مبعىن فصل الدي... وكل من أشار مببدأ الفصل فهو إما مستبطن لإلحلاد وإما

  : عدم جواز الترشيح للمناصب اإلدارية أو السعي لشغلها: سادساً
الفقه اإلسالمي ال يأخذ بالترشيح للمناصب وما يشوبه من الدعايات احلزبية اليت تقوم على الوعود 

املرشحني ماالً وأقدرهم واليت من شأا يف النهاية أن ال ينجح يف الوصول إىل مناصب الدولة إال أكثر ، الرباقة
  .)2(وما تتركه من آثار قلما يتخلص اتمع من بوائقها، واألمنيات املعسولة، على إعطاء الوعود الكاذبة

وإمنا يقوم أهل احلل والعقد مبا توفرت فيهم من ، ها الفقه اإلسالمي بصرامةجففكرة الترشيح ميقتها ومي
وجيد ذلك أساسه ، ة فإذا حصل على موافقتها وبيعتها صار خليفةشروط باختيار أصلح املرشحني وتقدميه لألم

يا عبد الرمحن :(( عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد الرمحن بن مسرة قال يل يالقانوين فيما رو
  عن غري مسألة أعنت عليهاهابن مسرة ال تسأل اإلمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيت

  لب اإلمارة ينبذهفط. )3(

                                     
  .٢٩٤ـ٢٩١ ص٤الشيخ مصطفى صربي ـ موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني جـ )١(
  .٦٠ ، ٥٩أبو األعلى املودودي ـ نظرية اإلسالم وهديه ص )٢(
  .٧٩ ص٩البخاري ـ صحيح البخاري ـ جـ )٣(



 

 ٩٩

، والسعي إىل الوصول إليها بشىت الطرق، الشارع؛ ألن طلبها واحلرص عليها يؤدي حتماً إىل وقوعه يف حبائلها
وإذا وصل إىل السلطة عن هذا الطريق فإنه ، وهو ما ميكن أن يؤدي بطالبها إىل سلوك طريق يأباه الشارع

 البقاء أطول مدة ممكنة يف حني أنه لو ويل عن غري مسألة وال يسعى بكافة احليل املشروعة وغري املشروعة إىل
وألن هؤالء وهؤالء هم الذين ،  عن طريق ثقة أهل احلل والعقد به ومبايعة األمة له)1( طلب هلا أعني عليها

   .اختاروه ونصبوه مبعرفتهم دون طلب أو تكالب منه
ية يف الفقه اإلسالمي الذي سبق أن أشرنا إليه من هذا املفهوم نابع أساساً من املفهوم اخلاص لفكرة الوال

واألمني يضاعف الشارع ، وما يترتب على هذه الفكرة من اعتبار اخلليفة كاألمني ، قيامها على فكرة األمانة 
ومن هنا كان احلرص ، من مسئوليته وحياسبه على كل صغرية وكبرية إذا قصر يف حقوق أمانته أو اون فيها

 عدم جواز تولية من حرص على علىومن هنا أيضاً كان حرص الشارع اإلسالمي . وم القيامةعليها ندامة ي
دخلت على النيب : قال، يؤكد ذلك ما رواه أبو موسى، الوصول إىل السلطة عن طريق طلبها واحلرص عليها

) (أنا ورجالن من قومي فقال أحدمها :وقال اآلخر مثله فقال، رنا يا رسول اهللاأم :ا ال نويل هذا من إن
وهذا املبدأ الذي قرره اإلسالم من شأنه أن يؤدي إىل العديد من النتائج يف . ) )2 سأله وال من حرص عليه

  .أداء اإلدارة لوظائفها
  .)3(ومن بني هذه النتائج

   املناصب اإلدارية وهو مسلك واضحىالزهد يف الوالية وعدم التكالب عل )١

                                     
  . وما بعدها٨ابن تيمية ـ السياسة الشرعية ـ ص )١(

   ٤أبو عبيد ـ األموال ص. ٥٥ابن تيمية ـ احلسبة يف اإلسالم ص.  وما بعدها٣أبو يوسف ـ اخلراج ص   
  .٨٠ ص٩البخاري ـ صحيح البخاري ـ جـ )٢(
  . وما بعدها١٠١علي حممد حسنني ـ الرقابة اإلدارية يف اإلسالم ص/ يراجع يف ذلك الدكتور )٣(



 

 ١٠٠

ثري من الفقهاء الذين كانوا يتعففون عن تويل املناصب خوفاً من مسئولياا فيما جه اخللفاء األول وك  
  .أمام اهللا عز وجل

وهي يوم القيامة خزي وندامة ،  وذلك ألن الوظيفة أو الوالية يف اإلسالم أمانة؛احملافظة على أمانة احلكم )٢
داء واجبام على النحو الذي  إىل أن حيافظ عمال اإلدارة على أيإال من أدى الذي عليه هلا وهو ما يؤد

  .يقضي به الشرع اإلسالمي
ولكوا أمانة ، وهي نتيجة مترتبة على عدم جواز التكالب على الوظائف والسعي لشغلها، القدوة احلسنة )٣

فإن ذلك يرتب بالضرورة بأن يكون املوظف العام ال سيما القادة اإلداريني قدوة حسنة ملن يلوم من 
والقدوة احلسنة تتطلب وجداناً نقياً وضمرياً حسياً . ن حيث املسلك اخلاص أو العامسواء م، املرءوسني

 .وخوفاً من اهللا عز وجل؛ ذلك أا ال تتوفر بالقوانني واللوائح اإلدارية
فبقدر صالح احلاكم يكون ، والقدوة احلسنة من شأا أن ختلق جمتمعاً متجانساً من احلكام واحملكومني

إن الناس مل يزالوا مستقيمني ما استقامت هلم أئمتهم «:  اهللا عنهي ذلك قول عمر رضمن. صالح األمة
  .)1( الرعية مؤدية إىل اإلمام ما أدى اإلمام إىل اهللا فإن رتع اإلمام رتعوا:وقوله،  »وهدام
  : يز بني املبدأ واألسلوب الذي يطبق بهيالتم: سابعاً

القواعد اليت نستخلصها من الفقه اإلسالمي ـ أن منيز بني املبدأ من األمهية مبكان أن منيز فيما يتعلق ب
  .وأسلوب تطبيقه

  سيما اختيار رئيس الدولة اإلسالمية فإذا كان املبدأ يف اختيار احلكام ال

                                     
  ٢٩٢ ص٣ابن سعد ـ الطبقات جـ )١(



 

 ١٠١

وهو ما جيعل احلاكم ، أن يتم عن طريق البيعة ـ العامة واخلاصة ـ وهي متاثل االنتخاب يف العصر احلاضر
فإن أسلوب التنفيذ يتمثل يف الطريقة اليت مت ا اختيار ، ضاء األمة اإلسالمية وقبوهلا االختياريمستنداً على ر

والوضع ، خصوصاً إذا وضعنا يف اعتبارنا الظروف اليت كانت عليها نشأة الدولة اإلسالمية، ل واخللفاء اُأل
والطريقة اليت كان يعيش عليها املسلمون ، االجتماعي السائد يف ذلك الوقت كان يتالءم متاماً مع هذه النشأة

وما كان عليه ، ومن مث فال تعارض مطلقاً بني املبدأ وأسلوب تنفيذه إذا ما قسناه بقيم هذه البيئة. األوائل
  .اإلسالم يف بداية الدعوة
دأ فاخللط بني املب، ستساغ اعتباره من احلقائق النهائية اليت ال جيوز العدول عنهاهذا األسلوب ال ي

وأسلوب تنفيذه يؤدي إىل نتائج بالغة اخلطورة من حيث كونه يشكك يف مسامهة األمة يف اختيار رئيس الدولة 
  .ويؤدي إىل تصوير خاطئ للنظام اإلسالمي، ـ اخلليفة ـ ويف مدى هذه املسامهة 

، الدولة اإلسالميةويبدو من النظرة السطحية واملقارنة بني أسلوب تعبري األمة عن إرادا يف اختيار رئيس 
أن النظم املعاصرة أكثر دقة وإحكاماً يف حتديد األساليب ، واألسلوب الذي يتم به هذا األمر يف العصر احلاضر

الدميقراطية؛ ألن األساليب اليت يطبق ا هذا املبدأ أكثر مرونة حبسب ما تقضي به احلاجة املعتمدة على مبدأ 
  .املصاحل املرسلة

النيل من النظام اإلسالمي نتيجة لبساطة التطبيق يف عهد اإلسالم األول ال ينال من لذلك فإن حماولة 
  .ذلك أن املبدأ ثابت ومقرر ويتمثل يف حق األمة يف اختيار حكامها، وضوح املبدأ

هيئة «وهو ما يعرب عنه يف الفقه الدستوري احلديث بـ  »أهل احلل والعقد«وهكذا فإن قلة عدد 
 ألم كانوا ميثلون يف صدر الدولة اإلسالمية ؛ يف طبيعة النظام اإلسالمي أو خيل مبضمونهال يؤثر »الناخبني

  معظم الصحابة الذين



 

 ١٠٢

وكانوا لطبيعة الدور ، وقدموا كافة التضحيات يف سبيل أن يكفل النصر للدين اجلديد، حتملوا عبء الدعوة
  . كل ما يعن هلا من األموروإليهم كانت ترجع يف، الذي قاموا به موضع ثقة األمة ورضاها

 ألم كانوا ميثلون األمة ؛ومن مث فإن قلة أهل احلل والعقد ميكن تفسريه وقبوله على ضوء تلك الظروف
  .ويعربون عن إرادا

الذي ، ومن ناحية أخرى فال يستساغ أن تعترب صور التطبيق العملي ملبدأ االنتخاب يف الشريعة اإلسالمية
من قبيل السوابق اليت يتحتم قبوهلا يف كل زمان ومكان؛ ألن مثل هذا القول يتعارض مع مت يف العصر األول 

فتفاصيل االنتخاب ووسائله ختضع ملنطق التغري ، طبيعة اإلسالم باعتباره دين اهللا اخلالد ورسالته األزلية
مة بأن تتخري الوسيلة املناسبة فهي مسألة تقع يف نطاق القواعد املرنة للشريعة اإلسالمية اليت تسمح لأل. والتطور

  .الختيار اخلليفة
 دائماً طبقاً ملا تتطلبه ظروف الوقت يف الدولة اإلسالمية دون أن هافالوسيلة ميكن أن يعاد النظر يف شكل

ولو أن الظروف هيأت . يكون ذلك ماساً باملبادئ العامة والقواعد الشاملة من حيث كوا غري قابلة للتعديل
لكان من احملتم أن يدرك اتمع ، فة أن يستمر بوضعه الصحيح بعد اخللفاء الراشدين األوائللنظام اخلال

وألدى ذلك إىل وجود الوسائل الكافية واحملكمة اليت ال تترك هذه . اإلسالمي وجود ثغرات يف نظام االنتخاب
  .ونزوات احلكاماملسألة اجلوهرية املتعلقة بانتخاب رئيس الدولة اإلسالمية ملفاجآت الظروف 

فهذه إطاللة سريعة أردت من خالهلا أن أوضح أن مبادئ اإلدارة يف اإلسالم تستنبط أساساً من ، وبعد
القواعد الكلية واألصول الشاملة يف الشريعة اإلسالمية على هدي ما جاء به القرآن الكرمي والسنة املطهرة 

ك أن يعطي مرونة كاملة هلذه القواعد حبيث ترتبط ومن شأن ذل، والتطبيق العملي يف عهد اخلالفة الراشدة
  .دائماً بالبيئة والزمان واملكان



 

 ١٠٣

  املراجع
  حبسب ترتيب ورودها

  .القرآن الكرمي -
 .صحيح البخاري -
فؤاد حممد النادي ـ رئيس الدولة بني الشريعة اإلسالمية والنظم الدستورية املعاصرة ـ رسالة  /د -

 .دكتوراه
 .لنظريات السياسية اإلسالميةضياء الدين الريس ـ ا /د -
 .حممد عبد اهللا العريب ـ نظام احلكم يف اإلسالم /د -
 .حممد فتحي عثمان ـ مقدمة كتاب دولة اإلسالم والعامل ولسيادته أيضاً دولة الفكرة /د -
 .١٩٦٢) بالفرنسية(عبد الرزاق السنهوري ـ اخلالفة  /د -
 .ري يف اإلسالم ـ حبثأمحد كمال أبو اد ـ نظرات حول الفقه الدستو /د -
 .اإلمام أبو األعلى املودودي ـ نظرية اإلسالم وهديه -
 .حممد حسين جابر ـ العالقات الدولية يف اإلسالم /د -
 .عبد الكرمي زيدان ـ أحكام الذميني واملستأمنني يف دار اإلسالم /د -
 .ابن سعد ـ الطبقات الكربى -
 .دولة للقانونطعيمة اجلرف ـ مبدأ املشروعية وضوابط خضوع ال /د -
 .علي جريشة ـ املشروعية اإلسالمية العليا وشريعة اهللا احلاكمة /د -
 .علي جريشة ـ أصول الشرعية اإلسالمية /د -
 .أمحد جالل حممود ـ حرية الرأي يف اال السياسي ـ رسالة دكتوراه -
 .ابن خلدون ـ املقدمة -
 .عباده املرسلنيـ موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني ومصطفى صربي  -
 .علي حممد حسنني ـ الرقابة اإلدارية يف اإلسالم /د -
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  بعض املبادئ اليت حتكم اإلدارة العامة
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  )*(حممد رأفت عثمان /دكتور
  

                                     
  .ة الشريعة والقانون بطنطا وأستاذ الفقه املقارن جبامعة األزهرعميد كلي *



 

 



 

 ١٠٧

  : مقدمة
إحسان إىل يوم والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ب، احلمد هللا رب العاملني

  .الدين
سواء منها ما يتصل بعالقتهم بعضهم ، فاإلسالم شريعة جاءت لتنظيم حياة األفراد واتمعات: وبعد

  .أو عالقتهم باخلالق تبارك وتعاىل، ببعض
بل اتمعات البشرية كلها مكلفة بتطبيقه إىل ، ونظراً إىل أن اإلسالم دين ال خيتص بزمان وال مكان معني

يبينها بيانياً ،  عصرفإننا جنده يف املسائل اليت ال ختتلف فيها وجود املصلحة من عصر إىل، هي الدنياأن تنت
،  عصر فإنه يكتفي فيها ببيان القاعدة العامةوأما املسائل اليت ختتلف فيها وجوه املصلحة من عصر إىل، مفصالً

  .ويترك التفصيل لكل بيئة تفعل جتاهها ما يتالءم مع مصلحتها
ولذلك فمن حق املسلمني ،  عصرواإلدارة من هذه املسائل اليت ختتلف فيها وجوه املصلحة من عصر إىل

  .وال تتعارض مع أوامر الشرع، أن يتخذوا من القواعد اليت تنظمها مادامت متفقة مع مصلحتهم العامة
  .وقد حاولت يف هذه البحث أن أبني أن اإلسالم ال يتعارض مع القواعد الشرعية

  .واهللا اهلادي إىل سواء السبيل، أرجو أن أكون موفقاً فيما حاولتهو
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   : جمال الكالم عن اإلدارة يف اإلسالم متهيد إىل-
وذلك عن طريق ختطيط وتنظيم وتوجيه وترشيد ورقابة ، تعرف اإلدارة بأا تنفيذ األعمال بواسطة آخرين

  .لألداء واجلهد املبذول
  :  قسمنيوتنقسم األعمال إىل

  .األعمال اخلاصة: القسم األول
  .األعمال العامة: القسم الثاين

، فهي األعمال اليت تكون متعلقة بتنفيذ مشروعات ميلكها فرد أو جمموعة من األفراد: فأما األعمال اخلاصة
  .كالشركات اخلاصة مثالً

  .رة األعمالإدا: يسمي علم، أو املشروعات اخلاصة، والعلم الذي تبحث فيه هذه األعمال اخلاصة
  .فهي إدارة ولكنها من نوع خاص

فهي اليت تكون متعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة أو األشخاص املعنوية العامة : وأما األعمال العامة
  .األخرى

سواء منها ما كان متصالً بالناحية ،  تكون شاملة لألعمال احلكومية مهما اختلفت أنواعهاوهى ذا املعىن
  .أو غري ذلك، أو الصحية أو االقتصادية، أو الدفاعية، التعليمية

  . ألا متعلقة باألعمال العامة؛فهذه كلها إدارة ولكنها إدارة عامة
والبعض اآلخر يرى أا ليست ، ويرى البعض أن هناك فروقاً جوهرية بني إدارة األعمال واإلدارة العامة

  .دةلكن املبادئ األساسية واح، إال فروقاً يف اال
  والسياسة، ارة العامة كما بيناهاومن ناحية أخرى نرى الباحثني يبينون أن هناك فرقاً بني اإلد
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وأما اإلدارة العامة فمعناها التطبيق ، وأهدافه العليا، وخطوطه العريضة، فالسياسة معناها فلسفة احلكم
  .واليومي هلذا كله، والتفصيلي، العملي

ولكن من األمور الواضحة أيضاً أما ، واإلدارة العامة اختالفاً، سياسةبني الأن ومن األمور الواضحة 
تتأثر تأثرياً ظاهراً بالسياسة اليت تسري عليها أية دولة من  »اإلدارة العامة« وذلك ألن ؛يرتبطان ارتباطاً وثيقاً

  . مشاهد من واقع الدول قدميها وحديثهااوهذ، يف زمن معني، وبفلسفة نظامها، الدول
  .مها توأمان ال ميكن فصلهما أو،  أن اإلدارة هي السياسةىناك من الباحثني من يروه

وقد بينا آنفاً معىن اإلدارة  اإلدارة العامة، والقانون اإلداري: هذا وحيسن أن نوضح الفرق بني أمرين مها
سواء أكان ذلك يف ، ة القانون الذي حيكم اإلدارة العام-مبعناه الواسع- وأما القانون اإلداري فهو، العامة

  .أم يف نشاطها وحكم تصرفات رجاهلا، ناحية تنظيمها وإقامة أجهزا وهياكلها
وحيدد ، وهو الذي حيكمه، وأما القانون اإلداري فهو الذي ينظم ذلك، فاإلدارة العامة هي تنظيم ونشاط

  .)1(اجلزاء على خمالفته
  .هما جمال الكالم عن اإلدارة يف اإلسالم توضحيي التمهيد حنب أن نوضح أمرين يستدعاوبعد هذ

ال ختتلف ،  أن اإلسالم فيما يتصل بأمور احلكم واإلدارة مل يأت إال بكليات وقواعد عامة:األمر األول
، فعل يف ذلك ما يتالءم مع مصلحتهمتوترك التفصيالت للناس ل،  عصرفيها وجوه املصلحة العامة من عصر إىل

  بشرط أن تكون

                                     
 .٣ ص»طبليةحممد القطب للدكتور القطب «نظام اإلدارة يف اإلسالم  )١(
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  .ت ال تتعارض مع األمور الكلية والقواعد العامة اليت بينها اإلسالمهذه التفصيال
هي ،  إلغائهاى اعتبارها وال علىفمن الثابت أن املصلحة املطلقة اليت ال يوجد يف الشرع ما يدل عل

وأفتوا يف مسائل كثرية ، وقد أكد ذلك مجهور علماء املسلمني، مصلحة ألن يبىن عليها استنباط األحكام
  .ى مبنية على هذا األصل الذي اعتربوه أصالً من أصول التشريع يف اإلسالمفتاو

،  مصدر أو أصل من أصول التشريع- أو املصاحل املرسلة–وقد بني العلماء القائلون بأن املصاحل املطلقة 
  :  هيةأنه يشترط لذلك شروط أربع،  بينااوهم مجهور علماء املسلمني كم

فإنه جيب أن يكون ، حل املرسلة صاحلة ألن يبىن عليها استنباط األحكاما املصأنه لكي تكون: الشرط األول
وال يكون ، وغري ذلك، والشركات، والرهن، واإلجارة، كالبيع، ذلك يف املسائل اليت تدخل يف جمال املعامالت

آن الكرمي والسنة  وذلك ألن العبادات تعبدنا اهللا سبحانه وتعاىل ا بالصور اليت جاءت يف القر؛يف العبادات
  . بتغري األزمان واختالف البيئات-واحلج وغريها، والزكاة، والصيام،  كالصالة-وال تتغري العبادات، النبوية

أو مع أحد األدلة ، أال تكون هذه املصلحة متعارضة مع أحد املقاصد اليت تقصدها الشريعة: الشرط الثاين
  .الشرعية املعروفة

 ألا ؛ألن هذه املصلحة ملغاة ؛ االبن يف املرياث مصلحةعر مساواة البنت موهلذا فإنه ال يصبح اعتبا
  .تتعارض مع النص القرآين

تلميذ اإلمام ،  حيىي بن حيىي الليثي املالكييوه، وهلذا أيضاً كانت الفتوى اليت أفىت ا أحد فقهاء األندلس
ومن املعلوم يف مذهب اإلمام . رمضانوذلك عندما أفطر أحد ملوك األندلس عمداً يف شهر ، مالك خاطئة

  مالك رضي اهللا عنه أن كل من أفطر متعمداً يف رمضان جيب عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه 
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 ما واستند هذه الرأي إىل، أو االتصال اجلنسي، أو بالشرب، سواء أكان اإلفطار قد حدث باألكل، والكفارة
وما : قال، هلكت يا رسول اهللا : فقال)( النيب ل إىلجاء رج: هريرة رضي اهللا عنه قالأبو رواه 

فهل تستطيع أن : قال، ال: ؟ قالةهل جتد ما تعتق رقب: فقال،  امرأيت يف رمضان ى وقعت عل:أهلكك؟ قال
) ( النيب يتفأُ، مث جلس، ال: فهل جتد ما تطعم ستني مسكيناً؟ قال: قال، ال: تصوم شهرين متتابعني؟ قال

 أفقر منا واهللا ىعل أو: فقال، تصدق ذا: فقال، فيه متر) ن خوص يوضع فيها التمر وحنوهأي قفة م(بعرق 
طعمه أاذهب ف: مث قال، حىت بدت أنيابه) (فضحك النيب ،  أهل بيت أحوج إليه منا)*( ما بني البتيها

  .) )1أهلك
 رأوا أن احلديث يفيد حكماً  مبيناً احلكم يف حالة االتصال اجلنسي فإن املالكيةوردومع أن احلديث قد 
  .)2( سواء أكان باالتصال اجلنسي أو غريه، عاماً يف كل إفطار متعمد

 أن يقضي ذلك اليوم وأن يكفر عن إفطاره كما هو مذهب - من أفطر عمداً بأي مفطرىفالواجب عل
  .املالكية

. )3(و يصوم شهرين متتابعنيأ، وله أن يكفر بعتق عبد أو جارية، والكفارة يف ذلك أن يطعم ستني مسكيناً
: وفيها،  حديث أيب هريرة السابق بالراوية اليت رواها اإلمام مالك يف املوطأند رأي املالكية يف هذه إىلتساو
أو إطعام ستني ، أو صيام شهرين متتابعني، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة

  .تفيد التخيري »أو«إن كلمة : وقال املالكية،  مسكيناً

                                     
 .الالبة هي احلرة ، أي األرض ذات احلجارة السود ، واملدينة بني حرتني )*(
 .رواه البخاري يف كتاب الصوم ، ومسلم يف كتاب الصوم )١(
  .١١٤سالك الداللة على مسائل من الرسالة ، ألمحد بن حممد بن الصديق صم )٢(
 .١١٤املصدر السابق ص )٣(
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  .إال أن يصوم شهرين متتابعني، هولكن حيىي بن حيىي الليثي الفقيه املالكي أفىت امللك بأنه ال كفارة إلفطار
 أن ىولكن الفقيه حيىي بىن فتواه عل، ومن الواضح أن النص مل حيصر الكفارة يف صيام شهرين متتابعني

 أن تكون زاجرة للمذنب ورادعة له عن هذه املعصية حىت ال  ألن املقصود من الكفارة؛املصلحة تقتضي هذا
ألن ذلك أمر هني يسري  ؛أو بإطعام ستني مسكيناً، ولن يرتدع امللك بإعتاق العبد أو اجلارية،  مثلهايعود إىل

  . أموال امللك ال جتعله حيس بالعقوبة يف ذلكةفكثر، بالنسبة إليه
فليست مصلحة ،  مصلحة تتعارض مع أحد النصوص الشرعيةىنيت عل ألا ب؛ولكن هذه الفتوى خاطئة

  .)1( بل مصلحة ملغاة، مرسلة
واملراد ذا أن نكون متحققني من ، فال عربة باملصاحل الومهية، أن تكون املصلحة حقيقية: الشرط الثالث

ن التشريع جيلب نفعاً وأما جمرد أن نتوهم أ، أن تشريع احلكم يف واقعة معينة يكون جالباً للنفع ورافعاً للضرر
  .  مصلحة ومهيةىمن غري أن نعمل موازنة بني ما جيلبه من نفع وما جيلبه من ضرر فهذه يكون مبنياً عل

وأن جيعل هذا ، سلب حق الزوج يف تطليق زوجتهناملصلحة اليت يتومهها بعض الناس يف أن ، مثال ذلك
  .احلق للقاضي فقط يف مجيع احلاالت

واملراد ذا أن نتحقق من أن تشريع ، وليست مصلحة شخصية، كون املصلحة عامةأن ت: الشرط الرابع
ىل  إي ألنه يؤد؛فال يشرع احلكم،  حتقيق النفع ألكرب عدد من الناساحلكم يف واقعة معينة يكون مؤدياً إىل

  حتقيق مصلحة

                                     
 .٨٧ ، ٨٦علم أصول الفقه ، لعبد الوهاب خالف ص )١(
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  .)1(بصرف النظر عن مجهور الناس ومصاحلهم، أو شخص معني، خاصة حباكم
باملصلحة يف كثري من أحكامهم وآرائهم - رضي اهللا عنهم-وقد أخذ الصحابة: ملوا باملصلحةالصحابة ع

  .الفقهية
 كتاب اهللا من صدور معفليس هناك نص يف القرآن الكرمي وال يف السنة النبوية يوجب أو مينع أن جي

 اهللا عنهم قاموا جبمع ومع هذا فإن الصحابة رضي، الرقاع اليت كان حمفوظاً فيهاو، والصحف، احلافظني له
   .رعاية للمصلحة العامة، فكتبوه ومجعوه، القرآن الكرمي أيام اخلليفة األول أىب بكر رضي اهللا عنه
فكان بعضه مكتوباً يف ، فلم يكن جمموعاً يف جملد، )( فقد كان القرآن الكرمي متفرقاً يف حياة الرسول

، اخلرقوالبعض على ،  اجللودىالبعض علو،  العظامىض علوالبع،  احلجارة الرقيقةىوالبعض عل، جريد النخل
،  ألن اختالف الناس فيه كان مأموناً-ن العلماء كما بي-يف جملد) ( ومل جيمع القرآن كله يف حياة الرسول

فاحتمال االختالف يف القرآن يف حياة ، وهو املرجع الذي يرجع إليه يف ذلك، همنموجود بي) ( فالرسول
  .وأيضاً فألنه يوجد احتمال أن ينسخ اهللا بعض اآليات، غري موجودة )( الرسول

وجبانب من كان حيفظ بعض القرآن من ، وكان الصحابة حيفظون من القرآن الكرمي ما استطاعوا حفظه
منهم ، )( وهم جمموعة من أصحاب الرسول، )( الصحابة كان يوجد من حفظه كله يف حياة الرسول

  .وعبد اهللا بن مسعود، وأبو الدرداء، وزيد بن ثابت، ن جبلومعاذ ب، أيب بن كعب
 أن حلق واستمر احلال على هذا إىل، أو مكان واحد، فالقرآن كما بينا مل يكن جمموعاً يف مصحف واحد

  وتوىل، بالرفيق األعلى )( الرسول

                                     
 ٨٦املصدر السابق ص )١(
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ر البخاري يف باب مجع وقد ذك) (اخلليفة أبو بكر رضي اهللا عنه اخلالفة ورياسة الدولة بعد رسول اهللا 
حدثنا موسى بن إمساعيل عن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن «: هذه احلادثة، )  ١١ - ١٠ ص ٩ الد ( القرآن

أرسل إيل أبو بكر الصديق مقتل أهل : أن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه قال »شهاب عن عبيد بن السباق
 إن القتل قد استحر يوم :إن عمر أتاين فقال:  اهللا عنهقال أبو بكر رضي، فإذا عمر بن اخلطاب عنده، اليمامة

وإين أرى أن تأمر ، ن استحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآنإ ىوإين أخش، القيامة بقراء القرآن
فلم يزل عمر . هذا واهللا خري: ؟ قال عمر)( كيف نفعل شيئاً مل يفعله رسول اهللا: قلت لعمر. جبمع القرآن

إنك رجل : و بكربقال زيد قال أ.  عمرى ورأيت يف ذلك الذي رأ،جعين حىت شرح اهللا صدري لذلكيرا
فواهللا لو كلفوين نقل . فتتبع القرآن فامجعه، )( وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا، شاب عاقل ال نتهمك

 يئاً مل يفعله رسول اهللاكيف تفعلون ش: قلت. جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من مجع القرآن
)(فلم يزل أبو بكر يراجعين حىت شرح اهللا صدري للذي شرح له صدرا أيب بكر . هو واهللا خري: ؟ قال

حىت وجدت آخر سورة ، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. وعمر رضي اهللا عنهما
  التوبة مع أيب خزمية األنصاري مل أجدها مع أحد غريه             

     مث عند حفصة ، مث عند عمر حياته، فكانت الصحف عند أيب بكر حىت توفاه اهللا، حىت خامتة براءة
  .)*(بنت عمر رضي اهللا عنه

ألنه مل يكن  ؛ حفظتهوتمب طلب عمر جبمع القرآن خشية أن يضيع شيء منه ىفأبو بكر قام بناء عل
  .جمموعاً يف موضع واحد

                                     
:  ، الرياض ٩ فتح الباري شرح صحيح اإلمام البخاري ، تصحيح وحتقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز الد )*(

 .١١-١٠ص.ت.رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، د
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مل يشتغل ،  ما حيفظه احلفاظىفلما مجعت اآليات يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه بعد مراجعتها عل
ألن مهمتهم كانت القيام  ؛ األمصار اإلسالميةاجلامعون بنسخ ما مجعوه وإرسال نسخة من كل ما مجع إىل

كما حدث يف زمن رياسة عثمان ، ال ملخافة أن خيتلف الناس يف القراءة، هابالتحري عن اآليات املوجودة جلمع
  .بن عفان رضي اهللا عنه

ومل يكن القرآن قد كتب منه ،  عثمان رضي اهللا عنه رياسة الدولة بعد موت عمر رضي اهللا عنهفلما توىل
، كتب الناس مصاحف أشار عليه بعض الصحابة أن ي– كم بينا –مصاحف يتداوهلا الناس ويقرءون فيها 

وحىت ال يقع يف القرآن ،  مصحف واحدىحىت جيتمع املسلمون عل، البالد اليت انتشر فيها اإلسالم إىل ويرسلها
حفصة أن أرسلي إلينا املصحف ننسخها يف  إىل فأرسل عثمان، وال يغري ترتيبه، وال يتبدل آياته، زيادة أو نقص

 وكان أحد الذين قاموا جبمع القرآن يف -فأمر زيد بن ثابت،  إليهمث نردها إليك فأرسلت حفصة ا، املصاحف
فنسخوها يف ، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وسعيد بن العاص، عهد أيب بكر وعبد اهللا بن الزبري

، مكة والكوفة إىل وأرسل، كل مصر مصحفاً إىل وأرسل، حفصة إىل مث رد عثمان املصحف، املصاحف
وصار ، مث أمر مبا سوى ذلك من الصحف واملصاحف أن حيرق ،  باملدينة مصحفاًىبقوأ، ودمشق، والبصرة

ويكتبون منها مصاحفهم حسماً لالختالف احملتمل يف قراءة كتاب ، الناس يقرءون على مصاحف عثمان
، وقد اشتهر املصحف الذي كتب بأمر عثمان باملصحف اإلمام أو مصحف عثمان،  ذلكىاإلسالم وتتابعوا عل

  .و املعروف اآلن عندما نقول املصحف العثماينوه
  .  املصلحةىمما سبق يتبني أن الصحافة قد مجعوا القرآن وكتبوه يف مصحف واحد بناء عل



 

 ١١٦

، أرض العراق وغريها من البالد اليت مت فتحها يف أيدي أهلها على وأيضاً فقد رأينا عمر بن اخلطاب يبقي
اجليش الفاتح وأفراد أصحاب احلق  على ع أربعة أمخاس هذه األراضيوبدالً من أن يوز، ووضع اخلراج عليهم

  .وكان هذا من عمر رعاية باملصلحة العامة للمسلمني، يف ذلك
بأن يضمن الصناع قيمة ما يضيع عندهم من ،  بن أيب طالب رضي اهللا عنهي اخلليفة الرابع علىوقد قض

ولكن علياً خاف ، اعدة املعروفة هي أن األمني ال يضمنوالق، ا أمانات عندهمأمع ، حاجات الناس وأمتعتهم
  .)1( ال يصلح الناس إال ذاك: فقال، أن خيون الصناع وأن يقصروا يف حفظ الشيء عندهم

 هذا فإنه إذا وجد أي شكل من األشكال ىوعل، ويتبني من هذا أن الصحابة راعوا املصلحة يف األحكام
ما دام قد ، أم غري مسلمني، سواء أكان مبتكروه مسلمني، سالم ال مينعهحيقق الصاحل العام يف اإلدارة فإن اإل

ن اإلسالم قد يوجبه إذا  إ:بل ال نغايل إذا قلنا، حتقق فيه الشروط اليت جيب أن تتوافر يف األخذ باملصلحة املرسلة
  .عدم األخذ به إحلاق ضرر باتمع اإلسالمي على ترتب

إن جمال الكالم عن اإلدارة يف اإلسالم يستدعي : مرين اللذين قلناهذا ما يتصل باألمر األول من األ
  .توضيحهما

  .فهو أن عمر رضي اهللا عنه هو أول من وضع الديوان يف اإلسالم: وأما األمر الثاين
  .ومعناها السجل أو الدفتر، فهي فارسية األصل، والديوان يف األصل كلمة غري عربية

                                     
 .٢١١ابن تيمية ، للدكتور حممد يوسف موسى ص )١(



 

 ١١٧

ن سبب هذه التسمية أن كسرى ملك  إ:وقيل، حفظ السجل أو الدفترمكان  على وقد أطلق هذا االسم
، أي جمانني باللغة الفارسية، ديوانه: فقال عنهم، تاب منهمكني يف عملهم حيسبون مع أنفسهمالفرس رأى الكُ

  .مكان جلوسهم بعد تعديل اللفظ حبذف اهلاء ختفيفاً على للفظامث أطلق هذا 
ومجعهم ملا شذ ، فسمي الكتاب بامسهم حلذقهم باألمور، م للشياطنين الديوان بالفارسية اس إ:وقيل
  .)1(فقيل ديوان، مث مسي مكان جلوسهم بامسهم، وتفرق

، وهو السجل أو الدفتر،  اللغوي لهوعندما بدأ وضع الديوان يف الدولة اإلسالمية كان مالحظاً فيه املعىن
حىت أصبحت كلمة ،  بعد ذلكمث تطور املعىن، حىت يتم توزيع العطاء عليهم، لضبط وترتيب املسلمني

حلفظ كل األمور اليت تتعلق ، نشئت يف الدولة اإلسالميةتعبرياً عن النظام أو األجهزة اإلدارية اليت أُ »الديوان«
  .ومن يقوم ا من موظفني أو عمال، من األعمال واألموال، حبقوق احلكومة

أو ما ، أو املصلحة، ابلة يف اإلصالح احلديث لكلمة الوزارة مقذا املعىن »الديوان«وهكذا تصبح كلمة 
  .جيري جمرامها من أجهزة الدولة اإلدارية

ويف زمن اخلليفة األول أيب بكر رضي اهللا ، )(أي سجل زمن رسول اهللا ، ومل يكن هناك ديوان مكتوب
فإذا بقي منه شيء فإنه ، هعلى أن يوزع املال الذي حيصل للدولة يف يوم) ( فقد جرت عادة الرسول، عنه

  .ت أصحابه حىت يتم توزيعهوأو بي، كان حيفظه يف بيته
وزاد عدد املسلمني إال أنه كان يتبع ، الرغم من أن الدولة قد اتسعت يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنهعلى و

  .يسري عليها) (يف ذلك الطريقة اليت كان الرسول 

                                     
 .٢٢٦األحكام السلطانية للماوردي ص )١(



 

 ١١٨

 ولكنه مل يكن يبقي شيئاً إال، استبقائه إىل فيه املال الذي يضطراختاذ مكان حيفظ  على وقد عمل أبو بكر
  .الوقت الالزم لتوزيعهإىل 

وكثر الناس فجعل ديوان العطاء ، واتسعت الدولة اإلسالمية، فلما كان زمن عمر رضي اهللا عنه كثر املال
  .للجنود املقاتلني وغريهم

  .للمسلمني هو ديوان العطاءوضع فإن أول ديوان 
إن السبب : فبعض الروايات تقول، اختلفت الروايات يف السبب الذي من أجله وضع عمر الديوانوقد 

ما قدر ما جئت به؟ : فقال له عمر، عمر من البحرين ومعه مال على قدم، يف هذا أن أبا هريرة رضي اهللا عنه
، ئة ألف مخس مراتما، نعم: أتدرى ما تقول؟ قال: فقال له، فاستكثره عمر، مخسمائة ألف درهم: فقال

قد ، أيها الناس:  عليه مث قالوأثىن، فصعد عمر املنرب فحمد اهللا تعاىل، ال أدري: أطيب هو؟ فقال: فقال عمر
يا أمري املؤمنني : فقال، فقام إليه رجل، وإن شئتم عددنا لكم عداً، ا لكم كيالًنلْفإن شئتم ك، جاءنا مال كثري

  .)1( فدون أنت لنا ديواناً، هلمقد رأيت األعاجم يدونون ديواناً 
  : فقال لعمر، إن السبب هو أن عمر بعث بعثاً وكان عنده اهلرمزان: بعض الروايات تقول

، فأثبت هلم ديواناً، فمن أين يعلم صاحبك به، فإن ختلف منهم رجل، هذا بعث قد أعطيت أهله األموال
  .ففسره هلم، فسأله عمر عن الديوان

فإن مل حيصلوا حىت ،  ماالً كثرياً يسع الناسىأر: ان بن عفان رضي اهللا عنه قالوحتكي املصادر أن عثم
وقد كنت بالشام فرأيت : )2( فقال خالد بن الوليد، يعرف من أخذ ممن مل يأخذ خشيت أن ينتشر األمر

   ودعا عقيل بن، فأخذ بقوله، فدون ديواناً وجند جنوداً، وجندوا جنوداً، ملوكها قد دونوا ديواناً

                                     
  .مل يوثق الكاتب هذا النص ـ احملرران )١(
وليد ، وجاء يف فتوح البلدان أنه الوليد بن هشام بن املغرية، األحكام جاء يف األحكام السلطانية أن القائل هو خالد بن ال )٢(

 .٢٢٦السلطانية للماوردي ص



 

 ١١٩

  .)1(منازهلم على اكتبوا الناس: وقال، وكانوا من شبان قريش، وجبري بن مطعم، وخمرمة بن نوفل، أيب طالب
  : أمور التزم ا عمر

  : وكان عمر رضي اهللا عنه يلتزم يف تدوين الديوان باألمور اآلتية
وقد روي أنه ملا ، )(أساس القرىب من رسول اهللا  على رتبهم،  ترتيب الناس يف الديوان:األمر األول

وا ءبد، وطلب عمر من عقيل بن أيب طالب وزميليه أن يثبتوا الناس، وجوب إنشاء الديوان على استقر الرأي
مث مث أتبعوهم أبا بكر وأقاربه ، مث عمر وأقاربه ، وكتبوا القبائل ووضعوها على اخلالفة ، ، ببين هاشم فكتبوهم

وا ءولكن ابد، دت أنه كان هكذادما و: وقال، مل يعجبه ما فعلوه، هفلما نظر في، عمر إىل رفعوا ما كتبوه
فشكره العباس بن عبد املطلب ،  تضعوا عمر حيث وضعه اهللاحىت، األقرب فاألقرب، )( بقرابة رسول اهللا

  .)2(وقال وصلتك رحم، على ذلك) (عم رسول اهللا 
ربه يف الرتبة اليت وضعهم عليها الشبان أن يكون عمر وأقا إىل  أن أقارب عمر كانوا يتطلعونيوقد رو

 وهم قوم -أن بين عدي، روى زيد بن أسلم عن أبيه، لكن عمر ردهم عن هذاو، الذين كلفوا بكتابة الناس
فلو ، وأبو بكر خليفة رسول اهللا، وخليفة أيب بكر، إنك خليفة رسول اهللا: فقالوا، عمر إىل  جاءوا-عمر

يا بين  )3( بخ، بخ: فقال عمر، وجعلك هؤالء القوم الذين كتبوا، جعلت نفسك حيث جعلك اهللا سبحانه
ولكنكم حىت تأتيكم الدعوة وأن ينطبق عليكم ، ال، وأن أهب حسنايت لكم، ظهري على أردمت األكل، عدي

فإن ،  طريقاًسلكا) وأبا بكر) (يقصد رسول اهللا (ن يل صاحبني إ)  تكتبون آخر الناسويعين ول(الدفتر 
  وال ، ولكن واهللا ما أدركنا الفضل يف الدنيا، خولف يب-خالفتهما

                                     
 .٢٢٦األحكام السلطانية للماوردي ص )١(
 .مل يوثق من الكاتب ـ احملرران )٢(
 .قومه كماوقد تنطق مبنية على الكسر والتنوين ، ويظهر أن عمر قاهلا ل. بخ ، كلمة تقال عند الرضا بالشيء )٣(



 

 ١٢٠

مث األقرب ، وقومه أشراف العرب، فهو شرفنا، )(علمنا إال مبحمد  على نرجو الثواب عند اهللا تعاىل
 يوم امن )(  مبحمدهلم أوىل، وجئنا بغري عمل، بعمل) أي غري العرب(ت األعاجم ءواهللا لئن جا، فاألقرب
  .)1( ن قصر به مل يسرع به نسبهفإن م، القيامة

وقد ، )(والقرىب من رسول اهللا ، قدر السبق يف اإلسالم على التفضيل بني الناس يف العطاء: األمر الثاين
 ى وال ير، التسوية بني الناس يف العطاءىفقد كان أبو بكر ير، خالف عمر ذا ما كان أبو بكر رضي اهللا عنه

 فيها رياسة الدولة بعد  بن أيب طالب يف املدة اليت توىليوكذلك كان رأي عل ،التفضيل بالسابقة يف اإلسالم
 رياسة وكان رأي عمر رضي اهللا عنه عندما توىل، وذا الرأي أخذ الشافعي ومالك بن أنس، عثمان بن عفان
  .وذا الرأي أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، الدولة بعد عمر
: فقال عمر، همنومل يفاضل بي، ى أبو بكر بني الناسينما سو حوار بني أيب بكر وعمر حىوقد جر

وبني من أسلم عام الفتح خوف السيف؟ فقال له . )3( القبلتني إىل وصلى .)2( بني من هاجر اهلجرتنييأتسو
اتل ال أجعل من ق: فقال له عمر، وإمنا الدنيا دار بالغ للراكب، وإمنا أجورهم على اهللا، إمنا عملوا هللا: أبو بكر

  .كمن قاتل معه) (رسول اهللا 
وقد التزم عمر رضي اهللا عنه بالقاعدة ، فلما قام عمر أثناء رياسته بإنشاء الديوان سار على قاعدة التفضيل

وكان ، ففرض لكل من اشترك يف معركة بدر من املهاجرين األولني مخسة آالف درهم يف كل سنة، اليت رآها
  والزبري بن، وطلحة بن عبيد اهللا، ان بن عفانوعثم،  بن أيب طالبيمن هؤالء عل

                                     
 .٢٢٧األحكام السلطانية للماوردي ص )١(
 .بعض املسلمني هاجر هجرتني ، أوهلما إىل احلبشة ، والثانية إىل املدينة )٢(
 .كانت القبلة اليت يتوجه املسلمون إليها يف الصالة يف أول اإلسالم هي بيت املقدس ، مث تغريت )٣(



 

 ١٢١

وأحلق به العباس بن ، وفرض لنفسه معهم مخسة آالف درهم، وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم، العوام
 نظراً ملكانتهم من رسول اهللا،  بن أيب طالب رضوان اهللا عليهميبين علاواحلسن واحلسني ، عبد املطلب

)()1( ،واحلسن واحلسني ابنا بنت رسول اهللا، هللافالعباس عم رسول ا ) (وهي فاطمة رضي اهللا عنها .
  .ل العباس بن عبد املطلب وفرض له سبعة آالف درهمإنه فض: وتوجد رواية أخرى تقول

 فضلومل ي، أربعة آالف درهم، أي أهل املدينة، وفرض عمر لكل من اشترك يف معركة بدر من األنصار
إال عائشة ، فإنه فرض لكل واحدة منهن عشرة آالف درهم، )( زوجات رسول اهللاأهل بدر أحد إال على 

إن ما فرضه لكل واحدة من : وتوجد رواية أخرى تقول، فقد فرض هلا اثين عشر ألف درهم، رضي اهللا عنها
وملن أسلم بعد ، وفرض لكل من هاجر قبل الفتح ثالثة آالف درهم، زوجات الرسول كان ستة آالف درهم

  .ح مكة ألف درهم لكل رجلفت
مي وفقد فرض لعمر بن أيب سلمة املخز، من عداهم على وكانت حجته قوية يف تفضيل بعض من فضلهم

م ل: قال له حممد بن عبد اهللا بن جحش، )( ألن أمه هي أم سلمة زوجة رسول اهللا ؛أربعة آالف درهم
بل ،  عمر وهو رئيس الدولة من االستنكاروقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدراً؟ فلم يغضب، تفضل علينا عمر

  .هعتبأفليأت الذي يستعتب بأم مثل أم سلمة ، )( أفضله ملكانه من رسول اهللا: أجاب بقوله
فرضت يل ثالثة آالف : فقال له ابنه عبد اهللا بن عمر، وفرض ألسامة بن زيد بن حارثة أربعة آالف درهم

زدته ألنه كان : شهدت ما مل يشهد أسامة فكان رد أبيه عليهوقد ، وفرضت ألسامة أربعة آالف درهم، درهم
  .رسول اهللا من أبيك إىل وكان أبوه أحب، منك) (أحب إىل رسول اهللا 

                                     
 .مل يوثقه الكاتب )١(



 

 ١٢٢

وقيس بالشام ، وفرض ألهل اليمن، وجهادهم، وقراءم للقرآن، مقدار منازهلم على مث فرض للناس
لئن كثر : وقال، ومل ينقص أحداً منهم، ةإىل ثالمثائ، ةمخسمائ، إىل ألف إىل والعراق لكل رجل منهم من ألفني

  .)1(وألفاً خيلفها يف أهله، وألفاً لسالحه وألفاً لسفره، ألفاً لفرسه، املال ألفرضن لكل رجل أربعة آالف درهم
 أن مسع امرأة ذات ليلة وهي تكره ولدها، إىل وكان يف أول األمر ال يفرض للطفل املولود شيئاً حىت يفطم

 فأنا أكرهه، إن عمر ال يفرض للمولود حىت يفطم: فقالت وهي ال تعرفه، فسأهلا عنه، الفطام وهو يبكيى عل
مث .  وهو ال يعلم)2(كم احتقب من وزر، يا ويل عمر: وقال، فتأمل عمر من هذا، الفطام حىت يفرض لهعلى 

  .)3(ض لكل مولود يف اإلسالمفإنا نفر، أال ال تعجلوا أوالدكم بالفطام:  يف الناسىأمر مناديه فناد
ونقل عنه ، أن ميوت إىل منذ والدته، التزم عمر بأن يكون لكل مسلم حق يف مال املسلمني: األمر الثالث

وقد بدأ فعالً يف الفرض لألطفال ، واهللا لئن بقيت ليأتني الراعي جببل صنعاء حظه يف هذا املال وهو مكانه: قوله
  .)4(منذ والدم كما سبق بيانه

وكان الديوان شامالً لكل ، وقد أنشأ عمر ديوان العطاء لكي يتم تنظيم عطاء املسلمني من أمواهلم
إال أن عمر راعى يف تقرير العطاء للجنود أن يكون هذا العطاء كافياً ، املسلمني مبا فيهم اجلنود املقاتلون

  .ومثن وتكاليف خيلهم وأسلحتهم، ملئونتهم ومئونة أهليهم

                                     
 .ذا ـ احملررانمل يوثق الكاتب ه )١(
 .املصباح املنري. احتقب من وزر ، أي اكتسب من إمث )٢(
 .مل يوثق الكاتب هذا النص ـ احملرران )٣(
 ، ومذكرات يف نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية للمستشار عمر ٢٢٩ ، ٢٢٨األحكام السلطانية للماوردي ص )٤(

 .٢١٨شريف ص



 

 ١٢٣

ويف ،  له مقابل وهو اجلهاد يف سبيل اهللا– يف بعض صوره – إن العطاء :يمكن أن نقولذلك فعلى و
كالعطاء الذي جعل ، والتكافل االجتماعي، منالدولة من قبيل الرعاية والتضاالصور األخرى يكون من 

  .)1(لألطفال والعجائز
حىت ، ال املسلمني يف أول الدعوةهكذا واملتتبع حل: الرسول هو الذي وضع اللبنة األوىل للتنظيم اإلداري

بعد ، كان هو الذي وضع اللبنة األوىل للتنظيم اإلداري يف الدولة) ( جيد أن الرسول، استتباب األمر هلا
، مبكة فترة لتأسيس العقيدة اإلسالمية) (فقد كانت الفترة اليت مكثها رسول اهللا ، املدينة إىل اهلجرة من مكة

 إىل ودعوم، رسوله يف مكة معنيا بإبعاد الوثنيني عن الشرك على  يرتل من اهللا تعاىلولذلك كان القرآن الكرمي
  .واالعتقاد بأن الرسل صادقون فيما يبلغون، توحيد اهللا تعاىل
ووجدت ، بدأ تأسيس الدولة، بعد اثنيت عشرة سنة وبضعة شهور، املدينة إىل )( النيب وملا هاجر

، ع فشرعت األحكام اليت تنظم عالقات أفراد املسلمني بعضهم مع بعضاألحكام اليت تنظم فوضى اتم
وجدت أحكام املعامالت ، وجبانب األحكام اليت تبني العبادات، وعالقتهم بغريهم يف حالة السلم وحالة احلرب

، والزواج، والوصايا، واملواريث، والعقوبات، والغنائم، وأحكام احلرب، ورهن وغريها، من بيع وإجارة
وكل األمور اليت تدخل حتت ما نسميه اآلن بعلم ، والقضاء، ميانواأل، وكل ما يتصل بشئون األسرة، لطالقوا

  .الفقه
جبانب كونه رسوالً يبلغ عن ) ( والرسول، املدينة إىل )( فالدولة اإلسالمية تكونت بعد هجرة النيب

،  القضاء بنفسهفتوىل،  له أيضاً سلطة القضاءكما كان، فقد كان للرسول سلطة التنفيذ، ربه كان رئيساً للدولة
  ووىل غريه

                                     
 .٢٢٣ارة ، املصدر السابق صمذكرات يف نظام احلكم واإلد )١(



 

 ١٢٤

كما تذكر ، يقضي فيها بنفسهل) (رسول اهللا  إىل واألحاديث املتعددة تذكر أكثر من واقعة رفعت، أيضاً
يف النواحي اليت وجههم ، جبانب تفويضه إليهم الوالية العامة ألمر الناس، ه لبعض منصب القضاءتأيضاً تولي
  .يامهم بتوضيح أمور الدين هلمإليها وق

عن أم ، اه اإلمام أمحد يف مسندهو يف القضايا بنفسه ما ريكان يقض) (أن رسول اهللا  على ومما يدل
ليس بينهما ، جاء رجالن خيتصمان يف مواريث بينهما قدر درست: أا قالت، )( سلمة هند زوج النيب

حبجته من ولعل بعضكم أحلن ، وإمنا أنا بشر، سول اهللار إىل إنكم ختتصمون:((فقال رسول اهللا ، بينة
فإمنا أقطع له ، أخيه شيئاً فال يأخذهبعض ، وإمنا أقضي بينكم على حنو ما أمسع ، فمن قضيت له من حق 

حقي حقي : وقال كل واحد منهما،  الرجالنىفبك.  يف عنقه يوم القيامة)*(قطعة من النار يأيت ا إسطاما
مث ليحلل كل ، مث استهما، مث توخيا احلق، أما إذن فقوما واذهبا فلتقتسما): (  اهللافقال رسول، ألخي

  ) .)1واحد منكما صاحبه
، عز وجل، ألنه كما كان مأموراً بالدعوة والتبليغ عن اهللا ؛ يف اإلسالمكان أول قاضٍ) (فالرسول 

 إىل د ورد يف القرآن الكرمي ما يشريوق، كان مأموراً باحلكم والفصل يف اخلصومات اليت حتدث بني الناس
 : من ذلك قول اهللا تعاىل، هذا                   )2(. وقول اهللا تعاىل :        

                                                    

             )3(.  
  ).( كيفية قضائه إىل واحلديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم يشري

                                     
إسطاماً ، أي احلديدة اليت حترك ا النار وتسعر ، أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها ، أو أقطع له ناراً  )*(

 .مسعرة ، لسان العرب
 .رواه البخاري يف كتاب املظامل ، ومسلم يف كتاب األقضية )١(
 .٤٨اآلية القرآن الكرمي ـ سورة املائدة ـ  )٢(
 .٦٥القرآن الكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية  )٣(



 

 ١٢٥

النيب  إىل رفعواملالحظ أن القضايا اليت كانت ت) (وإمنا ، باملعىن املتعارف يف اخلصومات كانت قليلة
سأل عن احلكم فيجيبكان الرسول ي.  

وكان الوايل جبانب قيامه بدور ، إليها الوالة )( بعث الرسول، املسلمني بعض األمصار على وملا فتح اهللا
فكان ، مكة إىل اليمن وعتاب بن أسيد إىل معاذ بن جبل) ( فبعث الرسول، احلاكم يقوم بدور القاضي

  ).( القضاة يقضون بني الناس يف حياة الرسول
أي مل يثبت أنه عني قاضياً يف بلد من ، وجه اخلصوص على قلد أحد القضاة) ( ومل يثبت أن الرسول

، بلد من البالد إىل يبعث أحد الرجال) ( فكان، حبيث يكون هذا القاضي خمتصا بالقضاء بني الناس، البلدان
م تعليم الناس وإفتائهم فيما جيد هل :أن يكون رسوالً له ونائباً عنه فيقوم بأمور متعددةعلى ، أو يستعمله عليها

أي احلكم وتنفيذ العقوبات اليت حددا الشريعة كجلد شارب اخلمر ، وإقامة احلدود، والقضاء بينه، من أمور
، ويقوم جبمع الصدقات من الناس ...وقطع يد السارق وغري ذلك، م الزاين املتزوججور، والزاين غري املتزوج

  .)1( الصدقات وقاضيهم على وعاملهم، فهو إمامهم يف الصالة، وتكون له والية أمر الناس والية عامة
كان أبو بكر يقضي بني ،  أبو بكر رئاسة الدولة بعدهتوىل، بالرفيق األعلى) ( وبعد أن حلق رسول اهللا

وكان عهد أيب بكر ، والوالة يف األمصار يقومون بالقضاء بني الناس، الناس يف عاصمة الدولة وهي املدينة
ففي عهد أيب بكر ارتد كثري من ، يفعل ما فعل عمرن فلم تتح له الفرص أفنت واضطراب عهد رضي اهللا عنه 

وقامت بني ، )( وامتنع ناس من املسلمني من دفع الزكاة اليت كانوا يدفعوا لرسول اهللا، العرب عن اإلسالم
  أيب بكر وهؤالء

                                     
 ٨٢هـ لعطية مصطفى مشرفة ص٣٥٨القضاء يف اإلسالم بوجه عام ويف العهد اإلسالمي يف مصر بوجه خاص إىل سنة  )١(

 .م١٩٣٩الطبعة األوىل سنة 



 

 ١٢٦

دفع ما هو  إىل انعون للزكاةوامل، اإلسالم إىل العودة على وأرغم املرتدون، حىت انتصر عليهم، وأولئك احلرب
  .واجب عليهم

فأصبح من األمور الشاقة أن جيمع ، واتسع نطاق العمران، ويف زمن عمر رضي اهللا عنه كثر فتح األمصار
وهلذا ،  الفصل يف خصومات الناس- مع النظر يف األمور-األقاليم على رئيس الدولة أو من ينيبه من الوالة

  .وكلف شخصاً آخر غري الوايل يقوم بالقضاء بني الناس ،فصل عمر القضاء عن الوالية
وكتب له يف ،  األشعري بالكوفةى أبا موسووىل، رحياً بالبصرة شىلوو،  عمر أبا الدرداء معه باملدينةفوىل

  .)1( ذلك الكتاب املشهور الذي تدور عليه كثري من أحكام القضاء
أو مصاحلتهم وجباية ، وحماربة األعداء، ب أمور األمةاملدينة بترتي إىل بعد هجرته) ( الرسول وقد عين

ألعمال اليت هي من اختصاص  اغري ذلك منا، إىل الزكاة لتوزيعها يف املصارف اليت بينها اهللا سبحانه وتعاىل
  .السلطة التنفيذية

 كانتفإن سلطة التنفيذ لو ، بني الرسالة والسلطة ملصلحة الدعوة اإلسالمية) ( وقد كان مجع الرسول
يعمل فيسومهم سوء العذاب و، ملا أمن أن حيارب هذا الدين ومتبعوه من صاحب هذه السلطة، )(غريه إىل 

  . من بين إسرائيلىكما كان يفعل فرعون مع من آمن مبوس،  الكفرردهم إىلعلى 
فرقة يعلمون  أحناء متعندما بدأ يرسل املعلمني إىل،  للتنظيم اإلدارية األوىلبنالل) ( وقد وضع الرسول

  .الناس القرآن واألحكام الشرعية

                                     
 ، املطبعة املصرية األهلية ١٩٣٤ سنة  الطبعة األوىل١٢ـ١٠تاريخ القضاء يف اإلسالم ، حملمود بن حممد بن عرنوس ص  )١(

 .احلديثة



 

 ١٢٧

أو القبائل الكبرية يف كل من ، فأناب بعض العمال أو املوظفني يف بعض املدن، مث اتسع التنظيم بعد ذلك
  .احلجاز واليمن

أن تقسم اإلعمال بني شخصيات متتاز بالكفاءة خيتارها رسول  على ويف هذه الفترة اعتمد التنظيم اإلداري
  .جانب القيام جبمع الزكاة إىل فكلف بعضهم بأن يقوم بإمامة الصالة، ويكلفها بالقيام مبهام حمددة، )(اهللا 

وكان من ، ثنني وأربعني إىل اإن عدد الكتاب وصل: ويقال، )( والبعض كان يقوم بالكتابة لرسول اهللا
  . بن أيب سفيانومعاوية، وعبد اهللا بن رواحة،  بن العاصووعمر، بينهم علي بن أيب طالب

فأحدهم كان خمتصاً للعهود والصلح بني املسلمني ، وكان لكل كاتب من الكتاب عمله الذي يقوم به
، وكاتب ألموال الصدقات، وكاتب للغنائم،  رؤساء القبائلامللوك وإىل إىل وآخر يكتب الرسائل، وغريهم

 إىل ومن هذه اللغات، واحلبشية، والقبطية، يةموالرو، اللغة الفارسية إىل وكتاب للترمجة من اللغة العربية
  .العربية

  .)1(ومعلمني للقرآن، قضاة يف جهات متعددة )(كما عني الرسول 
  : وقيادة اجليوش ووالية املظامل، الوزارة وحكم األقاليم -

 وبينوا أن من تصرفاته اليت، تكلم فقهاء اإلسالم عن تصرفات رئيس الدولة بوصفه رأس اجلهاز اإلداري
ما وزارة تفويض أو وزارة إ، ووضحوا أن الوزارة نوعان، يصح أن ميارسها تقليده لبعض من يثق م الوزارة

  .تنفيذ
، فأما وزارة التفويض فهي أن خيتار رئيس الدولة شخصاً يفوض إليه تدبري األمور برأيه وإمضاءها باجتهاده

  حراً، بالغاً عاقالً، أي أن يكون مسلماً، رئيس الدولةيف اليت تشترط واشترطوا فيمن يقلد هذه الوزارة الشروط 

                                     
 .٢٠٤مذكرات يف نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية ، للمستشار عمر شريف ص )١(



 

 ١٢٨

أي غري مرتكب للمعاصي ، عدالً، ذكراً متوافراً فيه شروط االجتهاد يف األحكام الشرعية) أي غري عبد(
وتتوفر فيه ، وأن يكون صحيح الرأي، وال مرتكباً ألمر خيل باملروءة، املعاصي الصغرية على الكبرية وال مصراً

الشروط اليت  على  وزادوا،مع اختالف بني العلماء يف بعض هذه الشروط، والكفاية النفسية،  اجلسميةالكفاية
كأن يكون ، تشترط يف رئيس الدولة هو أن تتحقق فيه الكفاية فيما هو موكول إليه من أمور خاصة بوزارته

وهكذا قال ، اره وزيراً لهيصاد إذا أريد اختأو خبرياً بأمور االقت، اره وزيراً هلايخبرياً بأمور احلرب إذا أريد اخت
  .)1(  الشرط مدار الوزارة وبه تنظيم السياسةىوعل«: ياملاورد

  :  جواز هذه الوالية بدليلنيعلىوالعلماء يستدلون 
 : رسولنا الصالة والسالمعلى  عليه وى حكاية عن سيدنا موسقول اهللا تعاىل: األول       

                    )2(  
 يف الواليات العامة فإنه يكون جائزاً من باب أوىل، ووجه الداللة أنه إذا كان ذلك جيوز يف النبوة

  .األخرى
مكان رئيس إمة أمور متعددة كثرية وليس يف رئيس الدولة لتدبري شئون األ إىل  األمور املوكولةنأ: الثاين

ونيابة الوزير ، يستنيب غريه يف القيام ببعض هذه األموربد أن  أن يقوم وحده بكل هذه األمور فال ةالدول
وذه ، فرد رئيس الدولة ات منالذي يشارك رئيس الدولة يف تدبري األمور أصلح يف تنفيذ هذه األمور 

  .ييس الدولة أبعد عن الزلل وأمنع من اخللل كما يقول املاورديكون رئأيضا االستنابة 

                                     
 .٢٣األحكام السلطانية للماوردي ص )١(
 .٣٢ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩القرآن الكرمي ـ سورة طه ـ اآليات رقم  )٢(



 

 ١٢٩

وليس ، فهو معني يف تنفيذ األمور، فأما وزير التنفيذ فهو واسطة بني رئيس الدولة والوالة وأفراد الشعب
، ذوبني العلماء أنه جيوز لرئيس الدولة أن يعني وزيرين وزير تفويض ووزير تنفي،  عليها وال متقلداً هلاكوالٍ

تنفيذ ما وردت به من أوامر رئيس  على ووزير التنفيذ مقصوراً، فيكون وزير التفويض مطلق التصرف
  .)1(الدولة

إمارة  إىل وقسموا هذا، كما تكلم الفقهاء عن اختيار رئيس الدولة لبعض األشخاص حلكم األقاليم
  .س الدولةوإمارة استيالء بعقد عن اضطرار من رئي، استكفاء بعقد من رئيس الدولة

من نظر يف ، وبينوا ااالت اليت يزاول فيها نشاطه من خيتص بنظر املظامل، كما تكلموا عن والية املظامل
وأجور العمال من األموال اليت جيمعوا وتكون مستحقة ، ومعاملتهم بالقوة والعنف، الرعية على تعدي احلاكم

تنفيذ ما مل  على وأن يعمل، ه حاكم من احلكام أو غريه عليوأن يرد املغصوب سواء أكان قد استوىل، للدولة
قال ، أو لعلو مرتلته يف اتمع وعظيم خطره،  أن ينفذوه من أحكامهم لقوة احملكوم عليهةيستطع القضا

أو ، من توجه إليه بانتزاع ما يف يده على ا ، فينفذ احلكماملظامل أقوى يداً وأنفذ أمر فيكون ناظر: املاوردي
  .)2(»ه اخلروج مما يف ذمتهبإلزام

 أن لناظر املظامل من زيادة اهليبة :امنه، وبني العلماء الفرق بني نظر املظامل ونظر القضاة من عدة وجوه
  .ومنع الظاملني من ظلمهم، وقوة اليد ما ليس للقضاة يف كف اخلصوم عن إنكار احلقوق

 مارات اليت تدل عليها ما يؤدي األسباب باألوكشف، ومنها أن لوايل املظامل أن يستعمل من وسائل القوة
  .ظهور احلق ومعرفة األمور الباطلة من غريها إىل أن يصل بهإىل 

                                     
 .٣٠،  ٢٩األحكام السلطانية للماوردي ص )١(
 .٢٣األحكام السلطانية للماوردي ص )٢(



 

 ١٣٠

  .أنه يقوم بتأديب األشخاص الذين يظهر ظلمهم ويقوم بتقومي وذيب من ظهر عدوام، ومنها
وأما وايل ، صل يف احلكم أحد اخلصمني الفه له أن يؤخر احلكم إذا طلب منغأن القاضي ال يسو، ومنها

  .حىت يتأكد من كشف أحواهلم،  يف تردد اخلصوم عليه عندما تشتبه األمور عندهاملظامل فله أن يتأىن
 ويسأهلم عن املعلومات اليت تتصل بالقضية اليت ، باستدعاء الشهودئومنها أن لوايل املظامل احلق يف أن يبتد

  .ون املدعي بإحضار الشهودوأما القضاة فمن عادم أم يكلف، ينظرها
  :  أصناف ال يستغين عنهم جملس ناظر املظامل-

وال ، وقد بني العلماء أن الناظر يف املظامل يستكمل جملس نظره حبضور مخسة أصناف ال يستغين عنهم
  : ينتظم نظره إال بوجودهم وهم

  .نونامتهان القا على وتقومي من يتجرأ، قوات تقوم بإخضاع القوي: الصنف األول
ويعرف ما جيري يف ، لكي يستعلم منهم ما يثبت عندهم من احلقوق، القضاة واحلكام: الصف الثاين

  .جمالسهم بني اخلصوم
، فهم اخلرباء يف األحكام الشرعية، حىت يرجع إليهم فيما أشكل عليه من مسائل، الفقهاء: الصنف الثالث

  .بيان إىل وميدونه ببيان احلكم إذا احتاج منهم
  .وما يتوجه هلم أو عليهم من احلقوق، لكي يثبتوا ما جيري بني اخلصوم، الكتاب: ف الرابعالصن



 

 ١٣١

  .)1( من حكمهمضاما أوجبه من حق وأ على ليشهدهم ناظر املظامل، الشهود: الصنف اخلامس
  : والفرق بينها وبني التطوع باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  احلسبة-

، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله، وهي األمر باملعروف إذا ظهر تركه، ةوتكلم العلماء عن احلسب
  .ص موظف يقوم بذلكيصختو

ومع أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مطلوب وصحيح من كل مسلم فإن العلماء بينوا الفروق بني 
  .احملتسب ومن يتطوع باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من وجوه تسعة

ال يسقط ، أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر بالنسبة للمحتسب هو فرض متعني عليه : لالوجه األو
وذلك  ؛أي إذا فعله غريه سقط عنه، وأما بالنسبة لغري احملتسب فهو فرض كفاية، عنه حبكم الوالية اليت توالها

  .له البعض سقط عن الباقنيولكن املطلوب أن حيصل فإذا فع، ألن فرض الكفاية ال يتعني طلبه من واحد معني
أن قيام احملتسب باألمر باملعروف والنهي عن املنكر من حقوق تصرفه الذي ال جيوز له أن : الوجه الثاين

  .فيجوز أن يتشاغل عنه بغريه، عمله املطلوب منه على وأما املتطوع فقيامه به من الزيادة، يهمله ويتشاغل عنه
وأما ، صصة لطلب التقوية والنصرة فيما جيب إنكاره من املنكراتأن وظيفة احملتسب خم: الوجه الثالث

  .التطوع فليس موظفاً لذلك

                                     
 .٨٩األحكام السلطانية للماوردي ص )١(



 

 ١٣٢

املتطوع  على وال جيب، الظامل على أن من واجبات احملتسب أن جييب من يطلب منه النصرة: الوجه الرابع
  .باألمر باملعروف والنهي عن املنكر

وجيب أن ، إنكارها إىل ليصل، ن املنكرات الظاهرةاحملتسب أن يبحث ع على أنه جيب: الوجه اخلامس
  .وأما املتطوع فال جيب عليه البحث عن ذلك، حىت يأمر بإقامته، يبحث عما ترك من املعروف الظاهر

ألنه عمل  ؛ما يقوم به من إنكار املنكرات على أن للمحتسب أن يتخذ أعواناً يساعدونه: الوجه السادس
  .ليس مطلوباً من املتطوع أن يتخذ له أعواناًو، داخل يف اختصاصه ومكلف به

من حق احملتسب أن يعاقب مرتكبها ، أن األمور اليت تدخل يف نطاق املنكرات الظاهرة: الوجه السابع
كعقوبة السرقة والزنا شرب ، العقوبات اليت حددها الشرع إىل  أي عقوبة غري مقدرة ال تصلةيرعقوبة تعزي

وسرقة ما ، ه ضربولشتم إنسان أ، فيجوز للمحتسب أن يعاقب يف غري احلدود، اخلمر وقطع الطريق وغري ذلك
  .منكر ارتكبه على وأما املتطوع فليس من حقه أن يعاقب أحداً، وما ماثل ذلك، ال جيب فيه قطع اليد

 أن من حق احملتسب بوصفه موظفاً يف الدولة أن خيصص له راتب من خزانة الدولة نظري :الوجه الثامن
  .وأما املتطوع فال جيوز له أن يأخذ ماالً مقابل قيامه بإنكار املنكرات، ام بأعمال وظيفتهالقي

 أن من حقه أن جيتهد ويعمل برأيه يف األمور اليت تتعلق بالعرف دون األمور اليت تتعلق :الوجه التاسع
وأما ، أداه اجتهاده إليهفيقر وينكر من ذلك ما ، وما ماثل هذا، كتخصيص أماكن للتجار يف األسواق، بالشرع

  .املتطوع فليس له ذلك



 

 ١٣٣

على أي ال يرتكب الكبائر وال يقر ، عدالً،  يشترط يف وايل احلسبة أن يكون حراًهوبني العلماء أن
  .)1(وأن يكون له علم باملنكرات الظاهرة، وخشونة يف الدين، وصرامة، وأن يكون ذا رأي، الصغائر

  : ة يف اإلسالم املبادئ العامة للحكم واإلدار-
  : ميكن أن نلخص القواعد اليت يرتكز عليها احلكم واإلدارة يف اإلسالم فيما يأيت

  : حفظ الدين: القاعدة األوىل
إذ بينما جند أن النظم  ؛وهذه القاعدة هي أهم ما مييز النظام اإلسالمي عن غريه من النظم الوضعية

محاية  إىل قدر قصده، محايتها إىل ن النظام اإلسالمي يقصدنرى أ، األخرى ال تقصد إىل محاية القيم الروحية
، حتقيق املصاحل الدنيوية إىل ألا املؤدية ؛ أن القيم الروحية موضوعة يف االعتبار األولىبل نر، املصاحل الدنيوية

أي رئاسة الدولة، فون اإلمامة العظمىلذا فإن العلماء اإلسالميني تراهم عندما يعر ،ايعرافوخالفة النبوة :  بأ
  .يف حراسة الدين وسياسة الدنيا
فإا كلها عبث ، ليس املقصود م دنياهم فقط: - كما يقول ابن خلدون-وما ذلك إال ألن اخللق

 : واهللا يقول، إذ غايتها املوت والفناء ؛وباطل                .)2(  
فالدولة ، وكل أمور الدولة يف اإلسالم جيب أن تكون مضبوطة باألحكام الشرعية، فاإلسالم دين ودولة

  ، جيب أن تدار بالدين يف كل ااالت

                                     
 .٢٧١ ـ ٢٧٠األحكام السلطانية ـ للماوردي ص )١(
 .١١٥القرآن الكرمي ـ سورة املؤمنون ـ اآلية  )٢(



 

 ١٣٤

سواء أكانت إدارة عامة ، ومن هذه ااالت جمال اإلدارة، أو جمال اتمع، سواء يف جمال الفرد أو جمال األسرة
  .)1( إدارياًاًأم قانون، أم إدارة خاصة

  : ىالشور: عدة الثانيةالقا
 : فقال) ( وهذا األمر أمر اهللا تعاىل به رسوله                 

                             )2(.  
ما ندم من استشار وال خاب : فقال، وحث عليها، املثل األعلى يف املشاورة) ( رب الرسولوقد ض
  .)4( وما سعد باستغناء رأي، ما شقي عبد قط مبشورة: وقال. ) )3من استخار
  : العدل: القاعدة الثالثة

 التزام  على اإلسالموقد حث ، ا اإلسالم عما عداه من النظم الوضعيةهو من أمسى املبادئ اليت امتاز
وسواء يف ذلك ، أم بوطنه، سواء يف ذلك ما يتصل بأسرته أم جبريانه، العدل يف كل األمور اليت يزاوهلا اإلنسان

  : فقال سبحانه وتعاىل، احلكام أم احملكومون                         

             )5(.  
  : يقول احلق سبحانه، وأوجب اإلسالم العدل حىت مع العدو      )ضكم غأي ب

 ) لقوم                )6(.  

                                     
 .١٢نظام اإلدارة يف اإلسالم ، للدكتور القطب حممد القطب ص )١(
 .١٥٩ل عمران ـ اآلية القرآن الكرمي ـ سورة آ )٢(
وسلسلة األحاديث ) ٥٠٥٦(موضوع أخرجه الطرباين يف األوسط والصغري عن أنس ، أنظر ضعيف اجلامع الصغري  )٣(

 .الضعيفة
 .١/٤٢١كشف اخلفاء ومزيل اإللياس  )٤(
 .٥٨القرآن الكرمي ـ سورة النساء ـ اآلية  )٥(
 .٨القرآن الكرمي ـ سورة املائدة ـ اآلية  )٦(



 

 ١٣٥

فالقانون ، ل مراكز الناس االجتماعية وأنسام يف خضوعهم ملقتضى العدلوقد حذر اإلسالم من أن تدخ
يقول ، وال بني حاكم وحمكوم، ال فرق يف ذلك بني شريف وغري شريف، اإلسالمي يطبق على كل أفراد األمة

وإذا سرق فيهم ، إمنا أهلك من كان قبلكم أم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه:(( الرسول
  .) )1والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها، قاموا عليه احلدالضعيف أ

، إين مل أبعث عملي ليضربوا أبشاركم: وروى أبو داود عن عمر رضي اهللا عنه أنه خطب الناس فقال
ب بعض دألو أن رجالً : فقال عمرو بن العاص، هه منقصأُ  إيلَّعل به ذلك فلريفعهفمن فُ، وليأخذوا أموالكم

  . من نفسهصقي (( وقد رأيت رسول اهللا، والذي نفسي بيده أقصه: رعيته تقصه من؟ قال
  : حترمي الرشوة: القاعدة الرابعة

فإن ، أو أخذ رشوة فقد خان األمانة، فإذ أخل الوايل بأمانته، ألن الوالية أمانة ؛حرم اإلسالم الرشوة
ضياع  إىل  عدمهاي واألعمال اخلاصة بنظافة ونقاء حىت ال يؤد األعمال العامةىأن تؤد على اإلسالم حيرص
لعن رسول  :((قال رسول اهللا : روى أبو هريرة رضي اهللا عنه قال، فحرم اإلسالم الرشوة، حقوق الناس

  .)2( الراشي واملرتشي يف احلكم) ( اهللا
ن العلماء بينوا أن اهلدية يف فإ،  وهي صورة اهلدية،أن الرشوة قد تأخذ صورة أخرى مغلفة إىل ونظراً

من بيده أمر من األمور  أو، حاكم أو قاض إىل فإذا أراد الشخص أن يهدي، بعض األعمال تكون حمرمة
  فإذا كان يهدي، العامة

                                     
  .رواه البخاري يف كتاب األنبياء ، ورواه مسلم يف كتاب احلدود ، باب قطع يد السارق الشريف وغريه )١(
 .١٠٧٣حديث صحيح رواه الترمذي يف أبواب األحكام وأخرجه أمحد واحلاكم ، انظر صحيح الترمذي  )٢(



 

 ١٣٦

ما دام مل يقصد بإهدائه ، إليه قبل توليه هذا املنصب فإن استدامة اإلهداء إليه يف هذه احلالة ليست حراماً 
  .باطل إىل  ليوصلهالتأثري عليه

فإما يكون هذا الشخص املهدي ،  إليه قبل أن يتوىل هذا املنصب فننظرىوأما إذا مل يكن الشخص قد أهد
  .أو هناك خصومة بينه وبني أحد غريه، ال توجد خصومة بينه وبني أحد عند هذا القاضي أو هذا احلاكم

هناك وأما إذا كانت ، بل تكون مكروهة ،  ال تكون حراماًفإذا مل يكن هناك خصومة فإن اهلدية حينئذ 
  . إليه سواء بسواءى املهدىهدي وعلاملُ على حراماًتكون فإن اهلدية حينئذ خصومة 

  : وجوب اإلشراف والرقابة يف اال اإلداري: القاعدة اخلامسة
استعمل رجالً على ) (ففي احلديث أن رسول اهللا ، حاسب عماله) (وقد ثبت أن الرسول 

ما بال الرجل :(( فقال النيب، وهذا أهدي إيل، هذا لكم: فقال الرجل، فلما رجع حاسبهصدقات، ال
أفال قعد يف بيت أبيه وأمه فينظر ، وهذا أهدي إيل، هذا لكم:  فيقولاهللالعمل مما والنا  على نستعمله

) أي فيخون( فيغل منه شيئاً العمل مما والنا اهللا على ستعمل رجالًنوالذي نفسي بيده ال ،  إليه أم الىهديأ
وإن كان شاة ، وإن كان بقرة هلا خوار. )1(إن كان بعرياً له رغاء، رقبته على إال جاء يوم القيامة حيمله

  ). )2اللهم قد بلغت: السماء وقال إىل مث رفع يده، عريت
  : مسئولية من يتوىل احلكم أو اإلدارة: القاعدة السادسة

قيادا والعمل أمر مسئول عن الدولة اليت وكل إليه ، مة اجلهاز اإلداريق على فرئيس الدولة وهو
  ذلك رسول على كما نص، ألنه راعيها ؛لصاحلها

                                     
  .صوت البعري: الرغاء )١(
 .إلمارةكتاب ا: كتاب األحكام ، ومسلم : أخرجه البخاري  )٢(



 

 ١٣٧

الذي على الناس ) أي رئيس الدولة(فاإلمام ، وكلكم مسئول عن رعيته، كلكم راع: يف قوله) (اهللا 
  .) )1راع وهو مسئول عن رعيته

فهو مسئول أيضاً عمن يوليهم ، ي عمل يعتدي به على حقوق الشعبوكما أن الرئيس مسئول عن أ
ومؤاخذم على ما ، وقصر يف تتبع أحواهلم، إذا وقع منهم هذا االعتداء، إدارة األعمال أو حكم األقاليم

  .يفعلونه
 فإن كل من وكل إليه أي أمر من األمور العامة مسئول ،وكما أن رئيس الدولة مسئول عما وكل إليه

  .ككذل
  : أن يسند األمر إىل أهله: القاعدة السابعة

القدرة ، وكل إليهم القيام بأمور اإلدارةفيجب على رئيس الدولة أن يراعي يف اختيار األشخاص الذين ي
، أن يوليه أحد األعمال العامة) (فقد طلب أبو ذر من رسول اهللا ، والنص صريح يف هذا املعىن، واألولوية

قلت يا رسول اهللا أال تستعملين؟ : فعن أيب ذر قال، فلم يقلده،  ال يستطيع القيام بذلك)(فرآه رسول اهللا 
، وإا يوم القيامة خزي وندامة، وإا أمانة، إنك ضعيف، يا أبا ذر: مث قال، فضرب بيده على منكيب: قال

  .)2(رواه اإلمام أمحد واإلمام مسلم.  إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها
، أوىل منههو ويف رعيته من ، من قلد إنساناً عمالً: أنه قال) (وقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا 
  .) )3فقد خان اهللا ورسوله ومجاعة املسلمني

ألصل ، فإذا عدل احلاكم عن األحق األصلح إىل غريه: -أحد أشهر علماء املسلمني-ويقول ابن تيمية 
، والفارسية، كالعربية، أو جنس، أو مذهب أو طريقة، أو موافقة بلد،  صداقةأو، أو والء عتاقة، قرابة بينهما

  ، والتركية

                                     
  .كتاب اإلمارة: كتاب اجلمعة ، ومسلم : أخرجه البخاري  )١(
 .٢٢ ص٨نيل األوطار للشوكاين ج )٢(
 .مل خيرجه الباحث )٣(



 

 ١٣٨

، أو لضغن يف قلبه عن األحق، أو غري ذلك من األسباب، من مال أو منفعة، أو لرشوة يأخذها منه، والروسية
:قوله تعاىلودخل فيما ى اهللا عنه يف . )1(فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني، أو عداوة بينهما    

                             

         )2(.  
  : تصرف الرئيس منوط باملصلحة: لثامنةالقاعدة ا

بني العلماء أن رئيس الدولة ال جيوز له أن يتخذ أمراً من األمور اليت تتصل باألمة إال إذا كان حمققاً 
وهذه القاعدة نص عليها اإلمام الشافعي ، ومثل رئيس الدولة يف ذلك كل رئيس إلدارة أو عمل، للمصلحة

أي مبا أنه ال جيوز كذلك لرئيس . )3(»من الرعية مرتلة الويل من اليتيم) ئيس الدولةيعين ر(مرتلة اإلمام «: قائالً
  .الدولة أن يتصرف تصرفاً خاصاً باألمة إال إذا كان حمققاً للمصلحة

، فقد روى سعيد بن منصور يف سننه، وهذه القاعدة هلا مستند مروي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
إين أنزلت «: قال عمر رضي اهللا عنه: عن الرباء بن عازب قال، ن أيب إسحاقحدثنا أبو األحوص ع: قال

  .)4(»فإن استغنيت استعففت، فإذا أيسرت رددته، إن احتجت أخذت منه،  اليتيميلانفسي من مال اهللا مبرتلة و
يف جمال قد قام بأمور معينة ، أو غريه من حكام املسلمني، فإذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وبعد

بل معناه أن اإلسالم ال ، التنظيم اإلداري فليس معىن هذا أن هذا التنظيم أصبح قاعدة إسالمية يف جمال اإلدارة
  مينع

                                     
  .مل يوثقه الباحث) ١(
 .٢٨ ـ ٢٧القرآن الكرمي ـ سورة األنفال ـ اآليتان  )٢(
  .مل يوثقه الباحث) ٣(
 ١٢٣األشياء والنظائر ، للسيوطي ص  )٤(



 

 ١٣٩

 وأصبحت اإلدارة ـ كما هي ،فإذا تغريت الظروف، األخذ باألمور اليت يترتب على األخذ ا مصلحة عامة
متشياً ، فإن املصلحة هي أن يأخذ املسلمون بأفضل نظم العصر، اآلن ـ علماً وفناً له رجاله وأساتذته ومفكروه

ومعلوم أن العمل باملصلحة ال جيوز إال بشرط أال يتصادم ذلك مع قاعدة ، مع قاعدة العمل باملصلحة املرسلة
  .شرعية عامة أو مع نص من نصوص اإلسالم



 

 ١٤٠

  مصادر البحث
  .القرآن الكرمي -١
 .للدكتور حممد يوسف موسى، ابن تيمية -٢
 .حملمد بن علي املقري الفيومي، املصباح املنري -٣
 .البن منظور، لسان العرب -٤
 .لإلمام أمحد بن حنبل، املسند -٥
 .القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن -٦
 .للصنعاين، سبل السالم -٧
 .للشوكاين، نيل األوطار -٨
 .للسيوطي، األشباه والنظائر -٩

 .حملمود بن حممد بن عرنوس، تاريخ القضاء يف اإلسالم -١٠
لعطية ، هـ٣٥٨اء يف اإلسالم بوجه عام ويف العهد اإلسالمي يف مصر بوجه خاص إىل سنة القض -١١

 .مشرفة
 .للماوردي، األحكام السلطانية -١٢
 .ألمحد بن حممد بن الصديق، مسالك الداللة على مسائل منت الرسالة -١٣
 .للشيخ عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه -١٤
 .للمستشار عمر شريف، اإلسالميةمذكرات يف نظام احلكم واإلدارة يف الدولة  -١٥
  .للدكتور القطب حممد القطب طبلية، نظام اإلدارة يف اإلسالم -١٦



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  البحث الرابع
  

  الفكر اإلداري يف اإلسالم
  

  حمسن أمحد اخلضريي. د



 

 



 

 ١٤٣

  : مقدمة
ة  وللفكر اإلداري يف اإلسالم أمهية حموري،كيان ونظام فكر وعمل، عقيدة وسلوك، اإلسالم دين ودولة

وعدا ، فهو األساس املتني لنهضة األمة اإلسالمية يف املاضي وقاعدة ارتكازاا لصحوا يف احلاضر، خاصة
فاتمع اإلسالمي له أسس وقواعد إدارية ودعائم ، وعتادها الستعادة جمدها املشرق يف املستقبل بإذن اهللا تعاىل 

، ري دوره يف إدارة اتمع اإلسالمي وإدارة موارده الفكر اإلداسومن خالهلا ميار، وركائز يستند إليها
إذا كان الداخل اإلسالمي اليوم مير مبرحلة ،  ومجاعاتوإمكانياته وطاقاته لتأمني سعادة ورفاهية املسلمني أفراداً

 يف حاجة فإنه أيضاً، تستدعي إعادة ترتيب منهجية الدعوة، خيوض خالهلا تيار عاصف وأنواء شرسة، حرجة
 والذي يستدعي معه إعادة ترتيب مناهج بديلة فاعلة لتحقيق ،ادة تأكيد للفكر اإلداري اإلسالميإىل إع

والقوى املعادية قد لبست ثياب املسلمني وتزينت ، والعدو متلون خطري، فاملرحلة حرجة. أهداف الدعوة
وراحت ختطط ،   وراحت تفتك باملسلمني الشاردين البعيدين عن كتاب اهللا،مبغريات املادة وأسلحتها

  والنهضة،وتدمر جهودهم يف نشر الدعوة وتدمر معها حماوالت الصحوة، لالنقضاض على املعتصمني حببل اهللا 
وتارات بأمساء وادعاءات أخرى ، وتارة أخرى باسم التقدم احلضاري، تارة باسم الدين، والوثبة اإلسالمية

  .عديدة ما أنزل اهللا ا من سلطان
فال بد للفكر اإلداري ، م إىل استعادة الوعي واإلدراك واملعرفة بالفكر اإلداري اإلسالميوما أحوجنا اليو

يف دول املسلمني من أن يعود إىل أصوله وإىل دعائمه وركائزه العقائدية اليت خيتط ا الطريق حنو الغد املشرق 
  .الذي نرجوه

ومشاكل مفتعلة خانقة ، قطارها من واقع أليمإن ما نعيشه اليوم على مستوى األمة اإلسالمية يف كثري من أ
  ، وحاجات إنسانية وقومية بال إشباع



 

 ١٤٤

وتصفية جسدية ترفض للنور أن ، وقرب للحريات ووثنية تكنولوجية، وقهر للرأي والفكر، وطغيان لعبادة الفرد
ة ويسر الرفاهية والعدل يعيش أفرادها يف حببوح، بينما األمم تنعم بنسائم احلرية والدميقراطية... خيترق الظالم

  .االجتماعي واألمن بأبعاده االقتصادية واالجتماعية الشاملة
إن االنغالق اإلداري الفكري واجلمود والتحجر الذي دفعنا إىل رفض العلمية وارتضاء اجلهل وحماربة كل 

دم هو أن نسترجع للتق وإن الطريق الوحيد، قد أدى بنا إىل ما حنن فيه، وتسفيه آرائه، عامل يبشر باخلري
وتدفع ، واليت ال تعطي العصمة ملخلوق مهما أويت من قوة وسلطان، ونستعيد تعاليم الفكر اإلداري اإلسالمي

  .وحتول املنظمة إىل خلية حنل فاعلة يف إطار من العدالة والوعي واإلدراك، إىل الشورى واملشاركة اإلدارية
 حىت أطلق عليها بعض ، فكر النظريات اإلسالمية يف اإلدارةوإذا كانت األمم املتقدمة قد استعانت خبالصة

، ينوه من تطبيق للمبادئ والقيم اإلسالميةاوع، مفكري املسلمني أا دول إسالم بدون مسلمني ملا شاهدوه
فنحن أحوج ما نكون إىل تطبيق هذه املبادئ والقيم حىت ال نكون بالد مسلمني بال إسالم كما ادعى هؤالء 

ويف هذا احلديث حماولة إللقاء الضوء . ولنصبح دول إسالم ومسلمني وهو األمر املنطقي والرشيد، املفكرون
ويعرض من خالله ، وبساطة تركيب اجلملة، على الفكر اإلداري يف اإلسالم بأسلوب مبسط يقوم على العبارة

  : الباحث للعناصر الرئيسية التالية
  .املبادئ اإلدارية اإلسالمية -
 .ارة يف اإلسالموظائف اإلد -
  .مالنشاط اإلداري يف اإلسال -

،  وإن كان ال خيل باملوضوع،من خالل هذه العناصر يتم العرض للموضوع يف جوانبه األخرى بإجيازو
  ومن خالل االحتكام للنصوص والتجارب



 

 ١٤٥

ء مفاهيم فنحن يف أمس احلاجة الستجال.  ملا متليه حاجة العرض للموضوع يف أجزائه املختلفةالعملية وفقاً
 ،ووقرها يف قلوم، وإلقناع متخذي القرار ا، وتعميق ونشر الفكر اإلداري اإلسالمي، اإلدارة اإلسالمية 

ونبذ الصراعات واستجالء اهلمم وإعالء العزائم للعمل ، وأن تصدقها أعماهلم يف مجيع الكيانات اإلدارية
وذا وحده يرتفع النمو ،  يف مسرية العمل الوطين ولكل عضو، لكل قائد وهادياًبكتاب اهللا ليكون نرباساً

  .ويزداد التقدم وتنشط احلياة االقتصادية لتكون زيادة يف كل خري
 وحمددات فالعمل اإلداري يف اإلسالم له مقوماته العقدية القائمة على العقيدة اإلسالمية تضع هلا قيوداً

سواء يف ، واألفراد العاملني فيها، مة اإلداريةواملنظ، وترسم هلا طريقا حيكم سلوك القائد اإلداري، 
ومن مث تصبح اإلدارة اإلسالمية ذات رسالة ، أو يف عالقام مع اتمع احمليط م، عالقام بعضهم ببعض 

واألخالق يف إطار كلي متكامل يستحيل فصل جزء منها عن ، شاملة لكل من العبادات واملعامالت
 والذي حذرنا منه اهللا ،املنظومة اإلدارية اإلسالمية فيما وقع فيه بنو إسرائيلاألجزاء األخرى حىت ال تقع 

 : سبحانه وتعاىل يف قوله                                        

                                                         

             )1(.  
، فهو مستمد من معني ال ينضب، وطريق الفكر اإلداري يف اإلسالم طريق الصالح والنجاة والفالح

 وإمنا ،ة وال يتبدل بتبدل املواقفومتجدد كتجدد احليا، أحاط بالثوابت وأحاط باملتغريات، كامل ومتكامل
 : قال اهللا تعاىل. ختضع له مجيع املواقف              )2(.  

                                     
  .٨٥ اآلية – سورة البقرة –لقرآن الكرمي ا )1(
  .٣٨ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي  )2(



 

 ١٤٦

له منطلقاته وأسسه ومبادئه وجوانبه اليت تنظم ، إن الفكر اإلداري يف اإلسالم فكر ذو طابع خاص
وبينهم وبني املؤسسات واملنظمات اإلدارية املختلفة ، ضبني األفراد بعضهم ببع، املعامالت وتنسق السلوك
  . وعاملياً حملياًببعض أيضاً وبني هذه املنظمات بعضها

ذات ، ففي الوقت الذي تتجه فيه النظم اإلدارية يف العامل حنو التعقيد والتشابك متأثرة باملتغريات البيئية
 جند أن النظام اإلداري يف  وثقافياً واجتماعياًقتصادياً واالتحوالت املتسارعة واملتكافئة واملتناقضة سياسياً

 ألنه وإن كان يتأثر ببعض الظروف البيئية يف تصنيفاته إال أنه مؤثر ؛ من التعقيداإلسالم يتجه حنو التبسيط بدالً
  صحياًاًمما يوفر مناخ، ومن مث يتصف النظام اإلداري يف اإلسالم باالستقرار عرب الزمن، يف البيئة وفاعل فيها

ويف الوقت ذاته يعمل على وجود سياج قيم أخالقية ،  ملمارسة النشاط االقتصادي وإدارة هذا النشاطسليماً
،  وما يولده من بغضاء وحقد،ويقضي على التصارع والتشاحن، متنع احنراف هذا النشاط عن غاياته املستهدفة

ومن مث يكون كل شيء موجه إىل ، إعالء كلمة اهللاألن اهلدف األعلى هو  ؛ات والربريويسمح بالتسارع يف اخل
ومن مث يتسم ، وليس العكس،  ويصبح التطور والتقدم يف خدمة املسرية،وجه اهللا تعاىل فتخضع له كل األشياء

،  وخاصة التكيف التلقائي لكافة الظروف،النظام اإلداري يف اإلسالم خباصية االستيعاب املرن لكافة املتغريات
  لكونه قائماً؛اعة الواقية ضد أي مرض من األمراض اإلدارية اليت ختترق األنظمة اإلدارية األخرىوخاصية املن

  :نعرض هلا فيما يلي،  إىل مبادئ سابقةمستنداً، على دعائم قوية



 

 ١٤٧

  املبحث األول
  املبادئ اإلدارية يف اإلسالم

صدر كل نشاط وحمور كل وظيفة فهي م، املصدر األساسي احلاكم للفكر اإلداري يف اإلسالم.. األمانة
 والغرض ،وهي أمانة عميقة متغلغلة يف داخل اهلدف، وهي أمانة شاملة حتوي كل تصرف، وأساس كل عمل
منظومة ، منظومة راسخة ثابتة البنيان، ومن هذه األمانة انبعثت املنظومة اإلدارية اإلسالمية.. من هذا التصرف

منظومة إدارية صاحلة لكل ، ت البيئية وإخضاعها هلا وليس اخلضوع هلاذات قدرات عالية على استيعاب املتغريا
 .ويف أي موقع من املواقع وداخل أي كيان إداري وكل جزء من أجزاء هذا الكيان، ولكل مكان ، زمان 

 : يعزز ذلك قول اهللا سبحانه وتعاىل                     

                       )1(.  
   :  لقول اهللا عز وجلومن هنا كانت ضرورة مراعاة األمانة يف القول والعمل والفعل امتثاالً

        )2(.  
 : وقوله سبحانه وتعاىل                                          

      )3(.  
  .)4(  ال إميان ملن ال أمانة له :)(  الكرميوقول الرسول

                                     
  .٧٢ اآلية – سورة األحزاب –القرآن الكرمي  )1(
  .٨ اآلية – سورة املؤمنون –القرآن الكرمي  )2(
  .٢٧ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي  )3(
  .٧١٧٩ حديث رقم –ن مالك ، انظر صحيح اجلامع الصغري صحيح رواه أمحد وابن حبان عن أنس ب )4(



 

 ١٤٨

سالمية قدرا على الفعل وعلى تكييف املتغريات وإخضاعها هلا من خالل وتستمد املنظومة اإلدارية اإل
  : واليت نعرض هلا بإجياز فيما يلي، جمموعة املبادئ احلاكمة لكل سلوك إداري يف اتمع

  : احلكم مبا أنزل اهللا: املبدأ اإلداري األول
اب الرزق جهاد ويف كل حلظة واكتس، فالعمل موجه إىل وجه اهللا تعاىل يستهدف رضاه والعمل فريضة

، وكل من القرار واحلكم يكون مبا أنزل اهللا حىت يستوجب الطاعة، ويف كل موقف هناك قرار، هناك حكم
 ،  لتعاليم الدين احلنيفويتم التنفيذ امتثاالً                              

            )1(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل                        

                                        

                         )2(.  
فأساس املعامالت االقتصادية ، جسد اإلدارة يف اإلسالمفاحلكم مبا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل هو روح 

 وطاملا أنه موجه إىل اهللا فأحرى أن يتم ،وإدارة الكيانات اإلدارية قائم على اليقني بأن العمل موجه إىل اهللا
، واحلكم مبا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل هو جهر باحلق والتوصية به. )3(احلكم فيه مبا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل

  : والتسليم له بقوله تعاىل، وعمل بطاعة اهللا

                                     
  .١٠٥ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي  )1(
  .٥٠ - ٤٩ اآليتان – سورة املائدة –القرآن الكرمي  )2(
  وصف اهللا تعاىل الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا بالكافرين ، والظاملني ، والفاسقني ، يف قوله عز وجل ) 3(     

                           ) وقوله ) ٤٤اآلية : سورة املائدة             
                    وقوله ) ٤٥اآلية :  سورة املائدة                   

              )  ومن مث ال تستقيم اإلدارة دون احلكم مبا أنزل اهللا ، ) ٤٧اآلية : سورة املائدة
  وال تستقيم 



 

 ١٤٩

                                )1(.  
  . وباحلكم مبا أنزل اهللا تستقيم املوجودات وتسخر خلدمة البشرية ال للضرر ا

  : الشورى أساس املشاركة يف اإلدارة اإلسالمية:  الثايناملبدأ
وإمنا مشاركة من جانب القائد ومن جانب ،  للبشراً وال سخرة أو تسخرياإلدارة يف اإلسالم ليست تسلطاً

  .وأساس املشاركة بينهم الشورى، أعضاء الفريق اإلداري
فالشورى متحدهص الرأي وتسد ،والشورى تدفع إىل اإلخالص يف ، حذ اهلمةي العزمية وتشوالشورى تقو

  .)2( وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يشارك قومه الرأي حىت قبل البعثة، القول والعمل
  رسوله الكرمي وحث القرآن الكرمي على الشورى حيث قال تعاىل خماطباً         )3(.  

 : اىل عباده الصاحلني بقوله عز وجلكما وصف اهللا سبحانه وتع       )4(.  

                                     
احلياة بدون إدارة إسالمية حتكم مبا أنزل اهللا سبحانه وتعاىل، واحلكم مبا أنزل اهللا ضياء ونور يهدي إىل الطريق = 

  .املستقيم
  .٣٩ اآلية – سورة األحزاب –القرآن الكرمي  )1(
 شارك يف املشورات اليت دارت يف دار عبد اهللا بن جدعان ، واليت متخض عنها روي أن الرسول عليه الصالة والسالم )2(

  االختيار عندما حدث اخلالف بني قومه حينما قاموا بإعادة– صلى اهللا عليه وسلم –حلف الفضول ، وكذا وقع عليه 
بناء الكعبة املشرفة ، بل وحينما نزل عليه صلى اهللا عليه وسلم الوحي عاد إىل زوجته أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها 

حممد .  ، د١٣٤ ، ١٣٣ ، ١ قسم – السرية –ابن هشام : -ملزيد من التفصيل -راجع يف هذا . ليستشريها يف األمر
 القاهرة – املؤسسة العربية احلديثة – سلسلة إسالميات - والوحي -م  الرسول صلى اهللا عليه وسل–سيد أمحد املسري 

  .٤٠ – ٣٢ص 
  .١٥٩ من اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي  )3(
  .٣٨ من اآلية – سورة الشورى –القرآن الكرمي  )4(



 

 ١٥٠

 والقائد عليه مشورة من يعملون ، من أركان اإلدارة اإلسالمية أساسياًومن هنا أصبحت الشورى ركناً
هم الطاعة وعلي، وعليهم الصدق يف املشورة ،  وله يف النهاية حق إصدار القرار ، وعليه أن يأخذ رأيهم،معه

 وقد ، بالنسبة لويل األمر الزماًهلذا فقد حث العلماء على الشورى وجعلوها أمراً و.فيما صدر إليهم من األمر
ومما يؤكد ذلك ما . )1(قرر بعض علماء املسلمني أن احلاكم الذي ال يستشري أهل العلم والدين جيب عزله 

، سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن العزم  : أنه قال-كرم اهللا وجهه-روي عن علي بن أيب طالب 
كما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب بكر ،   مث اتباعهم، مشاورة أهل الرأي : فقال

  .) )2ا يف مشورة ما خالفتكماملو اجتمعت: الصديق وعمر الفاروق رضي اهللا عنهما
 وتضمن تعاون ، وتقدم للقائد اإلداري الرأي والنصيحة،دق على احلق والص وتبىن،واملشورة تظهر احلقيقة

ء واإلجناز يف إطار املنظومة اإلدارية اوتعظيم األد، والعاملني معه حبسن تنفيذ األعمال ، قة كل التابعني له فوموا
ملظامل ويعيد احلق ألصحابه فتختفي ا، كما تظهر للقائد اإلداري خري عناصره البشرية فيستند كل أمر ألهله ، 

ويزداد ،  ويتحقق الرضاء النفسي للعاملني ،تحقق الفاعلية الكاملة للمنظمة وللكيان اإلداريتويسود العدل و
  .)3(والؤهم وانتماؤهم للمنظمة اليت يعملون ا 

                                     
 يستشري أهل العلم والدين  والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام ، من ال«: أورد القرطيب عن ابن عطية قوله  )1(

  . »فعزله واجب ، هذا ما ال خالف عليه
  . ٢٤٩ ص ١٩٥٧ القاهرة، – اجلزء الرابع – اجلامع ألحكام القرآن –القرطيب : راجع يف هذا   
  . ١٢٢ – ١٢٠ ص – القاهرة – ٣ ج–الرازي مفاتيح الغيب   

 اجلزء األول – مصر – مطبعة عيسى البايب احلليب –آن الكرمي  تفسري القر–ابن كثري : راجع يف هذا وملزيد من التفصيل  )2(
– ٤٢٠.  

  : راجع يف هذا وملزيد من التفصيل  )3(
  . أمحد فؤاد عبد اخلالق. د -  
 العدد الرابع، مارس – جامعة املنوفية – كلية التجارة – جملة العلوم التجارية –املنهج اإلسالمي يف اختاذ القرارات  -  

١٩٨٦ .  



 

 ١٥١

 نيب اهللاولقد أشار القرآن الكرمي فيمن يشاور أهله يف األمر، وأورد ما قامت به ملكة سبأ مع رعيتها حني دعاها 
  : وما قامت به من استشارة قومها فيما جيب عمله حيث قال القرآن الكرمي،سليمان عليه السالم  

                          )١(.  
  :العدالة: املبدأ الثالث

 ودعامتها الرئيسية اليت تقوم وتستند إليها وبدوا ال تنهض ،ة، ورأس ماهلاهي عمود اإلدارة اإلسالمي
 ويف كل سلوك من ، ويف األمر، ويف احلكم، فالعدالة يف القول والعمل،اإلدارة يف اإلسالم وال تقوم بواجباا

  :  لقول اهللا عز وجلجانب القائد وأعضاء فريقه الذين يعملون معه امتثاالً
                                    

                                       
                 )٢(.  

 :وقوله تعاىل         )٣(.  
 :وقوله سبحانه وتعاىل                    )٤(.  
 : وقوله سبحانه وتعاىل                     )٥(  

                                     
  .٣٢ اآلية – سورة النمل –قرآن الكرمي ال) 1(
  .١٥ اآلية – سورة الشورى –القرآن الكرمي ) 2(
  .١٥٢اآلية من  – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 3(
  .٥٨ من اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 4(
  .٤٩ من اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٥٢

  : وله سبحانه وتعاىلوق
                               
                                             

         )١(.  
 كان موقعه يف قوله  وأن يتحرى العدل أياً كل قائد إداري أن يكون عادالً)(ويف هذا حيذر الرسول 

)( :ًوإن كان مسيئاً،حىت يفكه العدل أو يوبقه اجلور يوم القيامة  ما من أمري عشرة إال يؤتى مغلوال  
  .)٢( زيد غال إىل غله 

 ، بل عدل قائم على املعرفة واليقني، وال جور على حق، وال غنب،ومن هذا ال ظلم يف اإلدارة اٍإلسالمية
  : ألمر اهللا سبحانه وتعاىلوال يعرف امليل أو يتأثر باهلوى امتثاالً             

                               )٣(.  
  .)٤(              :وقوله عز وجل

  .  فالعدل أسام النظام اإلداري اإلسالمي، إىل كل قائد إداري وصية حنو العدل)(وقد وجه الرسول 
 الذين يعدلون يف ،إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور :  أنه قال)(وقد روي عن الرسول 
  .)٥(  حكمهم وأهليهم وما ولوا

                                     
  .١٣٥ اآلية –  سورة النساء–القرآن الكرمي ) 1(
  .)١٦٩٥( انظر صحيح اجلامع الصغري رقم ، وهو صحيح،أخرجه البيهقي يف سننه) 2(
   .٩٠ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 3(
  .٨ اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 4(
  . رواه مسلم) 5(



 

 ١٥٣

  .)١(  إمام عادلأحب الناس إىل اهللا يوم القيامة وأقرم مين جملساً  : قال)(ول اهللا كما روي عن رس
ه فوق ف أو انتقص حقه أو كل أال من ظلم معاهداً: ويقول الرسول الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه

  .)٢(  بغري طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامةطاقته أو أخذ منه شيئاً
  وسبيله إىل حتقيق الغايات النبيلة امتثاالً،يف اإلسالم هو الصراط املستقيم للعمل اإلداريوالتزام العدالة 

 :ألمر اهللا سبحانه وتعاىل                           

                )٣(.  
  : وقوله عز وجل

                                  

     )٤(.  
  : املوازنة بني مصلحة الفرد واجلماعة: املبدأ الرابع

 حيث ال طغيان ، وأساس محاية اتمع، وهو أصل حرية الفرد، وقانونه احلاكم،ازن هو ناموس الكونالتو
 ، فالتوازن روح وحياة اإلدارة اإلسالمية، وال نقصان ملصاحل أحدمها على مصاحل اآلخر،ألحدمها على اآلخر

اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم يف  تلك احلقيقة اليت أكدها ،وبدونه تنهار وخيتل بنيان اإلدارة يف اإلسالم
  : قوله عز وجل

                                     
   .يذرواه الترم) 1(
  .٢٦٥٥ انظر اجلامع الصغري حديث رقم ، كتاب اإلمارة–صحيح رواه أبو داود يف السنن ) 2(
  .١٥٣ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 3(
  .٢٦ اآلية – سورة ص –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٥٤

                            )١(.  
  :  دعا إليه اهللا سبحانه وتعاىل عز وجلوالتوازن يف سلوك الفرد خلدمة الفرد واتمع معاً

                        )٢(  
 وحتقيق مصاحل اتمع ،وذا يكون حتقيق مصلحة الفرد املسلم وسيلة لتحقيق مصاحل مجيع املسلمني

  : ما أشارت إليه اآلية الكرمية يف قوله تعاىلاإلسالمي أساس الكفالة لتحقيق مصاحل الفرد املسلم وهو 
              )٣(  

 والتوازن بني حاجة الفرد . واتمع اإلسالمي قائم عليها، والفطرة تقومه وديه،فاإلنسان مولود بالفطرة
ن ما يصدر من الفرد من قول وعمل وفعل يتم يف إطار  ومن مث فإ،املسلم وحاجات اتمع هو حمور الفطرة

  :  ألمر اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله عز وجل وهو ما يتطلبه اتمع امتثاالً،قوانني وقواعد الشريعة اإلسالمية
                         

    )٤(   
 ، حيث ال طغيان ألحدمها على اآلخر،والتوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة أساس احلركة النشطة

  :  يدل على هذا قول اهللا سبحانه وتعاىل، ألن يف حتقيقها مصاحله هو،بل كل حيرص على حتقيق مصلحة اآلخر

                                     
   .١٩ اآلية – سورة احلجر –القرآن الكرمي ) 1(
   .٦٧ اآلية – سورة الفرقان –القرآن الكرمي ) 2(
  .٤ اآلية – سورة التني –القرآن الكرمي ) 3(
  .٣ ، ٢ اآليتان – سورة الصف –القرآن الكرمي  )4(



 

 ١٥٥

                                

         )١(.  
  : وقوله عز وجل

                                 

      )٢(.  
  : وقوله جل شأنه

                             )٣(.  
تمع ومصلحة الفرد يتحقق من خالل جانبني أوهلما أن الفرد بطبيعته ينتمي إىل فالتوازن بني مصاحل ا

 ويف إطار هذا التوازن يتحقق تنظيم العالقات يف املنظومة ،عته ال يقوم إال على أفرادهي واتمع بطب،جمتمع
تمع يف إطار املسئولية اليت  ويتحدد نطاق التكليف واملسئولية والواجب بني الفرد وبني ا،اإلدارية اإلسالمية

 كلكم راع وكلكم مسئول :  بقوله)(تقع على املسلم يف مجيع الكيانات اإلدارية واليت أوضحها النيب 
  .)٤( عن رعيته

  .ومن هنا تنعكس عملية مصاحل اتمع على عملية حتقيق مصاحل الفرد والعكس الصحيح

                                     
  .٤١ اآلية – سورة احلج –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٠٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 2(
  .١١٠ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 3(
 كلكم راع وكلكم : وسلم يقولنص احلديد ورد عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه) 4(

 اإلمام راع ومسئول عن رعيته والرجل يف أهله ومسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها :مسئول عن رعيته
ومسئولة عن رعيتها واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته فكلكم راع ومسئول عن رعيته رواه البخاري يف 

 أبو زكريا حيىي بن شرف النووي رياض الصاحلني من كالم سيد :زيد من التفصيل وراجع يف هذا مل–كتاب اجلمعة 
  .١٤٩ بريوت ص – دار احلديث –املرسلني 



 

 ١٥٦

  :  ألوامر اهللا يف قوله عز وجلملعيشة تنفيذاًوالتوازن قائم بني العبادات وبني السعي يف ا
                             

                             )١(.  
  : وقوله عز وجل

                                   

  )٢(.  
  : الدعوة إىل اهللا: املبدأ اخلامس

 فالدعوة ، والتوجه إىل اهللا دعوة إليه،ىل اهللا سبحانه وتعاىل وكل عبادة موجهة إ،العمل يف اإلسالم عبادة
 وإىل ختليص البشر من الوثنية والكفر ،إىل اهللا عز وجل هدف سامي تسعى اإلدارة اإلسالمية إىل حتقيقه

 ،ىلومطلق احلرية هي اإلميان باهللا سبحانه وتعا.  وإىل القضاء على االستعباد والعمل على حتقيق احلرية،واإلحلاد
 : وهو ما حث عليه اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي يف قوله عز وجل          

                           )٣(.  
 وهدفها ، وسياجها النهي عن املنكر، وقلبها األمر باملعروف،حتكمها الدعوة إىل اخلريفاإلدارة يف اإلسالم 

  :  يقول اهللا تعاىل يف ذلك وفعالً وطريقها العمل الصاحل الطيب قوالً،الفالح

                                     
  .٧٧ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٠ اآلية – سورة اجلمعة –القرآن الكرمي ) 2(
  .١٠٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٥٧

                             )١(.  
 ،ومن هنا فإن الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أحد املبادئ األساسية اليت تقوم عليها اإلدارة يف اإلسالم

  :  لقول اهللا عز وجلامتثاالً
                                   

   )٢(  
 كما ، وتدفعهم إىل اإلخالص يف القول والفعل والعمل،وحتكم الدعوة إىل اهللا سلوك القائد والرعية

  : وصفهم اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله
                                )٣(  

  : وقوله عز وجل
                                     

     )٤(  

                                     
  .١٤٠ اآلية – سورة آل عمران –كرمي القرآن ال) 1(
  .١٠٢ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 2(
  .٣٣ اآلية – سورة فصلت –القرآن الكرمي ) 3(
   .٨٨ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 4(

 : فالدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل أساس اخللق وهدفه السامي يقول اهللا تعاىل           
 ٥٦ اآلية – سورة الذاريات .(  

  : وطريق الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل حمدد املعامل، بارز السمات يف قوله تعاىل            
                ١٢٥ سورة النحل .(  

    : واختص اهللا سبحانه وتعاىل بالدعوة وحده ال يدعا معه أحد امتثاال لقوله عز وجل   
              ٤١ سورة األنعام.(  

 : وقوله تعاىل                   سورة األعراف 
  ). ١٩٧اآلية 

  : وقوله سبحانه وتعاىل                     
 : وقوله عز وجل أيضا). ٥٦ اآلية –إلسراء سورة ا                    
          ٥ سورة األحقاف اآلية .(  



 

 ١٥٨

  : وقوله عز وجل
                                 )١(  

ففكر اإلدارة اإلسالمية تتبلور معامله يف الدعوة إىل اهللا من خالل إتقان العمل وحتقيق صاحل األعمال 
  :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل،والصرب وااهدة واإلحسان إىل خلقه حىت نفوز باهلداية

                          )٢( 
والعمل اإلداري يف اإلسالم شامل وكامل ومتكامل ويشمل كافة جوانب احلياة ليصبح سلوك املؤمن خري 

  :  لقول اهللا سبحانه وتعاىلوسيلة إىل الدعوة امتثاالً
                        )٣( 

 واألداء املتفوق ، واإلجناز املتقن،ومن هنا فإن الدعوة إىل اهللا سبحانه وتعاىل تتم من خالل العمل الصاحل
  .  هللا، واستجابة لتعاليم رسوله الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليهإرضاًء

عوة إىل اهللا بصاحل األعمال تدفع األفراد الذين حتتويهم املنظمات اإلدارية إىل البذل والعطاء والتجويد فالد
 هللا ولرسوله عليه  ولكن إرضاًء، لعائد أو حافز مادي وزيادة اإلنتاج ليس انتظاراً،وزيادة الطاقة اإلنتاجية

  : الصالة والسالم وهو ما وصفهم اهللا تعاىل يف قوله
                  )٤(   

                                     
  .١٠٦ اآلية – سورة يونس –القرآن الكرمي ) 1(
  .٦٩ اآلية – سورة العنكبوت –رآن الكرمي الق) 2(
  .١٦٢ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 3(
   .٩ اآلية – سورة احلشر –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٥٩

  : التبني: املبدأ السادس
 ،يبىن السلوك اإلداري يف اإلسالم على قرار يتخذه القائد، وعلى رؤية انبعثت من الضمري الذايت للفرد

 ،إلدراك ال بد من معلومات كافية وحىت يتحقق ا، واملعرفة أساسها اإلدراك،وكالمها أساسه املعرفة الصادقة
 من وحىت تكون املعلومة كافية ال بد من بيانات سليمة وصادقة وكاملة وحديثة ومناسبة يتم مجعها خصيصاً

 ويتم تصنيفها وفرزها وحتليلها واستخراج املؤشرات والنتائج منها وتقدميها إىل القائد أو متخذ ،أجل القرار
  .  بشأنه ليتبني حقيقة املوقف اإلداري الذي عليه أن يتخذ قراراً،القرار يف شكل معلومة مناسبة

ويتعني على القائد اإلداري أن يبني األمر ملن يعمل معه حىت يكون كل منهم على بينة من املهمة املسندة 
  :  يقول اهللا عز وجل، ويتحقق اهلدف بأسرع وقت وأقل تكلفة،إليه

                ْ )١(.  
ويتعني على كل قائد يف التنظيم اإلداري أن يكون على بينة من أمره وأن حيتاط له وأن جيمع املعلومات 

  :  وهو ما دعا إليه اهللا رب العاملني يف قوله،لديه عن كافة جوانبه
                     ُ )٢(.  

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                             )٣( .  

                                     
   .٤ اآلية – سورة إبراهيم –القرآن الكرمي ) 1(
  .٥٣ اآلية – سورة فصلت –القرآن الكرمي ) 2(
  .٣٦ اآلية – سورة اإلسراء –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٦٠

قائد إداري وكل فرد على البحث عن املعرفة وإصدار قراره والقيام وقد حث اهللا سبحانه وتعاىل كل   
  .بسلوكه يف ضوء هذه املعرفة
  : يقول اهللا سبحانه وتعاىل

               )١(.  
 وقد حذر اهللا ،ري يف اإلسالمومن هنا فإن حتري املعرفة والبحث عن املعلومة أمر الزم حلسن القرار اإلدا

  : سبحانه وتعاىل كل قائد يعمل واه وال يتبع املعلومات والبيانات اليت وصلت إليه يف قوله عز وجل
                            

           )٢(.  
  : وقوله عز وجل

                     )٣(.  
  : وقوله تعاىل

                                         )٤(.  
 عز وجل موضحاً. )٥(وقد وصف اهللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي بالكتاب املبني يف أكثر من موضع 

  .  أساس القرار اإلداري يف اإلسالم وهو،أمهية التبني القائم على املعرفة واإلدراك الصحيح والسليم

                                     
   . ٧ اآلية – سورة األنبياء – القرآن الكرمي ) 1(
   .١١٥ اآلية – سورة النساء – القرآن الكرمي ) 2(
   .٣٩ اآلية – سورة النحل – القرآن الكرمي ) 3(
   . ٤٤ اآلية – سورة النحل – القرآن الكرمي ) 4(
       :   على سبيل املثال اآليات اآلتية ) 5(      ٢ ، ١ اآليتان –   سورة الشعراء .   



 

 ١٦١

  : ويف قوله سبحانه وتعاىل
                                

                            ٍ )١(.  
  : الطاعة: املبدأ السابع

 وهي أساس ، بدوا ال تنتظم اإلدارة أو تقوم بعملها املوكول،الطاعة هي أساس االنضباط يف اإلدارة اإلسالمية
 ، الراشدونفاؤه ودعا إليها خل، وهي طاعة أمر ا اهللا تعاىل وحث عليها رسوله الكرمي،النظام اإلداري يف اإلسالم

 : يقول اهللا تعاىل                          

                             )٢(.  
  : وقول الرسول الكرمي صلوات اهللا وسالمه عليه

ومن يعصي ، ومن يطع أمريي فقد أطاعين، ومن عصاين فقد عصى اهللا، من أطاعين فقد أطاع اهللا 
   وإمنا اإلمام جنة يقاتل من ،أمريي فقد عصاين

                                                                                                                 
            ١ اآلية –  سورة النمل .            ٢، ١   سورة القصص اآليتان .                             ٦٩ اآلية –  سورة يس .           سورة يوسف اآلية األوىل   .                            

   ١٠٣ اآلية –  سورة النحل .         ١،٢ اآليتان – وسورة الدخان ١،٢ اآليتان –  سورة الزخرف .  
  .١٦ ، ١٥ اآليتان – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 1(
   .٥٩ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ١٦٢

  .)١(  وإن قال بغريه فإن عليه منههللا وعدل فإن له بذلك أجراًورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى ا
 وقد حدد هلا اإلسالم ،والطاعة أساس التكاتف والتالحم والتكامل يف بنيان اجلهاز اإلداري اإلسالمي

 ال طاعة ( :( أوهلا أن يكون األمر اإلداري ال حيتمل معصية ويف هذا يقول الرسول ، وضوابطشروطاً
  .)٢( معصية اخلالقملخلوق يف 

 ،أطيعوين ما أطعت اهللا فيكم«: وهو ما أكده وعرب عنه صراحة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يف قوله
  .)3(»فإن عصيته فال طاعة يل عليكم

 لتعاليم  امتثاالً، رحيماً وأن يكون م رءوفاً، فوق طاقتهكما يتعني على ويل األمر أال يكلف خملوقاً
 ، فال حتملوهم فوق طاقتهم، إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم( :(رد ا قوله الرسول الكرمي و

  .)٤( فإن محلتموهم فأعينوهم
  : ويف رواية أخرى

فإن كلفه ما ، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه وال يكلفه ما يغلبه 
  .)٥( يغلبه فليعنه

 ألمر اهللا سبحانه وتعاىل يف  كان موقعه امتثاالًمة لكل فرد يف البنيان اإلداري أياًومن هنا تصبح الطاعة ملز
  : قوله

                            ْ )٦(.  

                                     
   . مسلم يف كتاب اإلمارة،متفق عليه رواه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري) 1(
  .٧٥٢٠ انظر صحيح اجلامع رقم ،أخرجه اإلمام أمحد وعبد الرزاق عن ابن مسعود واحلاكم يف مستدركه) 2(
   .صمل يوثق الكاتب هذا الن) 3(
   .رواه الشيخان وأبو داود واحلاكم) 4(
 .مل يوثق الكاتب هذا النص) 5(
   .٣٦ اآلية – سورة األحزاب –القرآن الكرمي ) ٦(



 

 ١٦٣

 ، واملرءوس فيه مشارك ال حيرم حقه وال ينقص أجره،قائد فيه قوي عادلفالنظام اإلداري يف اإلسالم ال
  : ألوامر اهللا سبحانه وتعايل يف قولهمصونة امتثاالً-واملال والنفس والعرض          )١(.  

  : وقوله عز وجل            )٢(.  
 : جلوقوله عز و                )٣(.  

فالطاعة يف اإلسالم أساس العمل اإلداري، ا تنهض املنظمة اإلدارية برسالتها، وبدوا يتحول العمل إىل 
جتمع القلوب مجيعها والطاعة توحد اجلهود، و. فوضى أو تنهار اجلهود وتتشتت وتضيع يف السبل والطرقات

  .على اهلدف، وتقوي العزم، وتشحذ اهلمم وتعظم األداء
 أوصيكم بتقوى اهللا عز وجل، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم ( :(ويف هذا وصية رسول اهللا 

، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا  كثرياًعبد، فإن من يعش منكم فسريى اختالفاً
  .)٤(  فإن كل بدعة ضاللة ،النواجذ وإياكم وحمدثات األمورعليها ب

  : وجزاء الطاعة عظيم حدده اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم حيث قال        

                                

                         )٥(.  
  
  
  

                                     
  .١٠ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٣ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 2(
  .٧١ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(
  . حديث حسن صحيح:ه أبو داود والترمذي وقالرو) 4(
  .١٤ ، ١٣اآليتني من  – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٦٤

  ): الوالية الصاحلة(حسن اختيار القائد : املبدأ الثامن
 أمهية حمورية خاصة فهو املعلم، الناس على دين ملوكهم، واألفراد على دين قائدهم، وللقائد يف اإلسالم

وهو القدوة الصاحلة وهو املثل يف اإلخالص يف العمل وهو املشارك واملسئول عنه، والقائد يف املنظمة اإلدارية 
  .اإلسالمية هو عنواا، وهي أمانة ثقيلة، أمانة التكليف احملاسب عليها

  : يه وظيفة عامة يف حديثه إىل أيب ذر حني طلب أن يول)(وقد أوضح الرسول 
ا يوم القيامة خزي وندامة، إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه منها، يا أبا ذرا أمانة وإإ  )١(.  

 ذات التأثري املباشر ،فحسن اختيار القائد وتوليته الوالة الصاحلني من األمور جسيمة األمهية، عظيمة الشأن
سن قيام املنظمات اإلدارية بأعماهلا، وقد حرم اختيار الوالة وغري املباشر على حسن انتظام العمل وعلى ح

  .املفسدين واألقل كفاءة
  : )(يقول الرسول الكرمي 

ًوهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان اهللا  فولَّى رجالً من ويل من أمر املسلمني شيئا 
  .)٢( ورسوله

  : لوقد حدد اهللا مهمة القائد اإلداري يف قوله عز وج
                       )٣(.  

 ، والعلم، كانت صورة هذا اخلري فالكفاءة واجلدارة، واملعرفةفالقائد اإلداري حمور عمله هو فعل اخلري، أياً
   واإلميان كلها معايري ، والتقوى،واخلربة

                                     
  .رواه مسلم) 1 (
  .رواه اإلمام أمحد يف مسنده) 2(
  . ٧٣ اآلية - سورة األنبياء–القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٦٥

أمر إىل أهله،  احلكم ا على األفراد لتوليتهم الوظائف، واختيار األصلح منهم لشغل كل وظيفة، وإسناد كلوختيار يتم اال
    : وهو ما عرب عنه القرآن الكرمي يف قول اهللا تعاىل           )١(.  

  : يف كتابه احلكيم يف قوله عز وجلويف هذا حيذرنا اهللا سبحانه وتعاىل 
                                
                )٢(.  

  :  اهللا سبحانه وتعاىل أعمال الوالة الصاحلني بقوله عز وجلوقد حدد
                                   

       )٣(.  
  : وقوله سبحانه

                                 

     )٤(.  
 والزعيم الورع هم أداة اإلدارة اإلسالمية الفاعلة، وهم ،يل الصاحل، والقائد املؤمن، واألمري التقيافالو

 ،وان املنظمات اإلدارية اإلسالمية، كل منهم قدوة يف سلوكه ومسلكه، كل منهم نور ونرباس يهتدى بهعن
 كل منهم آية من آيات اهللا خللق اهللا، يهدي إىل الصراط املستقيم، ويتعني على الوايل القائد أن يكون عليماً

  :  قول سيدنا يوسف يف كتاب اهللا عز وجل بشئون املهمة اليت أوكلت إليه، كما جاء يفبأمور القيادة، خبرياً

                                     
  .٢٦ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 1(
  .٢٣ اآلية –التوبة  سورة –القرآن الكرمي ) 2(
  .٧٣ اآلية – سورة األنبياء –القرآن الكرمي ) 3(
  .٢٦ اآلية – سورة ص –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٦٦

                   )١(.  
  : املسئولية: املبدأ التاسع

 عقائدية وشاملة  وثانياً، مسئولية إنسانية وأخالقيةللمسئولية اإلدارية يف اإلسالم طبيعة خاصة، منها أوالً
  :  لقول اهللا تعاىلمن القائد والفرد، واملنظمة واتمع وفقاًتشمل كال 

                                  

                )٢(.  
  : وقوله عز وجل

                           )٣(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                             

                  )٤(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                                   )٥(.  
 يقول اهللا  فكلٌّ مسئولٌ عن عمله،،ى املسئولية لكل أفراد املنظمة قادة وأفراداًفالفكر اإلداري يف اإلسالم يقوم عل

 : تبارك وتعاىل            )٦(.              )٧(.  
  

                                     
  .٥٥ اآلية – سورة يوسف –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٤ – ١٣ اآليتان – سورة اإلسراء –القرآن الكرمي ) 2(
  .٦ اآلية – سورة اادلة –القرآن الكرمي ) 3(
  .٤٧ اآلية – سورة األنبياء –كرمي القرآن ال) 4(
  .٨ – ٧ اآليتان – سورة الزلزلة –القرآن الكرمي ) 5(
  .٢١ اآلية – سورة الطور –القرآن الكرمي ) 6(
  .٣٨ اآلية – سورة املدثر –القرآن الكرمي ) 7(



 

 ١٦٧

تمع اإلسالمي بأسره مسئولية جتتاز واملسئولية ليست قاصرة على األفراد، والقادة، ولكنها مسئولية ا
أعتاب اللحظة احلاضرة، إىل آفاق املستقبل، جتتاز النفع أو الضرر اخلاص، إىل النفع أو الضرر العام، وهو ما 

  من رأى منكم منكرا( :ً(دعا إليه وحث عليه الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم يف قوله 
  .)١( ع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميانفليغريه بيده، فإن مل يستط

 إىل سائر املخلوقات، وهو ما  ولكنها أيضاً،واملسئولية ليست قاصرة على الشعوب واحلكومات واألفراد
  : دفع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أن يقرر ذلك يف مقولته الرائدة

  .» اهللا يوم القيامة لم مل متهد هلا الطريق يا عمرواهللا لو عثرت بغلة يف العراق خلشيت أن يسألين«
فاملسئولية أساس اإلدارة اإلسالمية، واملسئولية شخصية وجمتمعية، واملسئولية ال تنتهي بقرار اختذ يف ضوء 
البيانات واملعلومات الصادقة، بل هي ممتدة إىل نتائج هذا القرار وآثاره وهو ما عرب عنه عمر بن اخلطاب أمري 

  :ملؤمنني رضي اهللا عنه يف حديثه حني سأل الناسا
ال :  قال،نعم: أرأيتم إن استعملت عليكم خري من أعلم مث أمرته بالعدل أكنت قضيت ما علي؟ قالوا«

  .»حىت أنظر يف عمله، أعمل مبا أمرته أم ال
 كل قائد وكل  ومن هنا كل حرص،فاملسئولية اإلسالمية ممتدة وشاملة ومتكاملة وشخصية يف الوقت ذاته

  :  ويف فكره، واعتقاده يقول اهللا سبحانه وتعاىل،فرد على أن يراعي اهللا يف عمله، ويف سلوكه
                                   )٢(.  
  

                                     
  .رواه مسلم) 1(
  .٨ – ٧ اآليتان – سورة الزلزلة –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ١٦٨

 وكل فرد يف املنظمة اإلدارية مسئول، ،ألمة مسئولفاملسئولية جهاد وابتالء عظيم، وكل فرد يف ا
ويف هذا . واإلنسان املؤمن يكون يف امتحان ومسئولية دائمة وابتالء باخلري والشر، وكالمها وجهان لعملة احلياة

إن أصابته سراء :  ألمر املؤمن إن أمره كله له خري، وليس ذلك ألحد للمؤمن عجبا( :ً(يقول الرسول 
  .)١(  له له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياًرياًشكر، فكان خ

إن هذه املبادئ السليمة، هي أساس السلوك اإلداري القومي ودستور التعامل بني الفرد وقائده، وبني القائد 
اإلداري وأعضاء املنظمة اإلدارية الذين يعملون حتت إمرته، وبني املنظمات اإلدارية بعضها ببعض وهو ما ينقلنا 

  .العرض للوظائف اإلدارية يف الفكر اإلسالميإىل 
  
  
   
  

  

                                     
  .رواه مسلم) 1(



 

 ١٦٩

  املبحث الثاين
  الوظائف اإلدارية اإلسالمية

واستخدام الوسيلة والنجاح يف .  وإمنا وسيلة لبلوغ غايات،اإلدارة يف اإلسالم ليست غاية يف حد ذاا
ا الوظائف اليت يتعني القيام ا يف  وكذ،حتقيق الغاية مرهون حبسن معرفة أبعادها وجوانبها ومتطلباا وعناصرها

.  بل إا الزمة للمجتمع واألمم ولألفراد أيضاً، واإلدارة ليست الزمة فقط للمؤسسات واملنظمات،إطارها
 وتعظيم العائد والنفع وحتسني وتطوير ، وتطوير اإلمكانيات،فاإلدارة الراشدة تعمل على حسن إدارة املوارد

 برفع ، األداء التنفيذي بالشكل الذي يقلل من الفاقد والضائع والتالف واملعيب وحتسني وتطوير،اإلمكانيات
 ويزيد بالتايل الرحبية وخيفض التكلفة ويوسع من قدرة املنشآت على تصريف اإلنتاج وبسعر ،اجلودة واإلتقان

بحوث معقول ومناسب للقدرات الشرائية ويف الوقت نفسه يساعد على إنفاق مزيد من األموال على ال
  . الحتياجات ورغبات اتمعوالتطوير للسلع واخلدمات لتكون أكثر إشباعاً

والوظائف اإلدارية يف اإلسالم رغم اتفاقها مع الوظائف اإلدارية يف األنظمة األخرى إال أا ذات طابع 
  . والقصد احلقيقي منها، تضع خصوصياا املمارسة العملية وأخالقيات هذه املمارسة،خاص

ملية اإلدارية عملية متكاملة األبعاد والوظائف تبدأ بالتخطيط العلمي الواعي للنشاط بوضع خطة فالع
 مث التنظيم بإجياد اهليكل والنظام الفعال املرن الذي حيدد لكل فرد عمله وعالقته ،للعمليات اليت سوف تتم

ليمات بالشكل الذي يضمن تنفيذها يف  مث التوجيه الواعي لألوامر والتع،باآلخرين يف إطار السلطة واملسئولية
 مث املتابعة واملراقبة احلقيقية النشطة اليت ، وباجلودة املطلوبة،الوقت املطلوب وبالشكل املطلوب وبالكم املطلوب

  تتعدى مرحلة إصالح



 

 ١٧٠

ا القصور ومعاجلة األخطاء إىل مرحلة الوقاية من حدوث هذا القصور أو ذاك اخلطأ وهو ما سيتم تناوله فيم
  : يلي
  : وظيفة التخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي: أوالً

. يعد التخطيط أحد األسس والدعامات القوية والوظائف الرئيسية ذات األمهية يف اإلدارة اإلسالمية
 وليس كما ميكن أن ، كما جيب أن تكون، وفن إجناز وحتقيق آماله،فالتخطيط هو فن تعامل مع املستقبل

ف األمسى واألعلى لكل نشاط جيعل التخطيط يف اإلدارة اإلسالمية ذا طابع خاص وذلك  ووضوح اهلد،تكون
  : لآليت

 واألصل يف املعامالت ،إن اهلدف األمسى هو إرضاء اهللا سبحانه وتعاىل وتنفيذ أوامره واالبتعاد عن نواهيه
أن يبتعد عن كل ما هو حمرم وأن  ومن مث يتعني على التخطيط أن يتم يف إطار هذه القاعدة ب،اإلسالمية اإلباحة

  : يلتزم بقواعد احلالل واحلرام يف مجيع ما يستهدفه يف إطار منهج اهللا القومي الذي أوضحه يف آياته عز وجل
                                     

                                  

     )١( 
 ،فو وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو الع،ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل ( :(وقول الرسول الكرمي 

      وتال اآلية ، فإن اهللا مل يكن لينسى شيئاً،فاقبلوا من اهللا عافيته     )٢( 
  :  على الضرورات اخلمس اليت حددها الشارع وهيومن هنا يتعني أن يكون التخطيط حمافظاً

                                     
  .١٤٥قرآن الكرمي سورة األنعام اآلية ال) 1(
  .أخرجه البزاز واحلاكم وصححه من حديث أيب الدرداء) 2(



 

 ١٧١

  . » العقل– املال – النسل – النفس –الدين «
 البيئة احمليطة اليت تصبح بيئة إسالمية وتوجيهها إسالمي ومن مث تكيف املتغريات إن التخطيط مرن فاعل يف

والتعامل معها يف إطار إسالمي رشيد يعمل من أجل نشر الوحدانية وتعظيم عبادة اهللا سبحانه وتعاىل وختليص 
  .البشرية من الوثنية والكفر واإلحلاد

 وإعداد كافة ، وهو قائم على حشد اإلمكانيات،لبالدإن التخطيط ملواجهة مستقبلية لصاحل العباد وا
 وتدعو ، حتض عليه الشريعة-إن لزم-والتخطيط .  واألخذ باألسباب ملواجهة األحداث املستقبلية،املقومات

 املثل على لسان سيدنا  حيث يقول اهللا سبحانه وتعاىل ضارباً، وتروى عنه أحداث الرسل واألنبياء،إليه العقيدة
  :  السالم ملواجهة ااعة يف مصريوسف عليه

                                 

                               

          )١( 
 والقوى املتربصة باألمة اإلسالمية واخلطر الذي يهددها واآلمال ،فاألحداث اليت يواجهها املسلمون

حملدودة املرصودة واالستخدامات البديلة املتعددة اليت الطموحة اليت تسعى إىل حتقيقها، واإلمكانيات واملوارد ا
  .  جتعل من التخطيط ضرورة حياة ومصري هدف،ميكن أن توجه إليه

 لتحقيق األمن واملنعة  ولكن أيضاً، موجها لتحقيق اآلمال واألهداف املستقبلية-فقط-فالتخطيط ليس 
 ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله  واتباعاً واسترشاداً،وملواجهة قوى الضالل والفساد واإلمث املتربصة يف الظالم

  : احلق

                                     
  .٤٩ – ٤٧ اآليات -سورة يوسف-القرآن الكرمي ) 1(



 

 ١٧٢

                               

              ْ )١( 
 بل على املعرفة واحلقائق القائمة على املعلومات املستخرجة من ،والتخطيط يف اإلسالم ال يقوم على الظن

 ويف هذا حيذرنا اهللا سبحانه وتعاىل ،حتليل البيانات اليت مت مجعها وفرزها وتشغيلها واستخالص املؤشرات منها
  : بقوله
                       ٌ )٢(  

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                        ً )٣(  

  . وهادي ملسريا،والتخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي موجه للمنظمات اإلدارية ومرشد لعماهلا
  : قال تعاىل

                                  

        )٤(  
 ومن مث ،ارض والتضاد والتناحر واالزدواج وعلى منع اخلالف والتع،فالتخطيط يعمل على توحيد اجلهد

 ،يتحقق اهلدف املنشود ويرتفع به شأن األمة وتزول به الغمة ويصلح حال البالد وتتحسن به معيشة العباد
 حد كفايته ويف هذا نسترشد بقصة عمر بن عبد  حمققاً، على إشباع حاجتهويصبح الفرد واتمع املسلم قادراً

  عند توليه-أرضاه العزيز رضي اهللا عنه و

                                     
  .٦٠ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٢ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 2(
  .٣٦من اآلية  – سورة يونس –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٥٣ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٧٣

توليت أمر أُمة حممد «:  ماذا حدث؟ قال: عندما دخلت عليه زوجته فوجدته يبكي فقالت له،مسئولية اخلالفة
)( +هود، واملريض والضائع،ففكرت يف الفقري اجلائعوالغريب واألمري، واملقهور املظلوم، والعاري ا ، 

  .)١( » فخشيت أال تثبت يل حجة فبكيتعاً وعرفت أن ريب سائلين عنهم مجي،والشيخ الكبري
  :  ألوامر اهللا سبحانه وتعاىلوالتخطيط موجه إىل عمارة األرض وعمارة الكون اتباعاً

                                       
)٢(  

 يقول اهللا ،فعمارة الكون واألرض هدف ورسالة وكالمها حيتاج إىل التخطيط الدقيق الذي حيقق األهداف
  : تعاىل

                    )٣( 
 من اخليال والتعجيز  وليس ضرباً يف حدود الطاقات واإلمكانياتوالتخطيط بوضع األهداف يكون دائماً

  :  لقول اهللا سبحانه وتعاىلواألحالم الغارقة يف التفاؤل الشديد وفقاً
            )٤(  

  : وقوله عز وجل
          ) ٥(  

                                     
  . احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص ) 1(
  .٦١ اآلية – سورة هود –القرآن الكرمي ) 2(
  .٤٠ -٣٩ اآليتان – سورة النجم –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٨٦ من اآلية - سورة البقرة–القرآن الكرمي ) 4(
  .٢٣٣ من اآلية –سورة البقرة  –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٧٤

 ، وملتابعة اإلجناز، العملية اإلدارية لتوحيد اجلهدومن هنا فإن التخطيط الزم وضروري وهام حلسن سري
 لقوله  تنتظم به مسرية الكون، وميسرة البشر وفقاً،والتخطيط هو ناموس احلياة. ولتنسيق العمل وحسن تنظيمه

  : سبحانه وتعاىل
              )١(  

 ، وتتراكم مع اإلجناز النتائج، يتم يف إطارها إجناز كل شيء،ادفكل شيء يتم وفق خطة متكاملة األبع
  : وينتظم العمل وهو ما جاء يف قوله سبحانه وتعاىل

                                 

                                      

      )٢(  
 والتخطيط يف اإلدارة اإلسالمية هو أساس حتقيق اتمع اإلسالمي الذي يقوم على النمو والتنمية والعزة

 والذي يشارك فيه كل إنسان مبا وهبه اهللا من علم وجهد وفكر وعلى ، وليس على العوزة والفاقة،والكرامة
  : هذا ميكن حتديد املالمح العامة للتخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي فيما يلي

انتفاع ونفع  يف إطار التخطيط يف املنظمات اإلدارية اإلسالمية تصبح املنظمة اإلدارية أداة تلبية و-١
 ، هلم إلجياد اتمع القادر على إشباع حاجته وتوفري األمن والكفاية لألفراد ودعماًمتبادل للمسلمني وعوناً

  .كما جاء يف قصة عمر بن عبد العزيز السابقة الذكر

                                     
  .٣٦ اآلية – سورة القيامة –القرآن الكرمي ) 1(
  .٥٤ اآلية – سورة األعراف -القرآن الكرمي) 2(



 

 ١٧٥

 لعنصر  استخداماً،معني وأهداف معينة إىل أجل معنيهدف ويف إطار هذا تتجه اجلهود إىل حتقيق   
  :  بقوله تعاىلن كعنصر فاعل يف املستقبل استرشاداًالزم

                                     

                            ) ١(  
 اليت يف إطارها تنتظم كافة ، تشمله اخلطة متكامالًفالتخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي يضع نظاماً

اجلهود وتتواىل يف إطار تراكمي يتم الوصول منه إىل نتائج مستهدفة إجيابية وهو ما أوصى به اهللا سبحانه 
  : وتعاىل يف قوله

                                 

                                        

                            )٢(  
 ألوامر اهللا  يتجه التخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي إىل عمارة األرض وعمارة الكون اتباعاً-٢

  : سبحانه وتعاىل
                  ) ٣(  

قيق هذا اهلدف  لتح،ومن مث تتجه اخلطة أو اخلطط يف املنظمة اإلدارية اإلسالمية إىل هذا الناموس الكوين
  العظيم الذي وضعه اهللا سبحانه وتعاىل

                                     
  .٥ اآلية – سورة الزمر –القرآن الكرمي ) 1(
  .٤٠ – ٣٧ اآليات – سورة يس –القرآن الكرمي ) 2(
  .٦١ من اآلية – سورة هود -القرآن الكرمي) 3(



 

 ١٧٦

  :  كما أوضحها اهللا تعاىل يف حمكم آياته عز وجل حيث يقول،للبشر وأتاح له كافة املوارد واإلمكانات الالزمة
                                    

                                  
                                       

                            )١(  
  :  االلتزام باخلطة املوضوعة-٣

 فأي عمل إداري هو مكون من أجزاء ، لنجاح تنفيذ اخلطة وضرورياًيعد االلتزام باخلطة املوضوعة الزماً
 فإن حدث عدم التزام أو تباطؤ أو قصور يف أي منها سوف تتأثر باقي ،وكل جزء متمم لألجزاء األخرى

  :  يقول اهللا تعاىل،األجزاء األخرى
                               ) ٢(  

 بقوله سبحانه  ولكل منها وقت حمدد يتعني تنفيذها فيه استرشاداً،فاخلطة تتضمن برامج ذات مهام حمددة
  : وتعاىل
                       )٣(  

فكل برنامج عمل موجه لتحقيق عمل من األعمال يرتبط إجنازه بوقت معلوم وبكم معلوم متفق عليه حىت 
 حمكم  حىت ال حيدث شقاق وهو ما يوضحه املوىل عز وجل يف والزماًيؤيت مثاره ومن مث يكون االلتزام ضرورياً

  : آياته

                                     
  .٢٤ – ١٩ اآليات –آن الكرمي سورة احلجر القر) 1(
   .١٨ اآلية – سورة اجلاثية –القرآن الكرمي ) 2(
  .٢١ اآلية - سورة احلجر–القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٧٧

                                    
  ) ١( 

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                                  

      )٢(  
  :  وضوح اهلدف وسبق حتديده وصدق النية-٤

 وهي ال تتحقق بدون حتديد للهدف الذي ،يلزم لنجاح التخطيط يف الفكر اإلداري اإلسالمي صدق النية
 جلميع العاملني يف املنظمة اإلدارية بشكل كامل ودون أن يكون اهلدف واضحاً ،يسعى التخطيط إىل حتقيقه

  )٣(  إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: )( لقول الرسول الكرمي وشامل ودقيق مصداقاً
  )٤( » واعمل آلخرتك كأنك متوت غداًاعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً«: وقول اإلمام علي رضي اهللا عنه

 وعلى صدق النية وعلى منع التضارب واالزدواج والتعارض ،ووضوح اهلدف يساعد على توحيد اجلهد
 وهو ، فكل شيء يف املنظمة يتجه إىل حتقيق هدف حمدد وواضح للجميع،بني األفراد وأجزاء املنظمة الواحدة
  :  بقوله عز وجلاالجتاه إىل اهللا ذا العمل استرشاداً

             )٥(  

                                     
  .٣٨ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٢٣ اآلية – سورة طه –القرآن الكرمي ) 2(
   . احملرران– مل يوثق الكاتب هذا النص )3(
  . احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص  )4(
  .٩٩ اآلية – سورة الصافات –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٧٨

 ، وجيعل العاملني باملنظمة يلتزمون باخلطة املوضوعة،فالتوجه إىل اهللا عز وجل بالعمل يهدي املنظمة للخري
  كوحدة واحدة تتجه يف طريق واحد استرشاداً بل جتعلهم مجيعاً، أو يبدلون أوامرها وأعماهلا،وال ينفرون منها

  : إلهلي الذي ورد بقوله سبحانه وتعاىلبالقانون ا
            ِ )١( 
  : وظيفة التنظيم يف اإلدارة اإلسالمية: ثانياً

ترتبط العملية اإلدارية يف اإلسالم بوظيفة التنظيم اليت تعىن بإعداد وتصميم اهليكل التنظيمي للمنظمة 
ل واملضمون الذي يفي باحتياجات العمل والذي يتوافق مع ظروف ومتغريات البيئة القانونية اإلسالمية بالشك

 ، ويتم ذلك من خالل إعداد هيكل وبيان تنظيمي،واالقتصادية واالجتماعية اخلاصة باملنظمة اإلدارية اإلسالمية
واألدوار والعمليات اإلدارية وكذا من خالل دليل إجراءات العمل الذي حتدد فيه مواصفات كل وظيفة واملهام 

  . وشروط مواصفات شاغل كل وظيفة،أو املهنية املطلوب أداؤها
 لقوله ويتعني عند رسم البنيان أو اهليكل التنظيمي مراعاة األسس الدينية والعقائدية بشكل كامل امتثاالً

  :سبحانه وتعاىل
                                    

                       ) ٢( 
 ويقصد باهليكل التنظيمي ذلك اإلطار الذي حيدد التركيب الداخلي للمنظمة اإلدارية ويبني عناصر

  التقسيمات التنظيمية اليت يتركب منها والوحدات

                                     
  .٦٢ اآلية – سورة األحزاب –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٠٩ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ١٧٩

واألقسام الفرعية اليت تقوم بتنفيذ خمتلف األعمال وتؤدي خمتلف الوظائف وحتقق األنشطة واملهام اليت يتطلبها 
 حبيث تصبح املنظمة باختالف األفراد والوظائف واملهام اليت تؤدى داخل كل ،حتقيق أهداف املنظمة اإلدارية

 مثل املؤمنني يف ( :( لقول رسول اهللا  يتكامل لتحقيق أهداف حمددة بذاا إعماالً واحداًكياناً ،وظيفة
توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعضاء بالسهر 

 )١( واحلمى
 أقسام املنظمة اإلدارية املختلفة ويوضح اهليكل التنظيمي شبكة العالقات وأنواعها وخطوط االتصال بني

 ومن مث يسهل معرفة ،وقنوات انسياب املعلومات واألوامر اخلاصة بالسلطات املختلفة يف املنظمة اإلدارية
 عن حتديد اخلصائص الوظائف واألنشطة ومدى تكاملها واتساقها وتوافقها مع غرض املنظمة اإلدارية فضالً

فرها يف شاغل كل وظيفة من الوظائف داخل اهليكل التنظيمي ولقد اهتم واملواصفات والشروط املتعني توا
 ولعل ، واهتم بقاعدة التدرج والتدريج يف البنيان التنظيمي للدعوة،اإلسالم بالتنظيم منذ فجر الدعوة اإلسالمية

 مث عرض نفسه ، مث أنذر عشريته األقربني، مث أصحابه، بدعوة أقاربه)(أهم مظاهرها فيما قام به رسول اهللا 
 مث اجته إىل أقرب املدن من مكة وهكذا حىت بدأ التنظيم اإلداري للدولة ،على القبائل يف األسواق ومواسم احلج

 مث بىن ، حيث أسس صلوات اهللا وسالمه عليه مسجد قباء، إىل املدينة)(اإلسالمية عقب وصول الرسول 
 ملقتضيات  وأدار الدولة الناشئة وفقاً،صحيفة املدينة وعقد ، وآخى بني املهاجرين واألنصار،مسجده الشريف

واملبادئ األولية يف التنظيم اإلسالمي ميكن ملسها من اهليكل التنظيمي . احلال وطبيعة املوقف واهلدف املنشود
 وال يتم إقامة صف جديد دون استكمال ، صفاً يليه املصلون صفاً، فاإلمام يقف يف املقدمة،لفريضة الصالة

  ،احلايلالصف 

                                     
  . ومسلم يف كتاب الرب والصلة، يف كتاب األدب، صحيح البخاري–متفق عليه ) 1(



 

 ١٨٠

 )١(  وسطوا اإلمام وسدوا اخللل: ويف هذا يقول الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم
 )٢(  فما كان من نقص فيكون يف الصف اآلخر، أمتوا الصف األول: وقوله عليه الصالة والسالم

ليه أفضل الصالة  يف قوله ع)( وشدد على ذلك رسول اهللا ،ومن هنا حتدد موقع القائد وضرورته
 )٣( )  إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤموا أحدهم: وأزكى السالم

 والقيادة يف اإلسالم ليست ،فالقائد واإلمارة من املعامل الرئيسية للبنيان واهليكل التنظيمي يف اإلدارة اإلسالمية
 فعن ،القدوة الصاحلة يف ذلك و يضرب املثل)(وكان رسول اهللا .  وإدراك، وخربة، ولكن مشاورة وتدبر،تسلطاً

والتدرج . )( )٤( أكثر مشورة ألصحابه من رسول اهللا  ما رأيت أحداً: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
 لتفاوت األفراد يف يف اهليكل التنظيمي أساس للتنظيم اإلداري وحلسن قيام املنظمة بأعماهلا وهو أمر الزم نظراً

ومن مث تتدرج الرئاسات والقيادات يف .  اليت وهبها هلم اهللا سبحانه وتعاىلالعلم واخلربة والقدرات الذاتية
 : اهليكل التنظيمي اإلسالمي وهو ما يوضحه قول اهللا عز وجل                

                  ْ )٥(  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                              )٦(  

                                     
  . داودرواه أبو) 1(
  .رواه أبو داود) 2(
  .أخرجه أبو داود) 3(
  . ضعيف ولكن معناه صحيح وثابت–رواه الترمذي يف كتاب اجلهاد ) 4(
  .١٦٥ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 5(
  .٣٢ من اآلية – سورة الزخرف –القرآن الكرمي ) 6(



 

 ١٨١

  : وقوله عز وجل
                                   )١( 

  : وقوله جل شأنه
                    )٢(  

 : وقوله سبحانه وتعاىل                ٍ )٣(  
 والذي تؤهله له خرباته ومعلوماته واستعداده ،الذي جييده ولكل فرد موضعه ،فلكل فرد مسلم مكانته

 فينفع نفسه ، والذي يبدع فيه ومن خالله تظهر مواهبه وإمكانياته وتستخدم لصاحل مجوع املسلمني،الفطري
  :  يقول اهللا تعاىل يف كتابه احلكيم،وينفع أهله وينفع اجلميع

                 )٤(  
 بل إن ، أو يظلم من يعملون معه، أن التدرجية يف شغل الوظائف أن يظلم القائد الرعيةوال تعين أبداً

  :  أكدها اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله احلق، واجلميع إخوة،اجلميع هلم مساواة يف احلقوق والواجبات
         )٥(  

  )٦(  ال يظلمه وال يسلمه، املسلم أخو املسلم: )(وقول الرسول الكرمي 

                                     
  .٣٢ من اآلية – سورة الزخرف –القرآن الكرمي ) 1(
  .٧٦ اآلية – سورة يوسف –آن الكرمي القر) 2(
  .١١ اآلية – سورة اادلة –القرآن الكرمي ) 3(
  .٩ اآلية – سورة الزمر –القرآن الكرمي ) 4(
  .١٠ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 5(
  . ومسلم يف كتاب الرب والصلة،رواه اإلمام البخاري يف كتاب املظامل) 6(



 

 ١٨٢

 وظروف ، تستلزمها طبيعة الوظيفة واحتياجات العمل،ومن هنا التدرجية واجبة يف العمل اإلداري  
 ، وبذلك يفسح اال للكفاءات واملهارات الفردية ويف الوقت ذاته حيافظ على متاسك املنظمة،النشاط

يقول اهللا تعاىل يف هذا . فاإلسالم مل مينع التفاوت والتدرج بني األفراد حىت وإن كانوا من الرسل أو األنبياء
  : الشأن
               )١( 

  : ويقول سبحانه وتعاىل
                              )٢( 
  : وظيفة التوجيه يف اإلدارة اإلسالمية: ثالثاً

 فتدفق األوامر وانسياب التعليمات وتوجيه البيانات واملعلومات ،للتوجيه أمهية حمورية يف اإلدارة اإلسالمية
 ،تعد مبثابة اجلهاز العصيب من جسم املنظمة اإلدارية اإلسالميةبني أقسام اهليكل التنظيمي ومستوياته املختلفة 

  : وتقوم عملية التوجيه يف املنظمة اإلدارية على دعامتني أساسيتني
  : العقيدة اإلسالمية: الدعامة األوىل

 تستند عملية التوجيه يف املنظمات اإلسالمية إىل تعاليم العقيدة اإلسالمية اليت تبلورت يف قوله سبحانه
  : وتعاىل
                              

     )٣(  

                                     
  .٥٥ اآلية –ورة اإلسراء  س–القرآن الكرمي ) 1(
  .٢٥٢ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 2(
  .١٠٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٨٣

  : ويقول سبحانه وتعاىل
                            )١(  

 وحترسه أخالقيات اإلسالم ، وتصونه قيم العقيدة،فالتوجيه يف املنظمة اإلدارية اإلسالمية حتميه تعاليم الدين
 ، حيتذي ويقتدي اوتصبح العقيدة سياج األمن وسور األمان الذي حيدد للقائد املثل العليا اليت يتعني أن

وليصبح القائد ذاته القدوة الصاحلة وبؤرة إشعاع ونرباس نور وضياء جتمع حوله قلوب وسواعد من يعملون 
 فتحفز إرادم وتقويهم على العمل من أجل حتقيق أهداف املنظمة اإلدارية وتنفيذ األعمال ،معه حتت إمرته

  .املوكولة إىل كل منهم
  : مية تتحدد خصائص التوجيه واليت ميكن لنا حتديدها يف النواحي اآلتيةومن خالل العقيدة اإلسال

  :  وحدة األمر-١
 حىت ال يكون هناك ،لتحسني القيام بالعمل اإلداري يتعني أن يكون هناك رئيس واحد لكل مرءوس

:  يف قوله)(  وهو ما دعا إليه الرسول الكرمي، واألوامر اإلدارية،تضارب أو تناقض يف القرارات والتوجيهات
روا عليهم أحدهمال حيل لثالثة يكونون بفالة من األرض إال أم  )٢(  

 وحتديد جماالا وحتديد طرق إبالغها بشكل سليم ،ووحدة األمر جتعل من السهولة حتديد املسئولية
  :  بأوامر اهللا سبحانه وتعاىل يف قولهاسترشاداً
                              )٣(  

                                     
  .١١٠ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
  .رواه اإلمام أمحد) 2(
  .١٨ اآلية – سورة اجلاثية –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٨٤

  : وقوله عز وجل
                             

                                  

         )١( 
 -ئف واخلصائص والسماتالوظا-  وجتعل من العمل اإلداري كُال متكامالً،ووحدة األمر أساس التوجيه

 وهو ما ، وعالقام املختلفة بعضهم ببعض سواء داخل الوحدة اإلدارية أم خارجها،وتضبط سلوك األفراد
  : حث اهللا تعاىل عليه يف قوله

                   )٢( 
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                           )٣(  
  :  الشورى قبل إصدار األوامر والتوجيهات والقرارات-٢

 ، وإمنا هو تدبري، وليس انفعال حلظة أو رد فعلٍ لسلوك، لذوي اخلربة واملعرفة وجتاهالًالتوجيه ليس تسلطاً
 والقائد اإلداري املاهر يف اإلسالم هو الذي يتشاور مع ، وفوق كل هذا شورى وتشاور،كة وحن،وحكمة

 فيسند ،مرءوسيه يف املهام املختلفة اليت يرغب يف حتقيقها حىت يتبني له إمكانية تنفيذها ومن يستطيع هذا التنفيذ
   ومن مث تصبح املهام والتوجيهات،كل أمر إىل أهله

                                     
  .١٣ اآلية –لشورى  سورة ا–القرآن الكرمي ) 1(
  .١٥ اآلية – سورة الشورى –القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٢ اآلية – سورة امللك –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٨٥

 فالشورى هنا الزمة وواجبة ،فيذها وال تشكل صعوبة أمام املرءوسني املناط م تنفيذهاواألوامر من السهل تن
  :  لقوله عز وجلامتثاالً
                     )١(  

  :  املسئولية التضامنية واملساءلة املشتركة-٣
 ، كما أن املرءوس مسئول عن كل ما قام به أمام القائد،رءوسوهالقائد مسئول عن كل ما يقوم به م

 كلكم راع وكلكم مسئول عن ( :( لقول رسول اهللا  واملساءلة مشتركة إحقاقاً،واملسئولية تضامنية
  )٢( رعيته

واملسئولية التضامنية قائمة على كل فرد من أفراد املنظمة اإلدارية عليه أن جيد وجيتهد ويبحث ويدقق 
 حىت ال يكون كأصحاب السفينة الذين أراد بعض منهم أن يثقب ، ويتشاور، ويشري، ويوجه، ويرشد،ميحصو

:  يف قوله)(وهو ما حدده الرسول الكرمي .  وإن أمسكوا به جنوا مجيعاً فإن تركوه غرقوا مجيعاً،قاع السفينة
 مسع وال طاعة على املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية فال )٣(  

 وهو ما أوضحه اهللا سبحانه وتعاىل ، وكل عمل موضع متابعة، وكل تصرف مرصود،فكل سلوك مراقب
  : يف قوله
                       )٤(  

  :  مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند التوجيه-٤
 بل يراعي ، وليس على اجلربوت والقوة،توجيه يف النظام اإلداري يف اإلسالم قائم على الرمحة والتعاطفال

   واحترامهم وكرامتهم،،مشاعر األفراد

                                     
  .١٥٩ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
  .٦٢٥٠ انظر صحيح اجلامع حديث ، وأصحاب السنن واألربعة،رواه مسلم يف كتاب اإلميان) 2(
   . باب وجوب طاعة األمراء،اإلمارةرواه مسلم يف كتاب ) 3(
  . ٣٦ اآلية – سورة اإلسراء –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٨٦

( : ( بقول اهللا سبحانه وتعاىل لرسول اهللا الكرمي استرشاداً                

                                )١( 
 وشرح ما غمض فيه عن أفراد ،فالتوجيه يف اإلسالم يقوم على شرح املوقف اإلداري الذي يواجه القائد

 ويعتمد التوجيه على إذكاء ،يقته والتعامل معه مبا جيباملنظمة اإلدارية ليسهل هلم الوقوف عليه وإدراك حق
 وحتقيق روح التعاون واالنسجام بني األفراد وبالشكل الذي حيقق أهداف املنظمة ،روح العمل اجلماعي

  :  ألوامر اهللا سبحانه وتعاىلاإلدارية امتثاالً
                             

    )٢( 
 كل متكامل وإن اختلفت اآلراء وتباينت ،ومن هنا فإن القائد اإلداري وأفراد املنظمة العاملني معه

  :  وتعددت املهام استرشاداً بقوله سبحانه وتعاىل،الواجبات
                              

                   )٣(  
دل ومبا يتوافق مع قدرات ويتم مراعاة االعتبارات اإلنسانية يف توزيع املهام واألعمال بالشكل العا

  :  وبالتايل يكون لكل فرد ناتج عمله العادل امتثاالً لقول اهللا سبحانه وتعاىل،ومهارات األفراد

                                     
  .١٥٩ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
  .١١٥ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(
  .٧١ من اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٨٧

                          

             )١( 
  : الدعامة الثانية الكفاءة واخلربة

الكفاءة واخلربة مها الدعامة الثانية اليت يستند إليها نظام التوجيه يف اإلسالم حيث ينظر القائد اإلداري إىل 
 كلٌّ حسب ؛ ويعطي كال منهم واجبات،ةالعاملني معه وحتت أمره ليكلف منهم من يستطيع أداء املهام املطلوب

  :  لقول احلق تبارك وتعاىل وكلٌّ حسب خربته وكفاءته إعماالً،طاقته
            )٢(  

 ومن مث يتعني على القائد اإلداري أن حيسن اختيار ،وتستند الكفاءة واخلربة إىل التقوى والتدين والورع
  :  الذين يوكل إليهم املهام وأن يسترشد بقول اهللا سبحانه وتعاىل يف اختيار األفراداألفراد
                        

                           )٣(  
 ، وحتتاج إىل حنكة وخربة ملعاجلة مواقفها املختلفة والتعامل معها بدراية ومعرفة،فاحلياة جهاد وجماهدة

  :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل، ويف كل قرار،وهي ابتالء للقائد اإلداري يف كل حلظة
                              

                    )٤(   

                                     
  .٨اآلية  من – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 1(
  .٢٨٦ من اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 2(
   .١١٢ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(
   .٢ – ١ اآليات – سورة العنكبوت –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٨٨

امة إسناد املهام اإلدارية املختلفة والكفاءة واخلربة مها أساس التوجيه يف العمل اإلداري اإلسالمي ومها دع
 وهلذه الدعامة جمموعة قواعد وأصول جيب أن تتوفر لدى القائد اإلداري من ، وإىل القائمني ا،إىل منفذيها
  : بينها ما يلي

  :  الصرب والقدرة على حتمل املشاق-١
 العاملني يف املنظمة  وأساس التوجيه السليم ونتائجه عظيمة سواء يف نفوس،الصرب أساس إتقان العمل

 أو يف خواتيم ونتائج أعمال املنظمة اإلدارية ،اإلدارية أو يف ناتج األعمال املختلفة اليت مت إسنادها إليهم
  :  لقول اهللا سبحانه وتعاىل إعماالً)١(اإلسالمية وأهدافها اليت تسعى إىل حتقيقها 

                   )٢(  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

       )٣(  
 وإىل ، وتسعى إىل تطويره،والصرب يف املنهاج اإلداري اإلسالمي يهذب النفس وجيعلها تقبل على العمل

   وإىل نقل ، وإىل إتقان هذا العمل،اإلجادة فيه

                                     
راعاا ومنها ما هناك آيات كثرية حتض على الصرب وتدعو إليه وتبني فضله وتعدد جماالته واليت يتعني على القائد اإلداري م) 1(

    :يلي             – ١١٥ هود اآلية.                             ١٢٧سورة النحل اآلية.                          – ٢٨ سورة الكهف اآلية.                                   
       ١٣٠ – سورة طه.                    – ٦٠ اآلية – سورة الروم.                            – ١٧ سورة ص اآلية.                         – ٥٥ سورة غافر اآلية .                                    ٧٧سورة غافر اآلية .                       – ٤٨ سورة القلم اآلية.                           ٣٩ سورة ق اآلية.                 – ١٠ سورة املزمل اآلية  .   

   .٣٥ اآلية –القرآن الكرمي سورة األحقاف ) 2(
  .٥ اآلية – سورة املعارج –القرآن الكرمي  )3(



 

 ١٨٩

لى أن يبدعوا ويتقنوا أعماهلم وجماهدة عوامل الفساد اإلداري أو  وإىل حثهم ع،املعارف واخلربات إىل اآلخرين
 يف اإلغراءات املادية اليت قد تدفع البعض إىل االهتمام بعوامل الكم على حساب عوامل الكيف واجلودة طمعاً

  :  هللا سبحانه وتعاىل كما يف قوله عز وجل وذلك ألن الصرب أساساً،املكسب املادي السريع
       )١(  

 ومن مث خشية اهللا عز وجل يتحسن أداء املنظمة اإلدارية ككل لقول اهللا ، مراقب بأعني اهللاوالصرب أيضاً
  : سبحانه وتعاىل

             )٢(  
جيب أن خيضع القائد اإلداري ألي والصرب يف حاجة إىل إعمال الفكر والعقل والتدبر بشكل كبري وال 

نصائح فاسدة قد يسوقها إليه آمث يريد أن ينتهز الفرصة للتضليل وإلفساد املنظمة اإلدارية اإلسالمية امتثاالً 
  : ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله تعاىل

                 )٣( 
  : ألخالق العالية والقدوة الصاحلة ا-٢

 ويصبح ،حيث يكون التزام القائد اإلداري بالسلوك القومي املطابق للمبادئ اإلسالمية يكون أداة للدعوة
 ، والعفو، واإلحسان، والعدل، واإلخالص، فالصدق واألمانة،القائد اإلداري يف توجيهاته مرآة لإلسالم

 واالحتاد والتعاون على الرب ، والرمحة، والعزة، والقوة، وآداب احلديث،اء والوف، وكظم الغيظ، والصرب،واحللم
  ، ونقاء السريرة، واجلود والكرم، والعفاف، والقصد،والتقوى

                                     
   .٧ اآلية – سورة املدثر –القرآن الكرمي ) 1(
   .٤٨ اآلية – سورة الطور –القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٤ اآلية – سورة اإلنسان –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٩٠

 واألمر ، والصحة، والتجمل، والنظافة، وحسن اختيار األصدقاء، واملساواة، واإلخاء، والتواضع،واحلياء
 واجلرأة يف ، والتقوى واإليثار، والفضائل الكرمية األخرى،ل احلميدة واخلصا، والنهي عن املنكر،باملعروف

  . واإلخالص يف القول والعمل،احلق
 واليت يتعني أن يتحلى ا القائد اإلداري مستمدة من الفطرة اليت ورد فيها قول ،وهذه الصفات احلميدة

  : اهللا سبحانه وتعاىل
                                   

                 )١(  
- يوم القيامة؟  أال أخربكم بأحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملسا( :ً(ويف هذا قول الرسول الكرمي 

 )٢( أحسنكم خلقا: بلى يا رسول اهللا قال:  قالوا– ها مرتني أو ثالثاًأعاد
  )٣(  إن من خياركم أحاسنكم أخالقاً)(وقوله 

 وخطورة أن يكون غري ذلك فقال ، أمهية أن يكون القائد حسن األخالق)(ولقد وضح الرسول 
)( :ًوإذا أراد اهللا بقوم شراً،عند السمحاء وجعل املال ، وىل أمرهم احلكماء إذا أراد اهللا بقوم خريا  

 )٤(  وجعل املال عند البخالء،وىل أمرهم السفهاء
  :  وقد وعد اهللا بذلك يف قوله عز وجل،فاألخالق احلميدة طريق الفالح والنجاح     

                         

         )٥(   

                                     
  .٣٠ اآلية – سورة الروم –القرآن الكرمي ) 1(
   .رب والصلةصحيح رواه الترمذي بنحوه يف أبواب ال) 2(
  .  يف كتاب الفضائل- واللفظ له– ومسلم ،رواه البخاري يف كتاب األدب) 3(
   .٣٤٣ انظر ضعيف اجلامع الصغري ،ضعيف رواه بنحوه الديلمي يف مسند الفردوس) 4(
  .٥ – ١ اآليات – سورة املؤمنون –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٩١

 )١(  أحسنهم خلقاً أكمل املؤمنني إمياناً:  يقول الرسول الكرميويف هذا أيضاً
  )٢(  إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق: )(وقوله 

  : الرقابة يف اإلدارة اإلسالمية: اًرابع
 فهي رقابة ،ال تستقيم اإلدارة بدون املتابعة والرقابة، والرقابة يف اإلسالم متعددة اجلوانب متكاملة األبعاد

 ومن ، وعلى سائر األعمال ورقابة إدارية من الرئيس على املرءوس،علوية من اهللا سبحانه وتعاىل على البشر
 ورقابة شعبية من األفراد على الرؤساء وعلى غريهم من ، ومن الراعي على الرعية،نظمةالقائد على أفراد امل

  . األفراد يف سلوكهم ويف نتائج هذا السلوك
فالرقابة اإلدارية يف اإلسالم رقابة شاملة ومتكاملة ومتعمقة وتفصيلية وهو ما سيتم العرض له بإجياز على 

  : النحو التايل
  :  الرقابة العلوية-١

 ، تلك الرقابة اليت حتكم الكون جبميع أجزائه وبكافة عناصره،وهي رقابة اهللا سبحانه وتعاىل على خملوقاته
  :  وقد ورد بياا يف قوله عز وجل، ويف أقواله ويف نواياه، يف سلوك املؤمن ويف أفعالهوهي أشدها تأثرياً

           )٣(  
  : وله سبحانه وتعاىلوق
            )٤(  

                                     
   .صحيح رواه الترمذي يف أبواب الرضاع) 1(
   . ورواه احلاكم والبيهقي يف شعب اإلميان٢٧٠ انظر صحيح األدب املفرد ،لبخاري يف األدب املفرد بنحوهرواه ا) 2(
  .٥٢ اآلية – سورة األحزاب –القرآن الكرمي ) 3(
  .١ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ١٩٢

فكل سلوك الفرد وكل أعماله وأقواله موضع رقابة صارمة يسجل كل شيء بدقة متناهية كما جاء يف 
  : قوله تعاىل
              )١(  

 باعتبارها أحد  ومفهومها يف الفكر اإلداري اإلسالمي مفهوم وفكر املتابعة أيضاًوتتضمن عملية الرقابة
  . األركان الرئيسية لعملية اإلدارة
 بل ميتد إىل األسرار والغيوب فاهللا يعلم كل شيء وحييط بكل شيء سبحانه ،وال يقتصر األمر على ذلك

 يف ، ويف صحوته ويف نومه،هللا يف سكناته ويف حركاته وإميان املسلم ذا جيعله موضع رقابة شاملة من ا،وتعاىل
  :  رقابة شاملة حمكمة ال خيفي عنها شيء يقول اهللا تعاىل،سره ويف علنه

                         )٢(  
  : وقوله عز وجل

                    )٣(  
  : وقوله جل شأنه

               )٤(  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                                  )٥(   

                                     
   .١٨ اآلية – سورة ق –القرآن الكرمي ) 1(
   .٧٨ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(
   .٢٣٥ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 3(
   .١٩ اآلية – سورة فاطر –القرآن الكرمي ) 4(
  .١٦ اآلية – سورة ق –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٩٣

  : وقوله تعاىل
                   )١( 

فالرقابة احلقيقية هللا سبحانه وتعاىل وهو حاضر ويشهد كل شيء كما ورد يف قول رسول اهللا عيسى عليه 
  : السالم
                                      

                      )٢(  
  : ه وتعاىل هذه الشهادة يف كثري من آيات القرآن الكرمي يف قوله سبحانه وتعاىلوقد أعلن اهللا سبحان

                                     

      )٣(  
  : تعاىلوقوله سبحانه و

                                

                                      

     )٤(  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                                  )٥(  

                                     
   .٢٩ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
   .١١٧ اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 2(
   .١٨ اآلية –ورة آل عمران  س–القرآن الكرمي ) 3(
   .١٩ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 4(
   .٢٨ اآلية – سورة الفتح –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ١٩٤

 رقيب العامل ببواطن األمور ظاهرها وباطنها ورقابته وسعت كل شيء علماًفاهللا هو املهيمن ال  
 هللا  وإىل تقدمي أفضل ما لديه إرضاًء،وأحاطت به وال حدود هلا ومن مث فإا رقابة تدفع املؤمن إىل اإلجادة

  .سبحانه وتعاىل الذي يراقب مجيع تصرفاته وسلوكياته وأقواله وأفعاله
  :  الرقابة الذاتية-٢

 وعلى أقواله وعلى ، رقابة اإلنسان على ذاته وعلى تصرفاته وعلى سلوكه،هي رقابة الوجدان والضمريو
 وأن هناك من يراقب هذا كله داخل ، والرقابة الذاتية نامجة عن وعي اإلنسان بذاته وبنفسه وبتصرفاته،أفعاله

  . نفسه وداخل ضمريه وداخل جسده
  : ويف هذا يقول اهللا تبارك وتعاىل

                            )١(  
والرقابة الذاتية هي الرقابة الواعية للضمري املتيقن اليقظ ضد أي احنراف فاإلنسان املراقب لذاته تكون لديه 

 ومقاومة ، ويبادر باالعتراف به وإصالحه، ال يتمادى فيه اخلطأ الذي إذا حدث عفواًرقابة ضد االحنراف وضد
 يقول ،أي إغراء للفساد أو االحنراف ويقوم بتأدية واجبه وما كلف به على أكمل وجه وبإتقان وإخالص

 )٢(   الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت: )(رسول اهللا 
 إمنا ، وتزينوا للعرض األكرب،حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا«:  عنهويقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا

  . »خيفف احلساب يوم القيامة على من حاسب نفسه يف الدنيا

                                     
  . ٦٥ اآلية – سورة يس –القرآن الكرمي ) 1(
  . أخرجه الترمذي) 2(



 

 ١٩٥

 ووعي وتوافق واتفاق على التجويد ، وإدراك، وترشيد، وإصالح،فمحاسبة اإلنسان لذاته تقييم وتقومي  
  :  سبحانه وتعاىل امتثاالً لقول اهللا، والبذل والعطاء،واإلتقان
                                )١( 

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                                  

               )٢( 
 ويتحرى العمل ،فالرقابة الذاتية للفرد املسلم التزام من الفرد أمام ذاته حياسب نفسه على مجيع تصرفاته

 وهو ما يدفع إىل التقدم وإىل النمو وإىل االستمرار وإىل حتقيق ،ية السليمة والن، والصدق يف القول،الصاحل
  .  وفوق كل ذلك إىل صاحل األمة واملسلمني،األرباح ازية

  :  الرقابة اإلدارية اإلشرافية-٣
وهي رقابة مديري املشروع وقادة املنظمة على أفرادها وسلوكهم يف العمل وهي رقابة إشرافية تقوم على 

 وتقوي يف اجلميع روح الفريق والتعاون والتضامن واإلخاء وهو ما ورد فيه حديث ،اط املصلحة املشتركةرب
 مثل القائم على حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب :  حيث قال)(الرسول 

لو أنا :  فقالوا،من فوقهم فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا مروا على ،بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها
  خرقنا يف نصيبنا خرقاً

                                     
  . ٤١ – ٣٩ اآلية – سورة النجم –القرآن الكرمي ) 1(
  . ١٤ – ١٣ اآليتان –اء  سورة اإلسر–القرآن الكرمي ) 2(



 

 ١٩٦

 )١(    وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً،ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا
 حيتذى به من جانب  طيباًوالرقابة اإلدارية يف اإلسالم رقابة مزدوجة جتعل من القائد قدوة راشدة ومثالً

 كمن  حىت ال يكون،اإلدراك والوعي من املعرفة ومن اخللق القومي ما يؤهله للقيام ذه الوظيفة ولديه من ،مرءوسيه
 وهو ما ى اهللا سبحانه وتعاىل عنه ،يأمر مرءوسيه بأعمال وال يفعلها وينهاهم عن سلوكيات وهو يأيت مبثلها

   :يف قوله تعاىل                            )٢( 
 ولكنها ،والرقابة اإلدارية يف اإلسالم ليست رقابة عالجية لألخطاء أو أوجه القصور واالحنراف يف األداء

صور فتبادر إىل معاجلته قبل رقابة وقائية تتنبأ باجتاه املسار األدائي وتتوقع أين تكمن مواطن الزلل أو مناطق الق
 ،أن حيدث أو يقع االحنراف فيكون ذلك وقاية ومحاية للمنظمة اإلدارية من حدوثه ومن تكلفة هذا احلدوث

 3.»العاقل من حيتال لألمر قبل أن يقع ال بعد أن وقع«: فقد ورد يف األثر
 بل إا متتد إىل اللوائح والنظم ،والرقابة اإلشرافية اإلدارية رقابة ال تقف عند سلوك وأداء العاملني

 ، واحلكم على مدى تناسبها مع احتياجات العمل،والقواعد اليت حتكم هذا العمل ونقدها ومعاجلة القصور فيها
 عن تقرير األجور واملرتبات واحلوافز واملكافآت وليس فقط  فضالً،ومع قدرات العاملني يف املنظمة اإلدارية

 لقول اهللا سبحانه داء وجتويده وحتفيز العاملني ادين للتجديد واالبتكار إعماالًاجلزاءات من أجل تطوير األ
  : وتعاىل

                                     
  . رواه البخاري يف صحيحه) 1(
  . ٤٤ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 2(
  . الطرباين يف األوسط عن أنس بن مالك) 3(



 

 ١٩٧

                                

          )١( 
  : وقوله سبحانه وتعاىل

               )٢( 
ومن هنا فإن الرقابة اإلدارية اإلشرافية هي رقابة واعية ومدركة ألمهية أن يكون العاملون يف حالة رضا 

ى حسن إثابة العاملني معه وحتت  كان موقعه أن يعمل عل ومن هنا جيب على القائد اإلداري أياً،وإخالص
إن اهللا استخلفنا «: قيادته استرشاداً بتوجيهات أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وأرضاه حيث قال

  .»على عباده لنسد جوعتهم ونستر عورم ونوفر حرفتهم
  :  الرقابة الشعبية-٤

ويضم غريها من املنظمات واألفراد واألجهزة املنظمة اإلدارية يف اإلسالم هي كائن حي يف جمتمع يضمها 
 وهي عضو فعال ومتفاعل يف هذا اتمع تسعى إىل حتقيق خري األمة اإلسالمية وإعالء كلمة احلق ،املختلفة

 ومن مث فإا ختضع لرقابة اتمع وأفراده وأجهزته عند أي قصور أو احنراف وعند ،والعدل واحلرية واملساواة
 :  بقول اهللا سبحانه وتعاىلترشيد أو التطوير عمالًدواعي النصح وال           

                  )٣(  
  ومدركاً واعياً ناصحاًقيباًفارتباط جمتمع اإلسالم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر جيعل كل فرد فيه ر

  بأمهية الترابط بني املنظمة اإلدارية وباقي

                                     
  . ٩٧ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 1(
  .٣٠ اآلية – سورة الكهف –القرآن الكرمي ) 2(
  . ٧١ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ١٩٨

 مثلهما يف هذا مثل اجلسد الواحد ، العتماد كل منهما على اآلخر،أجزاء اتمع وأمهية التوافق التام بينهما
  .وأجزائه

يف أداء املنظمة فإنه يبادر إىل   أو احنرافاً واختالالًومن هنا فإذا ما شاهد أي فرد من أفراد اتمع قصوراً
 من رأى :  حيث قال)( لتعاليم رسولنا الكرمي إخطار املسئولني عنها من أجل إصالحه ومعاجلته إعماالً

  )١(   فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ، فإن مل يستطع فبلسانه، فليغريه بيدهمنكم منكراً

                                     
  .رواه مسلم يف صحيحه) 1(



 

 ١٩٩

  املبحث الثالث 
  املنظمات اإلسالمية األنشطة اإلدارية يف 

 وإذا حتقق اهلدف فإا تقوم مبمارسة ، وهدف تسعى إىل حتقيقه،تقوم مجيع املنظمات اإلدارية برسالة معينة
  : أربعة أنشطة إدارية هي

  .نشاط اإلنتاج -
 .نشاط التسويق -
 .نشاط التمويل -
 .نشاط األفراد -

 وحىت يتحقق هدف املنظمة ،إمثارهوهي أنشطة رئيسة هامة والزمة للعمل اإلداري حىت يؤيت مثره و
 ووسيلة اإلسالم يف ذلك ، وحث اإلسالم على األخذ بأساليب التطور وبواعث النهوض واالرتقاء.اإلدارية

  :  لقوله سبحانه وتعاىلالعمل الصاحل الذي يدفع األفراد إىل إجادة أعماهلم مصداقاً
                                

          )١( 
 على األخالق احلميدة متارس من خالله  وأخرياًوالعمل يف املنظمات اإلدارية اإلسالمية عمل يقوم أوالً

 لقول اهللا سبحانه  حيكم التعامل مع املنظمة وداخل املنظمة مصداقاً، خاصاًبعاً وهلذا فإن له طا،املبادئ احلميدة
  : وتعاىل
                            )٢(  

  : يما يليوهو ما سيتم العرض له بإجياز ف
  

  
  
  

                                     
  . ٩٧ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 1(
  .٤١ اآلية – سورة يونس –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ٢٠٠

  : نشاط اإلنتاج يف اإلدارة اإلسالمية: أوالً
يقوم اإلنتاج يف اإلدارة اإلسالمية على املوازنة بني حاجة املشروع وبني حاجة اتمع حبيث ال تطغى 

 لتوظيف عوامل  وعائداً وناجتاً وأنسبها أماناً، وأفضل الطرق، فاختيار أرشد السبل،إحدامها على األخرى
  . وتسخري ما متلكه املنظمة اإلدارية من أموال يف حتقيق هذا اهلدف،ج املتوافرة يف اتمعاإلنتا

 إذا قامت ( :( لقول الرسول الكرمي  وهو عمل كل مسلم مصداقاً،فاإلنتاج هدف دائم يف اإلسالم
  )١(  الساعة على أحدكم ويف يده فسيلة فليزرعها 

 ويتعني أن ، وحاجات اإلنسانية مجعاء، لتأمني حاجات األمة أيضاً ولكنه،فاإلنتاج ليس فقط كفاية حاجة
  :  ألمر اهللا سبحانه وتعاىليتميز اإلنتاج باجلودة وعدم املغاالة يف السعر حتقيقاً

                                   

            )٢(  
 وكافة جماالت النشاط املشروعة خلدمة ،وقد حرص اإلسالم على تشجيع العمل يف مجيع أبواب الرزق

اعية أم  زراعية كانت أم صن،األمة وتنمية قدراا وحتقيق تقدمها وعلى بذل العناية الكافية إلنتاج املنتجات
   )٣(  خري الكسب كسب الصانع إذا نصح  :يف قوله) (جتارية وهو ما أوضحه الرسول الكرمي 

                                     
  . محد يف مسندهأرواه اإلمام ) 1(
  . ١٠٥ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(
  .٣٢٨٣ث  حدي، انظر صحيح اجلامع الصغري،رواه اإلمام أمحد بنحوه) 3(



 

 ٢٠١

  : )(وقوله 
 من نصب شجرة فصرب على حفظها والقيام عليها حىت تثمر كان له يف كل شيء يصاب من مثرها 

 )١(  صدقة عند اهللا عز وجل 
  : )(وقوله 
ًفيأكل منه طري أو إنسان إال كان له صدقة يزرع زرعاً أو  ما من مسلم يغرس غرسا   )٢(.  

  : )(وقوله 
 التاجر الصدوق مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني   )٣(.  

 ،وقد أحل اهللا سبحانه وتعاىل اإلنتاج يف كافة صوره وأشكاله وحث عليه ودعا املؤمنني إىل العمل الصاحل
   :له سبحانه وتعاىل ففي قو، كانت جماالتهأياً

                               )٤(  
  : وقوله عز وجل

                        )٥(  
  :  يف قوله سبحانه وتعاىل،وكما حث اإلسالم على اإلنتاج حث على الزراعة وجعلها وسيلة للتأمل

                                     
  . رواه مسلم يف كتاب املساقاة بنحوه) 1(
  .  احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص ) 2(
  .٢١٠ انظر ضعيف سنن الترمذي ،رواه الترمذي يف أبواب البيوع وضعفه) 3(
  . ١٥ اآلية – سورة امللك –القرآن الكرمي ) 4(
  .٩٦ اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٠٢

                                  

                           )١(   
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                                

                                
          )٢(.  

  : وقوله عز وجل
                                    

                )٣(.  
  : وقوله تعاىل

                                  )٤(.  
 وكالمها اهتم ، سواء كان الناتج سلعة من السلع أم خدمة من اخلدمات،فاإلنتاج عصب احلياة االقتصادية

 واالبتكار والتجويد ، وإلعمال الفكر، واإلنتاج دعوة للتأمل،به اإلسالم وحث على إجادما إجادة تامة
  :  لقوله سبحانه وتعاىلصول إىل األفضل إعماالًللو

                               )٥(  

                                     
  . ٤ اآلية – سورة الرعد –لكرمي القرآن ا) 1(
  . ١٤٤ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 2(
  . ٢٢ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 3(
  . ٢١ اآلية – سورة الزمر –القرآن الكرمي ) 4(
  .١٠١ اآلية – سورة يونس –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٠٣

 ،للبشرية مجعاء ه وجهد اإلنسان فيه سعي وعمل الفرد فيه مشاركة وناجت،واإلنتاج مسة الكون وناموسه
 وهو ما يعلمنا اهللا سبحانه وتعاىل أن نعيش يف إطارها وأن نتدبر آياته ، للفطرة واهتداء واقتداء ااستكماالً

  : احلكيمة اليت أنزهلا اهللا على رسوله الكرمي يف قوله عز وجل
                                        

                                

                                 

                          

                                

                                 

                                   )١( 
 وحجة تعدد أنواع ،فتدبر اآليات الكرمية يوضح منهج اإلنتاج يف اإلسالم وحكمة تنويع املنتج الواحد

 وهو ما ينبغي االقتداء به ، وحبراً وفضل اهللا سبحانه وتعاىل العظيم على البشر يف هدايتهم براً،املنتجات
 وهو الذي حيدد نظامه وطريقة ،يف مسرية اإلنتاجواالهتداء ديه يف وضع برامج اإلنتاج ليهتدي ا العاملون 

  . أدائه حىت حيقق اهلدف املنشود
  : نشاط التسويق: ثانياً

 ، وعاداته وسلوكياته الشرائية،يقوم هذا النشاط على التعرف على احتياجات ورغبات املستهلك وقدراته
  رات املستهلك الشرائية وبشرط عدموتصميم السلع واخلدمات وتقدميها مبا يتوافق مع احتياجات ورغبات وقد

                                     
  . ٩٩ -٩٥ اآليات من – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 1(



 

 ٢٠٤

 خري الناس ( :(تعارضها مع تعاليم ومبادئ الدين اإلسالمي احلنيف استرشاداً بقول الرسول الكرمي 
 )١(  أنفعهم للناس 

ويعمل التسويق كنشاط إداري على ترويج السلع واخلدمات وتوسيع نطاق السوق وعلى تصريف ناتج 
  :وعلى االنتشار يف الداخل واخلارج استرشاداً بقول اهللا سبحانه وتعاىل ،العمل البشري بعائد مربح

                                       

      .  )٢( 
 لقول اهللا سبحانه  وسيلة وأداة هامة النتشار الدعوة يف الداخل واخلارج إعماالًومن مث يكون التسويق

  : وتعاىل
                              )٣( 

جلوانب يشمل دراسة السوق واملستهلك من أجل  مترابط ا،والتسويق ذا املنطق عمل متكامل األبعاد
 توزيع ونقل السلعة إىل تصميم املنتج سواء أكان سلعة أم خدمة تتفق مع احتياجاته ومع رغباته ويشمل أيضاً

  .  الترويج للمنتج الذي سيتم تقدميه ويتضمن أيضاً،مستهلكيها
 وأرسى هلا مبادئ أساسية حتكم  واضحاًولقد عرض الفكر اإلداري يف اإلسالم هلذه القضايا عرضاً

 وحركة املضاربة والبيع والشراء والتبادل للسلع واخلدمات ، فيها فالتسويق يعتمد على املضاربة،التعامل
وحركة فاعلة وأساسية يف النشاط االقتصادي للمؤسسات واملنظمات اإلدارية يف اتمع اإلسالمي تستمد 

  : مشروعيتها من قوله سبحانه وتعاىل

                                     
  .٣٢٨٩ انظر صحيح اجلامع الصغري حديث ، رواه الدراقطين والطرباين والبيهقي يف شعب اإلميان،حسن )1(
  . ١٣ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٨ اآلية – سورة سبأ –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٠٥

                 .  )١( 
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                 .)٢(  
 فقد ،وقد حث الرسول الكرمي على البيع والتجارة باعتبارمها أساس التسويق احلديث للسلع واخلدمات

  )٣(  . وكل بيع مربور ،عمل الرجل بيده:  أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال): (ل سئل الرسو
 وقد اهتم اإلسالم بالتسعري واألسعار باعتبارها أحد اجلوانب األساسية للتسويق ووضع للتسعري أحكاماً

ع السعر  ومن بينها وض، وتضع له الضوابط الكفيلة بسالمة العمل ونزاهته،عادلة حتكم النشاط التسويقي
  : العادل الذي يستحقه منتج السلعة والذي يكفل له رحبيته وهو ما تستمده من قول اهللا سبحانه وتعاىل

                         .)٤(  
ليت يعرب عنها بالسعر السائد وعدم احتكار وأمهية البيع بالسعر العادل الذي حتدده قوى العرض والطلب وا

  :  يف قوله)(السلعة بقصد التحكم يف سعرها وهو ما عرب عنه الرسول الكرمي 
ًفباعه بسعر يومه فكأمنا تصدق به  من جلب طعاما .  )٥(  

   )٦(  . فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه  من احتكر الطعام أربعني يوماً: )(وقوله 

                                     
  . ٢٠ اآلية – سورة املزمل –القرآن الكرمي ) 1(
  .٢٧٥ اآلية –رة البقرة  سو–القرآن الكرمي ) 2(
  . رواه احلاكم وأمحد) 3(
  .١٨٣ اآلية – سورة الشعراء –القرآن الكرمي ) 4(
  .  احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص ) 5(
  . مل يوثق الكاتب هذا النص) 6(



 

 ٢٠٦

 هلم  وهادياًع الرسول الكرمي دستور العمل التسويقي لكافة املنظمات اإلدارية ليكون نرباساًولقد وض  
  : )( لعملهم يف قوله وحاكماً
وكونوا عباد ، وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعض، وال تباغضوا، ال حتاسدوا وال تناجشوا 

وأشار إىل صدره - التقوى هاهنا ، وال يكذبه وال حيقره املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله،اهللا إخواناً
 دمه وماله ، كل املسلم على املسلم حرام، حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم-ثالث مرات

  )١(  .وعرضه 
وهذا الدستور الشامل واملتكامل الذي حيكم النشاط التسويقي يف املنظمات اإلدارية كفيل حبسن إدارة 

 وحبسن كفاءة العمل فيه يبين من خالله سياسات املنظمة يف عمليات تصميم السلع واخلدمات ،هذا النشاط
 وكذا سياسات التسعري املناسبة اليت ،وتروجيها من خالل البيع الشخصي واإلعالن واإلعالم وتنشيط التعاقدات

  : ضحه اهللا تعاىل يف قولهتتفق مع قواعد العدالة سواء بالنسبة للمنتج أو املوزع أو املستهلك وهو ما أو
                            )٢(  
  : نشاط التمويل: ثالثاً

 اد اإلسالمي إعماالًنشاط التمويل يف العمل اإلداري اإلسالمي يرتبط بنظرية اإلنفاق وهي أساس االقتص
  : لقول اهللا عز وجل

              .)٣(  

                                     
  .  ورواه مسلم يف كتاب الرب والصلة،رواه البخاري يف كتاب األدب) 1(
  . ٣٥ اآلية –سراء  سورة اإل–القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٥٤ من اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٠٧

  : وقوله عز وجل
                           )١(  

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                              

    )٢(  
تمع وتنتعش األنشطة  ومن خالله تدور حركة ا، وتنمية لالقتصاد، وتنمية للمال،فاإلنفاق حركة

  . ويتحسن املستوى املعيشي،االقتصادية واالجتماعية
 ، فكل مال موجه إىل غرض حمدد، فطناًويرتبط اإلنفاق بقواعد العدالة اليت جتعل من القائد اإلداري كيساً

  : وكل إنفاق يف موضعه دون إسراف أو تقتري استرشاداً بقول اهللا سبحانه وتعاىل
                     )٣(  

 والتقتري هو ، وتشجيع على التسيب واالحنراف،فاإلسراف يف اإلنفاق هدر للمال وإفساد للسلوك اإلداري
 ومن هنا ،وباعث على االحنراف ودافع ، وباعث على الركود والبطالة، وجتميد للحركة والنشاط،حبس للمال

  : فقد حث اهللا سبحانه وتعاىل وأمر حببس اإلنفاق وتدبر ذلك بوعي يف قوله سبحانه وتعاىل
                         )٤(  
  

                                     
  .٩٢ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي  )1(
  .٧ اآلية – سورة احلديد –القرآن الكرمي ) 2(
  .٦٧ اآلية – سورة الفرقان –القرآن الكرمي ) 3(
  .٢٩ اآلية – سورة اإلسراء –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ٢٠٨

ا الشأن ضد الكرت والبخل فمسك املال وحبه ضار باتمع ويف هذا يتوعد اهللا الذين واإلنفاق يف هذ  
  : حيبسون املال ويكرتونه وال ينفعون به الناس يف قوله جل شأنه

                         )١(.  
 على ذلك  داالًكما وعد اهللا سبحانه وتعاىل الذين ينفقون املال يف سبيل اهللا خبري عظيم وضرب هلم مثالً

  : يف قوله عز وجل
                                    

              )٢(.  
 وحذر من إعطاء األموال ملن ال حيسن ،وقد اهتم اإلسالم بإدارة األموال وتنميتها وإمثارها ملصلحة األمة

  :  حكيماً ويف هذا يقول اهللا سبحانه وتعاىل أمراً،استخدامها أو إدارا
                            )٣(.  

كما حذر اهللا من سوء استخدام هذه األموال أو استخدامها فيما ى اهللا سبحانه وتعاىل عنه يف قوله عز 
  : وجل

  
                                 

        )٤(. 

                                     
  . ٣٤ اآلية – سورة التوبة – الكرمي القرآن) 1(
  .٢٦١ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي  )2(
  .٥ من اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٨٨ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ٢٠٩

 أو يف ،ويف هذا حيذر الرسول الكرمي بشدة وينهى عن استخدام املال يف غري الغرض املخصص له  
 لعن اهللا الراشي واملرتشي (: ( يقول الرسول ،كاستخدامه يف الرشوة. ى حق ليس لصاحبهاحلصول عل

  .)١(  والرائش بينهما 
  : نشاط األفراد: رابعاً

اإلنسان هو حمور الفكر اإلداري يف اإلسالم وهو اهلدف من كل مبادئه وتعاليمه واإلنسان هو العنصر 
  .و عنصر العمل احليوي اهلام الفاعل واملتفاعل فه،الذي بدونه ال يتحقق إنتاج أو فكر

 الذي ، فهو مرتبط بالفرد العامل،ولعنصر العمل أمهية حمورية خاصة تتجاوز بكثري غريه من عناصر اإلنتاج
 والفرد حتفزه الرغبة وتدعمه القدرة على اإلنتاج ومن هنا كان األداء حمصلة لتفاعل ،عليه أن يبدع إنتاجه

  : رغبة كما توضحه املعادلة اآلتيةعنصري القدرة وال
  الرغبة + القدرة= األداء

 وحث على العمل اجلاد ، كبرياًوقد اهتم الفكر اإلداري يف اإلسالم باألداء وبالفرد العامل اهتماماً
 ومن أجل ذلك وضع الفكر اإلداري اإلسالمي جمموعة ضوابط حتكم ،واهلادف إلسعاد الفرد واجلماعة

  فاعالً وباعتباره عنصراً، واألجور اليت تتصل بالفرد والعامل، والترقية، والتعيني،التدريبعمليات االختيار و
  :  وهو ما سنعرض له بإجياز على النحو التايل، متميزاًوفريداً
  :  االختيار والتعيني-١

ىل أهله وإىل  وإعطاء األمر إ،يقوم اختيار األفراد يف الفكر اإلداري اإلسالمي على اختيار األصلح للوظيفة
  : من يستطيع القيام به اهتداء بقول اهللا عز وجل يف حمكم آياته

                                     
  .٥٠٩٣ انظر صحيح اجلامع الصغري . والترمذي يف سننه، واحلاكم يف مستدركه،رواه أمحد) 1(



 

 ٢١٠

                )١(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل بلسان نيب اهللا يوسف عليه السالم يف حواره مع ملك مصر

                    )٢(.  
املسلمني ) (فالعلم واملعرفة والقدرة أساس االختيار اجليد ملن يتوىل الوظائف وهو ما حذر رسول اهللا 

   :من عدم االعتداد به يف قوله
ًوهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان اهللا فوىل رجالً من ويل من أمر املسلمني شيئا  

  .)٣(  ورسوله 
  : )(وقد أكد الرسول ذلك يف قوله 

ًفقد غش اهللا ، على أن يف العشرة أفضل ممن استعمل، على عشر ة أنفس أميا رجل استعمل رجال 
  .)٤(  ورسوله 

 ومكارم األخالق أمر الزم لتويل الوظائف وهي حصن وسياج األمان ،والقدرة تعززها األخالق احلميدة
( : (نزاهة الفرد الذي مت اختياره وهو ما حيث اهللا عليه يف وصفه لرسوله الكرمي لضمان استقامة و   

      )٥(.  
القدرة :  جبانبني أوهلماومن هنا فإن عملية االختيار والتعيني يف الفكر اإلداري اإلسالمي ترتبط أساساً

   أو اخلصائص اجلسمانية والعلمية والعقلية اليت تتفق واحتياجات،مل املطلوبواخلربة واملعرفة الفنية للقيام بالع

                                     
  .٢٦ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 1(
  .٥٥ اآلية – سورة يوسف –القرآن الكرمي ) 2(
 على عصابة ويف تلك العصابة من أرضى هللا من استعمل رجالً : رواه أبو داود وأخرجه احلاكم والبيهقي برواية أخرى) 3(

  .  تعاىل فقد خان اهللا ورسوله ومجاعة املسلمني
  .  عن حذيفةرواه أبو يعلى) 4(
  .٤ اآلية – سورة القلم –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢١١

 يرتبط يكل القيم واألخالق واملبادئ احلميدة اليت دعا إليها اإلسالم وحث على : وثانيهما،الوظيفة
  .وكال األمرين وجهان لعمله واحدة هي إطار الفرد الصاحل يف العمل اإلداري اإلسالمي. اتباعها
د يتجاوز عقد االختيار لبعض اخلصائص املتصلة بقدرة الفرد عندما ال يتوافر العدد الكايف واملطلوب وق

 ألنه ميكن بالتدريب وممارسة العمل إكسام هذه لشغل الوظائف وتوجد بطالة سافرة يف اتمع نظراً
واملثل واألخالق احلميدة يف  ولكن يف مجيع األحوال ال ميكن التجاوز عن جانب القيم ،اخلصائص واملهارات

  .أي وقت من األوقات عند االختيار والتعيني يف الوظائف اإلدارية يف الفكر اإلسالمي
  :  الترقية والتدريب-٢

 وعليه أن يعد له ، وهي حق لكل جمتهد يسعى إىل حتقيقه،الترقية للوظيفة األعلى هدف كل إنسان طموح
  .  والدراسة والتدريب الذي يكسبه العلم واملعرفة،سبه اخلربة واحلنكة وجيهز له بالعمل الدؤوب الذي يك،عدته

 وتطوير ألدائها ألن كل قائد جديد يدفع جبهد جديد ،وهي جتديد يدفع خلاليا وعزم املنظمة اإلدارية
  :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل،ورؤية جديدة

             )١(.  
 أداة لتحفيز ، فهي أداة ووسيلة،للترقية قواعد أساسية حتكمها وهي تدفع إىل اكتساب املعرفة واخلربةو

األفراد على العلم والتعلم واكتساب املهارات ووسيلة إىل حتقيق األهداف النبيلة يف الدعوة إىل اهللا من خالل 
   :صاحل األعمال استرشاداً بقوله سبحانه وتعاىل

              )٢(.  

                                     
  .١٤٠ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي  )1(
  .٩ اآلية – سورة الزمر –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ٢١٢

ومن مث فكل فرد يقاس بعمله ومعرفته وخربته ودرايته باألعمال اليت هو مرشح للعمل فيها أو بواجباته   
  : الوظيفية اليت هو مرقى إليها وهو ما أوضحه اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله احلق

                    )١(. 
ومن مث فإن من يسعى إىل الترقية فعليه أن يلتزم بالعمل الصاحل واكتساب املعرفة وهو ما حث اهللا عليه يف 

  : قوله عز وجل
                          )٢(  

وحتتاج عملية الترقية إىل إعداد وتأهيل وتدريب الفرد العامل على متطلبات واحتياجات الوظيفة األعلى 
اليت سيتم ترقيته إليها وإكسابه مهارات وقدرات خاصة تتفق واحتياجات الوظيفة أو املنصب املرشح إليه 

  .)٣(  لفتموهم فأعينوهم فإذا ك :)(استرشاداً بقول الرسول الكرمي 
وتتمثل اإلعانة يف عدة جوانب أمهها التدريب اجليد على العمل وكذا معايشة الفرد لنفس الظروف اليت 
سيعمل ا أثناء التدريب وإكسابه املهارات واملعارف وصقل قدراته لتتوافق مع احتياجات الوظيفة واملهام اليت 

  . سيتم إسنادها إليه
 يف توفري األدوات والوسائل والظروف املساعدة واملمكنة للعامل حلسن قيامه ة أيضاًكما تتمثل اإلعان

  . للمحافظة على صحة العامل وعدم إحداث ضرر لهبوظيفته وأيضاً

                                     
  . ١١ اآلية – سورة اادلة –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٣٢ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي  )2(
  . سلم يف كتاب اإلميان وم،رواه البخاري) 3(



 

 ٢١٣

 أو ليست له ، وليس له مرتل فليتخذ مرتالً من ويل لنا عمال(: ً(ويف هذا يقول الرسول الكرمي 
  .)١(    أو ليس له دابة فليتخذ دابة ،فليتخذ خادماً أو ليس له خادم ،زوجة فليتزوج

 ،ويشري هذا احلديث إىل أن املسئولية متبادلة بني العامل وصاحب العمل وااللتزام متبادل بني كل منهما
وعلى صاحب العمل أن يوفر للعامل ما يعينه على أداء العمل وعلى حسن القيام بالوظيفة وباملهام املوكولة 

 وأن يبذل قصارى جهده وكل ،ملقابل يكون على العامل التزام القيام بواجباته الوظيفية املسندة إليه ويف ا،إليه
  :  ويف هذا يقول اهللا سبحانه وتعاىل،طاقته وأن جيتهد دون انتظار أجر أو مكافأة

               )٢(.  
  : وقوله عز وجل

                )٣(.  
وهو ما أوضح جبالء أمهية العمل يف اإلسالم باعتباره أساس الوجود وأساس اخلالفة اليت استخلفها اهللا 

  : لعباده الصاحلني مصداقاً لقوله عز وجل
                            )٤(.  
  :  األجور-٣

 وعائد استخدام اإلنسان لفكره وجهده أو املقابل الذي باع به إنسان جهده ،األجر هو مثن عنصر العمل
   : امتثاالً لقول اهللا سبحانه وتعاىل ومناسباًومن هنا يتعني أن يكون األجر عادالً. وفكره

                                     
  .٢٥٥٢ انظر صحيح سنن أيب داود ، باب أرزاق العمال، كتاب اخلراج واإلمارة: رواه أبو داود بنحوه يف سننه،صحيح) 1(
  .١٢٠ من اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(
  . ١٠٥ من اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(
  .٤ اآلية –ص  سورة القص–القرآن الكرمي ) 4(



 

 ٢١٤

                         )١(.  
 حتديد األجر :وقد حث الرسول الكرمي ووضع املبادئ اإلدارية لألجور يف الفكر اإلسالمي واليت من أمهها

  .جري على أجره فور قيامه ذا العمل وحصول األ، واالتفاق عليه بني العامل وصاحب العمل،مقدماً
  .)٢(   فليسلم له أجرته  من استأجر أجرياً :)(يقول الرسول الكرمي 

  .)٣(   أعطوا األجري حقه قبل أن جيف عرقه :)(ويقول 
 يقول اهللا (: (وقد حذر الرسول الكرمي من خيالف هذه القواعد اإلسالمية احلميدة وتوعدهم يف قوله 

  ورجل باع حراً، رجل أعطى يب مث غدر: ومن كنت خصمه خصمته،ثالثة أنا خصيمهم يوم القيامة: تعاىل
  .)٤(   ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه حقه ،وأكل مثنه

 ، بالفكر الذي صاغ العمل املبذول ووضع له قواعده ويرتبط أيضاً،واألجر يرتبط باجلهد والعرق املبذول
  :  ومن هنا يتفاوت األجر استرشاداً بقوله سبحانه وتعاىل،ه ومناهجهوأسسه وحدد أصول

                 )٥(. 
 :  قال اهللا عز وجل، وهو ما يدعو إليه اإلسالم وحيث عليه،ويرتبط األجر بالعمل الصاحل    

          )٦(.  

                                     
  .٨٥ من اآلية – سورة األعراف –القرآن الكرمي ) 1(
  . مل يوثق الكاتب النص) 2(
  .١٩٨٠ انظر صحيح سنن ابن ماجه رقم ، رواه ابن ماجه يف كتاب الرهون،صحيح) 3(
  .١٧٣٥، ومسلم ٤٦٤/ ١٠رواه البخاري ) 4(
  .٧١ من اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 5(
  .٣٠ من اآلية – سورة الكهف –لكرمي القرآن ا) 6(



 

 ٢١٥

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                  )١(.  

ويتضمن األجر احلافز املادي واملعنوي واملكافآت السخية اليت تشجع العامل على اإلجادة واالبتكار وبذل 
  :  يقول اهللا سبحانه وتعاىل،كل ما لديه

                                

          )٢(.  
 وإن ،تمع يف حد ذاته ولكنه وسيلة لتحريك آليات اإلنفاق يف اواألجر يف حقيقة األمر ليس هدفاً

  : اختالف األجور أحد احملركات للقوى اإلنفاقية يف االقتصاد وهو ما يوضحه قول اهللا سبحانه وتعاىل
                                 

                )٣(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

              )٤(.  

                                     
  .١٩٥ من اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
  .٩٧ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 2(
  . ٧١ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٩ اآلية – سورة الذاريات –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ٢١٦

  خامتة 
 واملزج بينها وإحداث التفاعل التام بينها ، وهي فن التعامل مع عوامل اإلنتاج،اإلدارة هي روح املنظمات

 أو الوصول إىل أعلى قيمة مضافة ممكنة من هذه ،للوصول إىل أقصى إنتاج أو ناتج وتراكم ميكن حتقيقه
  . العوامل أو ما يعرب عنه البعض بأقصى عائد ممكن

ويقصد بالفكر اإلداري جمموعة النظم والقواعد واملبادئ واألعراف املستقرة اليت حتكم السلوك اإلداري 
 لتصبح كما قال اهللا سبحانه  وفكراً وتطبيقاً وهي اليت جتعل منها أداة للدعوة عمالً،داريةلألفراد واملنظمات اإل

  : وتعاىل
                              

     )١(.  
  : وقوله عز وجل

                             

               )٢(  
هللا سبحانه وتعاىل الذي سخر لنا كل ما يف وهذا هو دستور العمل يف اإلدارة واإلسالمية وهو فضل ا

  : الكون كما جاء يف قوله عز وجل
                                     

                              )٣(.  

                                     
  .١٠٤ية  اآل– سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
  . ١١٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 2(
  .١٣ – ١٢ اآليتني – سورة اجلاثية –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢١٧

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                                 

     )١(.  
  : وقوله سبحانه وتعاىل

                                
                                   

                          )٢(.  
  : وقوله سبحانه وتعايل

                   )٣(.  
نظمة اإلدارية والعاملون فيها إىل أداة للدعوة واهلداية ليصبح القول والعمل وجهني ومن هنا تتحول امل

  :  لقول اهللا عز وجللعملة واحدة هي الفكر اإلداري اإلسالمي مصداقاً
                             )٤(  

 للدعوة ولتحمي نفسها ويف كل هذا تلتزم املنظمة اإلدارية والعاملون فيها دي اهللا لتكون نرباساً
  :  من الضاللة واالحنراف كما وعد اهللا يف قوله سبحانه وتعاىلوالعاملني أيضاً

                        )٥(.  

                                     
  .٢٠ اآلية – سورة لقمان –القرآن الكرمي ) 1(
  .٣٤ – ٣٢ اآليات – سورة إبراهيم –القرآن الكرمي ) 2(
  .٦١ اآلية – سورة هود –القرآن الكرمي ) 3(
  .٢٤ اآلية – سورة السجدة –كرمي القرآن ال) 4(
  .١٢٣ اآلية – سورة طه –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢١٨

  : وقوله سبحانه وتعاىل
                                 

        )١(.  
ة هذه اآليات القرآنية وأثرها الفعال يف املسلم من ناحية حثه وحتفيزه على العمل ومع إمياننا واعتقادنا بأمهي

يلي هذا ) البحث األول يف اموعة الثانية( فإن موضوع التحفيز وألمهيته قد أُفرد له حبث كامل ،وإتقانه
  . البحث واهللا املوفق واملستعان واهلادي إىل سواء السبيل

                                     
  .٤١ سورة احلج اآلية –القرآن الكرمي ) 1(



 

 ٢١٩

  املراجع 
  .  القرآن الكرمي-١
  .  كتب السنة املطهرة-٢
  . م١٩٦١ القاهرة – مكتبة النهضة املصرية –فجر اإلسالم :  أمحد أمني-٣
 القاهرة – مكتبة الكليات األزهرية –السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالمي :  أمحد احلصري-٤

  .م١٩٨٤
 املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر –كر اإلداري حنو منهج إسالمي يف الف:  أمحد عبد العظيم املنفلوطي-٥

  .م١٩٨٨ القاهرة –والتوزيع 
 القاهرة – املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع –لكي تعود خري أمة :  السيد رزق الطويل-٦

  . م١٩٨٨
  . م١٩٧٥ القاهرة – دار الفكر العريب –الفكر اإلداري واإلسالمي املقارن :  محدي أمني عبد اهلادي-٧
 القاهرة – املؤسسة العربية للطبع والنشر والتوزيع –اإلنسان يف مرآة القرآن :  حممد أمحد سحلول-٨

  .م١٩٨٨
  .م١٩٨١ بريوت – دار التعارف للمطبوعات –اقتصادنا :  حممد باقر الصدر-٩

 القاهرة – والنشر والتوزيع  املؤسسة العربية احلديثة للطبع–يف ميزان اإلسالم :  حممد رجب البيومي-١٠
  .م١٩٨٨

 – املؤسسة العربية احلديثة للطبع والنشر والتوزيع –والوحي ) (الرسول :  حممد سيد أمحد املسري-١١
  . م١٩٨٨القاهرة 



 

 ٢٢٠

 الس األعلى للشئون اإلسالمية -دراسة مقارنة-اإلدارة يف صدر اإلسالم :  حممد عبد املنعم مخيس-١٢
  .م١٩٧٤

  .م١٩٨٠ –دارة االعتصام القاهرة–األساليب اإلدارية يف اإلسالم : حممد علي مراد -١٣
 منشورات وزارة الثقافة –ترمجة حسني العودات–اإلسالم يف فجر عظمته :  موريس لومبار-١٤

  .واإلرشاد
  



 

 

  اموعة الثانية 
  
  
  
  
  

  وظائف اإلدارة واملنظمة من املنظور اإلسالمي 
  دراسات مقارنة 

  
  : ن سبعة أحباث لألساتذة والدكاترةمكونة م

  حممد فتحي السيد قاسم* 
  .حسن موسى راغب* 
  . أمحد متام حممد سامل* 
  . شحاتةحسني حسني * 
  . إمساعيل علي بسيوين* 
  . حممد إبراهيم أبو شادي* 
  . حممد حسني خليل* 



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  

  البحث األول
  

  نظريات التحفيز 
   بني الفكر اإلداري والفكر اإلسالمي

  دراسة نظرية حتليلية سلوكية مقارنة 
   1) (حممد فتحي السيد قاسم /د
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 ٢٢٥

  :  مقدمة– أوالً
  : أمهية الدراسة واملشكلة

 باهتمام علماء السلوك اإلنساين والسلوك -وما تزال-يعترب موضوع التحفيز من املوضوعات اليت حظيت 
 حد أهم املتغريات املستقلة املؤثرة على األداء إجياباً ويرجع السبب يف ذلك إىل أن التحفيز يعترب أ،اإلداري معاً

 كما ،وينبع ذلك من أن عملية التحفيز تنصب مباشرة أو دف إىل إشباع حاجات األفراد ورغبام. أو سلباً
 وهذا كله يؤثر يف رضاهم ، من تقدير اإلدارة هلم واهتمامها م كما تعد نوعاً،أا أداة لتحقيق العدالة بينهم

  .عن عملهم ويف مستوى أدائهم
وتتمثل مشكلة التحفيز يف أنه على الرغم من االهتمام الكبري الذي أواله علماء السلوك اإلنساين والسلوك 

  وال يزال موضوعها مثاراً، إال أنه ال تزال عملية التحفيز شائكة-خباصة يف العشرين سنة األخرية-اإلداري هلا 
ويف اعتقادنا . لمبادئ والنظريات أو بالنسبة لوسائل وأساليب املمارسة والتطبيقللجدل والنقاش سواء النسبة ل

 ، أو بعض جزئيات املوضوع معيناًأن السبب يف ذلك يرجع إىل أن نظريات التحفيز قد تناول كل منها شقاً
 عدة لتفرز يف  وأن عملية التحفيز هي عملية معقدة متشابكة تتفاعل فيها عوامل،ومل تنظر إليه نظرة متكاملة

وقد يكون للممارسني بعض . وعلى نفس املنوال سارت عملية التطبيق واملمارسة العملية.  معيناًالنهاية سلوكاً
-ونتيجة هذا التناول اجلزئي لعملية التحفيز . العذر يف ذلك لقصور املبادئ والنظريات اليت يعتمدون عليها

م العيان ممثلة يف فشل معظم نظم التحفيز يف كافة منشآا وتدين  هو ما نراه حقيقة ماثلة أما-نظرية وتطبيقاً
  .مستويات األداء إىل أدىن الدرجات



 

 ٢٢٦

كما قد يرجع السبب وراء مشكلة التحفيز إىل صعوبة املوضوع وتعقيده وتشابكه الرتباطه بسلوك الفرد 
 ل اإلنسان يف ظرف معني خيتار سلوكاً وكثرة املتغريات املتشابكة اليت جتع،وكيفية تعديله حنو الوجهة املرغوبة

 فلقد أثبتت الدراسات والتجارب العملية . دون سواء مبا يف ذلك الفروق الشخصية والبيئية واحلضاريةمعيناً
 واليت تصلح لفئة معينة من -مادية كانت أم معنوية-اليت أجريت حول هذا املوضوع أن عملية التحفيز 

ومن هنا . سرعان ما تؤثر يف فاعليتها ظروف جديدة باجتاهاا ونظراا املختلفة ،العاملني يف فترة زمنية معينة
كانت حتمية مواصلة البحث والدراسة بصورة مستمرة للكشف عن أنسب سبل التحفيز اليت تشبع حاجات 

  .  من الرضاء عن أعماهلم وتزيد من أدائهماألفراد ورغبام وحتقق هلم مستوى مالئماً
 وقد توفر له قدر معقول من التثقيف بعلوم ،حث من خرجيي كلية التجارة جبامعة األزهروملا كان البا

اليت امتدت رقعتها إىل حدود الصني - وكذلك جناح الدولة اإلسالمية ،الشريعة اإلسالمية يؤهله للبحث فيها
 لسائر قاطنيها مما قد يعين  يف حتقيق أهدافها اليت انعكست يف رفاهة آمنة-وروسيا مث إىل مشال إفريقيا واألندلس

 للباحث على  قوياًسالمة وتكامل نظم التحفيز اليت استخدمها وطبقها قادة هذه الدولة، فإن ذلك كان حافزاً
أن يويل وجهه شطر الفكر اإلسالمي يقتبس ويستنبط ويقارن مع ما أفرزه الفكر اإلداري احلديث من نظريات 

  .  شامل لنظام التحفيز متكامل األركانيف موضوع التحفيز عله أن خيرج بإطار
فكلما تعرف املديرون .  فإن أمهية الدراسة تنبع من أمهية املوضوع العلمية والعملية،وباإلضافة إىل ما سبق

 والبيئة الصاحلة لتطبيقها كلما ، والنظريات املتكاملة، والقواعد السليمة،على أساليب التحفيز املالئمة
كذلك فإن االهتمام بعملية التحفيز والعمل على تطويرها يعد . ل على النتائج املرجوةاستطاعت اإلدارة احلصو

   للغاية األساسية من وجود التنظيم ذاته وحتقيقه ضرورياًأمراً



 

 ٢٢٧

 كما تربز أمهية الدراسة من كوا حماولة جديدة تضاف إىل عدة حماوالت سابقة قد ال تكمل أصابع .ألهدافه
تم بالبحث والتنقيب يف علوم الشريعة اإلسالمية عن موضوع التحفيز كما أا دراسة أكثر اليد الواحدة واليت 

 ملوضوع التحفيز يف الفكر اإلداري حيث إن الدراسات السابقة قد اقتصر معظمها على تناول مفهوم مشوالً
  .تدرج احلاجات دون غريه من املفاهيم األخرى الكثرية

  : فروض الدراسة
  : دراسة على فرض رئيسي واحد مؤداهتعتمد هذه ال

 بينما يتناوله الفكر ،أن نظريات الفكر اإلداري احلديث تتناول موضوع التحفيز بشكل جزئي متناثر«
  . »اإلسالمي بشكل كلي وشامل

  : أهداف الدراسة
  : دف هذه الدراسة إىل اآليت

مها ومقارنتها مبا قدمه الفكر اإلسالمي  وتقيي،تناول نظريات التحفيز يف الفكر اإلداري احلديث وحتليلها -١
  .يف هذا الصدد

استنباط وسائل التحفيز اليت ميكن استخدامها يف املمارسة العملية سواء أكانت هذه الوسائل مستمدة من  -٢
 . أو كليهما، أم الفكر اإلسالمي،الفكر اإلداري

ه يف كل من الفكر اإلداري والفكر حماولة بناء إطار أو هيكل لنظام متكامل للتحفيز يستمد أصوله ومبادئ -٣
 . اإلسالمي

  : حدود الدراسة وطبيعتها ومنهجها
 للدراسات النظرية والعملية اليت تناولت موضوع  حتليلياً وإمنا مسحاً جتريبياًال تعترب هذه الدراسة حبثاً

   ومقارنتها،التحفيز يف الفكر اإلداري



 

 ٢٢٨

  .وبذلك فهي دراسة نظرية. ي ويف الشريعة اإلسالميةباملبادئ واألسس والتطبيقات يف الفكر اإلسالم
  : حمتويات الدراسة

  : سنتناول يف هذه الدراسة النقاط التالية
 وتشمل أمهية الدراسة واملشكلة والقروض وأهداف الدراسة وحدودها وطبيعتها ومنهجها :مقدمة: أوالً

  . وحمتوياا
  . كر اإلداري املعاصر والفكر اإلسالمياألمهية واملفهوم يف الف: طبيعة التحفيز: ثانياً
نظريات التحفيز اليت تتعلق مبحتوى عملية التحفيز يف الفكر اإلداري املعاصر والفكر اإلسالمي : ثالثاً

  . ومتضمناا للممارسة العملية وتشمل
Content Theories  

  Need Hierarchy Concept                     نظرية تدرج احلاجات ملاسلو -
   Alderfer,s ERG Concept                        نظرية كاليتون ألدرفيز -
  McClelland's Aohievement Need Theory نظرية ماكليالند يف حاجة اإلجناز             -
  Hertzberg's Two- Factor Theory                  نظرية العامل املزدوج هلريزبرج -
 تتعلق بعملية التحفيز يف الفكر اإلداري املعاصر والفكر اإلسالمي ومتضمناا نظريات التحفيز اليت: رابعاً

  : للممارسة العملية وتشمل اآليت
process Theories: 

Expectancy Theory                      نظرية التوقع -

  Equity Theory                        نظرية املساواة -   
   Goal-Setting theory                    نظرية وضع اهلدف -

  : اخلالصة والنتائج وتشمل: خامساً
  . نتائج-



 

 ٢٢٩

  .  نظام مقترح للتحفيز-
  : املراجع وتشمل: سادساً
  .  املراجع العربية-
  .  املراجع اإلجنليزية-
  : األمهية واملفهوم يف الفكر اإلداري والفكر اإلسالمي:  طبيعة التحفيز-ثانياً

ا يعتمد أداء هذه املنظمات على اجلهود املتعددة اليت يبذهلا األفراد  كم،تتكون املنظمات من األفراد
.  لذلك فإن أداء الفرد وحتفيزه لكي يؤدي ما يناط به من مشول يعد يف غاية األمهية لكل املنظمات،واجلماعات

  :  فإن الناس جيب أن حتفز لألسباب التاليةوبشكل أكثر حتديداً
 .لكي ينضموا إىل املنظمات -١
 . ؤدوا مهامهم على أحسن وجهلكي ي -٢
 .ولكي ميارسوا مهارم االبتكارية يف العمل من أجل رفع كفاءة وفاعلية املنظمة -٣

 ألن أداء املديرين يعتمد على أداء ، بالنسبة للمديرين يف خمتلف املنظماتكذلك فإن التحفيز مها أيضاً
  .  ليعلموا حنو حتقيق أهداف املنظمة ومن مث يتحتم على املديرين فهم كيفية حتفيز تابعيهم،تابعيهم

 ما تكون عملية صعبة ومع ذلك فإن فهم القوى والضغوط اليت تؤثر على مستويات أداء العاملني غالباً
 وجد أن أحد مديري األفراد يعمل لديه ثالثة مساعدين هلم )١(فعلى سبيل املثال . ومعقدة أكثر مما تبدو عليه

  نفس

                                     
Middlemist R. D. and M. A. Hitt. Organizational Behavior: Managerial Strategies for 
Performance west Publishing CO. U. S.A. 1988, P. 143. 



 

 ٢٣٠

 كما وجد أن كال منهم ،ومع ذلك فإنه يعتقد بأن كال منهم له مستوى قدرة خمتلف ،مستوى اخلربة والتعليم
 ومن املثري أن املساعد الذي اعتقد مدير األفراد أنه أقلهم قدرة كان أعالهم يف .له مستوى أداء خمتلف أيضاً

منه؟ إن  فكيف يتمكن الشخص ذو القدرة األقل من التفوق يف األداء على من هم أعلى ،مستوى أدائه
أما املساعدان اآلخران فيعمالن . اإلجابة تكمن يف أنه يكون قد حفز على توظيف قدراته أكثر من اآلخرين

، ومع ذلك فإن أحدمها قد يتفوق على  وبعبارة أخرى فإن حافزمها على العمل متشابه تقريباً،مة ونشاط
؟ وقد تكون اإلجابة أن  متساو تقريباً فكيف يكون ذلك خاصة وأن كليهما قد حفز بشكل،اآلخر يف أدائه

  . أحدمها له قدرة أكثر من الثاين
 وحتفيزه ،لذلك ميكننا أن نستنتج أن مستوى الشخص يعترب دالة لكل من قدرة الشخص على أداء العمل

  .)1(على أدائه ويعرب عن ذلك كما يلي
 ،لقوى التابعة من داخل الشخص وا،القوى اخلارجية«والتحفيز كما سنستخدمه يف هذا البحث يشري إىل 

  . »جلهوده حنو حتقيق أهداف حمددة) إىل حد ما(واليت تعمل كتوجيه معتمد 
 ، أو ما معاً، أو بإشارة قوى كامنة داخل نفس اإلنسان،وعلى ذلك فالتحفيز قد يكون مبغريات خارجية

 وحيقق ،شبع حاجاته وتوقعاتهوذلك لدفعه حنو سلوك معني وأدائه لنشاط أو أنشطة حمددة بالشكل الذي ي
  . أهدافه وأهداف املنظمة معاً

أو معنوية ). إخل....  واملكافآت، والترقيات، والبدالت، والعالوات،كالرواتب(وقد تكون احملفزات مادية 
 ، واإلثراء الوظيفي، ومسئوليات الوظيفة، واالعتراف والتقدير للجهد واألداء من الرؤساء،مثل فرص الترقي(

  ). إخل.... واالبتكار، وفرص النمو الشخصي،شاركة يف اختاذ القراراتوامل

                                     
  .١٤٧، ص ١٩٨٩ طبعة أوىل ،السلوك اإلنساين يف املنظمات بني النظرية والتطبيق: حممد فتحي السيد قاسم) 1(



 

 ٢٣١

  إجيابياًفاملكافأة اليت تعطى للموظف تعترب حافزاً.  مادية أو معنوية،كما قد تكون احملفزات إجيابية أو سلبية
 كما ، حافز سليب مادي أما منع املكافأة فهو، معنوياً إجيابياً كما أن خطاب الشكر والتقدير يعترب حافزاً،مادياً

  . معنوياً سلبياًأن عدم االعتراف باجلهد والتقدير لألداء يعترب حافزاً
وإذا حبثنا عن أمهية التحفيز يف اإلسالم جند أنه بالنسبة للفرد يقول أمري املؤمنني علي بن أيب طالب لعامله 

فالعاملون ينظرون إىل . )١( »فسهموأسبغ عليهم األرزاق فإن ذلك قوة هلم على استصالح أن... «: على مصر
وينفرد . احملفزات على أا وسائل تقويهم على حتقيق أهدافهم وإشباع حاجام املادية واملعنوية يف احلياة الدنيا

اإلسالم بنوع آخر من احملفزات مل يتكلم عنها الفكر اإلداري احلديث وهي احملفزات اليت تشبع حاجات األفراد 
). حيصل عليه الفرد يف اآلخرة لقاء أدائه يف الدنيا( ترب يف شكل جزاء عادل طويل األجل الروحية واليت تع

والفرد املسلم قد يؤثر اجلزاء األخروي طويل األجل الذي يشبع حاجاته الروحية وبفضله على اجلزاء الدنيوي 
فرعون هلم بقطع أيديهم فهؤالء هم سحرة فرعون ال خيافون ديد .  كان أو حىت عقاباًقصري األجل ثواباً

وأرجلهم من خالف وصلبهم يف جذوع النخل يف احلياة الدنيا ويؤثرون ويفضلون جنات عدن اليت وعدهم 
 : اهللا ا يف اآلخرة قال تعاىل                        

                                

                                          

                                           

                           

                                     
  .١٤٢ ص٢ج ١٩٦٨ مطبعة جلنة التأليف والنشر القاهرة ،اإلسالم واحلضارة العربية: حممد كرد علي )1(
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                        )١(.  
وهي - وعملهم الصاحلات ،ومن هذه اآليات يتضح لنا أن إميان السحرة باهللا تعاىل رب موسى وهارون

 قد تكون هي السبيل إلشباع حاجام الروحية وذلك عن طريق اجلزاء األخروي الطويل األجل -أمور عقدية
ملؤجل على ما سيلقونه من  وكيف أم يؤثرون هذا اجلزاء ا،الذي يتمثل يف جنات عدن اليت وعدهم اهللا ا

ومن ذلك نستنتج أن أساليب التحفيز اليت تشبع احلاجات . عقاب أليم يف احلال يتمثل يف عذاب فرعون هلم
الروحية واليت يكون هلا صفة تعبدية تكون أقوى يف توجيه سلوك الفرد وأدائه وحتدد كيف جيب أن يكون عليه 

وتتضح أمهية ذلك أكثر كما سنرى فيما بعد أن العمل ذاته . خرىسلوكه ويتضاءل جبانبها أساليب التحفيز األ
 إىل اهللا ومن مث يكون العمل مصدر حتفيز إلشباع حاجات الفرد املادية واملعنوية يعترب يف اإلسالم عبادة وتقرباً

  . والروحية يف آن واحد
  : يق هدفني مهاأما بالنسبة ألمهية التحفيز للمديرين واملنظمات فإن التحفيز يستخدم لتحق

توجيه جهود األفراد حنو حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفاعلية ويف ذلك يتفق اإلسالم مع الفكر : األول
 بأدائه تسقط مساءلة  شرعياًأما اهلدف الثاين فهو حتقيق العدالة لبني املرءوسني ويعد هذا واجباً. اإلداري

 يقول عمر ، عن رعيته وهذا هدف ينفرد به اإلسالم أيضاًالرؤساء أمام اهللا حيث إن الكل راع والكل مسئول
  .)٢( »ما طاوعين الناس على ما أردت حىت بسطت هلم من الدنيا شيئاً«: بن عبد العزيز

                                     
  .٧٦ – ٧١ اآليات – سورة طه –لقرآن الكرمي ا) 1(
  .٢٢٨ مرجع سابق ص ،اإلسالم واحلضارة العربية: حممد كرد علي) 2(
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كما تنعكس هذه النظرية ألمهية التحفيز للمديرين وللمنظمات يف النظام اإلسالمي يف قول طاهر بن 
 ،فليكن كرت خزائنك تفريق األموال يف عمارة اإلسالم وأهله«: ادة اجليشاحلسني البنه عبد اهللا عندما ويل قي

 وتعهد ما يصلح أمورهم ، وأوف رعيتك من ذلك حصصهم،ووفر على أولياء أمري املؤمنني قبلك حقوقهم
 وكنت بذلك على جباية ، واستوجبت املزيد من اهللا، فإنك إن فعلت ذلك قرت النعمة عليك،ومعايشهم

 وكان اجلميع ملا مشلهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك ،أموال رعيتك وعملك أقدرخراجك ومجع 
  .)١( » لكل ما أردتوأطيب نفساً

ومن هذا الكتاب جند كيف يرسم اإلسالم معاملة الرؤساء لتابعيهم فيوصي الرئيس بإشباع حاجات 
 ،ه بكفاءة ويف جو نفسي طيب ويوضح له أن ذلك هو أيسر الطرق لتحقيق أهداف،مرءوسيه وحتقيق أهدافهم

كما أن حتقيق العدالة يف معاملة مرءوسيه ستسقط مساءلته أمام اهللا وجتلب له املزيد من اجلزاء األخروي 
  . إلشباع حاجاته الروحية

ويتميز اإلسالم على الفكر اإلداري احلديث بأنه استخدم التحفيز لتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع 
 خبصوص السياسات اإلدارية اليت –رئيس الدولة–ي أبو يوسف يف رسالته هلارون الرشيد فيقول القاض. ككل

 مع ما يف ذلك ، وجتنب الظلم،إن العدل وإنصاف املظلوم«: ينبغي أن يسري عليها يف إدارته للدولة اإلسالمية
.. )٢( »قد مع اجلور وهي تفت، والربكة مع العدل تكون، وتكثر به عمارة البالد،من األجر يزيد به اخلراج

 وحتقيق العدل يكون ،والعدل ال يكون إال بالثواب والعقاب الذي يناسب كل عمل وكل عامل بدقة وإحكام
 حلاجات الرئيس الروحية وحلاجات املرءوسني املادية واملعنوية والروحية ومن مث تتحقق رفاهية اتمع مشبعاً

  .ككل وتكثر عمارة البالد

                                     
  .٢٦١ – ٢٦٠ ص ، املطبعة احلسينية املصرية،تاريخ األمم وامللوك: الطربي) 1(
  .١١١ هـ ص ١٣٨٢ ، القاهرة،٢ ط ، املطبعة السلفية ومكتبتها،اخلراج: أبو يوسف) 2(



 

 ٢٣٤

ق نتبني أمهية التحفيز بالنسبة للفرد وللمدير وللمنظمة وذلك يف كل من الفكر اإلداري ومن التحليل الساب
إال أن اإلسالم ينفرد باستخدام التحفيز يف إشباع حاجات الفرد الروحية واليت قد تكون . والفكر اإلسالمي

 ،طويل األجل يف اآلخرةأقوى يف توجيه سلوكه من احلاجات املادية واملعنوية الدنيوية رغم أن اجلزاء يكون 
وبناء على ذلك فإننا نرى أن غرس املفاهيم والقيم اإلسالمية يف .  أليماًورغم أن اجلزاء يف الدنيا قد يكون عقاباً

 يشبع مجيع  عبادة وحمفزاً-كما يعتربه اإلسالم-النشء منذ نعومة أظفاره قد جتعل من العمل يف حد ذاته 
  .ة والروحية اليت تعترب مبثابة معضد قوي للحاجات الدنيويةحاجات اإلنسان املادية واملعنوي

فبينما يتفق . كذلك يتميز اإلسالم على الفكر اإلداري يف أهداف التحفيز بالنسبة للمديرين وللمنظمة
كالمها يف أمهية التحفيز يف حتقيق العدالة يف معاملة املرءوسني إلشباع حاجام وحتقيق أهداف املنظمة عن 

 على الرؤساء يسألون عنه أمام اهللا وعلى ذلك  شرعياً جند أن اإلسالم جيعل من ذلك واجباً،الصرضا وإخ
وعلى ذلك فإن نظم وسياسات احلوافز يف اإلسالم .  تعبدياًفتحفيز الرؤساء للمرءوسني يعد يف اإلسالم أمراً

لظروف واألحوال مع عدم اإلخالل  يف أصوهلا مع ترك كيفية التطبيق للبشر حسب ا إهلياً تشريعياًتعد مطلباً
  . باحلالل واحلرام

كذلك جند أن اإلسالم يتميز يف إضفاء أمهية خاصة على التحفيز باستخدامه كوسيلة لتحقيق رفاهية 
ويف النهاية جند أن لفظ التحفيز مل يرد يف الفكر اإلسالمي مبسماه وإمنا مبفهومه ومعناه . وسعادة اتمع ككل

  . )١(حفيز يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة أو التطبيقات اإلدارية يف الدولة اإلسالمية فلم يرد لفظ الت

                                     
  .١٥٦ ص ،، القاهرة١٩٧٤ عدد أكتوبر ، جملة منرب اإلسالم، حوافز العمل يف اإلسالم،حممد عبد املنعم مخيس. د) 1(



 

 ٢٣٥

نظريات التحفيز اليت تتعلق مبحتوى عملية التحفيز يف الفكر اإلداري املعاصر : ثالثا
   :Content Theoriesوالفكر اإلسالمي ومتضمناا للممارسة العملية 

واليت نرى أنه ميكن تصنيفها إىل جمموعتني حسب ما إذا . 1فيز الشهريةيوجد العديد من نظريات التح
ونبدأ هنا يف هذا اجلزء بدراسة .  أم تلك اليت ختتص بعملية التحفيز ذاا،كانت ختتص مبحتوى عملية التحفيز

 ،فز الناسوحتليل اموعة األوىل من النظريات وهي تلك النظريات اليت تم بتحديد عوامل معينة وحمددة حت
  . تاركني اموعة الثانية من النظريات للجزء التايل من هذه الدراسة

   Need Hierarchy Concept مدرج احلاجات ملاسلو -١
 منذ أن قدمه إبراهام ماسلو يف األربعينات من هذا يعد مفهوم تدرج احلاجات من أكثر املفاهيم شيوعاً

وتظهر هذه احلاجات يف ترتيب . هم رغبتهم يف إشباع حاجات معينة ويقول هذا املفهوم بأن الناس حتفز،القرن
هرمي حتتل قاعدته احلاجات الفسيولوجية يعلوها حاجة األمن مث احلاجات االجتماعية مث احلاجة إىل التقدير 

  . مث حاجة حتقيق الذات يف قمة اهلرم،واالحترام
 ،ى غريها من احلاجات اليت تعلوها يتم إشباعها هلذا املفهوم فإن احلاجة تكون مسيطرة ومهيمنة علوطبقاً

  .  وإذا ما أشبعت فقدت مفهومها يف التحفيز،وبذلك فهي تبقى حمفزة ما دامت مل تشبع بعد
ولقد كانت الدراسات اليت أجريت على الناس يف املنظمات املختلفة غري مدعمة بشكل جيد ملفهوم تدرج 

 يف هذا الصدد أن اإلنسان قد يكون لديه مستويان فقط من فلقد أظهرت األحباث اليت أجريت. احلاجات
  احلاجات

                                     
 الفصل ، مرجع سابق،السلوك اإلنساين: حممد فتحي السيد قاسم. د: ملزيد من التفاصيل عن هذه النظريات راجع) 1(

  .اخلامس



 

 ٢٣٦

وقد يرجع السبب وراء . وليس سلم احلاجات بفئاته اخلمس كما اقترحه ماسلو) مستوى أدىن ومستوى أعلى(
حيث الناس قد أشبعت حاجام . ذلك إىل البيئة اليت أجريت فيها األحباث وهي الواليات املتحدة األمريكية

 معقدة إلشباع حاجام يف املستوى األعلى مما يصعب معه تفصيل حاجات  كما أم واجهوا نظماً،ساسيةاأل
فلقد وجد . )٢(كذلك فإن فكرة إحلاح احلاجة وسيطرا كانت موضع تساؤل . )1(اإلنسان إىل فئاا اخلمس

خص قد تكون لديه حاجات فالش. بعض الباحثني أن العديد من احلاجات تكون قوية وملحة يف نفس الوقت
. )3( ويف حاجة إىل حتقيق ذاته يف نفس الوقت،اجتماعية ملحة كما أنه يف حاجة إىل تقدير واحترام اآلخرين له

فقد يكون هناك شخص ما . ففكرة اإلحلاح قد ال تنطبق على كل الناس يف نفس الوقت بالنسبة لكل احلاجات
ويرغب يف حتقيق ذاته يف نفس الوقت ) أدىن مستوى(األساسية لديه حاجات اجتماعية ملحة إلشباع حاجاته 

ويتفق الفكر اإلسالمي مع هذه االنتقادات املوجهة ملفهوم تدرج احلاجات ملاسلو فكما سبق أن . أعلى مستوى
رأينا كيف يفضل اإلنسان ويؤثر اجلزاء طويل األجل إلشباع حاجاته الروحية على إشباع حاجاته الدنيوية 

إال . إنه يف سبيل ذلك قد يتحمل العذاب واألذى باإلضافة إىل احلرمان من إشباع حاجاته األساسيةكلها بل 
أن اإلسالم ال ينكر تعدد احلاجات اليت احتواها مدرج ماسلو وإمنا يعترف ا ويضيف إليها حاجات روحية مل 

 كان النقد املوجه إىل هذا وأياً. تتناوهلا أي من النظريات اليت أفرزها الفكر اإلداري كما سبق أن أوضحنا
  وألنه أكثر املفاهيم مشوالً،املفهوم فإننا سنتناوله بالتحليل التفصيلي إليضاح موقف اإلسالم منه من ناحية

  . لدى الباحثني من ناحية أخرى وقبوالًللحاجات اإلنسانية وأكثرها شيوعاً

                                     
(1) - Wahba. M. A. and L. G. Bridwell. Maslow Reconsidered: A Review of the Research ON 

the Need Hierarchy Theory Organizational Behavior and Human Performance. 15. 
(1976): P. 212 – 240. 

(2) - Ibid  
(3) - lbid  
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  : physiological Needs): األساسية( احلاجات الفسيولوجية -١
 كما ، وتشمل احلاجة إىل الشرب وإىل الطعام وإىل اهلواء،هي احلاجات األساسية اليت تبقي اإلنسان حياً

والوسيلة الرئيسية اليت ميكن للمنظمة أن تشبع ا . تشمل احلاجة إىل اجلنس للمحافظة على بقاء النوع
 أو كل ،ات وأجور أو مكافآت أو حوافزاحلاجات األساسية للعاملني لديها هي النقود سواء يف شكل مرتب

  .ذلك
.  مبعنويااواحلاجة هي لفظ يطلق على شعور اإلنسان بنقص معني قد يكون من ماديات احلياة أو متعلقاً

 : ولقد ورد لفظ احلاجة يف القرآن الكرمي ذه املعاين قال اهللا تعاىل               

                                     

    )كما قال اهللا تعاىل يف قصة يعقوب مع أبنائه. )١ :            

                         .)٢(  
ويفهم من اآليات السابقة أن الشعور بالنقص مقره النفس البشرية لكن بلوغ احلاجة وإشباعها يكون 

وحيث اإلسالم الفرد . نه من إشباع احلاجةبوسائل خارج النفس البشرية وهذا ما يدفع اإلنسان إىل سلوك ميك
  : على إشباع حاجاته الفسيولوجية فيقول اهللا تعاىل           

                                   

       )م من . )٣ولقد بلغ اهتمام اإلسالم باحلاجات الفسيولوجية أن اهللا تعاىل قد عاقب أناسا حبرما
 - أي أن إشباع احلاجة إىل الطعام له دور تعبدي وهو شكر النعمة-الطعام لعدم شكرهم النعمة والكفر ا 

  فقال جل 

                                     
  .٨٠ – ٧٩ اآليات – سورة غافر –القرآن الكرمي ) 1(
  . ٦٨ اآلية - سورة يوسف–القرآن الكرمي ) 2(
  .١٤ اآلية -سورة آل عمران-القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٣٨

  :  الكرميهشأنه يف كتاب                        

                           )١(.  
 :  لقوة إميان الفرد فقال سبحانهجعل الصرب علي احلرمان من إشباع هذه احلاجات مقياساًكما     

                          )وعن . )٢
 وصم ، قم ومن:  قال ملن يقوم الليل ويصوم النهار)(والطعام والراحة روي أن النيب حاجة اإلنسان للنوم 

ومل يكتف اإلسالم باحلث على إشباع احلاجات الفسيولوجية للفرد . )٣(  وأفطر فإن جلسدك عليك حقاً
بأنفسهم فقط بل جعل إشباع هذه احلاجات الضرورية مسئولية على الدولة إذا عجز األفراد عن إشباعها 

 ، والتعليم، ووسيلة االنتقال،وتتمثل احلاجات الضرورية اليت حددها فقهاء اإلسالم يف املطعم وامللبس واملسكن
 .)4( والرتهة أو السياحة، والزواج، وقضاء الديون، وأدوات اإلنتاج،والعالج

جات املادية واحلاجات كما أن اإلسالم قد متيز على الفكر اإلداري بالوسطية واملوازنة بني إشباع احلا
يقول اهللا . الروحية وذلك ينسجم مع طبيعة خلق اإلنسان وتكوينه من مادة وروح وكالمها يؤثر على سلوكه

 :  هذه املوازنةتعاىل مبيناً                      
                                  )٥( .

ومل يكتف اإلسالم باملوازنة بني حصول الفرد على املوارد اليت يشبع ا حاجاته األساسية وبني إعطائه اجلانب 
   حيصل عليه من موارد مادية يف الصورة اليت بل طالب اإلنسان بأن يستغل ما،الروحي حقه

                                     
  .١١٢ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 1(
  . ١٥٥ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 2(
 وراجع الشيخ عمر عبد الرمحن ، والنسائي يف الصيام، ومسلم يف الصيام،البخاري يف كتاب الصوم والنكاح واألدب) 3(

  .٢٦٠املؤمتر السابع مع البحوث اإلسالمية ص : االجتماعي يف اإلسالمالتكافل : اخلواص
 ١٣٢٧ ، مطبعة شركة املطبوعات القومية،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: الكاساين: راجع يف ذلك على سبيل املثال) 4(

  .٤٨هـ ص 
  .٧٧ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٣٩

يرمسها اهللا وأن ينفقها يف إشباع حاجاته وأن يراعي حقوق اتمع والفقراء واملساكني وذلك باملشاركة يف 
   : ويتبني ذلك من قوله تعاىل. 1إشباع حاجام من هذا العائد املادي الذي حيصل عليه      

                                        

                                      

                                
                  )وإنفاق املال والتصدق بالزيادة يف املوارد املالية . )٢

 هللا سبحانه وتعاىل على نعمه ويف ذلك إشباع حلاجات الفرد للفرد إلشباع احلاجات غري الضرورية تعد شكراً
جاته األساسية وإشباع  وبذلك تستخدم املوارد املادية اليت حيصل عليها الفرد يف اإلسالم يف إشباع حا،الروحية

  بني املسلمني وإشباعاً لنعمة اهللا وتكافالً تعبريياًاحلاجات غري األساسية من الفائض من احلاجة وهذا ميثل دوراً
 باإلضافة إىل تكافل األفراد –حلاجة الفرد الروحية وهي جوانب يفتقدها الفكر اإلداري الغريب، كما أن الدولة 

  .هذه احلاجات الفسيولوجية إذا عجز األفراد عن ذلك ملزمة بإشباع –مع بعضهم 
  : Safety and Security Needs:  حاجة األمن-٢

 وهذا يعين حاجة الناس إىل أن يكونوا آمنني مطمئنني يف البيئة اليت ،تتعلق هذه احلاجات حبماية األفراد
 وإىل احلماية من ،)السكن( ى ويشتمل هذا النوع من احلاجات على حاجة اإلنسان إىل املأو. يعيشون فيها

 ويرى البعض أن الناس الذين هم عند هذا املستوى من سلم احلاجات ينظرون إىل ،األذى املادي واملعنوي
   وتعد وسيلة،وظائفهم على أا عامل أمان وتأمني

                                     
، ١٩٨٣ يوليو ،، العدد األول١٦ جملة اإلدارة جـ ،االجتاه اإلسالمي لدوافع وحوافز العاملني: د حامد أمحد رمضان بدر) 1(

  .٢٦ – ١٥ص 
  .١٧٧ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ٢٤٠

نوع وعلى أساس هذه النظرة ميكن توقع أن العاملني من هذا ال. )1( للحفاظ على ما اكتسبوه وأحرزوه
 سيفضلون االلتحاق بوظائف تكون درجة املخاطر فيها قليلة مثل تلك الوظائف اليت يؤديها اإلنسان وفقاً

 كما أن هذا النوع من ، تلك الوظائف اليت حتافظ على الوضع الراهن للقائم ا وأيضاً،لقواعد حتكم العمل
 لتأمني أوضاعهم -إذا وجدت-العاملية العاملني يكونون أسرع من غريهم يف االنضمام لعضوية االحتادات 

  .الوظيفية
وإذا حبثنا عن كيفية معاجلة اإلسالم هلذه احلاجة جند أن حتقيق األمن والطمأنينة شيء يطالب به اإلسالم 

فاإلسالم حيض .  بل وجيعل من ممارسة الوسائل واألساليب احملققة لألمن عبادة يثاب عليها الفرد،وحيض عليه
 إلشباع كافة احلاجات البشرية ويف نفس الوقت عبادة هللا تعاىل فاهللا ل منه وسيلة ومصدراًعلى العمل وجيع

 : تعاىل يقول                                 

                       )فبخروج آدم من اجلنة أصبح . )٢
 لكي ال جيوع وال يعرى وال يظمأ وال يضحى، أي لكي يشبع حاجته إىل »الشقاء«من احملتم عليه العمل 

 داخله وباملأوى والكساء يقي فبالطعام يقي نفسه من اهلالك من. الطعام وإىل الكساء وإىل املأوى وإىل الشراب
وحيوي القرآن الكرمي الكثري من اآليات اليت حتض اإلنسان على العمل . نفسه من اهلالك من البيئة احمليطة به

   : وجتعل منه عبادة هللا تعاىل نذكر منها على سبيل املثال قوله عز وجل        

                  )وقوله تعاىل )٣           

                                      

                           
  

                                     
)١( - Middle mist, R. D and N. A. Hitt, Organizational Behavior, op cit, p. 145.   

  . ١١٩ – ١١٧يات  اآل– سورة طه –القرآن الكرمي ) 2(
  . ١٥ اآلية – سورة امللك –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٤١

      )ما يعطيه اإلسالم للعمل يف سبيل العيش واألمن ى مدى وهناك من األدلة عل.)١ 
 قيام الرسل واألنبياء وهم أشرف اخللق عند اهللا لسعادة يف احلياة وهي إشارات القرآن الكرمي إىلوالطمأنينة وا

 وإبراهيم وإمساعيل بناءان يرفعان القواعد ،فنوح جنار يصنع السفن«باألعمال البدنية والذهنية على حد سواء، 
وما من نيب . )٢( »رض لفرعون مصر ويوسف يدير خزائن األ، وداود حداد يصنع الدروع السابغات،من البيت

نعم :  إال ورعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال ما بعث اهللا نبياً:  قوله)(إال ورعى الغنم كما روي 
ولقد جعل اإلسالم العمل عبادة يثاب عليها املرء يف دنياه وآخرته . )٣( كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة

  : فيقول اهللا عز وجل                       
                 )واجلزاء ،فاحلياة الطيبة هي احلياة اآلمنة السعيدة. )٤ 

  . األخروي يكون بالنعيم املقيم
 اإلسالم على احلض على العمل وجعله عبادة بل جعل العمل وظائف حمددة احلقوق ومل يقتصر

 كما ألزم الدولة بتوفري العمل املناسب لكل قادر عليه حىت يستطيع أن يكفي نفسه ومن يعوله، )٥(والواجبات 
  عقلياً،طارئاً أو  أصلياًوإال فواجب على الدولة إشباع احلاجات األساسية لكل مواطن عجز عن العمل عجزاً

أو ..  ومل تستطع أن يئ له سبل العمل املناسب له أو ملثله، عليه ولكنه مل جيد عمالً أو كان قادراً،أو جسمياً
 أو لظروف عارضة زادت يف معدل نفقاته ، ولكن كان دخله منه ال يكفيه لكثرة أعبائه العائليةوجد عمالً

  ومن ذلك. )٦(األسعار أو لنحو ذلك  أو لغالء ، أو بأحد من أسرته،كمرض أمل به

                                     
  . ١٠ - ٩ اآليتان – سورة اجلمعة –القرآن الكرمي ) 1(
  .٦٥ ص ،١٩٧٧ القاهرة ، مكتبة وهبة،احلل اإلسالمي فريضة وضرورة: د يوسف القرضاوي) 2(
  . رواه البخاري يف كتاب اإلجارة )3(
  . ٩٧ اآلية –حل  سورة الن–القرآن الكرمي ) 4(
  . سنوضح هذه احلقوق والواجبات يف جزء الحق من الدراسة) 5(
  . ٦٧ ص ، مرجع سابق،احلل اإلسالمي فريضة وضرورة: د يوسف القرضاوي) 6(



 

 ٢٤٢

 إلشباع حاجة األمن لدى العاملني وحييط ذلك بضمانات كثرية نستنتج أن اإلسالم جيعل من العمل مصدراً
ويف هذا . مؤداها التزام الدولة بتوفري العمل لكل قادر عليه أو ضمان إشباعها للحاجات الضرورية لكل الناس

 أنا  :(( النيب د لألمن االقتصادي واالجتماعي ومسئولية الدولة عن ذلك يقول جمال إشباع حاجة الفر،اال
 جائعني  صغاراًيعين أوالداً (  أو ضياعاً ومن ترك ديناً، فلورثته من ترك ماالً،أوىل بكل مسلم من نفسه
ن وكفالة األوالد يوضح جبالء مسئوليته عن سداد الديو فالنيب القائد. )١( فإيل وعلي) لعدم وجود ما يكفيهم

وأنه يهتم بإشباع حاجة اإلنسان إىل األمن االقتصادي واالجتماعي أكثر من اهتمام اإلنسان بنفسه وهذا ما 
  .يؤكد مدى مسئولية الرئيس من إشباع حاجة مرءوسيه إىل األمن يف خمتلف صوره وأشكاله

م الدولة بتوفريه لكل قادر عليه وباإلضافة إىل العمل كمصدر إلشباع حاجة األمن وجعله عبادة والتزا
 بل هو أحد  مهم جداً، آخر فإن اإلسالم يضيف مصدراً،وضماا الستمرار إشباع حاجات رعاياها الضرورية

وهي تفرض فيما يزيد من إشباع حاجات الفرد -استخدم اإلسالم الزكاة . أركان اإلسالم اخلمسة وهو الزكاة
  : فئات كثرية من اتمع فيقول اهللا تعاىل يف إشباع حاجة األمن لدى -األساسية        

                                 
       )تمع كله أغنياء »يف سبيل اهللا«وهنا جند أن باب . )٢يشمل تأمني حاجات أفراد ا 

. إخل....كانوا أم فقراء فالزكاة تستخدم يف بناء املستشفيات واملدارس وجتهيز اجليوش ورصف وتعبيد الطرق
  كما يقول. )٣(  ليس مبؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم ): (ويقول 

                                     
  . رواه مسلم) 1(
  .٦٠ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 2(
عن ابن كلهم  والبيهقي يف سننه ، واحلاكم يف املستدرك،ري والطرباين يف الكب، رواه البخاري يف األدب املفرد،صحيح) 3(

  .٥٣٨٢ انظر صحيح اجلامع الصغري حديث ،عباس



 

 ٢٤٣

) :(فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة  من  )١( .
  .وهذا تأكيد لضمان إشباع حاجة األمن ألفراد اتمع كله

 والتزام ،مما سبق يتضح مشول اإلسالم يف مصادره وضماناته إلشباع حاجة األمن لدى أفراد اتمع عامة
 إلشباع كافة فاإلسالم حيض على العمل الذي يعترب مصدراً. د مرءوسيه خاصةالرئيس بإشباع حاجة األمن عن

 على األفراد، وجعله وظيفة حمددة املسئوليات احلاجات البشرية وجيعله عبادة كي يكون العمل التزاماً
من لكل  وإذا مل يتيسر ذلك فالدولة ملزمة إلشباع حاجات األ،والواجبات وألزم الدولة بتوفريه لكل قادر عليه

 كما أن كل رئيس مسئول أمام اهللا عن إشباع حاجة األمن لدى مرءوسيه أكثر من مسئوليتهم عن ،رعاياها
 وهو الزكاة والصدقات والتكافل بني املسلمني ليضمن إشباع احلاجات  خصباً كما يضيف اإلسالم مصدراً،أنفسهم

  .ظيفة كمصدر إلشباع حاجة األمن عند العاملني بينما اقتصر الفكر الغريب على الو،الضرورية لكل املسلمني
  social and Belongingness Needs:  احلاجات االجتماعية-٣

 ،يرى ماسلو أن احلاجات االجتماعية يف غاية األمهية لتفاعل الناس بعضهم ببعض وقبول بعضهم لبعض
احلاجة إىل االنتماء إليهم و Affectionويشمل هذا النوع من احلاجات احلاجة إىل التعاطف مع اآلخرين 

Affiliation  وإقامة عالقات صداقة معهم وحبهمFriendship.  
 إال ، من هذه العالقات قد تشبعه عالقة الفرد بأفراد أسرته كبرياًويرى ماسلو أنه على الرغم من أن جزءاً

تسهيل إشباع هذه  وميكن للمنظمات ، إلشباع هذه احلاجات إضافياًأن الوظيفة والعمل قد يكون مصدراً
  احلاجات

                                     
  . رواه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء) 1(



 

 ٢٤٤

 ، واإلنفاق على األنشطة اجلماعية كتشجيع إقامة الفرق الرياضية،بتدريب املديرين على العالقات اإلنسانية
  .إخل...واحلفالت الترفيهية

  فماذا عن اإلسالم يف هذا املقام؟
 : لقد قرر القرآن الكرمي حاجة الفرد إىل االنتماء ألسرته فقال            

           )كما حتدث القرآن الكرمي عن انتماء الفرد إىل عائلته أو . )١
 : قبيلته وإىل جمتمعه فقال                                   

                   )كما حتدث القرآن عن انتماء الفرد إىل منظمة . )٢
 :  والتزامه باألوامر والتعليمات وحثه اآلخرين على البعد عن النواهي فقال،العمل       

                              

        )تمع كله وإصال. )٣ح ذات كما حث اهللا عز وجل على األخوة بني أفراد ا
 : بينهم وترابطهم على دين احلق وعدم فرقتهم فقال تعاىل              

          )كما قال اهللا تعاىل. )٤ :                 
 لوحدة اجلماعة  أو أوصافاً احملبة واملودة والتعاطف وسائل أو شروطاً-قائد األمة) (كما جعل الرسول . )٥(

 مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد : املسلمة وقوا وتالحم أعضائها فقال
عالقة اإلنسان ) (كما شبه الرسول . )٦( إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

   املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد : املؤمن بأخيه بالبنيان املتماسك فيقول

                                     
  . ٧٢ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٣ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 2(
  .٧١من اآلية  – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٠ اآلية – سورة احلجرات –القرآن الكرمي ) 4(
  . ١٠٣ من اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 5(
  . رواه البخاري ومسلم) 6(



 

 ٢٤٥

 لتحقيق  وجعل احملبة بني أعضاء اجلماعة شرطاً، لدخول اجلنةكما جعل اإلميان شرطاً. )١(  بعضه بعضاً
 والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت  :( ( وجعل إفشاء السالم وسيلة لتحقيق احملبة فقال،اإلميان
وهنا . )١( أفال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم ، وال تؤمنوا حىت حتابوا،تؤمنوا

 كما ،يتضح مدى التزام الرئيس بتدريب املرءوسني على حب بعضهم بعضا وبيان وسائل حتقيق هذه احملبة هلم
للمسلمني وسائل ) (كما يبني الرسول .  لإلميان الذي هو شرط لدخول اجلنة شرطاًجعل من هذا األمر

 وأن حيب ،أن يكون حبه هللا ورسوله ال يعدله حب: أخرى كثرية إلشباع حاجة احملبة واالنتماء لديهم منها
ن يكون اهللا أ:  ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: املرء زميله ال لشيء دنيوي وإمنا حيبه هللا فيقول

 وأن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه اهللا ، وأن حيب املرء ال حيبه إال اهللا،ورسوله أحب إليه مما سوامها
 ، وعدم الوقوف إىل جانبه يف احلق،كما جعل من ظلم املسلم ألخيه. )٢( منه كما يكره أن قذف يف النار 

عوراته جعل كل ذلك وسائل لعدم احملبة والترابط  وعدم ستر ،وعدم السعي يف قضاء حاجته وتفريج كربه
 ومن كان يف حاجة أخيه ، املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه :((فقال . وحتقيق روح اجلماعة
  ومن ستر مسلماً، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة،كان اهللا يف حاجته

  .)٣( ستره اهللا يوم القيامة 
 فإنه كنظام متكامل وشامل ،وكما استخدم اإلسالم إشباع احلاجات االجتماعية كوسائل حتفيزية إجيابية

 فلقد عوقب قوم من الكافرين يف الدنيا بعدم إشباع حاجة املودة استخدمها كوسائل حتفيزية سلبية أيضاً
 : ذلك فقالوالتعاطف بينهم وبني أقربائهم املسلمني كما أخربنا القرآن الكرمي ب      

                                     
  . رواه البخاري ومسلم)1(
  . متفق عليه) 2(
  . رواه البخاري ومسلم) 3(



 

 ٢٤٦

                                 ... )١( .
 املسلمني إىل مودة أقربائهم من الكفار سراًاملودة على أصحاا قد دفع ببعض حاجة ويتضح من سياق اآلية أن إحلاح 

 حاجام فرتلت اآلية فامتنعوا من مودة أبنائهم وآبائهم وسائر أقربائهم من الكفار بل تشددوا يف عداوم بغية إشباع
  :  إال أن اهللا لعلمه بصدق إميام عاد فاستخدم نفس احلاجات كحافز إجيايب هلم فقال تعاىل،الروحيةاإلميانية 
                            )مث حقق . )٢

 ومن )٣( اهللا هذا االحتمال وهذه األمنية فأسلم قومهم ومت بينهم التحاب والتوادد املبين على اإلميان الصادق
 جعل اخلروج على اجلماعة )(تخدام إشباع احلاجات االجتماعية كمحفز سليب أن الرسول قبيل اس

 )٤(  وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية ، من خرج عن الطاعة: واالنشقاق عنها ردة جاهلية فيقول
  . أي مات كافراً

ونوا قادرين على إشباع احلاجات أما فيما يتعلق بتدريب الرؤساء والقادة على العالقات اإلنسانية لكي يك
 من أصوله وأا نظام جزئي منه حيكم االجتماعية ملرءوسيهم فنجد أن اإلسالم يعد العالقات اإلنسانية أصالً

 وبني كل هؤالء من جهة وبني املتعاملني مع املنظمة ،العالقة بني القادة وتابعيهم وبني املرءوسني بعضهم ببعض
 ويشتق هذا النظام اجلزئي من النظام الكلي الذي حيكم ،إخل.....موردين أو عمالء كانوا من جهة أخرى أياً
 ويستمد هذا النظام امسه ومبادئه من مصادر ، وباإلنسان نفسه، وبباقي عناصر الكون،عالقة اإلنسان بربه

 وعلى ،ت على كل املخلوقا ومفضالًاإلسالم الفكرية وينطوي على كون اإلنسان غاية من الوجود ومكرماً
  وجوب قيام هذه العالقة على مبادئ 

                                     
  . ١ من اآلية - سورة املمتحنة–القرآن الكرمي ) 1(
  . ٧ اآلية – سورة املمتحنة –ن الكرمي القرآ) 2(
  .٢٨تفسري النسفي ص ) 3(
  . متفق عليه) 4(



 

 ٢٤٧

األخوة والرمحة واحملبة والتعاون والتكافل واألمانة والصدق واإلخالص واستخدام وسائل املشورة الدائمة 
واملستمرة والتالحم القوي والعدالة املطلقة مما يؤدي إىل حتقيق املنظمة أو اجلماعة بكفاءة عالية ويف جو من 

  .)1( والرضاء الكامل لكل العاملنياإلشباع النفسي
 :  وصفه ربه بقوله الكرمي)(وال غرابة يف ذلك فاملشرع هو اهللا والداعي إليه هو رسوله       

   )وقوله. )٢ :              )ويصف اهللا سبحانه . )٣
 :  لنا أسلوب تعامل النيب القائد مع أصحابه وتابعيه فيقولوتعاىل               

                                 )كما ينب لن . )٤
  :  ورمحته هلم فيقول، ورأفته م،لرسول على تابعيه يف قيادته هلمحرص ا      

                       )ويف آية أخرى . )٥
  : أن يلتزم ا القائد يف التعامل مع مرءوسه فيقوليوضح لنا القرآن الكرمي املبادئ اليت جيب 

            )كيفية إزالة العداء وحتقيق الوئام واحلب بني ويقول مبيناً. )٦ 
 : أفراد اجلماعة                            )كما . )٧

 :  إىل حل للمشكالت فيقوليوضح أسلوب الدعوة إىل احلق وكيفية طرح اآلراء وإجراء احلوار وصوالً  

                           )٨(.  

                                     
رسالة : دراسة مقارنة: احلوافز يف اإلسالم كمدخل من مداخل العالقات اإلنسانية يف اإلدارة: سعد أمني منصور. أ) 1(

  .١٠٨ القاهرة ص ،م١٩٧٩جامعة األزهر - كلية التجارة ،ماجستري غري منشورة
  .٤ اآلية – سورة القلم –القرآن الكرمي  )2(
  .١٠٧ اآلية – سورة األنبياء –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٥٩ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 4(
  .١٢٨ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي ) 5(
  .٢١٥ اآلية – سورة الشعراء –القرآن الكرمي ) 6(
  .٢٤اآلية  – سورة فصلت –القرآن الكرمي ) 7(
  .١٢٥ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي ) 8(



 

 ٢٤٨

وإذا كانت اآليات السابقة توضح لنا مدى اهتمام اإلسالم بالعالقات اإلنسانية ووضعها يف دستوره وهو 
 فإن التطبيقات اإلدارية يف الدولة اإلسالمية تبني لنا كيفية وضع هذا ،)(القرآن الكرمي وسنة نبيه حممد 
 يوجه أحد مرءوسيه -رئيس الدولة-ة األول أبو بكل الصديق فهذا هو اخلليف. الدستور موضع التطبيق الفعلي

يبدأ املرءوس احلديث فيقول خالد لرئيسه أيب :  احلديث التايل لفتح الشام ويتبادالن معاً-وهو خالد بن سعيد-
 وال ، وعن الضعيف واملظلوم، وارحم األرملة واليتيم،فاتق اهللا يا أبا بكر فيما والك اهللا من أمره.... «: بكر

 وال تغضب ما قدرت عليه فإن ،يكن رجل من املسلمني إذا رضيت آثر يف احلق عندك إذا سخطت عليه
 فإذا عادت الرعية الراعي ، وال حتقد وأنت تستطيع فإن حقدك على املؤمن جيعله لك عدواً،الغضب جير اجلور

. »وال تأخذك يف اهللا لومة الئم ، ولن للمحسن واشتد على املريب،كان ذلك مما يكون إىل هالكهم داعياً
قد أنصت لك إذا أوصيتين «: قال أبو بكر) خالد(إىل وصية املرءوس ) أبو بكر(وبعد أن أنصت الرئيس 

قد خرجت يف هذا الوجه وأنا أرجو أن يكون :.....  وقد وعيت وصيتك وأنا موصيك فامسع وصييت،برشدي
 واخصص ، وانصح لعامة املسلمني،اتب السفيه واملترف وع، وعلم اجلاهل،خروجك بنية صاحلة فثبت العامل

 .)١( » واعمل هللا كأنك تراه واعدد نفسك يف املوتى،الوايل على اجلند بنصيحتك ومشورتك مبا حيق للمسلمني
 لعالقات العمل يتضح لنا كيف يتبادل الرئيس واملرءوس معتقدي وبتأمل هذا املوقف الذي يعد منوذجاً

ويوجه كل منهما اآلخر؟ .......  مث يف أي األمور يتواصيان؟، وصيته للرئيسبدأ املرءوس أوالًاملعلم واملتعلم وي
   وبني، ونوع العالقة اليت جيب أن تكون بني كل من اإلدارة والعاملني،إنه يف نوع اإلدارة

                                     
  .١١٠ – ١٠٥ ص ، مرجع سابق،اإلسالم واحلضارة العربية: حممد كرد علي) 1(



 

 ٢٤٩

 أو األشخاص  ويف كل املنظمات دون اعتبار للزمان أو املكان، على كل املستويات،العاملني بعضهم مع بعض
  .أو الظروف

 يوضح كيف جيب أن يكون - من مناذج القيادة املثلى يف اإلسالممنوذجاً-وها هو عمر بن اخلطاب 
سلوك الرؤساء يف تعاملهم مع مرءوسيهم وكيف جيب أن يكونوا قدوة هلم يف التواضع يف غري ضعف فيكتب 

تك كما حتب أن يكون لك أمريك، ووقع إيل كن لرعي«:  يقول له-وايل مصر يف عهده-إىل عمرو بن العاص 
 .»)1( فإذا جلست فكن كسائر الناس وال تتكئ،عنك أنك تتكئ يف جملسك

 فإن اإلسالم قد ،أما عن تشجيع اإلنفاق على األنشطة اجلماعية كإقامة الفرق الرياضية واحلفالت الترفيهية
 كالعدو واملصارعة واملبارزة والرماية ،اطهشجع وحث على ممارسة ألوان اللعب اليت تتسق وحركة البدن ونش

أما ما يتم دون نشاط بدين فهناك خالف على حله ألسباب وعوامل سيئة . إخل....وركوب اخليل والصيد
 روحوا عن ( :(وعن إقامة احلفالت الترفيهية يف حدود الشرع يقول الرسول . )٢(... ميكن أن تقترن به

 ،ولقد كان ذلك يتم بإقامة حفالت السمر. )٣( ب إذا كلّت عميت القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلو
ويكفي يف بيان مدى اهتمام اإلسالم بالترفيه ما فرضه .  والغناء مبا ال خيرج عن أصول الدين،وندوات الشعر

ة أو  ولو لغرض السياحوابن السبيل هو من كان مسافراً. اهللا يف كتابه الكرمي البن السبيل من نصيب يف الزكاة
  .)4(الرتهة ما دامت مباحة

                                     
 ص ١٩٧٦ القاهرة ،٢ ط، دار الفكر العريب،عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة: سليمان الطماوي. د) 1(

٢٧٧.  
 إىل ص ٢١٢ م ص ١٩٧٢ القاهرة ،٢ ط ، مكتبة النهضة املصرية،ة االجتماعية يف التفكري اإلسالمياحليا: أمحد شليب. د) 2(

٢٢٧.  
  .٣١٤٠ حديث ،انظر ضعيف اجلامع الصغري) 3(
 ١٩٧٤ القاهرة -جامعة األزهر- كلية التجارة ،منشورةغري رسالة ماجستري : النفقات العامة يف اإلسالم: يوسف إبراهيم) 4(

  .١٥٧ص 



 

 ٢٥٠

 يتضح أن اإلسالم كان أسبق وأمشل يف تقرير كيفية إشباع احلاجات االجتماعية للعاملني ممن كل ما تقد
 فأوضح الوسائل اليت تقوي احملبة واملودة والتراحم والتكافل والتالحم ،يف خمتلف الصناعات ويف اتمع كله

 لإلميان باهللا وطاعته وطاعة رسوله والفوز وأفراد اتمع ككل وجعلها أساساًبني أفراد املنظمة ... والتعاون
حببهما كما استخدم اإلسالم نفس الوسائل كوسائل حتفزية سلبية وذلك دليل على تكامل النظام اإلسالمي يف 

شباع  ومل يقتصر اإلسالم على حث األفراد على إ،التحفيز من خالل إشباع احلاجات االجتماعية للناس
 كان موقعهم على إشباع هذه احلاجات لدى مرءوسيهم حاجام االجتماعية بل حث الرؤساء والقادة أياً

كما .  من أصول اإلسالموتابعيهم من خالل رسم أساس التعامل فيما بينهم وما جيب أن تكون العالقات أصالً
ن العاملني مبا ال خيرج عن أصول الدين وزاد اهتم اإلسالم بتشجيع األنشطة اجلماعية واإلنفاق عليها والترفيه ع

 يف الزكاة مبا يكفيه للعودة إىل على ذلك أن اهتم بالترفيه عن أفراد اتمع ككل ففرض للمسافر املنقطع نصيباً
  : وهذا هو املعىن بقوله تعاىل. أهله  وال بد أن يقيد بالسفر املباح .  
   Esteem Needs: حترام حاجات التقدير واال-٤

 ، وبأنه جدير مبا أحرزه،ترتبط حاجات التقدير واالحترام كما يراها ماسلو بشعور اإلنسان باحترام ذاته
وتشمل هذه احلاجة الرغبة يف االعتراف من جانب الغري . باإلضافة إىل تقدير واحترام الزمالء والرؤساء له

Recognition  ويف اإلجنازAchievementملرتلة  ويف اStatus ويرى ماسلو أن الناس الذين وصلوا إىل 
 واعترافها م ولنظم املكافآت اليت ،هذا املستوى يف سلم احلاجات قد يكونون أكثر استجابة لتقدير املنظمة

  . وملا تنشره عنهم يف لوحات الشرف من إطراء ومديح،تضعها



 

 ٢٥١

 من خالل حسن اختيار الشخص عند تعيينه  وذلك،مةيالضمانات السلله واإلسالم يقرر كل هذا ويضع 
ووضع األسس واملعايري الدقيقة هلذا االختيار، وكذلك بالتفرقة بني اد واملقصر عند وضع نظام للتحفيز 

  . باإلشادة بالعاملني املمتازين واالعتراف مبرتلتهموأخرياً
كد من تناسب مهارات وقدرات  يوجب اإلسالم التحري والتأ،فبالنسبة حلسن اختيار الفرد عند تعيينه

واستعدادات وميول الشخص مع متطلبات العمل وبذلك يتم االختيار والتعيني على أسس عادلة وموضوعية 
 للشخص  لتحقيق الكفاءة يف العمل وحتقيق الرغبة فيه فيكون العمل يف حد ذاته حافزاًبعيدة عن التحيز ضماناً

ئه ورؤسائه ومرءوسيه له مما يدفعه إىل االرتفاع بكفاءته وتنمية على تأكيد ذاته وكسب احترام وتقدير زمال
  .  وإخراج كل طاقاته من مكاا،قدراته

 ويهدف »التوظيف حسب اجلدارة«واملبدأ املتبع يف االختيار والتعيني يف الوظائف يف اإلسالم هو مبدأ 
جيب على ويل األمر أن يويل «:  تيمية ويف ذلك يقول ابن،املبدأ إىل وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب

 من ويل من أمر  :((كما يقول الرسول . )١( »كل عمل من أعمال املسلمني أصلح من جيده لذلك العمل
 .)٢(  فوىل رجال وهو جيد من هو أصلح منه للمسلمني فقد خان اهللا ورسوله املسلمني شيئاً

.  واألمانة،القوة: املني يف اإلسالم يف أساسني مهاوتنحصر األسس اليت تستخدم يف اختيار وتعيني الع
    : ويؤيد ذلك قوله تعاىل           )ويشرح ذلك ابن تيمية . )٣

 ،القوة يف إمارة احلرب ترجع إىل شجاعة القلب وإىل اخلربة باحلروب، واخلادعة فيها فإن احلرب خدعة: فيقول
  وإىل القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وكر

                                     
  .٤هـ ص ١٣٨٧ ، املطبعة السلفية ومكتبتها، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:ابن تيمية) 1(
  . رواه اإلمام أمحد يف مسنده ومسلم) 2(
  .٢٦ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٥٢

 والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم والعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإىل القدرة ،وفر وحنو ذلك
 من .1، وترك خشية الناس قليالًواألمانة ترجع إىل خشية اهللا وأال يشتري بآيات اهللا مثناً... على تنفيذ األحكام

وإذا كانت .  وأن األمانة تعين رقابة النفس هللا تعاىل يف كل عمل،ذلك جند أن القوة تعين القدرة على العمل
 حيفزه على التقدم فيه واحترامه لذاته واحترام الغري له،  مهماًاإلدارة احلديثة تعترب توافق املوظف مع وظيفته أمراً

 وإال فقد خان اهللا ورسوله ،تم على كل رئيس أن حيققه بكل دقة يتحفإن اإلسالم قد جعل ذلك التوافق واجباً
  . تعبدياً وجانباً دنيوياًوهكذا جند أن اإلسالم جعل لكل أمر يتعلق بالعمل جانباً. واملؤمنني

أما فيما يتعلق بالتفرقة بني اد واملقصر يف األداء لكي حيس الفرد بقيمة ما أحرزه ويثق بنفسه ويؤكد 
 كما سنوضحه يف  وفصله تفصيالً فلقد أكد اإلسالم على ذلك كثرياً،ها ويشعر بتقدير الرؤساء لهذاته وحيترم

 ملعيار عام بل وضع  ومل يقتصر اإلسالم على جمرد التفرقة بني اد واملقصر وفقاً.موقع الحق من هذا البحث
بأن يكونوا يف غاية الدقة يف  للثواب والعقاب وألزم الرؤساء درجات للجد ودرجات للتقصري تكون أساساً

 : فيقول سبحانه وتعاىل. تقرير اجلزاء حىت ولو كان الفرق يف األداء يزن مثقال ذرة واحدة        

                  )٢(.  
ق حث الرؤساء على استخدام كل أنواع التحفيز املعنوي ولقد عضد اإلسالم كل جمد يف عمله عن طري

قوله يف حق ) (ومن ذلك ما روي عن النيب .  وإعطائه شهادات التقدير، واالعتراف مبرتلته،كاإلشادة به
:  قوله يف حق عمركما روي عنه أيضاً. )٣(  إن اهللا جعل احلق على لسان عمر وقلبه : عمر بن اخلطاب

   ي حيث أحب وأنا معه حيث حيب،عمر بن اخلطاب مع«

                                     
  .٩ – ٨مرجع سابق ص ... السياسة الشرعية: ابن تيمية) 1(
  .١٩ اآلية –  سورة األحقاف–القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٩٠٧ انظر صحيح الترمذي ،صحيح رواه الترمذي يف أبواب املناقب) 3(



 

 ٢٥٣

 سيف اهللا  إن خالداً: كما قال يف حق خالد بن الوليد. )١( »واحلق بعدي مع عمر بن اخلطاب حيث كان
كما أنه أعطى أبا سفيان املرتلة اليت يستحقها بني قومه يوم فتح مكة عندما قال . )٢( سله على املشركني 

كما أن القرآن الكرمي قد أكد على . )٣(  أيب سفيان فهو آمن  من دخل دار: لكفار مكة) (الرسول 
 لكي تكون عزة يف تواضع وغري تكرب ؛اعتزاز اإلنسان بنفسه وربط هذا االعتزاز باإلميان باهللا وااللتزام مبنهجه

 : فقال اهللا تعاىل                        )كما . )٤
طالب باملوازنة بني العزة بالنفس وتقدير الذات وبني عدم الغرور والتكرب لكي ال يتعاىل من هو أحسن أداء 

  :  له على رفع أدائه فيقول اهللا تعاىلعلى من هو أدىن منه بل ليكون عوناً       

                        )٥(.  
 يف استخدامه لوسائل إشباع حاجات التقدير واالحترام نستنتج سبق اإلسالم وتكامله أيضاً ومما سبق

كأسلوب للتحفيز املعنوي ومشوله ألساليب كثرية ووضعه لضمانات كفيلة بإشباع هذه احلاجة بوضع أسس 
سن اختيار الفرد وتوافقه مع وظيفته قدرة ورغبة ورقابة نفسه هللا تعاىل يف عمله ووضع أسس عادلة ومبادئ حل

للتفرقة بني اد واملقصر ودرجات للجد ودرجات للتقصري وإلزام الرؤساء بااللتزام ا عند تقدير اجلزاء وعدم 
سالم استخدام كافة أساليب التحفيز املعنوي  كما عضد اإل،اخلروج منها وإال فقد خانوا اهللا ورسوله واملؤمنني

 على أال يؤدي ذلك إىل التكرب لإلشادة باألكفاء واالعتراف مبرتلتهم ومدحهم وإطرائهم ولكنه كان حريصاً
  والغرور فطالب بأن يكون اعتزاز

                                     
  .٣٨٠٧ انظر ضعيف اجلامع حديث ، وابن عدي يف الكامل يف الضعفاء، أخرجه الطرباين يف الكبري،موضوع) 1(
  .٣٢٠٧ حديث ، انظر صحيح اجلامع، رواه ابن عساكر،صحيح) 2(
  .  والسريرواه مسلم يف كتاب اجلهاد) 3(
  .٨ اآلية – سورة املنافقون –القرآن الكرمي ) 4(
  .١٨ اآلية – سورة لقمان –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٥٤

 هلم ن دافعاً الفرد بنفسه يف تواضع وأال تكون هذه العزة سبيال إلحباط ذوي األداء املنخفض بل جيب أن تكو
  . علي االرتفاع بكفاءموعوناً
 :Self-Actualization Need: حاجات حتقيق الذات-٥

يري ماسلو أن هذه احلاجة متثل رغبة الفرد يف أن يصل إيل املستوي الذي حدده لنفسه وأن حيقق هدفه يف 
 وأن يصل ،رغب أن يكون فإن حاجة حتقيق الذات تتمثل يف أن يكون الفرد كما ي،وبعبارة أخري. مستقبله

كما يري أنه من املرجح أن الناس عند هذا املستوي من سلم احلاجات . باستخدامه ملهاراته إيل أقصي درجة
يكونان أقل استجابة ألنواع التحفيز املذكور يف احلاجات األربع السابقة ألم ال يقبلون إال إجنازهم وليس 

 وهم قد ،فرص اليت يربزون فيها كفاءم الفريدة ومهارام املتميزة كما يسعون حنو حتني ال،مكافأة من غريهم
  .حيفزون أكثر إذا ما أسندت إليهم األعمال اليت تتحدى مهارام وتثريها

 من الزمان حيث خيربنا القرآن الكرمي مبوقف سيدنا ولقد سبق اإلسالم إيل ذلك منذ أربعة عشر قرناً
وهو ما يعادل منصب وزير املالية - منصب األمني على خزائن األرض يوسف عند طلبه من فرعون مصر تقلده

 :  فيقول اهللا تعايل-يف عصرنا احلديث                  )١(.  
علم واحلفظ فيوسف قد أظهر قدراته الفريدة وملكاته املتميزة لصاحب العمل وهو حاكم مصر ممثلة يف ال

ويري يوسف يف نفسه أنه جدير بأن يتوىل خزائن األرض وطلب أن تطلق يده يف هذه الوظيفة حىت يتصرف 
  .يف األوقات والزرع كي يتحقق اهلدف املنشود وحىت يعمل ملكاته ويربز مهاراته ويوظفها

  
  
  
  
  

                                     
  .٥٥سورة يوسف اآلية –القرآن الكرمي ) 1(
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  : ولقد كان ليوسف ما أراد فيقول اهللا تعاىل يف ذلك. حيث جيب أن تكون
                        )وتؤكد السنة املطهرة على تفاوت . )١

القدرات وعلى وجوب وضع كل شخص حيث جيب أن يكون الستنفار ما لديه من طاقات واعترب اإلسالم 
 كل ميسر ملا خلق ( :(الساعة وفناء الدنيا فيقول  لألمانة وعالمة على قرب قيام عدم حتقيق ذلك تضييعاً

إذا : يا رسول اهللا وما إضاعتها؟ قال:  قيل، إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة: ويقول أيضاً. )٢( له 
كما أن هناك وسائل أخرى يستخدمها اإلسالم كمحفز بإشباع حاجة حتقيق . )٣( أسند األمر إىل غري أهله 

رساء مبدأ الشورى الذي يقضي بضرورة مشاركة أفراد املنظمة رؤساء ومرءوسني يف صنع الذات عن طريق إ
  . يف موضع الحقالقرارات وسوف نبحث ذلك تفصيالً

وإذا كنا يف النصف األخري من القرن العشرين جند أن فريدريك هريزبرج وكرس أرجريس وغريهم من 
 job Enrichmentوإغنائها  job Enlargement ينادون بضرورة توسيع نطاق الوظيفة )٤(الباحثني 

وذلك بإعادة تصميمها لتمكن الفرد من استغالل قدراته الذهنية وال جتعله يشعر بامللل والرتابة والسأم نتيجة 
 ولكن هناك ،فإن مت ذلك فإم يكونون قد حققوا ما نادى به اإلسالم. قيامه بأعمال إنتاجية بسيطة متكررة

 ومن مث ال يتمكن الفرد ،ب إعادة تصميمها لتحقيق ذلك نتيجة لطبيعة العملية الصناعيةمن األعمال ما يصع
  .من حتقيق ذاته يف عرف اإلدارة املعاصرة

                                     
  .٥٦ اآلية – سورة يوسف –القرآن الكرمي ) 1(
  . رواه البخاري ومسلم) 2(
  . رواه البخاري ومسلم) 3(

(4) For Example See ( 1 )  Herzberg. F., «One More Time: How Do you Motivate 
Fmployees?'.'«. Harvard Business Review 46. 1968. 53-62: (2) Hulin. C L and M. R 
Blood. «Job Enlargement. Individual Differences, and Worker Responses». Psychological 
Bulletin. 69. 1966 (41-55); (3) Susman. G. I. «Job Enlargment: Effect of'Cultutre on Worker 
Rosponses». Industrial Relations 12 (1973) 1-15. (4) Hulin. C.l.,«Individual Differences 
and Job Enrichumant-the Case Against General Tratiments». IN J. Maher.ed New Perspectives 
in Job Entichmant (Berkeley: Van Nostrand Reinhold. 1971: (5) «Films Altering; Traditional 
Day». Houstion Vhronicle (January 19. 1986) No. 18. 
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إتقانه يرضي ربه وضمن العيش الكرمي يف بلكن اإلسالم جعل الفرد يعمل ألن العمل واجب شرعي عليه و
 الضوابط واملبادئ واألسس اليت تضمن أن يوضع كل فرد يف ووضع اإلسالم. الدنيا واجلزاء األوىف يف اآلخرة

العمل امليسر له والذي حيقق فيه ذاته ويصل فيه إىل أعلى الدرجات ويتيح له إبراز كافة قدراته وملكاته وأتاح 
  .له اختيار العمل الذي يناسبه وإطالق يده فيه بال حدود وبشرط أن يكون العمل مشروعاً

  : اخلالصة
  : ا لنظرية ماسلو وما أورده اإلسالم من فكر وتطبيق يف هذا اال ميكن استخالص النتائج التاليةمن حتليلن

 يتفق فكر ماسلو مع اإلسالم يف استخدام وسائل إشباع احلاجات اإلنسانية كوسائل للتحفيز يتفقان يف -١
  . أمهية التحفيز بالنسبة للفرد وللمدير وللمنظمة

ة إشباع احلاجات الروحية للفرد واليت مل يتوصل إليها بعد الفكر اإلداري ويرى  ينفرد اإلسالم بأمهي-٢
اإلسالم أن هذه احلاجات أقوى يف توجيه سلوك الفرد من احلاجات األخرى ومن مث فإن إشباعها يكون 

  . أقوى من غريه من احملفزاتحمفزاً
احلاجات كما أوردها ماسلو وكذلك مع  يتفق الفكر اإلسالمي مع االنتقادات املوجهة إىل فكرة تدرج -٣

  .فكرة إحلاح واستخدامها كمحفز فاحلاجات الروحية تستخدم كمحفز مهما أشبعت
 ينفرد اإلسالم بأمهية إشباع احلاجات بالنسبة للمجتمع ككل ويلزم الرئيس بإشباع حاجات مرءوسيه -٤

مل وجيعل من العمل عبادة ومن إتقانه وحيث األفراد على إشباع حاجام بالع. لتسقط مساءلته أمام اهللا
   إىل اهللاتقرباً
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  .ويلزم الدولة بتوفري العمل لكل قادر عليه وإال فعليها إشباع حاجات الفرد الضرورية
 يتميز اإلسالم بكونه أسبق يف تقرير احلاجات اإلنسانية وأمشل يف تعدادها ويف ضمان كيفية إشباعها وذلك -٥

 هو يف اإلسالم -واعتربه كشفا-لزمان وبذلك فإننا نعد ما أتى به الفكر احلديث  من امنذ أربعة عشر قرناً
قواعد تعبدية رمبا طويت إىل عامل النسيان لبعد الناس عند االلتزام ا ومن هنا تنبع أمهية غرس هذه 

  .القواعد يف النشء منذ نعومة أظافره
   Clayton p. Alerter:  نظرية كاليتون ألدر فري-٢

  :ERG Concept:  وحاجات النمو، حاجات الترابط، الوجودحاجات
 مع مفهوم تدرج  الذي طوره كاليتون ألدر فريExistence Needsيتشابه مفهوم حاجات الوجود 

احلاجات الذي قدمه ماسلو يف أنه يقسم احلاجات اإلنسانية إىل فئات وإن كانت تقتصر يف مفهوم كاليتون 
  : مخس ونبينها على النحو التايل من على ثالث فئات فقط بدالً

 وحاجات عادية وتشمل األجر ،وهي حاجات طبيعية وتشمل اجلوع والعطش واجلنس:  حاجات الوجود-١
  . وبيئة العمل املادية

 حاجات الترابط وتشمل الرغبة يف إقامة عالقات مع من هم ذوو أمهية لنا مثل أفراد العائلة والرؤساء -٢
  .إخل...صدقاءوالزمالء يف العمل واأل

  . وأن نكون خالقني مبتكرين،وتشمل رغبتنا يف أن نكون منتجني:  حاجات النمو-٣
وميكن القول أن مفهوم كاليتون يتشابه مع مفهوم ماسلو يف جممله ونوضح العالقة بينهما يف اجلدول 

  .املوضح أدناه
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  : العالقة بني مفهوم ماسلو ومفهوم كاليتون للحاجات اإلنسانية
 ) النمو– الترابط –حاجات الوجود (مفهوم كاليتون  م تدرج احلاجات ملاسلومفهو

  حاجة حتقيق الذات
  حاجة التقدير واالحترام

  
  حاجات النمو

  حاجات اجتماعية
  حاجة األمن

  
  حاجات الترابط

  حاجات الوجود  حاجات فسيولوجية
  : مهاوخيتلف مفهوم كاليتون من مفهوم ماسلو يف ناحيتني أساسيتني 

 فليس من الضروري أن تشبع ، أن فكرة اإلحلاح والسيطرة ال توجد يف مفهوم كاليتون كما أوضح ماسلو-١
وهذا ما ). حاجة الترابط( بإقامة عالقات مع اآلخرين حاجات الوجود قبل أن يصبح الشخص مهتماً

 مث يبحث بعد بعها أوالًيقبله اإلسالم الذي يرى حاجاته األساسية، ولكن ذلك ال يعين أنه جيب أن يش
 كانت الرغبة اإلميانية ،ويروي لنا التاريخ اإلسالمي مواقف كثرية. ذلك عن حاجات أخرى ليشبعها

 ، وعمار بن ياسر، وخباب بن األرت،اجلارفة إلشباع احلاجات الروحية هي املوجه لسلوك بالل بن رباح
اع حاجام الفسيولوجية من مأكل وملبس وذلك على الرغم من النقص الشديد الذي تعرضوا له يف إشب

  .ومأوى ومشرب باإلضافة إىل ما القوه من عذاب أليم
 يرى كاليتون أن احلاجة ال تفقد قوا كمحفز مهماً أشبعت خاصة إذا كانت احلاجة التالية هلا ال ميكن -٢

  . يةإشباعها وهنا يتفق اإلسالم مع هذا املفهوم أيضاً خاصة بالنسبة للحاجات الروح
 The Frustration Regression »اإلحباط-بعملية االحندار «ويسمي كاليتون هذه العملية 

processًا أبداويرى )١( كمحفز إذا أحبط الشخص يف إشباع احلاجة اليت تليها  مبعىن أن احلاجة ال تفقد قو 
  أن هذا الفهمألدر فري
  
  

                                     
(1) Alderfer C. P. Existence Relatedness and Growth. Human Needs in Organization Settings. 

(New Yourk The Free press 1972). 
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نه يعطيهم تفسرياً لألسباب اليت تكمن وراء سلوك بعض على هذا النحو يعد يف منتهى األمهية للمديرين أل
 ومع ذلك يظل يطلب ، لوظيفته جداً جمزياًفقد يدفع ألحد العاملني مرتباً. »Attributionالعزو «العاملني 

  .زيادة يف مرتبه
 اهللا ويشرح اإلسالم هذه الطبيعة البشرية املتمثلة يف طمع اإلنسان ومه يف احلصول على األموال فيقول

 : تعاىل               )ويقول أيضا)١  :        

                                  

            )كمحفز قوي مهما  دائماًىويتضح من هذه اآليات أن احلاجات الدنيوية تبق. )٢ 
إذ إن اإلسالم مل ) إىل حد ما(أشبعت ومن مث فإنه ميكن القول بأن الفكر اإلسالمي يتفق مع فكر كاليتون 

شرية يف جمال إشباعها للحاجات الدنيوية بل دعا إىل استخدام وسائل إشباعها يف إشباع يطلق العنان للنفس الب
احلاجات الروحية وذلك بالتصدق باملال الزائد على اآلخرين لتشبع حاجام املادية وتشبِع حاجاتك الروحية 

صدر كل شيء وخلق كل شيء كما أنه من األسس القوية لعقيدة الفرد املسلم أن اهللا م- اليت ال تشبع أبداً
    : يقول اهللا تعاىل     )وكذا أن الفرد حمتاج هللا يف كل شيء . )٣          

                      )يا ويف اآلخرة على وأنه سينال جزاءه العادل يف الدن. )٤
 . عمله             )ومع كل هذه األسس اإلميانية حيث اهللا عز وجل املسلمني على . )٥

 :  هلذا التنافس يقول اهللا عز وجل يف األعمال الصاحلة إلشباع حاجام الروحية ومل يضع حداً،التنافس    

                        ِ  

                                     
  .٤٦ اآلية – سورة الكهف –القرآن الكرمي ) 1(
  .١٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 2(
  .٥٤ اآلية – سورة األعراف –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٥ اآلية – سورة فاطر –رآن الكرمي الق) 4(
  .٤٠ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 5(
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   )ال يقول أيضاً. )١ويف هذا ا :                    

                                
                                

        )قال تعاىلمث. )٢  :              )ومن ذلك . )٣
 وأا األقوى يف توجيه سلوك الفرد حنو يتضح أن احلاجات الروحية اليت اختص ا اإلسالم وحده ال تشبع أبداً

  .الوجهة املرغوبة
 فلقد دعمت . كاليتون أكثر من مفهوم ماسلووتدعم نتائج البحوث اليت أجريت يف اآلونة األخرية مفهوم

كما وجد يف دراسة أخرى أن احلاجة إىل الترابط واحلاجة . )٤(إحدى الدراسات التصنيف الثالثي للحاجات 
 وبعبارة أخرى أنه كلما أشبعت حاجات النمو والترابط بدرجة أكرب كلما ،إىل النمو تتزايد كلما أشبعت
  . )٥(تزايدت رغبة اإلنسان فيهما 

وهذا ما يدعو إليه اإلسالم فاإلسالم حيض على سيادة روح اجلماعة ويبني الوسائل الكفيلة بذلك وكيفية 
 كما يفتح اإلسالم الطريق أمام اإلنسان لكي يربز طاقته ويوظف ،تطبيقها ويلزم كال من الرئيس واملرءوس ا

  . ءوسيه على ذلكملكاته إىل حيث يقدر وإىل حيث يريد وألزم الرئيس بتدريب مر
 وأن اإلسالم يقبله ،وبصفة عامة ميكن اعتبار مفهوم كاليتون على أنه حتسني وتنقية وتطوير ملفهوم ماسلو

ا أشبعت وذلك فيما يتعلق ميف جممله ويتفق معه يف فكرة بقاء احلاجة ملحة واستخدامها كمحفز قوي مه
 باحلاجات

 
  
  

                                     
  .٤٨ اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 1(
  .٢٦ – ١٨ اآليات – سورة املطففني –القرآن الكرمي ) 2(
  .٦١ اآلية – سورة الصافات –القرآن الكرمي ) 3(

(4) Wanous j. p. and A. Zwany Across- Sectional Test of Need Hierarchy Theory« 
Organizational Behavior and Human Performance 18 (1977) 78- 97.  

(5) Alderfer C. P. R. E. Kaplan and K.K. Smith. »The Effects Of Variationa in Relatedness 
Need Satisfaction Desires«. Administrative science Quarterly 19 (1974): 507-532. 
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زنة بينها وبني إشباع احلاجات الروحية واليت اختص ا اإلسالم وحض الدنيوية اليت طالب اإلسالم الفرد املوا
  . ودعا إىل التنافس يف إشباعها بال قيودعلى إشباعها ومل يضع هلذا اإلشباع حداً

 ,Achievement:  نظرية دافيد ماكليالند يف حاجات اإلجناز وحاجات االنتماء وحاجات القوة-٣

Affiliation and Power Needs :  
 ، وتركز على حاجات اإلجناز وحاجات االنتماء،ستخدم أيضاً هذه النظرية أسلوب تصنيف احلاجاتت

  : وحاجات القوة واليت نوضح معناها فيما يلي
  :احلاجة إىل اإلجناز

  . » وأن حيقق األهداف املرجوةتعين رغبة اإلنسان يف أن يكون منتجاً«
 لى العمل كما سبق أن أشرنا وأن يكون العمل متقناًوهنا جند أن اإلسالم يشبع هذه احلاجة باحلض ع

   : فاهللا تعاىل يقول.  لألهدافوحمققاً                  

         )(كما قال . )١(ًإلشباع حاجة اإلنسان إىل  أن السعي على الرزق موضحا 
 ال يكفرها إن من الذنوب ذنوباً«:  تعد السبيل الوحيد لتكفري ذنوب معينةاإلجناز ورغبته يف أن يكون منتجاً

 كما يوضح أن العمل ومقدار اإلنتاج وجودته هو معيار النجاح وهو أساس )٢( »إال اهلم يف طلب املعيشة
كما يطالب اإلسالم العامل بإتقان العمل . )٣( ه مل يسرع به نسيه  من أبطأ به عمل: )( فيقول ،التقييم

  أن يتقنه  إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال( :ً(طاملا أن ذلك يف حدود قدرته وطاقته فيقول النيب 
وإتقان العمل هو مبدأ أساسي يف اإلسالم وأداء العمل على هذا الوجه ال يتطلب أي حتفيز بل هو شرط . )٤(

 من 
 
 

                                     
  . ١٥ اآلية – سورة امللك –القرآن الكرمي ) 1(
  .٩٢٥ وسلسلة األحاديث الضعيفة رقم ،)١٩٩٤(انظر ضعيف اجلامع رقم ) 2(
  .رواه مسلم) 3(
  .١٨٨٠ انظر صحيح اجلامع رقم ، رواه البيهقي يف شعب اإلميان،حديث حسن )4(



 

 ٢٦٢

 مل  وإمنا يعين األداء وفقاً، واإلتقان هنا ال يعين بالضرورة اإلبداع.شروط العمل يف اإلسالم وال يصح إال به
وهذا يعين أن مفهوم اإلتقان يف اإلسالم هو احلد األدىن للعمل . جيري عليه العمل يف هذا اال دون مشقة

 كما أن اإلسالم يتيح للفرد أن يربز ملكاته ويعمل قدراته .)١(  طيباًالذي يستحق عليه العامل األجر حالالً
دون وضع سقف لذلك حبيث ميكن لإلنسان أن يصل بأدائه وإنتاجيته إىل حيث ميكنه أن يصل كما أشرنا إىل 

  . ذلك يف طلب سيدنا يوسف توىل خزائن األرض وإطالق يده يف هذه الوظيفة
  : احلاجة إىل االنتماء

  : »امة عالقات إجيابية مع اآلخرينتعين الرغبة يف إق«
ولقد سبق أن بينا موقف اإلسالم من ذلك عند حتليلنا للحاجات االجتماعية يف نظرية ماسلو وكيف أن 
اإلسالم جيعل من األخوة والتعاضد والتكافل والتعاون والتراحم واملودة وسائل قرىب هللا ولرسوله وال يكمل 

 أو يف تعامله مع أفراد اتمع ،ته مع أفراد املنظمة رؤساء ومرءوسني وزمالءإميان املرء إال ا سواء يف عالقا
  .  باهللا تعاىل وجعل اخلروج على اجلماعة ردة جاهلية وكفراً،عامة

  : احلاجة إىل القوة أو السلطة
  : »تعين الرغبة يف التأثري على اآلخرين ورقابة أعماهلم«

   وجد أنه ميتلك عناصر القوة ولقد سبق أن أوضحنا أن سيدنا يوسف عندما   طلب أن 
 وأن تطلق يده يف هذه الوظيفة القيادية اليت تقتضي التأثري يف التابعني وتوجيههم حنو ،يتوىل خزائن األرض

 حتكم العالقة بني الرؤساء  وضع أسساً-كما سبق أن أشرنا- والفرق هنا أن اإلسالم ،اهلدف املنشود
 . من شأا حتقيق األهداف لكليهما ولألمة كلهاواملرءوسني 

 
  
  

                                     
  .١٥٦ ص ، مرجع سابق، يف اإلسالمحوافز العمل: حممد عبد املنعم مخيس) 1(
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ولقد أوضح دافيد ماكليالند أن احلاجات الثالث ميكن اكتساا من خالل التدريب ألا تتأثر باخللفية 
وعلى الرغم من أمهية احلاجات الثالث يف التحفيز إال أن ماكليالند قد ركز أكثر . )1(احلضارية والثقافية للفرد

  .)٢( اإلجناز ألمهيتها بالنسبة للمنظمة على حاجة
ولقد أوضحت الدراسات العملية اليت أجريت يف هذا اال أن الناس الذين لديهم حاجة عالية لإلجناز 

  : يتصفون باخلصائص التالية
 من أن ينساقوا بال أهداف أو أن يقبلوا بسهولة  حيبون أن يضعوا أهدافهم وحيددوها بأنفسهم بدالً-١

  ). اجعلين على خزائن األرض: سيدنا يوسف(اف اليت يضعها هلم غريهم األهد
 وهم يهتمون بتحقيق األهداف أكثر من اهتمامهم ، من ترك النتائج للصدف حيبون حل املشكالت بدالً-٢

باملكافآت اليت قد حيصلون عليها رغم أم يضعون قيمة مالية ألعماهلم وهي يف حد ذاا تعد مكافأة هلم 
  ). سيدنا يوسف(حيققون ذوام باختيار األعمال اليت تتحدى قدرام فهم 

  .  بالوسطية واإلسالم ينادي دائماً، متوسطة الصعوبة ولكنها قابلة للتحقيق يضعون أهدافاً-٣
وهنا جند أن اإلسالم يتميز . 3 يفضلون املواقف اليت حيصلون فيها على تغذية عكسية ومعقولة عن أدائهم-٤

ر الغريب يف أنه باإلضافة إىل مسئولية الرؤساء عن أخبار مرءوسيهم مبستوى أدائهم وتوفية كل على الفك
 فإنه جعل العمل عبادة وأن العامل يعلم ويعتقد بأن اهللا يراه ولذلك فهو يراقب نفسه ،منهم جزاءه العادل

يكون لديه نظام ذايت بنفسه وهو يف ذلك يكون األقدر على معرفة أخطائه ومستوى جودة أدائه ومن مث 
 .للتغذية العكسية

 

                                     
(1) McClelland. D. C. The Urge to Achieve» Think No 32. 1966 pp 19 – 23.  
(2) McClelland D. C. The achieving Society (Princton N. j. Van Nostromd. 1961). 
(3) McClelland. D. C. The Urge to Achieve Op. cit.  
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  .1 ملصاعب احلياة وحتدياا أم مفكرون إجيابيون وجيدون حلوالً-٥
  . واإلسالم حيض على التفكري اإلجيايب دائماً

 ؛ولقد اعترب البعض أن سعي الفرد إلشباع حاجة اإلجناز لديه هو جزء من إشباع حاجة حتقيق الذات
 يف احلرب فله أمام الفرد كي يشبع حاجة اإلجناز لديه ويقويها بنفسه فمن قتل قتيالًواإلسالم يفسح اال 

فله سلبهم مهما بلغت قيمته وهذا يعين أن استخدام حاجة الفرد كمحفز يف ... سلبه ومن قتل اثنني وثالثة
 أن هؤالء الذين ولقد وجد. اإلسالم يتيح الفرصة أمام الفرد ليبلغ أقصى ما ميكنه حتقيقه فيستفيد ويفيد

فمهمة املديرين الرئيسية .  ما يكون لديهم حاجة عالية لإلجناز أو مديرين غالباًيطمحون إىل أن يكونوا رواداً
ولقد أوضحت إحدى الدراسات أن . )٢( ووضع أهداف املنظمة ، واختاذ القرارات،هي حل املشكالت

 عن أقرام ذوي احلاجة املتوسطة بشكل خمتلف متاماًاملديرين ذوي احلاجة املرتفعة لإلجناز يديرون أعماهلم 
 .3لإلجناز

  على أن احلاجة للقوة والسلطة قد تكون أكثر ارتباطاً قوياًوتقول الدراسات احلديثة بأن هناك دليالً
ومما يؤيد هذه النتيجة أنه يف إحدى الدراسات احلديثة . 4بالطموح والنجاح اإلداري أكثر من حاجة اإلجناز

كما يوضح -بالصورة التحفيزية ملديريهم فوجد ) غري اإلداريني( قورنت الصورة التحفيزية للمتخصصني جداً
 كما ،االنتماءك أنه ليس هناك اختالف بينهما فيما يتعلق بالتحفيز عن طريق إشباع حاجة -اجلدول التايل

 وجد أن حاجة اإلجناز كانت
 
  

                                     
(1) Korn. E. R. and G. J. Part. «Reaching for Success in New Ways». Managment World 

(September October 1986): 6-10. 
(2) Hershey. p. and K. H. Blanchard. Management and 

Organizatonal Behavior. New Yourk: Prentic-Hall.  1972. 
(3) Hall. J.. «To Achieve or Not: »The Managers Choice«. 

California Management Review. 18 (1976): 15-  18.  
(4) See: (1) McClelland. D. c.. Power: »The Inner Experiences. 

New Your Irvington:1. I 975: (2)  
 McClelland. D. C. and D. H. Burnham. «power is the Greatst 
Motivator». Harvard Business Review 54  (1976) 100 – 110  
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هما كان يف التحفيز باستخدام احلاجة إىل القوة والسلطة إذا وجد  أما االختالف الرئيسي بين،مرتفعة لكليهما
  .1بالنسبة للمديرين كان أقوى بكثري لدى غري املديرين

  ) غري مديرين/مديرون متخصصون(الصورة التحفيزية 
 غري املديرين املديرون احلافز
  االنتماء
  اإلجناز
  القوة

٢٨  
٦٣  
٧٤  

٢٩  
٧١  
٤٨  

ونتائج الدراسات السابقة ميكن استخالص بعض التوصيات اليت قد تكون ومن حتليل نظرية ماكليالند 
  . مفيدة ملنظماا املختلفة

إذا كانت املنظمة بصدد ترشيح أفراد للمواقع اإلدارية فيها من بني العاملني املتخصصني لديها فإا جيب : أوالً
حاجة اإلجناز عندهم مرتفعة أن تبحث عن األشخاص الذين تكون حاجة القوة عندهم قوية ومن تكون 

  . أيضاً
أنه ميكن للمنطقة تدريب هؤالء املتقدمني للوظائف اإلدارية حتتاج من لديهم حاجة إجناز قوية على : ثانياً

  . اكتساب هذه اخلاصية
ويف هذا الصدد قد يكون من املفيد أن نوضح أمام املسئولني عن التدريب يف املنظمات املختلفة الطرق 

  .2 اليت أفرزا الدراسات واألحباث يف جمال إكساب وتدريب الناس على تقوية حاجة اإلجناز عندهمالتدريبية
وتعىن باالسترخاء الذهين واجلسدي الذي يتحقق  Active Relaxation طريقة االسترخاء النشط -١

  .بشكل معتمد وليس من خالل النوم
  
  
  

                                     
(1) Stahl. M. J.. «When Selecting and Training Managers. 

Remember: Power Motivates». Research 
 Management 29 (July - August 1986): 26-27.  

(2) Korn. E. R. and G. J. Pratt. Reaching for Success op. Cit.  
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 – التذوق - الشم– البصر –السمع (اس اخلمس حيث يتم استخدام احلو: Imagery طريقة التخيل -٢
  . يف حتليل كيفية حتقيق اهلدف املرغوب) احلس

  . حيث يتم تكرار ذهين لكل خطوة ضرورية جيب اختاذها Mental Rehearsal طريقة التكرار الذهين -٣
ستوى أدائهم خباصة جيب على املنظمات أن يكون لديها نظام تغذية عكسية مالئم إلعالم العاملني عن م: ثالثاً

  . أولئك األشخاص ذوي احلاجة املرتفعة لإلجناز
جيب أن توضع األهداف مبا يتوافق مع درجة قوة حاجة اإلجناز لدى الشخص املسند إليه تنفيذها وليس : رابعاً

  .  ألهداف املنظمة أو طبقاً، ملا ميتلكه من مهاراتطبقاً
ليل من وجهة نظر اإلسالم سنجد أا رغم أمهية احلاجات وإذا ما أخضعنا هذه النظرية يف جمملها للتح

. اليت تركز عليها لدى اإلنسان إال أا مل تشمل حاجات اإلنسان كلها كما مشلها اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً
وبالنسبة ملا تناولته النظرية من حاجات . كما تركز على بعض جزئيات عملية التحفيز لدى طبقة املديرين

ة واستخدام إشباعها كوسائل حتفيزية جند أن اإلسالم كان أمشل يف إتاحة الفرصة أمام كل الناس كي إنساني
  كما وضع مبادئ وأسسا الختيار القادة، وجعل من الفرد املسلم مراقباً،يقوي كل منهم حاجة اإلجناز لديه

 كما ألزم الرؤساء بتدريب ،هللا للتغذية العكسية عن أدائه خشية  ذاتياً نظاماًعلى نفسه بنفسه مستخدماً
 لألداء الذي ميكن أن  ومل يضع حداً،مرءوسيهم على إشباع خمتلف حاجام حىت تسقط مساءلتهم أمام اهللا

  .يصل إليه الفرد بل ترك ذلك للفرد نفسه كي يتمكن من أن يصل إىل حيث ميكنه أن يصل
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  : Two- Factor Conceptمفهوم العامل املزدوج لفريدريك هريزبرج  -٤
 يف Frederick Herzbergيقوم مفهوم العامل املزدوج على أساس ما قدمه فريدريك هريزبرج 

دراساته ويتشابه هذا املفهوم يف كثري من جوانبه مع مفاهيم احلاجات األخرى ولكنه يركز على جمموعتني من 
  .)١(املكافآت أو املتحصالت اليت تشبع حاجات األفراد ومها 

 ، والتقدير،اإلجناز:  وتشملMotivators تتعلق بالرضاء الوظيفي ويطلق عليها حمفزات  مكافآت-١
 ويرى هريزبرج أن هذه ، والنمو الشخصي املتوقع، والعمل ذاته، وفرص التقدم والترقي،واملسئولية

 يف الوظيفة  وأنه عندما تتوافر هذه العوامل،العوامل تتعلق مبحتوى الوظيفة أي املكونات الداخلية للوظيفة
 وغياب هذه العوامل ينقص مستوى ،تكون النتيجة ارتفاع مستوى التحفيز وارتفاع مستوى األداء

  .  ومستوى األداء لكن ال يؤثر ذلك على مستوى عدم الرضاء،التحفيز
أو عوامل صحية  Dissatisfiedبواعث على االستياء ( مكافآت تتعلق بعدم الرضاء ويطلق عليها -٢

Hygienes(،ا، وظروف العمل، واإلشراف الفين، املرتب: وتشملوسياسات الشركة وإدار ، 
  .  ومع املشرفني واملرءوسني، والعالقات فيما بني الزمالء يف العمل،واإلجراءات املتبعة يف تنفيذ األعمال

. يطة بالوظيفةويرى هريزبرج أن هذه العوامل هي اليت تتعلق بالبيئة اليت تؤدي فيها الوظيفة أو الظروف احمل
 أما عندما تكون هذه العوامل جيدة فإن ،وأنه عندما تكون هذه العوامل سيئة يكون العاملون غري راضني

  ومن مث فإن هذه العوامل. العاملني سوف ال يكونون غري راضني وال حمفزين أيضاً

                                     
(1) Herzberg. F.: B. Mausner. and B. Synderman. The Motivation 

to Work. New Yourk: John Wilely and Sons. (1959): Herzberg. 
F.. Work and the Nature of Man. Cleveland. Ohio.: World 
Publishing (1966).  
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ئهم للمنظمة ولكنها  ورمبا درجة وال، وعلى معدل تركهم للوظيفة،سوف تؤثر على معدل شكاوى العاملني
  . لن تؤثر على مستوى حتفيزهم

وإن كنا ال نوافق على هذا التصنيف إال أننا ميكن بناء عليه أن نوصي املديرين يف خمتلف املنظمات بأم 
 وحتملهم مبسئولية يشعر ،لكي حيفزوا العاملني عليهم أن يصمموا الوظائف بشكل يشبع حاجة اإلجناز لديهم

 كما جيب على املديرين أيضاً حماولة ، ومبا يتيح له فرص التقدم والترقي، من التحدي املقبولا الفرد كنوع
  . اإلبقاء على العوامل الصحية عند حدود متنع من حدوث حالة عدم الرضاء

 ملفهوم العامل املزدوج فالكثري من األحباث اليت أجريت كانت منتقدة له خاصة ومل يكن البحث منصفاً
كما أن الكثري من الباحثني ال يزالون غري مقتنعني بأن . 1ق بتبسيطه الزائد ملفهوم الرضاء الوظيفيفيما يتعل

 فلقد وجد بعض هؤالء الباحثني أن بعض العوامل الصحية مثل ، عن العوامل الصحيةاحملفزات ختتلف متاماً
 بأن األجر قد علماً) الصحية(الرضاء وعلى عوامل عدم ) احملفزات(األجر أو الرواتب ميكنه التأثري على الرضاء 

  .  ملفهوم العامل املزدوج على أنه أحد العوامل الصحيةصنف طبقاً
 من الزمان مع هذه االنتقادات اليت يوجهها الباحثون احملدثون هلذا ويتفق اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً

) حمفزات(وامل اليت تتعلق مبحتويات الوظيفة فاإلسالم ينظر إىل الع. املفهوم يف النصف الثاين من القرن العشرين
والذي -على أا كلها حمفزات ووسائل حتفيز فاألجر أو الراتب على سبيل املثال ) صحية(والعوامل احمليطة ا 

 على العامل وإتقانه سواء  كبرياً يعترب يف اإلسالم حافزاً-يعترب من العوامل الصحية يف مفهوم العامل املزدوج
  دفع على 

                                     
(1) For Example See House, R. and L. Wigdor, «Herzberg Dual Factor Theory of Job 

Satisfaction and Motivation: A Review of Empirical Vidence and a Criticism», Personnel 
Psychology 20 (1967): 369-380; (2) Dunnette, M.; J. Campbell and M. Kakel. '«Factors 
Contiributing to Job Dissatisfaction in Sir Occupational Groups», (Organizational 
Behavior and Human Performance 2 (1967): 143 _ 144.  
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أساس الوقت أم على أساس اإلنتاج فمن اجلائز يف اإلسالم أن يكون األجر على أساس الوقت كما يف قوله 
 : تعاىل                            )فاألجر هنا وهو . )١

 كما أنه من اجلائز يف اإلسالم ،يب حمدد على أساس العمل مدة مثاين سنواتالزواج بإحدى ابنيت سيدنا شع
 : أيضاً أن يكون األجر على أساس اإلنتاج أو حجم العمل كما ورد يف قوله تعاىل           

                                   

          )فاألجر هنا مقابل إصالح احلائط. )٢ .  
 حبيث يعكس  يشترط اإلسالم فيه أن يكون عادالً فإنه لكي يكون حافزاً، كانت طريقة دفع األجروأياً

 وأن يؤخذ يف احلسبان األعباء العائلية وظروف ، واملرتبات والتفاوت يف حجم وأمهية العملالتفاوت يف األجور
 ويوضح ،حظني) املتزوج( واآلهل  أعطى يف الفيء العزب حظاً)(األسعار يف األماكن املختلفة ألن النيب 

 بالكفاية، والكفاية معتربة من وأما تقدير العطاء فمعترب«. )٣(ذلك أيضاً قول أيب يعلى يف تقدير أجور املقاتلني 
 والوضع الذي حيله يف ،عدد ما يعوله من الذراري واملماليك، وعدد ما يرتبطه من اخليل والظهر: ثالثة أوجه

فالذراري واملماليك متثل األعباء العائلية على العامل الذي جيب تفريغ ذهنه من مشاكل »....الغالء والرخص
 واخليل والظهر تعين مدى القدرة على العمل والكفاءة فيه ،ده للعمل وحدهإعالتهم ليفرغ ذهنه ويركز جه

  كما أن مستوى األسعار يلعب دوراً،ويأخذ اإلسالم ذلك يف احلسبان عند تقدير األجر حىت تتحقق العدالة
 هذه  ويضيف اإلسالم إىل. يف القيمة احلقيقية لألجر حيث تتحدد القدرة الشرائية للنقود وكبرياًحقيقياً

 االشتراطات
  

                                     
  .٢٧ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 1(
  . ٧٧ اآلية – سورة الكهف –القرآن الكرمي ) 2(
  .٢٤٢م ص ١٩٦٦ سنة ٢ ط، شركة ومطبعة احلليب،ي وتعليق حممد كامل الفقيح تصح:األحكام السلطانية: أبو يعلى) 3(
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. )١(  أعطوا األجري حقه قبل أن جيف عرقه أن يكون األجر معلوم النوع واملقدار والصفة ووقت قبضه 
فالعدالة وفراغ العقل .  على العمل وإتقانه قوياًويؤكد اإلسالم ذه االشتراطات على جعل األجر حافزاً

لثقة والطمأنينة يف احلصول عليه يف حينه وأخذ القدرة يف  وا، واملعلومية والوضوح،والقلب من اهلم باملعيشة
  .  قوياً كلها أساليب متكاملة وشاملة جلعل األجر حمفزاً،االعتبار عند حتديده

وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهها الباحثون إىل مفهوم العامل املزدوج واليت اتفقت يف معظمها مع 
مل املكونة للوظيفة والعوامل احمليطة ا كلها حمفزات قوية إذا كانت وجهة نظر اإلسالم الذي اعترب العوا

 إال أن املديرين يف الواقع العملي وجدوا أن هذا املفهوم مغري ومثري ، للضوابط اخلاصة بكل منهامتوافرة وفقاً
 ،ذا املفهوم كما توصلوا إىل نتيجة إدارية هامة مستخلصة من ه،لإلعجاب فهو يف نظرهم سهل الفهم والتطبيق

ومؤداها أن املنظمات عليها أال تنتظر املعجزات من وراء الوظائف ذات التحفيز الضعيف أي اليت تكون 
بصرف النظر عما تتكبده ). إخل... التقدم والترقي– املسئولية –اإلجناز (العوامل املكونة للوظيفة فيها منخفضة 

ومبعىن آخر فإن . إخل.... كاألجر وظروف العمل املاديةيف اإلنفاق على العوامل الصحية احمليطة بالوظيفة 
حتسني ظروف العمل املادية ورفع مستوى األجر قد ال ينتج عنه أداء مرتفع متناسق فقد يرتفع األداء لفترة مث 

 ، بالعوامل املكونة للوظيفة عند تصميم الوظائفلذلك فإن املديرين اليوم أكثر اهتماماً. يعود إىل االخنفاض
 أكرب للنمو والترقي وهو ما يطلق عليه لفظ إغناء  وأن تقدم فرصاً،وظائف اليوم تتجه ألن تكون أكثر حتدياًفال

  )٢( Job Enrichment. الوظيفة
  

  
 

  
  

                                     
  . متفق عليه) 1(

(2) Brown. A« '~Todays Emplayees Choose Their Own Recognining Award». Personnel 
Administrator 31 (August 1986): 51-58.  
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 .واإلسالم يقبل هذا ويؤيده إال أنه ال يهمل العوامل األخرى احمليطة بالوظيفة كما أوضحنا يف حالة األجر
 يف األجر أو عدم عدالته يؤدي إىل االنشغال م الرزق واالنصراف عن صكاملة فالنقفنظرة اإلسالم شاملة ومت

  كي تعطي سلوكاً فاإلسالم يركز على تفاعل خمتلف العوامل معاً،إجادة العمل وإتقانه واخنفاض اإلنتاجية
  .حمفزاً

  : نتائج عملية خاصة بنظريات حمتوى عملية التحفيز
سابقة على األشياء اليت تؤثر على التحفيز وتشمل هذه األشياء احلاجات لقد ركزت النظريات األربع ال

 .البشرية والعوامل املختلفة اليت تدخل يف تصميم الوظيفة أو تكون حميطة ا واليت قد تشبع حاجات العاملني
 .عاملنيصر حول سلوك التبوتكاد تكون هذه النظريات شائعة بني املديرين لسهولة فهمها وأا أعطت بعض ال

  : وبشكل حمدد فإن املمارسة اإلدارية قد استفادت من النظريات السابقة يف النواحي التالية
  :  اختيار العاملني-١

وذلك مبحاولة أن يكون هناك توائم بني حاجات العاملني وبني ما تقدمه الوظائف من مكافآت إلشباع 
افة احلاجات اإلنسانية وله جانب تعبدي يف هذه احلاجات ولقد أوضحنا كيف كان العمل وسيلة إلشباع ك

 لالختيار يوضح للمدير  وكيف وضع اإلسالم نظاماً،ه إلشباع احلاجات الروحية اليت انفرد ا اإلسالمناقتإ
األسس واملبادئ اليت خيتار املوظف على أساسها ويعطي للموظف احلرية يف اختيار الوظيفة اليت يرى أنه أهل 

  . هلا
  :مية العاملنيتطوير وتن -٢

وذلك بتدريب العاملني على تقوية وإشباع حاجات اإلجناز وحتقيق الذات وذلك بإسناد الوظائف املتحدية 
  هلم الستنفار قدرام وإبراز ملكام 
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 ولقد رأينا ذلك يف قصة سيدنا يوسف يف إمارته على خزائن األرض ويف إطالق اإلسالم العنان .وحتقيق ذام
  .يصل إىل حيث يشاء يف عملهللفرد يف أن 

  :  وضع األهداف-٣
م وإشباع حاجات اإلجناز لدى العاملني ويشمل اإلسالم ءوذلك بوضع أهداف من جانب املديرين تتال

 كما ،ذلك بضمانات كثرية منها عدم إرهاق العامل وعدم حتميله بأعباء تفوق قدراته حىت ال يصاب بإحباط
  . رى فيما بعديشركه يف وضع أهداف عمله كما سن

  :  تصميم الوظيفة-٤
وذلك بتصميم وظائف غنية احملتوى جتعل املوظف حيس بأمهيته وباملسئولية واإلجناز ويكون لديه أمل يف 

  . ويقرر اإلسالم ذلك كله وحييطه بسياج من الضمانات الكافية.... الترقي والنمو
  :  األجور-٥

  . لهافشتراطات اليت كجيب أن تكون عادلة وكافية ومتضمنة لكافة اال
 نظريات عملية التحفيز ذاا يف الفكر اإلداري املعاصر ويف الفكر اإلسالمي ومتضمناا للممارسة – رابعاً

  Process Theories Of Motivation: العملية
 فإن ، على األشياء اليت حتفز الفردContent Theoriesبينما ركزت نظريات حمتوى عملية التحفيز 

 واليت يتم من خالهلا تفاعل العوامل process Theories عملية التحفيز تم بعملية التحفيز ذاا نظريات
  :  وتتمثل هذه النظريات يف اآليت،املختلفة اليت تنتج التحفيز

  Expectancy Theory         نظرية التوقع -١
 equity Theory         نظرية املساواة -٢
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  Goal- Setting Theory       نظرية وضع اهلدف -٣
وأحد أوجه القصور يف نظريات حمتوى عملية التحفيز اليت تناولناها بالتحليل أعاله افتراضها بأن التحفيز 

لكن املرجع أن .  أو مبحتويات الوظيفة،ميكن توصيفه بعامل واحد أو بعاملني مثل وجود حاجة لدى الفرد
 كي االت قد تعمل العديد من العوامل أو تتفاعل معاًففي معظم احل.  من ذلكالتحفيز اإلنساين أكثر تعقيداً

وهذا ما دعانا إىل تناول نظريات عملية التحفز اليت تتناول عملية التحفيز بشكل أكثر .  حمفزاًتعطي سلوكاً
 إال أنه أقرب إىل فكر اإلسالم الذي يتناول موضوع التحفيز بشكل شامل  وإن كان ما زال جمزءاًمشوالً

  . ومتكامل
  : نظرية التوقيع -١

إا النظرية األوىل اليت تبحث يف العوامل املتعددة أو املصادر املختلفة للتحفيز ومن املفاهيم اهلامة يف هذه 
  .  ومفهوم التكافؤ،النظرية مفهوم التوقيع

بأن حمصلة معينة سوف تنتج من ) غري املوضوعي أو الشخصي(هو تقييم الشخص لالحتمال «: مفهوم التوقيع
  . »رفاته أو سلوكهتص

  . »هو القيمة اليت يضعها الشخص للمحصالت املتوقعة« valence :مفهوم التكافؤ
 كما أن القيمة اليت ،فإذا توقع الشخص ترقية معينة إذا حقق األهداف املوضوعة فقد يكون التحفيز عالياً

 وعلى ذلك فإن حتفيز الشخص ،سوف تؤثر على درجة حتفيزه) التكافؤ(حيددها الشخص هلذه الترقية املتوقعة 
  : يتأثر باآليت

  ). احتماالت(التوقعات اخلاصة باحملصالت  -١
 ). اتالتكافؤ(القيمة املتوقعة للمحصالت  -٢
  . احملصالت الفعلية -٣
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  للتوقعات أو االحتماالت وإمنا يؤكد األمر من البداية وجيعله يقيناًوهنا جند أن اإلسالم ال يترك جماالً
 : اجلزاء األخروي يقول اهللا تعاىل ففي جمال واضحاً                      

           )١(. 
. )٢(  فله سلبه يقتل قتيالً كما ويف جمال اجلزاء الدنيوي يتيقن احملارب أو ااهد يف سبيل اهللا بأن من -

ولذلك حيق لنا أن نسمي نظرية اإلسالم يف التحفيز . لغ مقدار هذا السلب ما حوته خزائن قارونحىت ولو ب
  . بنظرية اليقني

ويف . )٣(ويف جمال إرساء نظرية التوقع قدم الباحثون العديد من املداخل املختلفة يف السنوات القليلة املاضية 
 ويقوم هذا النموذج على أساس أن ،ملداخل السابقة معاً يدمج كل امناقشتنا ملفهوم التوقع سوف نقدم منوذجاً

  .4 نوضحها على النحو التايلحتفيز الفرد للعمل ينتج من مخسة عناصر متفاعلة معاً
١- IV1 التكافؤ الداخلي Intrinsic Valence املرتبط بأداء املهام أي القيمة اليت يضعها الفرد ألداء مهام 

  ). مهام الوظيفةاع بأداءتدرجة االستم(الوظيفة 
٢- IV2أي القيمة اليت يضعها الشخص ، التكافؤ الداخلي الثاين املرتبط بتحقيق الفرد ألهداف وظيفته 

  .لتحقيقه ألهداف وظيفته
٣- E1ًفإنه سيتمكن من حتقيق أهداف وظيفته متزايداً توقع الشخص بأنه إذا بذل جمهودا .  
٤- E2يفية فإنه سيحصل على مكافآت خارجية كالترقية أو زيادة  توقع الشخص بأنه إذا حقق األهداف الوظ

  .يف األجر أو تقدير الرؤساء
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 ٢٧٥

٥- EV  التكافؤ اخلارجيExtrinsic Valenceويرتبط باملكافآت اخلارجية .  
وهي إحساس الفرد باملتعة ألنه يعمل جند أن اإلسالم حث على ) IV1(ومن وجهة نظر اإلسالم فإن 

لعامل وجعل السعي على الرزق عبادة وأوضح أن اليد اليت تعمل هي يد حيبها اهللا العمل وكرم العمل وا
ورسوله وال شك أن يف ذلك رضاء للفرد عن نفسه ورضاء هللا وللمجتمع وللرؤساء وهذا الرضاء ميثل قيمة 

 جند أن واليت متثل إحساس الفرد باملتعة عند إكماله ألهدف وظيفته) IV2( أما بالنسبة ل ،حتفيزية كبرية
 والفرد املسلم يعلم بأنه مراقب من اهللا قبل الرؤساء لذلك فإنه يراقب ربه ،اإلسالم قد حض على إتقان العمل

 كما أنه يعلم جزاء اهللا العادل عن إتقان العمل وهذا ميثل ،ويراقب نفسه ليحقق أهداف وظيفته على خري وجه
  . عن نفسه ورضاء زمالئه ورؤسائه عنهقوة حتفيزية إضافية تعضد التحفيز الناتج عن رضائه 

.  وكلها توقعات فإن اإلسالم جعلها كلها مؤكدة وليست احتماليةEV. E1. E2أما بالنسبة لكل من 
 بأن جزاء عمله حمقق فالفرد املسلم يعلم علم اليقني أن اهللا مطلع عليه ويراقبه لذا فإنه يراقب نفسه ويعلم يقيناً

  . رةسواء يف الدنيا أو يف اآلخ
  .  لنموذج التوقع يف التحفيزوالشكل التايل يوضح العالقة بني هذه العناصر اخلمسة وفقاً

  
  

E2  
      E1 

              Expectancy  
)                        ١                                                (         Expectancy 

)       ٢(  

  
  

  :اخلمسة يف نظرية التوقع للتحفيزالعالقة بني العناصر 
 والتوقعات ،وفيما يلي سنحاول التعمق يف حتليل نظرية التوقع يف التحفيز بشكل أكرب بتحليل التكافؤات

  . وموقف اإلسالم منها

IV1  
Intrinsic Valence (1)  

  )١(التكافؤ الداخلي رقم 

  لجهدا
  المطلوب
 بذله

  أهداف
  أداء

 الوظيفة

  زيادة في األجر
  ترقية

 تقدير الرؤساء

IV2 
Intrinsic Valence (2) 

)٢(التكافؤ الداخلي رقم   

IV3  
Extrinsic Valence (2) 

  التكافؤ الخارجي
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  : lntrinsic Valences: التكافؤات الداخلية
وبني التكافؤ الداخلي ) لعملعدم ا( بني التكافؤ الداخلي املرتبط بسلوك معني )1(لقد فرق الباحثون 

فاملتعة اليت حيس ا الشخص رد أنه يعمل يف نشاط ). شخص يعمل(املرتبط بتحقيق مستوى معني من األداء 
ومن هنا كان اإلسالم أسبق إىل جعل العمل عبادة . معني ال شك أنه ال حيس ا الشخص الذي ال يعمل

للرزق مما حيفز الناس أكثر على العمل؛ ألنه عبادة هللا تعاىل وحض الناس عليه ومل يقتصر على جعله وسيلة 
ويتفق هذا مع ما توصل إليه الباحثون يف اية القرن العشرين من . وألنه وسيلة إلشباع كافة احلاجات البشرية

 كلما كان حافز الشخص على أداء ألداء عمل ما كبرياً) IV1(نتائج تقول بأنه كلما كان التكافؤ الداخلي 
  . هذا العمل كبرياً

الذي يتعلق مبشاعر الرضاء اليت حيس ا الشخص عندما حيقق أهداف ) IV2(أما بالنسبة للتكافؤ الداخلي 
 أمام وظيفته فإننا جند أن اإلسالم مل يكتف باحلض على العمل وعلى شرط إتقانه بل جعل سقف األداء مفتوحاً

فالتحفيز ال حدود . فله سلبهم.. يقدر على قتل ثالثة أو أربعة ومن مث من  فله سلبه  من قتل قتيالًالناس 
فكما يقول ماكليالند يف . له واهلدف مفتوح الستنفار القدرات الكامنة ومن مث يكون الشعور بالرضاء أكرب

.  يف شكل رضاء الفرد عن نفسه لتحقيق ذاتهنظريته أن اإلجناز النهائي هلدف صعب يكون تكافؤه مرتفعاً
 كما يف  كلما كان حافز للفرد ألداء املهمة كبرياً كبرياً)IV2(آخر فإنه كلما كان التكافؤ الداخلي ومبعىن 

  . قصة يوسف وإحساسه بأنه حفيظ عليم وأنه األقدر على أداء املهمة

                                     
(1)  House, R. J.• H. J. Shapiro and M. A. Wahba. «Expectancy Theory as a Predictor of Work 

Behavior and Attitude: A Re evaluation of Empirical Evidence». Decision Sciences 5 
(1974): 481 - 506.  
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بصرف النظر عما يتقاضاه الشخص  IV1،IV2 أن التحفيز يتأثر بكل من )١(ولقد أوضحت البحوث 
 تتفق نتائج هذه البحوث وهنا أيضاً.  أو حىت عدم تقاضي أجر على اإلطالق،جر تشجيعيمن أجر ثابت أو أ

 سينال جزاءه مع ما جاء به اإلسالم من إحساس الفرد بأنه عندما يعمل فإنه بذلك يأمتر بأمر اهللا وأنه حتماً
نفسه شر الفاقة وحيس  وأنه بالعمل حيس بالرضاء عن نفسه ألنه يقي ،األخروي حىت لو ختلف اجلزاء الدنيوي
.  ورضا الفقراء واحملتاجني ألنه يساعدهم من فائض الناتج من عمله،برضا أوالده ألنه يعوهلم من ناتج عمله

 ملصادر الرضاء والسعادة اليت حيس ا  ومشوالًفاإلسالم يعطي اتساعاً. ورضا اتمع كله ملسامهته يف تنميته
وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة .  عمله ومن مث يكون حافزه أكربالفرد عندما يعمل وعندما حيقق أهداف

وهذا مؤكد يف اإلسالم . )٢(أخرى يف أن الفرد يكون حافزه على العمل أكرب إذا توقع تقدير اآلخرين جلهوده 
 وال جمال للتوقع فيه           ....... اآلية ًومن قتل قتيال  .......احلديث  .  

  : Expectances: التوقعات
 وبالتحديد فإن »توقعاً«إن االعتقاد بأن أي سلوك سوف يرتبط مبحصلة معينة يسمى يف الفكر اإلداري 

. »هو إدراك الشخص للفرصة أو لالحتمال بأن حمصلة معينة سوف حتدث كنتيجة لسلوك معني«التوقع 
ليس هناك فرصة حلدوث (تماالت من احتماالت منخفضة وقد تتراوح االح. »االحتمالية«ويطلق على ذلك 

التأكد التام بأن نتيجة ما سوف حتدث (إىل احتماالت مرتفعة ) النتيجة أو احملصلة أي االحتمال يساوي صفرا
ويأخذ اإلسالم حبالة التأكد التام هذه فيما يتعلق باحلصول على ). يف أي احتمال يساوي الواحد الصحيح

  اجلزاء سواء
  
  
  
 

                                     
(1) Arnold. H. J.• «Task Performance. Perceived Competence and Attributed Causes of 
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(2) Shalley. C. E. and G. R. Oldham. «Effects of Gool Difficulty and Expected External 
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اليت تعين ) E1: (ويوجد نوعان من التوقع مها.  طاملا أدى العمل على الوجه األكمل أو أخروياًكان دنيوياً
 سوف ينتج عنه مستوى إجناز معني ويتأثر هذا اإلدراك بعوامل كثرية مثل  معيناًإدراك الفرد بأنه بذل جهداً

 : هسيدنا يوسف وقول. إدراك الفرد ملدى قدرته على أداء املهمة      والدعم املتاح من 
 وإدراك الفرد للعوامل اليت قد تتداخل مع ،)موافقة ملك مصر على إطالق يده يف الوظيفة(املشرف عليه 

 للتوقع بل كل األمور مؤكدة وواضحة سواء فيما يتعلق بوضع أسس وهنا جند أن اإلسالم مل يترك جماالً. األداء
 أو يف عدم سقف ،لشغل الوظيفة أو يف إطالق احلرية للفرد يف اختيار العمل الذي يتناسب مع قدراتهاالختيار 

  . أو يف ضمان احلصول علي اجلزاء العادل يف الدنيا ويف اآلخرة أو يف جعل العمل عبادة،لألداء
يحصل علي والذي يعين توقع الشخص أنه إذا حقق أهداف وظيفته فإنه س E2أما التوقع الثاين وهو

مكافآت تتمثل يف الترقية أو الزيادة يف األجر أو تقدير الرؤساء وهنا جند أن اإلسالم قد أخذ حبالة التأكد التام 
بعدالة اجلزاء يف الدنيا ألن أحد األسس اهلامة يف اختيار القادة هو تقوى اهللا باإلضافة إيل اجلدارة يف العمل ومن 

 هو احلال يف نظرية التوقع اليت ترى أن األداء يتأثر مبدي التناغم أو عدم هنا ينتفي اهتزاز هذا التأكد كما
  . ومبدى حتيز املشرف ومبهارته يف مالحظة وقياس أداء العاملني،التناغم يف نظام احلوافز يف املنظمة

 Extrinsic Valence: التكافؤ اخلارجي
شخص حصوله عليها إذا حقق أهداف وظيفته يشري هذا التكافؤ إيل املتحصالت أو املكافآت اليت يتوقع ال

. واليت تتمثل يف الترقية والزيادة يف األجر وتقدير الرؤساء وهذا كله يقرره اإلسالم ويؤكده وال جيعله احتمالياً
 فبينما يعطي البعض أمهية أكرب للزيادة يف األجر عن تقدير الرؤساء ،وخيتلف الناس يف تفضيالم هلذه املكافآت

  ولقد طبق. كس عند أناس آخرينيكون الع
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 املؤكدة وليست املتوقعة أكرب ما ميكن )EV( فلقد جعل قيمة ،)(هذا النظام التحفيزي على يد الرسول 
) سيف اهللا املسلول( فخالد بن الوليد ، حلاجات الشخص قوياًوذلك باختياره لنوع احلافز الذي حيقق إشباعاً

 من  :((وإلشباع حاجة الفخر لدى أيب سفيان قال ) الصديق(وأبو بكر ) الفاروق(وعمر بن اخلطاب 
  .دخل دار أيب سفيان فهو آمن 

 وإذا ألبسنا نظرية التوقع »نظرية اليقني«ومن التحليل السابق ميكن لنا أن نسمي نظرية اإلسالم يف التحفيز 
  . دناه فإا ميكن أن تأخذ الشكل التايل املوضح أاليت حنن بصددها رداء إسالمياً

  
  تأكد تام

     تأكد
  تام   

  
  

  )١(تكافؤ داخلي 
  :رضاء واستمتاع متعدد املصادر منها

  . احلث على العمل وجعله عبادة-١
  . رضاء الفرد عن نفسه-٢
  . رضاء أوالده عنه-٣
  . رضاء الزمالء والرؤساء-٤
 رضاء فئات خمتلفة يف اتمع -٥

  .إخل..كالفقراء واملساكني
 العمل والعامل وحب اهللا  تكرمي-٦

  .وحب رسوله

  )٢(تكافؤ داخلي 
رضاء تام إلشباع احلاجات الدنيوية 
والروحية والتأكد من حتمية اجلزاء 
وعدالته والدقة يف تقريره دنيويا وأخرويا 
وحتقيق الفرد لذاته وحرية اختياره 
للعمل ودعم الرؤساء له بتدريبه وفتح 

  .اال أمامه بال حدود

  رجيتكافؤ خا

  )موقف اإلسالم من التحفيز(
 للتحفيز وإن كان مل خيترب بعد  مركباً لنظرية التوقع ألا تقدم مفهوماًوبصفة عامة فإن البحث كان منصفاً

   )١(شكل مكثف وشامل 
                                     

(1) - Fuislier, M.; D. Ganster and R. D. Middlemist, «A 
Within-Person Test of the Form of the Expectancy Theory 
Model in a Choice Context». Organizational Behavior and 
Human Performance 34 (1984):  323-342.  

إقبال على العمل وتعظيم 
الجهد المبذول إلى أقصى 

  ممكنةدرجة

الوصول إلى أعظم األهداف 
 ترك –حسب قدرة كل فرد 

 األهداف مفتوحة دون قيود

  . الزيادة في األجر دون حد أعلى لذلك-
  . تقدير الرؤساء والزمالء والمجتمع كله-
  .حب رسوله حب اهللا و-
 . الترقية إلى حيث يمكن للفرد أن يصل-
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  : فوائد نظرية التوقع يف املمارسة العملية
سة اإلدارية وقد تكون أهم هذه على الرغم من حداثة هذه النظرية إال أن هلا متضمنات مثرية للممار

 (و )E1( و )IV2( و)Iv1( فالعديد من القوى اليت تشمل ،املتضمنات أن التحفيز ليس عملية بسيطة

(E2و)EV (ًويف هذا الصدد ال جيب على املديرين أن يعتقدوا . لتؤثر على جهد املوظف وأدائهتتفاعل معا 
لى حتفيز العاملني حىت ولو مل يكن لديهم أموال يقدموا يف ولو للحظة واحدة أنه ال حيلة هلم يف التأثري ع

أي جعل املوظف يشعر مبتعة أكرب  )IV1( فما زال أمامهم القدرة على التأثري على .شكل مكافآت للعاملني
 ،أي زيادة درجة شعوره بالرضاء عندما حيقق األهداف احملددة لوظيفته) E1( والتأثري على ،عند أدائه لوظيفته

أي جعل إدراك الفرد لبذله جلهد معني ستكون نتيجته مستوى أداء عال وذلك ) IV2(لك التأثري على وكذ
  . كلما زاد حتفيز العاملني) E1(و )IV2(و) IV1(من خالل تشجيعه ودعمه فكلما زادت قيمة كل من 

رها املرءوسون كذلك فإنه على املديرين الذين يريدون تطبيق هذا املفهوم أن يعرفوا القيمة اليت يقد
ملكونات وظائفهم الداخلية والقيمة اليت يقدروا للظروف والبيئة احمليطة ا ومن مث ميكن هلم أن يضعوا 

ويشعر بقيمة حتقيقه ألهداف  )IV1(األشخاص يف الوظائف اليت حيس فيها املوظف بتكافؤ داخلي عايل 
. لديه كبرية) EV(ؤه مكافآت جتعل قيمة وكذلك عند حتقيق أهداف وظيفته فعليهم إعطا) IV2(وظيفته 

فاألشخاص الذين يضعون قيمة عالية لتقدير الرؤساء أو الترقية فإن إعطاءهم زيادة كبرية يف األجر قد ال تعطي 
  . ستكون منخفضة لديهم )EV(التأثري التحفيزي املطلوب ألن قيمة 

كما يدركها العاملون ) E1) (E2(املني كذلك فإن املديرين لديهم إمكانية يف التأثري على توقعات الع
لدى املوظف بتدريبه وزيادة املهارات املطلوبة ألداء وظيفته وذلك  )E1(أنفسهم فيمكن للمدير زيادة قيمة 

  . بتفويض السلطة إليه
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لدى ) E2(كذلك فإنه ميكن زيادة قيمة . وتشجيعه وتقليل أو إلغاء التهديدات اخلارجية اليت ختفض من أدائه
 وتقييم هذا األداء ، وبتدريب املديرين على مالحظة وقياس أداء العاملني،وظف بتمحيص سياسات املكافآتامل

  . على حنو عادل
  :Equity Theory:  نظرية املساواة-٢

 إال أن هذا ،على الرغم من أن مفهوم املساواة قد لقي قيمة وأمهية كبرية يف الواليات املتحدة األمريكية
 ومطالب املرأة يف التعامل املتساوي مع ، مع ظهور مطالب جمموعات األقلية جديداًيلقى اهتماماًاملفهوم أصبح 

  .1الرجل بالنسبة للوظائف
)  املرتلة–األجر (ويقوم مفهوم املساواة على أساس تقييم الشخص لنسبة املتحصالت أو املكافآت 

وطاملا مت تقييم هذه النسبة من ).  اجلهود– املهارات (املتسلمة من الوظيفة يف مقابل املدخالت املعطاة للوظيفة 
وعلى . جانب شخص ما، فإنه ميكن مقارنتها مع شخص آخر يف موقف مشابه عادة ما يكون زميل يف العمل

أي حتديد اجلهد -أساس إدراك الشخص للمساواة أو عدم املساواة فإنه يقوم بعمل بدائل عما ميكن أن يقوم به 
وتوجد املساواة عندما تكون نسبة املتحصالت إىل املدخالت عند شخص ما . ه يف العملالذي جيب أن يبذل

  . مساوية لنفس النسبة لدى شخص آخر يف نفس موقف العمل
املدخالت /املتحصالت)= ١(املدخالت للشخص رقم /أي أن املساواة حتدث عندما تكون املتحصالت

  ).٢(للشخص رقم 
ة تنشأ عندما تزيد النسبة أو تقل عند شخص باملقارنة بشخص آخر يف وعلى ذلك فإن حالة عدم املساوا

  . نفس الظروف
  

  
  
  

 

                                     
(1) Carrell. M. R. and J. E. Dittrich. «Equity Theory. The Recent Literature. Methodological 

Considerations and New Directions». Academy of Management Review. 3 (1978): 202-
210.  
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 <أو  >)١(املدخالت للشخص رقم /أي أن عدم املساواة حتدث عندما تكون املتحصالت
  ). ٢(املدخالت للشخص رقم /املتحصالت

 ما خص آخر، أو أن شخصاً ما يدفع له أجر أعلى من شوقد تنشأ حالة عدم املساواة نتيجة أن شخصاً
مع حصوله على نفس األجر الذي حيصل عليه شخص آخر يعطي ) جهود أقل(يعطي مدخالت أقل للوظيفة 

وعندما يدرك األفراد حالة عدم املساواة فإم حياولون ختفيضها أو التغلب عليها بطرق شىت . مدخالت أعلى
  : منها
فاألفراد الذين حيصلون على أجر منخفض قد ). ة يف العملاجلهود املبذول( زيادة أو تقليل املدخالت -١

 بينما جند أن العاملني الذين حيصلون على أجور أعلى قد يزيدون من جهودهم ،خيفضون من جهودهم
  . ليحلوا مشكلة عدم املساواة

م  تغيري املتحصالت وذلك إذا متكن العاملون ذوو األجر املنخفض من إقناع رؤسائهم بزيادة أجوره-٢
 وقد يسعى العاملون ذوو األجر املرتفع إىل ختفيض أجورهم وإن كان ،وبذلك حتل مشكلة عدم املساواة
  . هذا احتماال ضعيفا إال أنه ممكن

فإذا كان من غري املمكن التغيري الفعلي للمتحصالت أو :  تشويه إدراكهم للمتحصالت وللمدخالت-٣
ساواة يف األجر قد يشوهون إدراكهم للمتحصالت املدخالت فإن العاملني الذي حيسون بعدم امل

 فأحد اإلدراكات اخلاطئة للعاملني ذوي األجر املنخفض يتمثل يف نظرم لوظائفهم على ،وللمدخالت
 بينما يعتقد أولئك العاملون الذي حيصلون على أجر مرتفع بأم ،أا تقدم هلم الكثري من املنافع النفسية

يقة جهدهم الفعلي أي أم يضخمون جهودهم ومبعىن آخر فإن إدراكهم  أكرب من حقيبذلون جهداً
  . للجهد املبذول هو إدراك مشوه



 

 ٢٨٣

وهذه احلالة شبيهة ) الزميل على نفس املستوى( تشويه املدخالت أو املتحصالت اخلاصة باملرجع اآلخر -٤
  .بتشويه متحصالت ومدخالت ذات الشخص

 فإذا أحس شخص بعدم املساواة باملقارنة بزميل آخر على ،اآلخر تغيري مدخالت أو متحصالت املرجع -٥
نفس املستوى منه يف العمل فإنه قد يكون من األسهل عليه أن يبحث عن زميل آخر يتقارب أو يتساوى 

  . معه يف املتحصالت ويف املدخالت
عاملني على االستقالة  ترك املنظمة وذلك عندما تستعصي مشكلة عدم املساواة على احلل فقد حيفز ذلك ال-٦

  . وهم ذا التصرف يأملون يف أن جيدوا املساواة يف منظمة أخرى. من العمل
 فإن البحوث اليت أجريت يف السنوات األخرية تدعم أمهية مفهوم املساواة كما تلقي بعض ،وبصفة عامة

  . األضواء اهلامة على هذا املفهوم وذلك كما يتضح من النتائج التالية
 فعندما يعتقد الناس أم حيصلون على تعويض ،وجد زيادة األجر قد حتفز الناس على زيادة أدائهم لقد -١

كي تتوازن مع ما حيصلون عليه من متحصالت ) جهودهم(فإم يزيدون من مدخالم ) أجر(مرتفع 
  )١() أجر(

تكون نظرية املساواة أكثر  ومن مث ، أن بعض األفراد يكونون أكثر حساسية جتاه عدم املساواة من غريهم-٢
  .2 للتطبيق عليهم من غريهمقبوالً

                                     
(1) - Greenbery. J. and G. Leventhal. Equity and The Use of Over reward to Motivate 

Performance. Journal of Personality and Social Psychology 34 (1976): 179-190.  
(2) Rains Wanted Long-term Contract Like Henderson Dallas 

Times Herald. (February 23.1985): C-3.  and A. Bernstein. 
(Pro Sports: Headings for Rough and Tumble Talks. Business 
Week (November 3.  1986): 85-86.  
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أوضح لنا أن عدم املساواة قد يؤدي بالفرد إىل ترك املنظمة واالستقالة قد وإذا كان التحليل السابق   
 وإن بقي فإنه خيفض من أدائه كي يشعر بالعدالة واملساواة مع زمالئه ما ينعكس أثره على اخنفاض ،من العمل

 فإننا جند أن اإلسالم قد وضح لذلك ضوابط وقواعد إذا ما طبقت على وجه صحيح لن ،ة املنظمة ككلكفاء
 وسيشعر مجيع العاملني بالعدالة وبالرضاء الكامل عن أعماهلم ونفصل ،حتدث حالة عدم مساواة على اإلطالق

  : ذلك على النحو التايل
ىن تساوي ما حيصل عليه من متحصالت مع ما يبذله من شعور الفرد بالعدل واملساواة جتاه نفسه مبع: أوال

جهد وهي عالقة بني العامل ورب العمل، فاملتحصالت حيصل عليها العامل من رب العمل واملدخالت أو 
ولقد رتب اإلسالم على العامل واجبات جتاه رب العمل ورتب على . اجلهد حيصل عليه رب العمل من العامل

  : وفيما يلي إجياز هلذه العالقة. امل هي يف نفس الوقت حقوق للعاملرب العمل واجبات جتاه الع
 من أبطأ به : قال)  ( ألن كل األنبياء قاموا به وهو أحفظ لكرامة اإلنسان ألن رسول اهللا اعتبار العمل شرفاً-

مه  وكرامة فال جيب على صاحب العمل أن يستخدوما دام العمل شرفاً. )١( عمله مل يسرع به نسبه 
 كما جيب النظر إىل أقل األعمال على أا مفيدة ،كسبب لذل العامل وإهانته وإمنا جيب أن يعامله كإنسان

 يا عائشة إياك وحمقرات : أنه قال) ( كما روي عنه للجماعة فال احتقار لعمل ما دام مشروعاً
  .)٢(  األعمال فإن هلا من اهللا طالباً

 جزاءها حينما  من السخرة وحمدداً حمذراً)(ر ولقد جاء حديث الرسول  حترمي السخرة فال عمل بدون أج-
  :  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: قال

                                     
  . رواه مسلم) 1(
  . ٨ مرجع سابق ص ،اخلراج: أبو يوسف) 2(
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 .)١(  فاستوىف منه ومل يعطه أجره  ورجل استأجر أجرياً، فأكل مثنه ورجل باع حراً،رجل أعطى يب مث غدر
فاخلياط يعرف عمله : أن يكون العمل معلوماً للتنازع واخلصومة يشترط اإلسالم  للعدالة ومنعاًحتقيقاً -

قال . ويف كل األحوال ال بد من حتديد األجر...  ومحل الدواب يعرف مبقدار احملمول وباملسافة،بالثوب
)( :ًفليسم له أجرته من استأجر أجريا +  )ويقول اإلمام الغزايل يف ذلك جيب أن تكون . )٢

 وتشمل املعلومية النوع واملقدار ، وهو ال بد أن يكون معلوماً،البيعاألجرة معلومة ألا كالثمن يف عقد 
 .3والصفة

 .)٤(   أعطوا األجري حقه قبل أن جيف عرقه: )(  للعامل يقول أن يكون وقت احلصول على األجر معروفاً-
عز ول اهللا  أن يكون األجر على أساس عادل وهو األجر على قدر العمل وأساس ذلك القرآن الكرمي حيث يق-

 : وجل                          )كما يقول. )٥ :  

           )(كما قال . )٦( :ًله عليه بينة فله سلبه  من قتل قتيال  )ويراعى . )٧
  . ر األجر األعباء العائلية ومستوى األسعار كما سبق ذكرهعند تقدي

   :  منع إرهاق العامل فال يكلف ما ال يطيق فاهللا تعاىل يقول-         )٨( .
  والوضع هنا يتناول عدم التعارض مع القابليات 

                                     
  . رواه البخاري يف كتاب اإلجارة) 1(
  . رواه البخاري يف كتاب اإلجارة) 2(
  . ٦٥ – ٦٤ ص ٢ ج، بدون رقم أو تاريخ،ة حممد علي صبيح وأوالده مكتبة ومطبع،إحياء علوم الدين: اإلمام الغزايل) 3(
  .١٢٨ بدون تاريخ ص ، اإلدارة يف صدر اإلسالم الس األعلى للشئون اإلسالمية،حممد عبد املنعم مخيس. د) 4(
  . ١٩ اآلية – سورة األحقاف –القرآن الكرمي  )5(
  . ٥٨ اآلية – سورة األعراف –القرآن الكرمي ) 6(
  . ١٨٥ ص ، مرجع سابق،عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة: سليمان الطماوي. د )7(
  .٢٨٦ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 8(



 

 ٢٨٦

  : واألضرار ويستلزم منع إرهاق العامل ما يليواإلمكانيات اجلسدية والنفسية وعدم التعرض لألخطار 
  .  وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب-
 حتديد ساعات العمل اليومية حىت تتاح الفرصة إلعطاء اجلسم والنفس الراحة واسترداد النشاط وذلك ملا -

 فأعط اً وألهلك عليه حق، وإن لنفسك عليك حقاً، إن لربك عليك حقاً:  أنه قال)(روي عنه 
  .)١( كل ذي حق حقه 

  .  إعطاء العامل إجازات اعتيادية أسبوعية أو سنوية أو إجازات مرضية-
وإمكانية حترمي تشغيل املرأة يف أعمال معينة ترهق ...  حترمي تشغيل األطفال واألحداث دون سن معينة-

  .2بنيتها
  . إخل.. التوقيت كل ذلك مع احملافظة على حقوق صاحب العمل يف الكم واجلودة و-
 إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم  :(( على العامل أن يتقن عمله طاملا أن ذلك يف حيز طاقته يقول النيب -

وإتقان العمل هو مبدأ أساسي يف اإلسالم وأداء العمل على هذا الوجه ال يتطلب  .)٣(  أن يتقنه عمالً
ويتطلب إتقان . صح إال به، كما سبق أن أشرناأي حتفيز بل هو شرط من شروط العمل يف اإلسالم وال ي

العمل من العامل أن يكشف عما لديه من قدرات ومواهب خاصة تساعد صاحب العمل من البداية على 
  كما تساعد على يئة التدريب الكايف له لتحسني مستوى كفايته الفنية،توجيهه إىل العمل الذي يناسبه

 : وكما قال يوسف لفرعون. )٤(                )كما أن  .)٥  

                                     
  . رواه اإلمام البخاري) 1(
 . ٤٦التفسري القرآين للتاريخ، مرجع سابق، ص : راشد الرباوي. د) 2(
  . ١٨٨٠ظر صحيح اجلامع رقم  ان-رواه البيهقي يف شعب اإلميان ) 3(
 . ٦٦احلل اإلسالمي فريضة وضرورة، مرجع سابق، ص : يوسف القرضاوي. د) 4(
 . ٥٥ سورة يوسف اآلية –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٨٧

إمنا يعين أن العامل راع يف . )١(  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ): (حديث رسول اهللا 
 كما أن صاحب العمل راع ألمور العاملني لديه ،مال صاحب العمل وهو مسئول أمامه وأمام اهللا عنه

  يف أدائه خملصاً وأن يكون أميناً، لذلك ال بد للعامل أن يعمل بكفاءة وكفاية،وهو مسئول عنهم أمام اهللا
 وهو أن يعترب اإلنسان ما يقوم به من عمل عقلي أو بدين عقالً«ولإلخالص يف اإلسالم معىن سام . فيه

 وإمنا هو لشيء آخر أمسى ،ي فحسبيقصد به مصلحة البالد ورضا اهللا فال يكون العمل لقاء املقابل املاد
 .)٢( »وأجل
ضمان الفرد املساواة بينه وبني زمالئه اآلخرين الذين هم على نفس املستوى منه يف العمل وذلك : ثانياً

  : فيما يتعلق مبعاملة الرؤساء هلم وفيما يلي األدلة اليت تؤيد ذلك
مام الغزايل أن العدل أال يضر بأخيه املسلم والضابط الكلي فيه أن  االلتزام مببادئ العدالة املطلقة يف املعاملة ويرى اإل-

وكما . )3( حيب ألخيه ما حيب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فيسعى أال يعامل غريه به
 : يشمل العدل كل عمل يشمل كذلك القول         )وأكثر من ذلك مطلوب من. )٤ 

كل رئيس أن يعدل فيما بني مرءوسيه يف تعبريات وجه وقسماته بدالالا املختلفة ويف ذلك يقول عمر 
 حىت ال يطمع شريف يف ، بني الناس يف جملسك ووجهك-أي سو-آس «: بن اخلطاب ألحد قضاته

 .)٥( » وال ييأس ضعيف من عدلك،حيفك
 مدخالت وتساوي ذلك مع زمالئه يف نفس  ضمان احلصول على املتحصالت املالئمة ملا أعطاه من-

 : يقول اهللا تعاىل. املستوى        

                                     
  . رواه اإلمام البخاري واإلمام مسلم) 1(
  . ٢٧، القاهرة ص ١٩٧٤ ، ٨ ط، دار الكتب احلديثة،خلق املسلم: حممد الغزايل. أ) 2(
  .٦١ ص ٢ ج ، مرجع سابق،إحياء علوم الدين: اإلمام الغزايل) 3(
  . ١٥٢ اآلية –سورة األنعام -القرآن الكرمي ) 4(
  . ١٤٩ ص ، مرجع سابق،عبقرية عمر: عباس حممود العقاد) 5(



 

 ٢٨٨

                        )كل ولكي يوىف .)١ 
 كما يقتضي ،مر يتطلب وضع معايري دقيقة لألداء غري منقوص فإن األإنسان جزاء عمله وسعيه كامالً

الفعلي على املعايري املوضوعة وقياس أدائهم األمر من رب العمل متابعة أداء العاملني ورقابة تصرفام 
  .  أو عقاباًلتحديد اجلزاء املناسب ثواباً

ن ذلك من إ يف اإلسالم إذ التفرقة بني احملسن واملسيء أو اد واملقصر يف املعاملة هي قاعدة أساسية -
متطلبات حتقيق ونشر العدالة يف األرض وهذا يعين ضرورة أن يكون يف كل منظمة نظام حيدد اجلزاء 

   : يقول جل شأنه.ويفرق بني اد واملقصر فيجازي احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته    

                               )ويقول . )٢
 : أيضا                )ويقول. )٣ :        

              )ولقد ورد يف كتاب علي بن أيب طالب رئيس الدولة . )٤
 ،وال يكونن احملسن واملسيء عندك مبرتلة سواء«: -)عامله على مصر (-إىل األشتر النخعي–اإلسالمية 

 منهم ما  ألهل اإلساءة على اإلساءة وألزم كالً وتدريباً، ألهل اإلحسان يف اإلحسانفإن يف ذلك تزهيداً
هذا الكتاب جند أن رئيس الدولة قد أوضح ألحد القادة لديه ما جيب عليه اتباعه يف ومن . )٥( » نفسهألزم

له خطورة التسوية يف اجلزاء بني احملسن   واملقصر، وأوضحمعاملة تابعيه وهي ضرورة التفرقة بني اد
ت الوقت تشجيع  وهي يف ذا،تتمثل يف إحساس احملسن بالظلم فينصرف عن إحسانههي وواملسيء 

   حيث ال مؤاخذة على إساءته ويف ذلك خطورة على املنظمةللمسيء أن يزداد سوًء

                                     
  . ٤١– ٣٩ اآلية – سورة النجم –القرآن الكرمي ) 1(
  . ٢٨ اآلية – سورة ص –القرآن الكرمي  )2(
  . ١٨ اآلية – سورة السجدة –كرمي القرآن ال) 3(
  . ٢٦ – ٢٥ اآلية – سورة القلم –القرآن الكرمي ) 4(
  . ١٤٢ ص ،٢ ج، مرجع سابق،اإلسالم واحلضارة العربية: يحممد كرد عل) 5(



 

 ٢٨٩

 وعدم تقدير الرؤساء جلهود ،وعلى اتمع ككل إذ هو إهدار للطاقات البشرية نتج عن اإلحساس بالظلم
الح أنفسهم عندما  وعدم اخلوف من اجلزاء الرادع بالنسبة للمقصرين حيث ال يعلمون على إص،املرءوسني

  . يرون احملسن ال يناله شيء جزاء إحسانه يف عمله وسلوكه
مل تقتصر املساواة والعدالة يف اإلسالم على التفرقة بني احملسن واملسيء فقط بل امتدت إىل التفرقة بني  -

  : ىلالدرجات املختلفة يف اجلد واإلتقان والدرجات املختلفة يف اإلساءة والتقصري يقول اهللا تعا
                             

                                 

                                  

 )( عنه ىويرو .)١(أنه قال  :ل  املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف ك
 وتتحدد ،ولقد جاءت دعوة القرآن صرحية يف ضرورة أن توضع معايري تقاس عليها األعمال .)٢(  خري

 : على أساسها درجات اإلحسان ودرجات اإلساءة يف العمل فيقول اهللا سبحانه وتعاىل    

                        )ويقول أيضاً .)٣:          

                  )فليس من العدالة يف اإلسالم أن يتساوى جزاء . )٤
املنظمات من  ويلزم به القائمني على إدارة ، ويتضح مدى ما يقرره اإلسالم، أو عقاباًمجيع العاملني ثواباً

 : دقة عند تقرير جزاء كل عمل وكل عامل من قوله تعاىل                

                                     
  . ٩٦ – ٩٥ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 1(
  . رواه مسلم) 2(
  . ١٢٢ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 3(
  .١٩ اآلية – سورة األحقاف –القرآن الكرمي ) 4(



 

 ٢٩٠

                    )وقوله.)١ :               )٢(.  
 وبينه وبني ،أن اإلسالم لكي حيقق العدالة واملساواة للعامل بينه وبني نفسهتاج استنمن كل ما تقدم ميكن 

  :العاملني اآلخرين وبينه وبني رؤسائه فقد وضع الضوابط التالية
 ومنع إرهاق العامل وأن ،رةخيطالب اإلسالم باحلض على العمل وإتقانه وتكرمي العمل والعامل وحيرم الس -

أي تتساوى مدخالته مع متحصالته من العمل وأن يفرق بني اد واملقصر  كل عامل جزاء عمله يوىف
ويشترط ضرورة وضع درجات لإلجادة ودرجات للتقصري وأن يتفاوت جزاء العاملني كل حسب درجة 
إجادته أو درجة تقصريه ويطالب اإلسالم الرؤساء بضرورة مراعاة الثقة التامة عند تقرير وتطبيق جزاء كل 

 وهذا يوجب ضرورة توافر نظام سليم للرقابة ومتابعة األداء تتوافر فيه معايري دقيقة ،ملعمل وكل عا
مقدار اجلزاء املناسب مما جيعل العدل و على القياس نوع  ويتحدد بناًء،س عليها أداء العاملنييقالألداء 
 لضبط وتقومي  واملساواة سائدة وهذا كله يف حد ذاته خري أسلوب للتحفيز وأقوى الوسائلملموساً
  . السلوك

  :  نظرية وضع اهلدف-٣
 بالتكافؤ الداخلي وهو الشعور لقد ناقشنا حتقيق اهلدف عند مناقشتنا لنظرية التوقع واليت اهتمت أساساً

 ، فكان أول من ناقشها هو أدوين لوك، أما نظرية وضع اهلدف. وظيفيةبالرضاء الذايت عندما حيقق الفرد أهدافاً
وضع األهداف ميثل باعترب لوك أن العمل اخلاص فلقد  . بعدد آخر من األمور املتعلقة باهلدفالذي اهتم فيها

 أن يلتزم األفراد بتحقيق ح فإنه من املرج، وأخذ يف االعتبار طبيعة السلوك اإلنساين، للمجهود رئيسياًحمدداً
  األهداف من حلظة

                                     
  . ٨ – ٧ – اآلية – سورة الزلزلة –القرآن الكرمي ) 1(
  . ٤٠ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ٢٩١

  : ثل األمور اليت تم ا نظرية وضع اهلدف يف اآليت وتتم)١( يواصلوا اجلهد حىت تتحقق هذه األهدافووضعها 
  :  صعوبة اهلدف-أ

؟ أم متوسط الصعوبة؟ أم ؟ هل جيب أن يكون اهلدف سهالًألي درجة جيب أن يكون هدف األداء صعباً
  من الصعب حتقيقه؟ 

توقع أن الناس إنه بالنسبة لوجهة نظر كل من نظرية التوقع ونظرية حافز اإلجناز فإن اإلنسان ميكن أن ي
 أما إذا كانت .)ة لكنها ممكنة التحقيقفيخفصعوبة (ستعمل جبد إذا كانت أهداف وظائفهم متوسطة الصعوبة 

ستعصي على العاملني حتقيقها مهما بذلوا من جهد فإن مستوى رضائهم ياألهداف صعبة إىل الدرجة اليت 
 ، أكرب عندما تكون األهداف أكثر صعوبةاً مع ذلك فلقد رأى بعض الباحثني أن الناس تبذل جهد.سينخفض

  . )٢(  والتجاريني، والعلماء،ولقد ثبت أن ذلك صحيح بالنسبة للمهندسني
    :ن القاعدة اليت وضعها اإلسالم هي قول اهللا عز وجلأويف هذا اال جند     

     )وتتيح لكل فرد أن يبذل غاية جهده ، القدرات املتفاوتة للناسوتأخذ هذه القاعدة يف االعتبار .)٣ 
  أجره على قدر ما بذل من جهد  وأنه سيوىف،وأقصى ما عنده دون إرهاق أو إحباط         

      )٤(.  له عليه بينة فله سلبهالًومن قتل قتي   )اوت األهداف وبذلك جييز اإلسالم تف .)٥
 كما يتيح لكل الناس مهما اختلفت قدرام أن يصل كل منهم جبهده إىل أقصاه فليس هناك ،بتفاوت القدرات

  سقف أو حد
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  . رواه اإلمام البخاري يف كتاب اجلهاد) 5(



 

 ٢٩٢

 وإمنا احلد األعلى لصعوبة اهلدف يتوقف على ما لدى ،أعلى لألهداف أو ملستوى األداء عام لكل الناس
 وال شك أن التأثري .كنه أن يصل وهو مطمئن لعدالة اجلزاءاإلنسان من طاقة وقدرات يصل ا إىل أقصى ما مي

التحفيزي هلذه القواعد اإلسالمية هو تأثري يصل بصعوبة اهلدف إىل احلد الذي يتفق مع أقصى الوسع واجلهد 
  .للفرد
  :  حتديد اهلدف بوضوح-ب

ددة بدقة؟ أم تترك ن تكون النتائج واملتحصالت حمأهل من الضروري أن تكون األهداف دقيقة للغاية؟ و
األهداف رخوة دون حتديد واضح؟ إنه ميكن وضع أهداف األداء بشكل واضح وصريح ودقيق من ناحية الكم 

 لقد أوضحت الدراسات .افعل أحسن ما عندك:  كما ميكن أن تترك غامضة غري حمددة كأن تقول.والكيف
اف الغامضة واليت تؤدي إىل التأثري على حتفيز اآلن األهداف احملددة بوضوح تؤدي إىل أداء جيد عن تلك األهد

  . )١( األفراد بشكل عكسي
  بفترة زمنية معينة  فقد يكون العمل حمدوداً،ويضع اإلسالم قواعد حمددة لألداء الذي يدفع عنه األجر  

                          )أي تعمل لدي مثاين ( .)األجر (.)٢
 وقد يكون األداء عبارة عن حجج عمل معني بكيفية معينة حىت يعطي عنه األجر مثل اجلدار الذي ،)سنوات

    أقامه سيدنا موسى عليه السالم وقال لصاحبه اخلضر         )ويف كلتا . )٣
 جند أن األهداف حمددة بوضوح ويترك مستوى األداء حسب طاقة وقدرة الشخص ومضمون أنه احلالتني

   أعطوا سيبذل أقصى ما عنده ليقينه بأنه سينال أجره عقب انتهاء العمل وحتقيق اهلدف 

                                     
(1) Motowidlo. S. J.; U. Loeher and M. D. Dunnette. A Laboratory Study of the Effects of 

Goal Specifioity On the Relationship Between Probability of Success and Performance. 
Journal of Applied Psychology 63 (1978): 172-179 .  

  . ٢٧ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 2(
  . ٧٧ اآلية – سورة الكهف –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٢٩٣

 كما تؤكد ذلك نظرية التعزيز يف فحافزه على العمل سيكون قوياً. )١( األجري حقه قبل أن جيف عرقه 
  .)٢(تعليم والتدريب ال

  :  املشاركة يف وضع األهداف–جـ 
هل من الضروري أن يكون للعاملني جهد يف حتديد واختيار اهلدف؟ ويف مستويات األداء اليت جيب أن 

خاصة أثناء - أمام املدير  عملياًتتحقق؟ وإذا كان األمر كذلك فألي مدى يشاركون؟ إن هناك تساؤالً
 هو هل جيب أن أضع أهداف األداء للمرءوسني على أساس معرفيت -ني حول األداءجلسات التشاور مع العامل

 هلم يف أن يبذلوا بعض اجلهد يف حتديد األهداف والرقابة أنا وحكمي أنا على قدرام؟ أم جيب أن أترك جماالً
  . عليها؟

. ا ببعض اإلجاباتولإلجابة على هذه التساؤالت جند أن البحوث احلديثة يف الفكر اإلداري قد أمدتن
فنتائج أحد هذه البحوث تقول بأنه إذا ما شارك العامل أو املوظف يف وضع هدف صعب األداء فإن هذه 
املشاركة سوف تزيد وتدعم من رضائه عن مستوى اهلدف وينتج عن ذلك التزام وتعهد أكرب من جانبه 

  . )٣(بتحقيق هذا اهلدف 
 مبدى قبول اهلدف على أنه قانوين ومعقول تشري إىل وجود ويف دراسة أخرى وجد أن القياسات اخلاصة

 كما أن هذه املشاركة والقبول العايل للهدف ، باملشاركةمستوى عايل من القبول كلما كان اهلدف موضوعاً
 كما وجد بعض الباحثني أن األداء يكون أحسن عندما يشارك العاملون يف وضع ،)٤(تؤديان إىل حتفيز أكرب 

  ا تشري األحباث احلديثة إىل أن األداء املرتفع كم،األهداف

                                     
  . هبن ماجاصحيح ) 1(

(2) Wexley, K. N. and T.T. Bladwin. «Post training Strategies for Facilitating Posetive 
Transfer: An Empirical Exploration». Academy of Management Journal 29 ( 1986): 503-
520 (2) Evan Veslor and  

  W. C. Mussel white «The Timing of Training. Learning and 
Transfer» Training and Development Journal  40 (August 1986): 
58-59.  

(3) Lock. E. A.• «Toward A Theory of Tosk Motivation». op, cit.  
(4) Latham, G. p, and H. A. Marchall. '«The Effects of Self-set Participatively Set and 

Assigned Goals On the Performance of Government Employees», Personel Psychology 
35 (1982) 399-404.  



 

 ٢٩٤

 وأم عندما ،سبب قبول العاملني لألهداف ورضائهم عنها وإمنا بسبب مشاركتهم يف وضعهابقد ال يكون 
 أكثر صعوبة من تلك اليت حيددها هلم املديرون يشاركون يف وضع األهداف اخلاصة م فإم حيددون أهدافاً

 .)1(إذا وضعوها مبفردهم
وإذا كانت هذه إجابات الفكر اإلداري احلديث عن مدي مشاركة العاملني يف وضع األهداف اخلاصة 

  .م فما هي إجابات اإلسالم؟
ال :  هو أساس تقوم عليه اإلدارة ويف ذلك يقول ابن تيمية»ىمبدأ الشور«إذا رجعنا إيل اإلسالم جند أن 

  :فقال) ( أمر ا نبيه  لويل األمر عن املشاورة فإن اهللا تعايلغىن                

                          )ولقد روي عن أيب هريرة رضي اهللا . )٢
إن اهللا تعاىل أمر «: وقد قيل. )(  )٣(حابه من رسول اهللا  مل يكن أحد أكثر مشورة ألص: عنه أنه قال

 وليستخرج منهم الرأي فيما مل يرتل فيه وحي من أمر ، وليقتدي به من بعده،ا نبيه لتأليف قلوب أصحابه
ولقد أثىن . فغريه أوىل باملشورة) (وإذا كان هذا بالنسبة للرسول . )٤( »احلروب واألمور اجلزئية وغري ذلك

  : هللا على املؤمنني بذلك يف قوله تعاىلا                 

       )٥(.  
 يرتل فيه وحي من ومما سبق نرى أن الشورى وسيلة لتأليف القلوب مما يؤدي إىل استخراج الرأي فيما مل

 واستخراج الرأي يعين إعمال أذهان من يشاورون للوصول إىل ،أمور تتصل بتنظيم احلياة يف شىت مناهجها
   أمثل

                                     
(1) - Latham. G. P.: T. P. Steele and L. M. Saart. The Effects of Participation and Goal 

Difficulty On Performance. Personnel Psychology 35 (1982).  
  . ١٥٩ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 2(
  . يذرواه الترم) 3(
  . ٨٩ – ٨٨ ص ،جع سابق مر.. السياسة الشرعية:ابن تيمية) 4(
  .٣٨ اآلية – سورة الشورى –القرآن الكرمي ) 5(



 

 ٢٩٥

 وال خيفى ما هلذه املشاورة من أثر طيب يف نفوس العاملني وأثر يف ،احللول للمشكالت ووضع أمثل القرارات
ف القلوب يأيت من إشعار األفراد بكيام وبأمهيتهم وبأم ليسوا وتألي. حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة عالية

جمرد أدوات لإلنتاج وإمنا هم أصحاب حق يف إدارة املنشأة اليت يعلمون ا ويف وضع وتقرير السياسات 
  . واألساليب اليت يسريون عليها ويلتزمون ا

وهي األسرة كما يدل على ذلك قوله تعاىل  ،وتبدأ الشورى يف اإلسالم عند تكوين اللبنة األوىل للمجتمع
  : يف شأن تربية الطفل ورضاعته ونظام ذلك                     

                                   

                                      

        )١(. 
ق إبداء الرأي يف نظام تربية الولد وإرضاعه واشترط القرآن يف ذلك إرادا مع إرادة وإذا كان للزوجة ح

 فإن ذلك يكون شأا معه يف كل ما يعترضهما من شئون حتتاج إىل التشاور ، ورضاها مع رضاه،الرجل
 مث أشركاه ،ان يف أمور األسرة ويف حل مشكالا فإذا شب الطفل بني أب و أم يتشاور.)٢(والتبادل يف الرأي 

 فعندما يلتحق بعمل ، من أخالقهبعد ذلك يف إدارة أمورها فإنه بذلك يشب ويكرب وقد أصبحت املشورة خلقاً
 أجاد يف املشورة وكيفية  وإن كان مرءوساً.. كثري املشورة ملرءوسيه كان دميقراطياًأو بوظيفة فإن كان رئيساً

  .  البناءةتكوين وإبداء الرأي السليم وإعالن املقترحات
وإذا كانت املشورة يف اإلسالم تبدأ يف جمتمع األسرة فإا متتد إىل إدارة دفة الدولة فالقرآن الكرمي حيكي 

  :لقي إليها كتاب سليمان عليه السالم فيقول اهللا تعاىللنا قصة ملكة سبأ مع تابعيها عندما أُ     

         

                                     
  . ٢٣٣ من اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 1(
  . ١٧٠ ص ، مرجع سابق،اإلسالم عقيدة وشريعة: الشيخ حممود شلتوت) 2(



 

 ٢٩٦

                             

         )١( . 
واقف على سبيل  مبدأ الشورى فقد طبقه القادة املسلمون من بعده وهذه بعض امل)(كما طبق النيب 

  . املثال ال احلصر
 من املهاجرين بد فيه من مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا رجاالً كان إذا نزل بأيب بكر الصديق أمر ال -

 ولقد ألزم أبو بكر تابعيه مببدأ الشورى فلقد دعا عمرو بن العاص وسلم إليه .)٢(واألنصار وأخذ رأيهم 
اجليش فانصرف إىل فلسطني وكاتب أبا عبيدة وأجنده إذا أراد وال تقطع  قد وليتك هذا :الراية وقال له

 .)٣(  إال مبشاورتهأمراً
يف أمر حرب ) اهلرمزان(أما عمر بن اخلطاب فكان يستشري العدو الذي ال يأمنه كما فعل يف مساع رأي  -

 :وهو القائل .)٥(دارم وكان يأمر تابعيه بأن تكون الشورى هي األساس الذي تقوم عليه إ ،)٤(الفارسية 
 .)6(تقص  والثالثة مراد ال يكاد ين، والرأيان كاخليطني املربمني،اخليط السحيلكالرأي الفرد 

 فلم يستقل أحدهم برأي وإمنا كان رأي ،وكما كان احلكام يشريون على أصحام فكذلك كان افتقاده -
 فقد كانت الشورى هي السياسة ،ة ومتعددةواألمثلة يف احلروب اإلسالمية كثري. .اجلماعة هو النافذ

  .)7(الغالبة عند مجيع القادة املسلمني 

                                     
  .٣٣ – ٣٢ اآلية – سورة النمل –القرآن الكرمي  )1(
  . ١٠٧ ص ٢ مرجع سابق ج–ضارة العربية اإلسالم واحل: يحممد كرد عل) 2(
  . ١١٠ ص ،املرجع السابق) 3(
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 ٢٩٧

  : اآليت )1(هذا ويشترط اإلسالم يف تطبيق الشورى 
  .  من أصول العقيدة أو العبادةراء ما مل متس أصالًكفالة احلرية التامة يف إبداء اآل-١
 اجلماعة فال قيمة يف اإلسالم للشورى اليت لي يف سياسةم أن تكون الشورى حقيقية له أثرها الع-٢

  .  مث خيتار ما يراه هو نفسه..تقتصر على جمرد مساع الرئيس لوجهات نظر وآراء ومقترحات مرءوسيه
ة د حىت ال يتقيد به املسلمون دون حي خاصاً للشورى نظاماً)(هذا ومل يضع القرآن الكرمي وال الرسول 

 وما ، وما تدركه البشرية الناضجة، هلم من اختيار ما يتاح للعقول ومتكيناً،عنه وذلك رمحة م وتوسعة عليهم
 .)٢(  فاألمر يف الوسيلة سهل ميسور،دام املقصود هو أصل املشورة

ا حتفز العاملني وترفع معنويام كما وإذا كانت أفضل أساليب القيادة اإلدارية هي القيادة الدميقراطية أل
 من الزمان، عشر قرناً  منذ أربعة مقررة سلفاً فإن الشورى يف اإلسالم،يف القرن العشرينتقول اإلدارة احلديثة 

 ، كما اعترب اإلسالم الشورى صفة مدح، على كل رئيس أن يطبقه يف جمال عمله دينياًواجباًواعتربها اإلسالم 
لضمانات لتحقيق مبدأ الشورى  ولقد جاء اإلسالم بنوعني من ا،مدح اهللا ا مجاعة املؤمنني يف كتابه الكرمي

 والنوع الثاين هو ، النوع األول هو احلث على تربية النشء على خلق الشورى يف حميط األسرة،عملياً
 ويف هذا . يف جمال إدارة املنظمات املختلفة كما أوضحنا أعالهالضمانات اليت وضعها لتطبيق الشورى تطبيقاً

رة احلديثة تتفق مع اإلسالم وإن كانت ليست يف نفس الدرجة من النوع األخري من الضمانات جند أن اإلدا
   فإا يف اإلدارة ، هذه الضمانات يف اإلسالم لتحقيق واجب ديينعالقوة فبينما توض

                                     
  . ٤٥٤ – ٤٥٢ ص ، مرجع سابق،عةياإلسالم عقيدة وشر: الشيخ حممود شلتوت) 1(
  . مل تظهر كتابة املرجع) 2(



 

 ٢٩٨

 أما .ونزعام للسيطرة واالستقالل بالرأي  وى األشخاصاحلديثة توضع لتحقيق أهداف املنظمة وتتأثر كثرياً
  . مانات فلقد انفرد به اإلسالم دون اإلدارة احلديثةالنوع األول من الض

  :  التغذية العكسية-د
 إن األثر التحفيزي الناتج مع إعطاء العاملني تغذية عكسية عن مدى تقدمهم يف حتقيق األهداف يعد أمراً

ن مستوى أدائهم خبار العاملني عإ ويف احلقيقة لقد أثبتت األحباث أن جمرد . بل هو عالمة بارزة وملموساًثابتاً
  ).1(حىت يف غياب وجود أهداف موضوعة هلذا األداء يكون له أثر إجيايب على حتفيزهم

 وعندما ،ومع ذلك تكون التغذية العكسية أكثر أمهية عندما تكون هناك أهداف موضوعة ألداء العاملني
ة املوظف من مقارنة أدائه  ففي هذه احلالة متكن التغذية العكسي.تكون هذا األهداف صعبة التحقيق نسبياً

 حىت يتحقق اهلدف وهذه )رفع اجلهد أو ختفيضه(باهلدف املوضوع مث عمل التعديالت املطلوبة على أدائه 
 لذلك فإن وجود أهداف موضوعة ،التعديالت يف األداء كان من الصعب عملها يف غياب التغذية العكسية

ألداء ومدى تالؤمه مع األهداف املوضوعة يكون هلما ترشد األداء ووجود تغذية عكسية توضح مستوى هذا ا
  . التأثري اإلجيايب على حفز العاملني

ولقد سبق أن أوضحنا يف نظرية املساواة أن اإلسالم مل يقتصر فقط على التفرقة بني اد واملقصر بل 
 هلذه  أو عقاباًواباًاشترط ضرورة وضع درجات لإلجادة يف األداء ودرجات للتقصري فيه وأن يتفاوت اجلزاء ث

 اشترط ضرورة أن  وأنه أيضاً وتوقيتاً ونوعاًشترط ضرورة حتديد العمل واهلدف حجماًي كما أنه ،الدرجات
 إىل أنه  عقب األداء مباشرة وال شك أن كل هذه الضوابط جتعل املوظف مطمئناً أو عقاباًيكون اجلزاء ثواباً

   على أدائه عادالًسينال جزاًء

                                     
(1) Becker. L. J. «'Joint Effect of Feedback and Goal-Setting on Performance». A Field Study 

of Residential Energy Conservation. Journal of Applied Psychology 63 (1978): 428-433.  



 

 ٢٩٩

 بذل أقصى أداء ممكن لديه وأن الفرد يراقب نفسه بنفسه وهو األقدر على معرفة أخطائه بنفسه وحتفزه إىل
من اهللا عز وجل قبل أن مراقب ومن مث يكون لديه نظام ذايت للتغذية العكسية عن مستوى أدائه ألنه حيس بأنه 

  .  من جانب رئيسهيكون مراقباً
  : اخلالصة والنتائج: خامساً

  :  احتواه البحث إىل نتيجة أساسية مؤداها كالتايلخنلص من كل ما
 غري مترابط، بينما تناوله الفكر  ومتناثراًإن تناول نظريات الفكر اإلداري ملوضوع التحفيز كان جمزءاً

  .اإلسالمي بشكل متكامل وكلي وشامل وهذا يؤكد الفرض األساسي الذي قامت عليه هذه الدراسة
 وما وضعه اإلسالم من قواعد وضوابط وأسس حتكم ،لفكر اإلداريومن خالصة ما قدمته نظريات ا

باإلضافة إىل النموذج اإلسالمي اليقيين يف التحفيز والذي اقترحناه ضمن حمتويات البحث - فإنه ،عملية التحفيز
  :  لعملية التحفيز على النحو التايلعند حتليل نظرية التوقع، فإننا ميكن أن نقدم إطاراً

  .  واملبادئ اإلسالمية يف النشء منذ نعومة أظافره غرس القيم-١
 وحتديد شروط ومواصفات العمل  ملموساً فعلياً واقعاً»العمل عبادة« تكرمي العمل والعاملني وجعل مبدأ -٢

بدقة وحتديد املهارات والقدرات الالزمة لتأديته عند االختيار مع إتاحة احلرية للشخص يف اختيار ما 
  .  من أعماليتناسب مع قدراته

 فتح اآلفاق أمام العاملني للوصول بإنتاجيتهم إىل أقصى درجة ممكنة وذلك بتدريبهم على تقوية وإشباع -٣
  . حاجة اإلجناز لديهم وحتقيق ذوام

  .  توفري العمل لكل قادر عليه كالتزام من جانب الدولة وإال فعليها إشباع احلاجات الضرورية للمواطنني-٤



 

 ٣٠٠

ساس التعامل بني املرءوسني بعضهم ببعض وبينهم وبني الرؤساء هو احملبة والتكافل واملودة  أن يكون أ-٥
واألخوة والرمحة والعدالة والتعاون واألمانة واإلخالص والصدق واستخدام املشورة الدائمة والتالحم 

  .القوي
ناسب مع قدرة وكفاءة العامل  عدالة األجور وحتديدها صفةً ومقداراً وحتديد وقت دفعها، وكفايتها مبا يت-٦

  . وملا يعول ومبا يتناسب مع ظروف األسعار يف كل زمان ومكان
 التفرقة بني اد واملقصر وأن توضع درجات دقيقة لإلجادة وأخرى للتقصري وأن يلتزم الرؤساء جانب -٧

وأن يكون . ة بني املرءوسنيالدقة يف تقدير اجلزاء ثواباً أو عقاباً لتسقط مساءلتهم أمام اهللا وتتحقق العدال
 أو أساس ذلك كله وجود نظام سليم للرقابة تتضح به معايري األداء وطرق القياس وحتديد االحنرافات سلباً

  .  وكيفية عالجهاإجياباً
 بأول وتنمية نزعة  وجود نظام للتغذية العكسية يتعرف منه العامل أو املوظف على مستوى أدائه أوالً-٨

  . ة عندهالرقابة الذاتي
 تناسب احلافز مع حاجات األفراد وهذه مهمة جيب توجيه عناية كربى هلا ألا سبب فشل كثري من نظم -٩

ويكون ذلك من خالل تدريب الرؤساء والقادة على ذلك وإشراك العاملني وأخذ . احلوافز يف منظماتنا
  . رأيهم عند وضع نظم احلوافز

 . ل باألداء إىل أحسن املستويات تطبيق نظام دوائر الرقابة للوصو- ١٠
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  القيم واملعتقدات اإلسالمية
  وأثرها على السياسات والقرارات التسويقية
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  اجلزء األول
  مقدمة عامة عن البحث

  : ل اإلسالمي يف النشاط التسويقيأمهية املدخ
 وال يزال بالقضايا املتعلقة بعمليات الشراء والبيع وعالقات التبادل بني طريف هذه اهتم اإلسالم قدمياً

العمليات، وحرص على تنظيم هذه العالقة مبا وضعه املشرع من مبادئ وأسس حتافظ على سالمة هذه 
  .س أثره على رفاهية وحتسني معيشة أفراد اتمع اإلسالميالعمليات دون جور طرف على آخر، ومبا ينعك

وحيتاج عاملنا املعاصر إىل الرجوع إىل هذه املبادئ والقيم اليت حددها الشرع حلل كثري من املشكالت اليت 
 يف كل أنشطة احلياة وإذا كان هذا الرجوع مطلوباً. تواجهها اتمعات سواء اإلسالمية أو غري اإلسالمية

اعية والزراعية واخلدمية، فإنّ العاملني باحلقل التسويقي يف أشد احلاجة إىل الرجوع إىل هذه املبادئ الصن
فمن أقدار علماء التسويق ومديري أنشطته يف عصرنا احلاضر اضطرارهم إىل . والتمسك ا واالهتداء ديها

اك مشكالت التضخم العاملي املتواصل، التعامل مع العديد من املشكالت ذات الصبغة احمللية والعاملية، فهن
والقصور يف املواد اخلام ويف مصادر الطاقة، والركود االقتصادي، كما أنّ هناك مذاهب ونظريات محاية 
املستهلك واحلفاظ على البيئة، فكل هذه املشكالت تتطلب من رجال التسويق عامة ويف الدول اإلسالمية 

ى هذه املشكالت أو احلد من تأثريها وذلك بأسلوب يوفق بني هدف خاصة وضع احللول املالئمة للقضاء عل
  .رحبية املشروع، ورضاء املستهلك واملسئولية االجتماعية

فبجانب مراعاة واتباع األسس واملبادئ العلمية املتعارف عليها يف اال التسويقي فإنّ اتباع ومراعاة القيم 
  الدينية واألخالقية اليت حيض عليها
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سوف تساعد رجال التسويق كثرياً يف حل كثري من هذه املشكالت، وتعينهم على اختاذ القرارات الشرع 
التسويقية املناسبة للبيئة الدينية واالجتماعية السائدة، وبذلك يكون التسويق حلقة وصل بني اتمع اإلسالمي 

ني على نشاطاته العمل على تكييف ما وبني األنشطة الصناعية واخلدمية املتوفرة يف هذا اتمع، وعلى القائم
تقدمه املنظمات يف هذا اتمع اإلسالمي ليتالءم مع معتقدات وأخالقيات هذا السوق املتميز الذي حيرص 
أفراده على إشباع حاجام ورغبام املشروعة يف ظل إطار إسالمي، ويبعدون بأنفسهم عن كل ما ى عنه 

  .الشرع
ات اجلديدة ينبغي أن تدرس بعناية حبيث يعمل النشاط التسويقي على حبث فعملية حبث وتطوير املنتج

فال (إمكانية إجياد السلع واخلدمات اليت تساعد على رفاهية اتمع اإلسالمي دون إحلاق الضرر به وبأفراده 
كما ينبغي احلرص وعدم املغاالة يف تصميمات املنتج حبيث يتضمن املنتج عناصر أو ) ضرر وال ضرار

استخدامات غري ضرورية وذلك بعدا عن دائرة اإلسراف والتبذير ملمتلكات اتمع وموارده وطاقاته النادرة، 
كما ينبغي أن تتم عملية تسعري هذا املنتج أو اخلدمة يف ضوء اإلمكانيات املتاحة والطاقات الشرائية للمستهلك 

 يلحق ضررا بالبائعني اآلخرين أو املنافسني ومبا دون مغاالة أو جشع، وأن يتم تسعري السلعة بالثمن الذي ال
  .يضطرهم إىل بيع سلعهم بسعر أقل فتحدث اخلسائر أو تتوقف جتارم وتعامالم

 Profitكما أنّ هدف التسويق وأنشطته يف اتمع اإلسالمي ال ينبغي أن يكون تعظيم الربح 

Maximization –ول الغربية وأمريكا، بل ينبغي أن يكون اهلدف  كما هي الفلسفة السائدة يف كثري من الد
  .حتقيق الصاحل العام وصاحل أفراد املسلمني كمستهلكني
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وعلى رجل التسويق أن يلتزم بالقيم واألخالقيات اليت حيض عليها الدين اإلسالمي فيما يتعلق بعمليات 
ق اليت وقع فيها اإلعالن العصري وسياسات الترويج واإلعالن حىت تبتعد هذه السياسات عن التردي يف املزال
 واحلرص على ذم سلع املنافسني ،من تضليل للمستهلك والكذب عليه وادعاء صفات يف السلعة ال تتوافر فيها

  .إىل غري ذلك من املوبقات اليت تقلل من فوائد اإلعالن.. دف جذب عمالء املنافسني للمعلن
  : من املقدمة السابقة يتضح لنا اآليت

  : لبحثأمهية ا
حياول البحث إلقاء مزيد من الضوء على واحدة من أهم املشكالت اليت تواجه عاملنا املعاصر وهي مشكلة 
نقص املوارد واحلاجة إىل حسن استغالهلا وللتسويق باع كبري يف هذا الصدد، حيث ميكنه تقليل الطلب على 

ا باملستهلك كما ميكنه باتباع القواعد بعض أنواع السلع اليت يعاين اتمع منها نقصا، أو حتدث أضرار
. األخالقية اليت حددها الشرع أن يساعد على إمتام التبادل مبا حيقق صاحل طرفيها دون جور أحدمها على اآلخر

إضافة إىل محايته للمجتمع من كثري من العادات واألمناط اإلنفاقية واالستهالكية يف نواحي تعد من قبيل التبذير 
  .ألموال اليت هي ملك هللا يف املقام األولواإلسراف يف ا
  : حتديد املشكلة

كما يتضح من املقدمة صعوبة الدور الذي يلزم على رجل التسويق القيام به يف ظل األوضاع العاملية من 
تضخم وقصور يف املواد اخلام، ويف مصادر الطاقة والركود االقتصادي، وضرورة قيام رجل التسويق بالتالؤم 

مع ما تنادي به مذاهب ونظريات محاية املستهلك والبيئة، وحل كل هذه املشكالت يتطلب منه والتواؤم 
العمل على اتباع القواعد الشرعية يف عمليات البيع واإلعالن بصورة توفق بني هدف رحبية املشروع ورضاء 

  .املستهلك واملسئولية االجتماعية
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  : فرض البحث
واعد وإجراءات شرعية لتنظيم عملية التبادل قد حقق العدالة بني طريف إن اإلسالم مبا قدمه من معايري وق

هذه العملية، وصاحل اتمع واملسلمني األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل رفع مستوى معيشة أفراد اتمع 
  .اإلسالمي دون ضرر أو إضرار

  : أسلوب البحث
ث ودراسة القواعد الشرعية يف ااالت يتبع الباحث األسلوب التحليلي املقارن وذلك عن طريق حب

 قد يكون – كما نعتقد –التسويقية وحماولة مقارنتها مبا هو متبع يف الفكر اإلداري املعاصر، وهذا األسلوب 
أكثر مالءمة الستظهار وتبيان املدى الذي راعى فيه اإلسالم صاحل طريف العملية التبادلية مبا يؤدي إىل إمتام هذه 

واؤم وانسجام ولتوضيح كيف أنّ اتباع هذه القيم والقواعد الشرعية سوف يساعد كثرياً يف حل العملية يف ت
  .كثري من املشكالت االقتصادية اليت تواجهها معظم اتمعات

  : تنظيم البحث
  : يتألف البحث من أربعة أجزاء رئيسية

ري فيه إىل أمهية املدخل اإلسالمي يف النشاط يف اجلزء األول منا حناول وضع تقدمي عام عن البحث نش
التسويقي، ومن حتليلنا هلذا األمهية نستنبط أمهية البحث واملشكلة اليت حناول وضع حل مناسب هلا من منظور 
إسالمي كما حناول يف هذا اجلزء وضع الفرض الذي يعتمد عليه هذا البحث وكذا حتديد أسلوب البحث 

  .وتنظيمه وتعميمه
زء الثاين فقد خصص ملناقشة أمهية رؤية القيم واملعتقدات اإلسالمية كأحد مقومات البيئة التسويقية أما اجل

  الشاملة، واليت يرى الباحث أا ال تقل أمهية عن باقي املقومات األخرى كالبيئة الدميوغرافية واالقتصادية



 

 ٣١٣

اجلديد للبيئة التسويقية الشاملة حاولنا حتديد والتكنولوجية والسياسية والثقافية، ولتوضيح هذا الركن واملقوم 
أهم السمات واالجتاهات الثقافية السائدة يف اتمع اإلسالمي وأثر التغري يف القيم واملعتقدات الثانوية على 
العالقات بني الناس وغريهم من العناصر احمليطة، وهي كلها أمور يلزم على رجل التسويق الناجح أن يراعيها 

  .يف احلسبان عند وضع ورسم السياسات التسويقيةويأخذها 
أما اجلزء الثالث فيهتم بتقدمي دراسة حتليلية لبعض السياسات والقرارات التسويقية من منظور إسالمي، 

  : حيث تتم مناقشة وحتليل القضايا التالية يف أربعة أقسام وهي
  .إلسالمتالقي مفهوم التسويق االجتماعي مع مفهوم البيع والشراء يف ا .١
 .القواعد الشرعية للسياسات التسعريية يف اإلسالم ومقارنتها بسياسات التسعري املعاصرة .٢
 .القواعد الشرعية والقيم األخالقية للسياسات اإلعالنية .٣
 .اجتاه بعض اتمعات غري اإلسالمية إىل األخذ ببعض القيم اليت نادى ا اإلسالم يف اال التسويقي .٤

  .بع واألخري للخامتة وتقدمي بعض التوصيات مث املراجع العربية واألجنبيةوخيصص اجلزء الرا



 

 

  



 

 ٣١٥

  اجلزء الثاين
  رؤية القيم واملعتقدات اإلسالمية
  كأحد مقومات البيئة التسويقية

  : القيم واملعتقدات اإلسالمية ركن من البيئة التسويقية–أوالً 
ئة تسويقية كبرية ومعقدة وكثرية التبدل والتحول، يعمل املشتغلون بعمليات ختطيط وإدارة املنتجات يف بي

 –واليت ينبغي على املشروع التكيف معها وترقبها إن هو أراد لنفسه النجاح واالزدهار، وتتكون البيئة الكبرية 
 من جمموعة متكاملة من القوى واملؤسسات الرئيسية اخلارجية واليت تتصل اتصاال –كما يراها علماء التسويق 

ولقد قسم علماء التسويق البيئة التسويقية الكبرية إىل البيئات الدميوغرافية، واالقتصادية، . املشروعوثيقا ب
  .والطبيعية، والتكنولوجية، والسياسية والثقافية

وحنن نرى أن تضاف إىل هذه املكونات البيئية التسويقية القيم واملعتقدات اإلسالمية واليت يلزم على رجال 
م ا ودراستها وحتليلها بعناية وحماولة التكيف معها عند قيامهم بوضع السياسات واختاذ التسويق االهتما

 يشكل – كما هو معلوم –فاتمع اإلسالمي . القرارات التسويقية إذا هم أرادوا ملنظمام النجاح واالزدهار
مثابة ثقافية وحضارية يتميز ا القيم واملعتقدات للناس الذي يعيشون فيه مبا جيعل من هذه القيم واملعتقدات 

فإذا ما جاز لنا النظر إىل هذه القيم واملعتقدات ذه النظرة، فإنّ من الضروري أن يلم رجل . هذا اتمع
التسويق يف ظل اتمع اإلسالمي بسمات واجتاهات هذه الثقافة، والتعرف على مدى تأثريها على قراراته 

  .واستراتيجياته التسويقية
  : يف اتمع اإلسالمي ما يليالسائدة هم السمات واالجتاهات الثقافية فمن أ



 

 ٣١٦

  :  استمرارية وصمود القيم واملعتقدات اجلوهرية اإلسالمية-١
 فأما األوىل ،الناس يف اتمع اإلسالمي ميتلكون الكثري من القيم واملعتقدات بعضها جوهري واآلخر ثانوي

 فإنّ غرسها وتأصيلها يف جمتمع معني حيتاج إىل درجة عالية من املثابرة  وهي القيم واملعتقدات اجلوهرية–
 الصالة ومبا نزل عليه من الوحي مشرعاً) (واالستمرارية، فاتمع اإلسالمي يؤمن باهللا ووحدانيته، وبرسوله 

عتقد بضرورة التردد كما ينظر هذا اتمع إىل العمل على أنه عبادة، وي. والزكاة والصيام وحج بيت اهللا احلرام
على بيوت اهللا، وبأمهية وضرورة الزواج، كما يقضي اإلسالم بضرورة أن يتحلى املسلم بصفات متيزه عن 
غريه كاألمانة والصدق والبعد عن الغش والنميمة وحرم عليه الزنا والسرقة والقذف إىل غري ذلك من 

نة وتكسبه اجتاهات وسلوكيات معينة نراها ونلمسها املعتقدات الراسخة واألصيلة اليت تصبغ املسلم بصبغة معي
يف حياتنا اليومية، ولقد استمرت هذه القيم واملعتقدات وتناقلت لألجيال عن طريق اآلباء وبالفطرة اليت فطر 

 : اهللا الناس عليها حيث إن اإلسالم دين الفطرة كما يقرر ذلك القرآن الكرمي يف قوله تعاىل        

         )1( . ،والفطرة هي ما أودع اهللا يف اإلنسان من ميول وغرائز يقوم عليها عقل مفكر مدرك
مث تأصلت هذه القيم واملعتقدات يف مجاعات املسلمني وتعززت عن طريق املؤسسات الدينية واالجتماعية 

  .كوماتاملختلفة من معاهد دينية ومساجد ومدارس ومنشآت أعمال وح
وجبانب هذه القيم واملعتقدات الدينية اجلوهرية يتمتع الناس بقيم ومعتقدات ثانوية من تلك اليت قد تكون 
عرضة للتغري والتحول بعوامل القوى االجتماعية احلديثة، وهذا ال يتعارض مع طبيعة الدين اإلسالمي احلنيف 

ات العصر دون احنراف أو حيدة عن الطريق الصاحل لكل زمان ومكان والقادر على التكيف مع كل متطلب
   على سبيل –القومي، فاالعتقاد بضرورة وأمهية الزواج 

                                     
  .٣٠ اآلية – سورة الروم –لقرآن الكرمي ا (1)



 

 ٣١٧

  . يعترب اعتقاداً أساسياً وجوهرياً، يف حني أنّ االعتقاد بضرورة الزواج يف سن مبكرة يعترب اعتقاداً ثانوياً–املثال 
عتقدات الدينية اجلوهرية أو يسعى إىل تسويق وهلذا، فإنّ على رجل التسويق أال حياول تغيري القيم وامل
فمصمم األزياء واملالبس يف الدولة اإلسالمية . منتجات أو خدمات تتعارض مع هذه القيم وتلك املعتقدات

 أو –احلريصة على تطبيق الشريعة اإلسالمية وااللتزام بتعاليمها إذا حاول تصميم مالبس للسيدات فوق الركبة 
 من – ألنه –ء اجلسم أو حتدد معامله فإنه لن جيد سوقاً هلا بني سيدات ونساء هذا اتمع اليت تربز بعض أجزا

وجهة نظرهن يهاجم املعتقدات والقيم الدينية اجلوهرية لكل من الرجال والنساء على السواء، أما تصميمه 
ينية للمجتمع اإلسالمي ألزياء مزركشة وحديثة ولكنها يف ذات الوقت ليست خارجة عن القيم والتقاليد الد

 من جانب الرجال والنساء حيث إنه واحلالة هذه مل خيرج على املعتقدات  قاسياًفسوف ال يواجه هجوماً
  .اجلوهرية هلذا اتمع

  :  تفرع الثقافة اجلوهرية إىل ثقافات فرعية-٢
 يف معتقدات ون معاً من أناس يشترك– شأنه يف ذلك شأن كثري من اتمعات –يتألف اتمع اإلسالمي 

 بعض االحنرافات كاجلرائم والفوضى، إضافة إىل – مع ذلك –وقيم أصلية وجوهرية إال أنه ال تزال هناك 
وجود اختالفات واجتهادات يف القيم واملعتقدات الثانوية اليت يؤمن ا الناس وتشكل يف جمموعها ثقافات 

 خمتلفة لكثري يب يف خمالطة اتمعات األخرى يظهرون نظماًفرعية، فأهل الفكر واألثرياء، والذين كان هلم نص
وسوف ينعكس . من القيم واملعتقدات اكتسبوها من خربام باحلياة ومن مواجهتهم لكثري من املواقف املختلفة

  .هذا كله بطبيعة احلال يف شكل أمناط خمتلفة لسلوك ورغبات املستهلكني
 من االختالفات  الفرعية بني جيل وآخر واليت تنشأ أساساًبل إننا نالحظ وجود فروق يف الثقافات

  .والفروق فيما يتحصل عليه الناس من خربات



 

 ٣١٨

ومواقف يف احلياة، فنحن يف كثري من األحيان نرى أنّ األجداد يف اتمع اإلسالمي حمافظون يف أذواقهم، 
  : وحريصون يف اإلنفاق امتثاال لقول اهللا عز وجل              

      )1( . يف حني نرى أنّ جيل اآلباء أو الوالدين يعمل مبشقة وجبدية وينفق الكثري يف
ذين مل يبلغوا وال) اجليل احلايل(سبيل شراء الكثري من املستلزمات بالتقسيط وباالئتمان، يف حني يبدي أوالدهم 

  .من العمر الثامنة عشرة اهتماماً قليالً بالعمل واهتماماً أكرب باالستهالك
  :  تغري وحتول القيم الثانوية-٣

 فإنّ – كما سبق وذكرنا –على الرغم من أنّ القيم واملعتقدات الدينية اجلوهرية تتسم بالثبات والدوام 
ل التنظيم والرقابة، حيث إا قد تنتشر بسرعة بني أفراد هناك بعض الظواهر الثقافية اليت تستجد وتستأه

اتمع، وقد تقضي على بعض قيمه األصلية، وهنا ينبغي على رجل التسويق التمسك والتحصن بالقيم 
واملعتقدات اليت حددها الدين اإلسالمي احلنيف اليت تساعده على مواجهة هذه الظواهر، كما أنّ عليه محاية 

شار وتوغل هذه الظواهر ال مساعدا وتروجيها، فال ننسى كيف أنّ ثقافة بعض اجلماعات اتمع من انت
 قد أثرت وانعكست على طريقة تصفيف The Beatles والبيتلز The Hippiesالشاذة مثل مجاعات اهليبيز 

احلدوث، وما مل فانتقال الثقافة وحتوهلا من جمتمع آلخر أمر كثري . الشباب لشعورهم وطريقة ونوعية مالبسهم
يدرك رجل التسويق عواقب ذلك على شباب اتمع املسلم، وما مل يتحصن باألخالق واملعتقدات الدينية يف 

  .تروجيه هلذه الثقافات يف شكل سلع وخدمات فإنه بذلك يكون قد أساء لإلسالم وإىل جمتمعه إساءة بالغة

                                     
  .٦٧ اآلية –رة الفرقان و س–القرآن الكرمي  (1)



 

 ٣١٩

ه أمر ال يزال صعباً، وحيتاج عناية كبرية من جانب إال أنّ قياس التغري الثقايف وإمكانية التنبؤ بتحول
وعلى القائمني عليها اللجوء إىل رجال التسويق يف هذا الصدد إلجراء البحوث الالزمة . املؤسسات اإلسالمية

  .للتعرف على مدى حتول هذه القيم وتأثري القيم املستوردة على أخالقيات وقيم اتمع اإلسالمي
يه أنّ على رجال التسويق إدراك الفرق بني نظام القيم السائد، وبني االجتاهات ومما جيدر التنبيه إل

والتحوالت يف نظام القيم، ففي اتمع اإلسالمي يرى الناس أنفسهم سعداء باإلميان باهللا وبرسوله واالنصياع 
األسرية، ويتسمون ألوامر اهللا، والبعد عما ى عنه، كما أم يقدرون أمهية صلة الرحم ويقدسون احلياة 

 باألمانة والشرف والصدق، وهذه كلها متثل نظام القيم السائد ومن ناحية أخرى جند أنّ هناك اجتاهاً واهياً
إال أنّ مثل هذا السلوك ال ميارسه سوى نسبة .  باألعراف والقواعد املرعية حنو السلوك األقل متسكاًوضعيفاً

 سوف يرغبون يف تقدمي سلعهم إىل اموعات ملنتجني امللتزمني إميانياًوعلى هذا فإنّ كبار ا. ضئيلة من اتمع
 باألعراف والتقاليد املتمسكة بالقيم السائدة، يف حني أنّ صغار املنتجني قد يرون يف اموعات األقل متسكاً

  .سوقاً رائجة ملنتجام وخدمام
  : لعالقات بني الناس وغريهم من العناصر احمليطة أثر التغري يف القيم واملعتقدات الثانوية على ا–ثانياً 

 متعددة من العالقات كان هلا التأثري على األمناط لقد أخذ هذا التغري يف القيم واملعتقدات الثانوية أشكاالً
  : السلوكية، األمر الذي يتطلب من رجل التسويق االهتمام بدراستها وحتليلها، وتتمثل هذه العالقات يف اآليت



 

 ٣٢٠

  : القة الناس بأنفسهم ع–أ 
ومن املؤسف أنّ هذه العالقة أخذت شكل التحول من االهتمام باآلخرين إىل االهتمام بالذات وحتقيق 

 رغبات الذات، وكأم نسوا قول اهللا عز وجل يف معرض مدح بعض املسلمني        

       )1( .ا قول الرسول الكرمي وتناسو)( املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشد
ونظراً لتغلب املاديات على الروحانيات، جند أنّ كثرياً من الناس حياولون يف أيامنا هذه . ) )2بعضه بعضا

تهم التركيز على إشباع حاجام اخلاصة وعلى اإلجناز الذايت مستهدفني إشباع احلاجات اليت يؤدوا على طريق
إن بعض الناس يسعون اليوم إىل حتقيق . اخلاصة دون اتباع أو مراعاة لتقاليد اآلخرين، أو حىت حماولة إرضائهم
  : كل ما ميتعهم ويبهجهم من احلياة الدنيا، وبالتايل يثار التساؤل التايل

  .ماذا يعين هذا التحول يف هذا النوع من العالقات بالنسبة لرجل التسويق؟
 جماالت عديدة لتحقيق هذا االجتاه حنو اإلجناز الذايت، حيث مييل الناس يف – بصفة عامة –إن للتسويق 

ظل هذه العالقة إىل طلب السلع واخلدمات اليت متأل أوقات الفراغ كصناعات احلرف اليدوية، والرحالت، 
 عن السلع واخلدمات والفنون والرياضة وإقامة معسكرات الشباب، ودور التسويق يتمثل يف الترويج واإلعالن

اليت تشبع هذه الرغبات دون إسراف أو متادي دون أن يكون هلا التأثري على القيم واملعتقدات الدينية السائدة، 
ما حيض املسلمني ) (أو تتعارض معها واليت ال تبعد اإلنسان عن التفاعل مع اآلخرين، ويف أحاديث الرسول 

  .اخليل، ويدفعهم إىل الترويح عن النفسعلى تعليم أبنائهم على الرماية وركوب 

                                     
  .٩ من اآلية – سورة احلشر –القرآن الكرمي  (1)
  . كتاب املظامل ، ومسلم يف كتاب الرب والصلةواه البخاري يفر (2)



 

 ٣٢١

  :  عالقة الناس باآلخرين-ب
وغالباً ما يفضل الناس قضاء حيام .  الختالف طبائع البشرختتلف عالقات الناس بعضهم ببعض تبعاً

بدرجات متفاوتة من االختالط بدءا من الشخص الذي يتجنب العيش مع اآلخرين أو االختالط م إىل 
كما أنّ هناك . اعي احملب لالختالط والذي ال يشعر بالسعادة وباحلياة إال يف صحبة اآلخرينالشخص االجتم

واتمع اإلسالمي حيض .  مع اآلخرين وتبسطاً من الناس يرغب يف تكوين عالقات أكثر انفتاحاً ثالثاًنوعاً
مثل املؤمنني يف توادهم  الناس على التراحم والتواصل وحسن اجلوار واحلرص على الصحبة الصاحلة الطيبة،

احلديث وحيث الناس على عيادة املريض ومشاركة املسلم ألخيه املسلم يف أفراحه وأتراحه . ) )1 وترامحهم
وغري ذلك من الفضائل احلميدة اليت من شأا خلق روح املودة واحملبة والتعاطف بني املسلمني بعضهم ببعض، 

راسة هذه العالقات بني الناس وغريهم بل ويسعى إىل إجياد املنتجات ورجل التسويق الناجح هو الذي حياول د
  .اليت تساعد على توطيد أواصر الود واحملبة بني الناس

  :  عالقات الناس باملؤسسات-جـ
تتأثر القرارات السياسية والسياسات التسويقية إىل درجة كبرية بعالقة ونظرة الناس إىل املؤسسات الكبرية 

شاعرهم حنوها وذلك مثل الشركات واألجهزة احلكومية واجلامعات واملدارس واملستشفيات، وباجتاهام وم
 من العمالة، ومن أموال  كبرياً متتص قدراً– خاصة اململوك منها للدولة –فمثل هذه املؤسسات الكبرية 

 أفراد اتمع املسلمني يف شكل إنفاقات واستثمارات، ولذا ينبغي أن تنال هذه املؤسسات استحسان وقبول
  اإلسالمي، ففي أي جمتمع من 

                                     
  .رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الرب والصلة واآلداب(1) 



 

 ٣٢٢

اتمعات توجد دائماً جمموعات من الناس تتقبل هذه املؤسسات وجمموعات أخرى ترفضها وتوجه إليها 
  .االنتقادات القاسية

وعلى وجه العموم ميكن القول بأن الناس يف األساس مستعدون للعمل يف املؤسسات الكبرية ويعتمدون 
 يف إجناز وحتقيق ما حيتاجه اتمع ومع ذلك فإنّ االجتاه الشائع اآلن مييل إىل تناقص الوالء هلذا كثرياً عليها

املؤسسات حيث مييل الناس إىل إعطائها أقل القليل، وتقل تدرجيياً ثقتهم ا، فأخالقيات العمل بدأت تتالشى 
  .وتتهاوى تدرجيياً

 أي تناقص الوالء للمؤسسات وبالتايل خيلق هذا االجتاه دوراً – وهنا تتعدد املضامني التسويقية هلذا االجتاه
فسوف تواجه الشركات واملؤسسات يف اتمع اإلسالمي بتحديات كبرية . كبرياً للعاملني يف حقل التسويق

كما أنّ على رجال التسويق يف الدولة . تتطلب اكتشاف طرق جديدة لبناء ثقة املستهلكني ا ومبنتجاا
مية أن يعيدوا النظر من آن آلخر يف االتصاالت اإلعالنية املتاحة للتأكد من أنّ الرسائل املوجهة إىل اإلسال

كما أنّ من واجب رجال التسويق تفحص ودراسة كل . املستهلكني ال تؤدي إىل فقدان ثقتهم ذه املؤسسات
يم، ولذا فإننا نرى ضرورة أن تفاعالت هذه الشركات مع مجهورها للتأكد من أا تسري على الطريق السل

حتول هذه املنظمات اهتماماا إىل الرقابة االجتماعية وأن تعمل على تنوير وذيب عالقاا العامة كي حتصل 
  .على عالقات إجيابية مع مجاهريها من املستهلكني

  :  عالقة الناس بالطبيعة–د 
 ودرجات متفاوتة، فهناك هو اآلخر أشكاالًولقد حدث حتول آخر يف عالقة الناس بالطبيعة والذي يأخذ 

البعض الذي يشعر باخلضوع واخلنوع للطبيعة يف حني يشعر البعض اآلخر بانسجام وتآلف معها، بينهم ال 
   إىل فرض سيطرته وسيادته على الطبيعة وجبانب ظاهرة سيطرة البشريزال البعض اآلخر مياالً



 

 ٣٢٣

إال أنّ . ى أا كرمية وسخية، وأن ثرواا وكنوزها ال حدود هلاعلى الطبيعة يوجد من ينظر إىل الطبيعة عل
أحدث اجتاه اآلن حنو الطبيعة يتمثل يف التحذير واحلذر من أا قريبة الزوال، وأن زينتها وزخرفتها لن يدوما 

  .، ولذا ازداد قلق البشر وأدركوا أنّ كثرياً من أنشطتهم سوف تدمر هذه الطبيعةطويالً
 سبحانه وتعاىل على عباده أن سخر هلم األرض مبا فيها وما عليها من جبال وحبار وأار ولقد من اهللا

. وأشجار ودواب، وأمرنا سبحانه بضرورة السعي فيها ابتغاء الرزق وكرم اهللا اإلنسان على كل املخلوقات
 : يقول اهللا سبحانه وتعاىل                        

                                   )1( . ويف
تغالل لصاحل اإلنسان ولرفاهيته، وبذا هذا دعوة للنفع واالنتفاع من الثمرات يف الطبيعة واستغالهلا أفضل اس

تتاح لرجال التسويق فرصة اكتشاف ما يف الطبيعة من منافع صاحلة لالستهالك واالستعانة ا يف إدارة عجلة 
  .اإلنتاج
  :  عالقة الناس بالكون-هـ

ننا ويف حني ال يوجد خالف أو شك بني املؤمنني املعتنقني للدين اإلسالمي حول أصل نشأة الكون، فإ
جند أنّ اتمعات األخرى اليت تدين بغري اإلسالم خيتلف فيها الناس يف نظام معتقدام حول هذه القضية ففي 

 وعلى الرغم من أنّ يف الشعب األمريكي من يعترب من أهل الكتاب، فإنّ من – على سبيل املثال –أمريكا 
وتشحب على مر السنني، كما أنّ ظاهرة تناقص  بل وممارستهم لدينهم تضمحل –الواضح أنّ عقيدم الدينية 

 اليت حتاول Evangelical movementsرواد الكنائس تتزايد باستمرار رغم تزايد حركات التبشري لإلجنيل 
   كما أنّ بعض البواعث واحلوافز الدينية مل –دعوة الناس إىل العودة إىل دينهم 

                                     
  . ، والتسخري معناه جعل األشياء يف متناول عقل اإلنسان وحتت يده٣٢ اآلية – سورة إبراهيم –لقرآن الكرمي ا(1) 
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 والبواعث إىل اهتمامات متزايدة بالديانات الشرقية يفتقدها األمريكيون فحسب، بل حتولت هذه احلوافز
Eastern religions بالتصوف Mysticism وبالدجل والسحر والشعوذة Occult . وميثل األمريكيون

اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل دراسة اليوجا واجلري وراء األفكار والتأمالت الغامضة املبهمة والبعيدة عن 
  .احلقيقة والواقع
ا الصدد تتعدد املتضمنات التسويقية وإن كانت ختتلف من جمتمع آلخر وفقاً ملدى متسكه بالقيم ويف هذ

واملعتقدات الدينية، ففي أوربا وأمريكا قام التسويق بزيادة جهوده ونشاطاته يف خلق كثري من املتع الدنيوية وما 
عة املادية وارتبطت وتضامنت مع الرتعة يساعد على االستمتاع باحلياة الدنيا بأكرب قدر ممكن حىت تفشت الرت

  .الدنيوية
 وإجيادية تطويرية Marketingأي أن وظيفة التسويق يف اتمعات األوروبية وأمريكا وظيفة حتفيزية 

Developmental Marketing وحتويلية Conversional Marketing وذلك بتحويل الناس الراغبني 
  .عن سلعة معينة إىل راغبني فيها

تمعات اإلسالمية املتمسكة بقيم وعقائد دينها فإنّ دور ووظيفة التسويق جد خمتلفة، فعلى أما يف ا
املشتغلني بالتسويق توجيه جهودهم حنو القضاء على حب الدنيا، ومتع احلياة الزائفة ومقاومة كل املوبقات 

رب الذي بدأ جنم ونور اإلميان  واليت وردت إلينا من الغThe Secular Attractionsواملغريات الدنيوية 
  : يأفل عنده وحىت ال ينطبق علينا قوله اهللا عز وجل           

                                   

              )1(.  

                                     
  .١٤ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي (1) 
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 وذلك بتحويل الناس Conversional Marketingويف هذا الصدد فإنّ دور التسويق هو دور حتويلي 
 راغبني عنها، كما وأن التسويق الراغبني يف سلعة حمرمة أو مكروهة أو مضرة أو تتعلق بلذات احلياة الدنيا إىل

 يعلب دوراً كبرياً يف هذا الصدد حيث يسعى رجل التسويق إىل تدمري الطلب Counter Marketingاملضاد 
أو الرغبة يف سلعة معينة أو خدمة معينة تتعارض مع قيم ومعتقدات املسلمني كحمالت مقاومة املخدرات 

 بالقيم وحث الناس على اإلقالع عن هذه العادات، كما وأن رجل والتدخني وأفالم الفيديو واألغاين املخلة
 عن طريق إقالل الطلب على منتج معني Demarketingالتسويق يستطيع استخدام سياسة ختفيض التسويق 

 كتقليل –أو خدمة معينة إما بصفة مؤقتة أو دائمة حيث يتم استخدام أدوات التسويق العادية بطريقة عكسية 
  .)1(عة أو اخلدمة، أو تقليل اإلعالن عنها أو زيادة أسعارهامتاحية السل

باختصار شديد، يوجد اآلن اجتاهات وحتوالت يف القيم الثقافية الثانوية واليت تتضح يف التحول من 
 العمل ومن ،االهتمام باآلخرين إىل االهتمام بالذات وحتقيق الذات، ومن اإلشباع اآلجل إىل اإلشباع الفوري

 التحول أخريا مث الرمسية وغري املفتوحة العالقات إىل الرمسية العالقات من والتحول امليسرة السهلة احلياة إىل الشاق

 راغبني من الناس حتويل التسويق دور ويف الدنيوي، واالرتباط التكيف إىل بتعاليمه والتمسك الديين التكيف من

 الضارة وكذلك بعينها وخدمات سلع على الطلب لتقلي أو إلغاء على والعمل عنها، راغبني إىل السلعة يف

  .باتمع

                                     
ان هذا هو دور رجل التسويق ، فما هو دور العلماء والدعاة ورجال األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلسالم ؟ إذا ك (1)

  . احملرران-
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  الثالث اجلزء
  التسويقية والقرارات السياسات لبعض حتليلية دراسة

  إسالمي منظور من
 الشرعية القواعد من إطار يف التسويقية والسياسات القرارات بعض حتليل الدراسة من اجلزء هذا يف حناول

 الفكر يف املتبعة السياسات وبني الفكر هذا بني املقارنات إجراء طريق عن ذلكو اإلسالمي الفكر حددها اليت

   :أربعة مباحث يف التالية القضايا ودراسة حتليل اجلزء هذا يف حناول أخرى وبلغة .املعاصر اإلداري
   :اإلسالم يف والشراء البيع مفهوم مع االجتماعي التسويق مفهوم تالقي :األول املبحث

 – املعاصر اإلداري الفكر به جاء ما كأحدث -االجتماعي التسويق فلسفة بأن قلنا إذا كثرياً غايلن ال لعلنا
 ال قاعدة على فتأسيساً اإلسالم، يف البيوع عمليات مفهوم مع كثرية نواحي يف ومتالقية متقاربة تكون أن إىل متيل
 عملية طريف على يلزم اليت الشرعية اعدالقو من بسياج والشراء البيع عمليات املشرع أحاط ضرار، وال ضرر

 للمجتمع العام الصاحل الوقت ذات يف وحيقق وعدالة توازن يف صاحلهما حيقق مبا ا وااللتزام مراعاا التبادل

  .اإلسالمي
 الشراء جهاز بتحديد وذلك التبادل عملية شقي كأحد الشراء عملية تنظم اليت الشرعية القواعد فهناك

 القواعد أيضاً توجد كما .الشراء وأسعار املشتراة والكميات األصناف، ومواصفات ختصاصاتهوا ومسئولياته

 عملية وكذا فيهما، توافرها الالزم والشروط والترويج اإلعالن وإجراءات األسعار حتديد حيث من للبيع الشرعية

  .هلا املناسبة عاملواض يف البحث هذا مدى على نناقشها أمور كلها وهذه اجلديدة، األسواق فتح
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 خمتلف يف الشرعية القواعد هذه اتباع إىل اإلسالمي جمتمعنا يف التسويق ومنظمات أجهزة أحوج وما

 وشيوع السكاين، النمو يف وتفجر املوارد يف وندرة البيئي، بالفساد يتسم عصر يف وذلك التسويقية األنشطة

 تتمثل اليوم فالقضية االجتماعية، للخدمات املتزايد اإلمهال وظاهرة بأسره، العامل مستوى على التضخم حاالت

 أيضاً تقوم املستهلكني ورغبات حاجات وتلبية أهدافها، حتقيق على تعمل عندما املنشأة أو املنظمة كانت إذا فيما

  .الطويل األمد على واتمع املستهلكني اهتمامات بتحقيق وبالضرورة
 حتقيق شرط يف يتمثل اإلسالم يف البيوع ومفهوم االجتماعي ويقالتس مفهوم بني والتالقي املقارنة ووجه

 فيشترط للمجتـــمع، أو THE  EXCHANG التبادل أو التعاقد لطريف بالنسبة سواء وللدين للمال الصالح

 والرشيد .رشيدين يكونا أن واملشتري البائع ومها THE EXCHANGE PROCESS التبادل عملية طريف يف شرعاً

ألنه عندهم . هو املصلح ملاله، ولدى الشافعية هو املصلح ملاله ودينه. )1(واحلنابلة واملالكية احلنفية اءفقه عرف يف
وصالح املال املقصود هنا يعين . )2(من ضعف حزمه عن دينه الذي هو أعظم من ماله ال يوثق له يف ماله

ساع األسواق وتنوعها فإنّ صالح املال لن ويف جمال التسويق، فإنه مع ات. احملافظة عليه وإمناؤه وعدم تبذيره
 على متييز وحتديد حاجاته ورغباته، وعلى التمييز بني البدائل املختلفة اليت يتحقق إال بكون املستهلك قادراً

تشبع هذه احلاجات والرغبات، ويكون املشروع أو املنظمة قادرة على تلبية هذه االحتياجات والرغبات مبا 
  .اتمع بصفة عامةحيقق صاحلها وصاحل 

 كمفهوم معاصر يصلح متاماً لتحقيق هذا The social marketingويف رأينا التسويق االجتماعي 
  الصاحل لكل من املستهلك واملشروع وللمجتمع بصفة

                                     
  . وما بعدها٨٣ ص ٢ جـ ١٩٧٩ األردن – امللكية يف الشريعة اإلسالمية ، مكتبة األقصى –عبد السالم العبادي . د (1)
 ص ٢ ج ١٣٥٢ / ١٩٣٣ مطبعة مصطفى احلليب مبصر سنة –تاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج  مغين احمل–اخلطيب الشربيين  (2)

٧.  
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عامة، وميكن تعريف التسويق االجتماعي كما قرره كوتلر بأنه اجتاه إداري يؤمن بأن املهمة األساسية للمنظمة 
ديد حاجات ورغبات واهتمامات األسواق املستهدفة، ويئة املنظمة لتسليم اإلشباعات املرغوبة بكفاءة هي حت

 صاحل ورفاهية كل من املستهلك واتمع وهذا – أو تزيد من –وفعالية تفوق املنافسني هلا بطريقة حتافظ على 
  .هو تعريف كوتلر كما حدده

 مع القواعد الشرعية املنظمة لعمليات  متمشياً–املفهوم السابق  ذا –وحىت يكون التسويق االجتماعي 
  : الشراء والبيع يف اإلسالم ينبغي أن يضمن هذا التعريف االفتراضات التالية

أن رغبات املستهلكني ال تتفق متاماً ودائماً مع املعتقدات والقيم والقواعد الشرعية، وقد تتعارض مع  .١
طويل وهنا يكون على التسويق العمل على إجياد نوع من التوافق اهتمامات اتمع على األمد ال

  .واالنسجام بني هذه االهتمامات مبا حيقق الصاحل العام للمجتمع اإلسالمي
 لتلبية رغبام واهتمامام وكذا اهتمامات يتزايد تفضيل املستهلكني للمنظمة اليت تبدي اهتماماً واعتباراً .٢

 واململوكة أساساً( وحىت تستمر هذه املشروعات وتستخدم املوارد املتاحة ورغبات اتمع طويلة األمد،
بكفاءة وفعالية عليها أن تقدم للمستهلكني ما يتفق والقيم واملعتقدات اإلسالمية من سلع ) للمجتمع
 .وخدمات

بل أن مهمة املنظمة تتمثل يف خدمة األسواق املستهدفة بالطرق اليت ال حتقق فحسب إشباع الرغبات،  .٣
 .وحتقق أيضاً الفائدة الفردية واالجتماعية طويلة األمد وذلك كأساس جلذب املستهلكني واحملافظة عليهم

باختصار، ينبغي أن يأخذ التسويق االجتماعي يف احلسبان أربعة اعتبارات عند اختاذ القرارات التسويقية 
  : ومبا ال يتعارض مع القواعد الشرعية وهذه االعتبارات هي



 

 ٣٣٠

  .اإلسالمي اتمع ومعتقدات قيم مع تتعارض ال اليت املستهلك ورغبات حاجات .١
 .املستهلك ومصاحل اهتمامات .٢
 .املنشأة ومصاحل اهتمامات .٣
 .اتمع ومصاحل اهتمامات .٤
  .املعاصرة التسعري بسياسات ومقارنتها اإلسالم يف التسعريية للسياسات الشرعية القواعد :الثاين املبحث 

 عن اليت التسويقية األدوات أهم من املختلفة املشروعات تقدمها اليت واخلدمات املنتجات تسعري عملية تعترب

 أو السلعة توفري وكذا األرباح، وحتقيق للمشروعات املبيعات زيادة من أهدافه حيقق أن النشاط هلذا ميكن طريقها

  .املناسب وبالسعر املناسب واملكان املناسب الوقت يف وللمجتمع للمستهلكني اخلدمة
 ويف العام، الصاحل حيقق ومبا وعدالة توازن يف املعاملة طريف مصلحة حيقق اهتماماً باألسعار اإلسالم ويهتم

 كان وإن املتعاملني حلرية تترك الرأمسايل النظام ظل يف فاألسعار النظم، من غريه عن اإلسالمي النظام خيتلف ذلك

 على الكبري التأثري للبائع يكون حيث املعامالت، سوق يف حلريةا هذه فقدان إىل بوضوح يشري الفعلي الواقع

 شراء إىل يضطر أو حريته )املشتري( املستهلك يسلب بينما واالتفاقيات االحتكارات طريق عن لصاحله األسعار

  .ورغباته إمكانياته مع كثرياً يتفق ال بسعر
 عوامل االعتبار يف باألخذ وذلك لألسعار زيةاملرك األجهزة طريق عن األسعار تتحدد االشتراكي النظام ويف

 كل يف البائعة وهي فقط، الدولة وإدارة رغبة وفق تتحدد األسعار أنّ أي والطلب العرض ظروف أقلها عديدة

  .األحوال



 

 ٣٣١

 فإنّ التبادل عملية طريف مصلحة وحتقيق التوازن على املعامالت فيه تقوم الذي – اإلسالمي النظام يف أما

  :تعاىل اهللا يقول حيث املتعاملني بني الكامل التراضي على بناء تتحدد األسعار      
                      )1(. حياول من فإنّ وبالتايل 

 ال قد الذي للواقع التراضي حتقيق اإلسالم يترك وال بالباطل، صاحبه مال آكل فكأنه حتهملصل التراضي على التأثري
 إىل تؤدي اليت وتوجيهاته بأحكامه التسويقية اإلجراءات من الكثري أحاط ولكنه التبادل عملية طريف أحد ينصف

 وبيع الركبان، وتلقي والتواطؤ واحلصر االحتكار عن بالنهي الدينية النصوص وردت فلقد الكامل، التراضي حتقيق

 ملا املمتثلني غري ليلزم يتدخل أن – عملي كإجراء – للحاكم جيوز بل أنواعه، بكافة والغش والنجش لباد حاضر

 مبراقبة ويكتفي مطلقاً التسعري حول الراجح الرأي هو وهذا املثل سعر أو التوازن بسعر بالتعامل بالنصوص ورد

  .)2(الشرع عنه ى ما ارتكاب وعدم األسواق
 سوق أهل وجوه جيمع أن ولإلمام :بقوله لذلك السليمة السياسة التسعري جبواز القائلني املفكرين بعض وحيدد

 هلم فيه ما إىل فينازهلم يبيعون وكيف يشترون كيف فيسأهلم صدقهم على استظهاراً غريهم وحيضر الشيء ذلك

 سياسة التسعري تأخذ يف االعتبار تكاليف الشراء أو الصنع، وهكذا نرى أنّ. )3(به يرضوا حىت سداد وللعامة
  وحركة البيع، وحتقيق األرباح للتجار أو 

                                     
  .٢٩ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي  (1)
 ، وابن القيم ٦٥م ص ١٩٣٧ مطبعة كمربج – معامل القربة يف أحكام احلسبة نقل وتصحيح روبن ليوي –ابن األخوة  (2)

  .٣٧٣م ص ١٩٧٧ مطبعة املدين –حممد مجيل غازي . رعية حتقيق دالطرق احلكمية يف السياسة الش
  .٣٧٤ ص – املرجع السابق –ابن القيم  (3)



 

 ٣٣٢

 ربح ال ومبا رضاء غري من عليهم سعر إذا ألنه بالسعر التجار ورضاء العمالء أو املستهلكني على والتيسري البائعني

أي أنّ التسعري يدور حول التوازن . )1(الناس موالأ وإتالف األقوات واختفاء األسعار فساد إىل أدى فيه هلم
  .املنشود يف املعامالت

  : سياسات تسعري السلع واخلدمات يف اإلسالم
   :رئيسيتني جمموعتني إىل تقسيمها ميكن للتسعري عديدة صوراً اإلسالمي الفقه يعرف

  .عليها سوتتأس بالتكاليف ترتبط تسعريية سياسات -
 .التبادل عملية طريف بني بالتراضي وتتعلق والطلب العرض بظروف ترتبط تسعريية سياسات -
   :التكاليف أساس على التسعري سياسات – أوالً

لقد سبق الفكر اإلسالمي الفكر اإلداري املعاصر يف حتديده لألسعار على أساس التكاليف والذي يطلق 
 بصفة كلية على أساس التكلفة بصرف عليه يف الوقت احلاضر بالتسعري على أساس التكلفة حيث يتم التسعري

وحتديد السعر على أساس التكاليف يتم يف اإلسالم بناء على مثن الشراء . النظر عن الظروف السائدة للطلب
  .)2(األول وهو ما يطلق عليه بيع املراحبة، والتولية، والوضعية
ولو تفحصنا الفكر .  أو مبلغ كربح للبائع إليه نسبة منهفبيع املراحبة سعر البيع فيه مثن الشراء األول مضافاً

  التسويقي احلديث يف هذا الصدد سنجده وقد أخذ ذه السياسة التسعريية وأصبحت شائعة بني كثري من 

                                     
  .نفس املرجع السابق (1)

  .٥٩١ بغداد ص – مكتبة املثىن – املقدمات –بن رشد  (2) 



 

 ٣٣٣

 فبيع املراحبة ذا املفهوم السابق ال خيتلف عن التسعري بإضافة مبلغ معني إىل التكلفة األساسية، –املشروعات 
  . إليها نسبة من الربح مضافاً– أو الشراء – كبري عن التسعري على أساس نفقة اإلنتاج كما ال خيتلف إىل حد

  .وبيع التولية حيدد سعر البيع فيه بثمن الشراء األول بال زيادة أو نقصان أي بال ربح أو خسارة
  .ا بيع خبسارةأما بيع الوضعية ففيه حيدد السعر بثمن الشراء األول بعد خصم نسبة منه أو مبلغ معني، وهذ

وعادة ال تلجأ املنظمات اليت دف إىل الربح إىل اتباع أي من السياستني األخريتني إال يف حالة االضطرار 
كأن تكون طبيعة السلعة تقضي بضرورة التخلص منها بسرعة دون انتظار لغالء األسعار، أو حلول كساد 

ة نقدية وال ميكن االنتظار حىت حوالة األسواق كما بسوق السلعة، أو أن يكون املشروع حباجة ماسة إىل سيول
  .)1(يقول أحد الفقهاء جبواز البيع بأقل من رأس املال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح

إال أنّ ما جتد اإلشارة إليه أنّ كال من السياستني األخريتني ومها بيع التولية وبيع الوضعية قد استعانت ما 
  . ال دف إىل حتقيق الربحكثري من املنظمات اليت

فيما يتعلق ببيع التولية، وحيث حيدد السعر بثمن الشراء األول دون زيادة أو نقصان أي بال ربح أو 
خسارة، فقد استخدمته بعض املنظمات اليت ال دف إىل الربح كاملستشفيات واجلامعات واحتادات العمال، 

 احلديث سعر التكلفة الكلي، وتلجأ هذه املنظمات إىل هذه ومجعيات املستهلكني ويطلق عليه الفكر اإلداري
  .السياسة عندما تود االعتماد على ذاا يف متويل أنشطتها

                                     
  .١٧٥ ص ٢ مرجع سابق جـ – مغين احملتاج –اخلطيب الشربيين  (1)



 

 ٣٣٤

وحبيث يكون املقابل الذي يدفعه املستهلك ميثل املصدر الوحيد للدعم املايل، ولتربير ذلك يقول أنتوين 
 ملنتجاا لربح يف وضع احملتكر فعليها أال تضع أسعاراًوهريزلنجر أنه إذا كانت املنظمات اليت ال دف إىل ا

تفوق أو تزيد عن التكاليف ألا إن فعلت ذلك فسوف حتصل على مزايا ال مربر هلا من وضعها االحتكاري، 
 وأضافا بأنه ال جيوز أيضاً هلذه املنظمات أن –كما أنّ ذلك يتعارض مع سياستها كمنظمة ال دف إىل الربح 

  .ل من التكاليف الكلية حيث إن ذلك يعين تقدمي اخلدمات بأقل مما تستحقهتسعر بأق
وأما فيما يتعلق ببيع الوضعية وحيث يتم التسعري بثمن الشراء األول بعد خصم نسبة منه أو مبلغ معني 

ن احلاالت فإنّ بعض املنظمات اليت ال دف إىل الربح قد جلأت أيضاً إىل اتباعه يف كثري م) أي البيع خبسارة(
ويطلق عليه األسعار املدعمة أو املنخفضة وذلك عندما ترغب هذه املنظمات يف حث الناس على استهالك 
منتجاا كما هو واضح يف مشروعات تنظيم األسرة، وكذا عندما تلجأ حكومات كثري من الدول النامية إىل 

ينة من السماد أو املخصبات، وأيضا تطبق استخدام األسعار املدعومة حلث املزارعني على استخدام أنواع مع
هذه السياسة السعرية على بعض اخلدمات الصحية وخدمات التعليم حلث الناس على تلقي العلم والعناية 
بسالمة صحتهم، كما تطبق احلكومات هذه السياسة يف أوقات معينة ويف ظروف بذاا حيث تقدم اخلدمات 

  . أو عندما تتعرض بعض املناطق بالدولة إىل كوارث طبيعيةإىل ضحايا عدوان بعض الدول املعادية
مما سبق يتضح كيف أنّ سياسة التسعري على أساس التكلفة هلا تطبيقاا يف اإلسالم قبل أن يتعرض هلا 
الفكر اإلداري املعاصر، كما وأن أهم ما يتطلبه الشرع يف هذه السياسة التسعريية هو الصدق يف اإلخبار بثمن 

  . وتدليساًاألول الذي ينبين عليه سعر البيع والكذب يف ذلك يعد غشاًالشراء 



 

 ٣٣٥

  :  سياسات التسعري على أساس ظروف العرض والطلب–ثانياً 
واموعة الثانية من سياسات التسعري يف اإلسالم هي اليت تنبين على أساس ظروف العرض والطلب دون 

والتراضي بني البائع واملشتري وهذا القسم من أقسام التسعري إما ويتحدد السعر هنا باالتفاق . النظر إىل التكلفة
  .أن يكون مساومة أو مزايدة

. )1(فبيع املساومة يكون بالتفاوض بني البائع واملشتري حىت يتفقا على السعر من غري تعريف بكم اشتراها
دون تأثري على التراضي لكل وفضالً عما حييط به اإلسالم من رعاية بضرورة أن تتم الصفقة يف سوق مفتوحة و
دليل ذلك ما أخرجه ابن . منهما، فإنّ اآلداب اإلسالمية تقتضي الصدق والسماحة والوضوح يف املساومة

 فإذا أردت أن أبتاع الشيء مست به ،يا رسول اهللا إين أبيع وأشتري: أنّ امرأة قالت. )2(ماجه يف مسنده
دت أبيع الشيء مست به أكثر مما أريد مث وضعت حىت أبلغ الذي أقل مما أريد حىت أبلغ الذي أريد، وإذا أر

  .)3(  إذا أردت البيع والشراء فاستامي مبا تريدين): (فقال هلا النيب . أريد
وتظهر أمهية هذا اإلرشاد النبوي يف أنّ اتباعه ينشر الثقة بني املشروع وعمالئه ويوفر جهد رجال البيع 

  .كل تؤثر على مسعة املنظمة وشهراوما جيره ذلك من خالفات ومشا
أنّ رجال شكى  فهو نصب السلعة والنداء عليها وبيعها بأعلى سعر، فقد روى أنس –أما بيع املزايدة 

من :  فأتاه ما فقال، قدح وحلس،بلى: ما بقي لك شيء؟ قال: الشدة واجلهد فقال له) (إىل النيب 
  أنا: يبتاعهما؟ فقال رجل

                                     
  .٦٠١ مرجع سابق ص – املقدمات –بن رشد ا (1) 
  . كتاب التجارات٢/٧٤٣ – السنن –بن ماجه ا (2) 
رواه ابن ماجه بنحوه يف كتاب التجارات باب السوم ، واحلديث ضعفه األلباين ، انظر ضعيف سنن ابن ماجه حديث  (3) 

  .٢٩٠ص  بريوت – دار العلم للماليني – ، وانظر املالكي الغرناطي ، قوانني األحكام الشرعية ٤٧٩رقم 



 

 ٣٣٦

ويقول . )1(  من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درمهني فباعهما له): (م، فقال النيب أبتاعهما بدره
  .)2(الفقهاء بأنه إذا أعطى رجالن مثناً واحدا يف سلعة تشاركا فيها أو اختص ا أحدمها إن كانت مما ال تقسم

 ني طريف التعامل تراضياًوهكذا يتضح أنّ أسعار البيع يف الفكر اإلسالمي يلزم أن تتحد يف ضوء التراضي ب
 دون حماولة التأثري على رضاء أحدمها، ويف ظل سوق مفتوحة، كما يلزم أن يراعى يف ذلك الصدق كامالً

  .والوضوح مبا حيقق مصاحل املشروع للبائع يف حتقيق أهدافه
ريية األخرية،  ذه السياسات التسعومما جتدر اإلشارة إليه أنّ الفكر اإلداري املعاصر بدأ يأخذ حديثاً

فعندما .  من قيمة التكاليفويطلق عليها طلب السوق حيث يتم التسعري بناء على مدى حدة وقوة الطلب بدالً
 تفرض أسعار  يتم تقاضي أسعار مرتفعة، ويف حالة ما إذا كان الطلب ضعيفاً وحاداًيكون الطلب قوياً

  .منخفضة حىت ولو كانت التكاليف واحدة يف كلتا احلالتني
 يف الفكر اإلداري املعاصر حتت مسمى التسعري على أساس املنافسة وتطبق كما وأن بيع املزايدة يظهر جلياً

هذه السياسة يف حالة قيام املنظمة بتحديد أسعارها على أساس ما يتقاضاه املنافسون من أسعار وليس على 
  .أساس الطلب أو التكاليف

 ميارس كثرياً هذه السياسات التسعريية ويطبقها –بق توضيحه  كما س–ورغم أنّ الفكر اإلداري املعاصر 
يف كثري من احلاالت، إال أا ختلو من الصدق والوضوح، وال تتم يف سوق مفتوحة، ولكنها سياسات تتخذ يف 

  كما أا ال تراعي مصلحة . الكتمان دف اإلضرار باملنافسني والقضاء عليهم
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 ٣٣٧

.  عامة، يضاف إىل ما سبق أا تفتقد شرط التراضي بني طريف عملية التبادلاملستهلك أو مصلحة اتمع بصفة
ودليلنا على افتقاد . وهي كلها قيم وقواعد حث عليها الشرع وحرص على توافرها يف املعامالت التجارية

القوانني املمارسة التسعريية يف الغرب هلذه القيم اجتاه كثري من دول الغرب وكذا أمريكا إىل سن الكثري من 
والتشريعات اليت حتاول عن طريقها تقومي عملية التسعري واحلد من استخدام هذه األداة كوسيلة جلذب العمالء 

أو اإلعالن عن تقدمي السلع بأسعار أقل من أسعار الغري دون أن يكون هذا اإلعالن . من شركة إىل أخرى
  . عن احلقيقةمعرباً

  : أمهية اإلعالن وأهدافه: قيم األخالقية للسياسة اإلعالنيةالقواعد الشرعية وال: املبحث الثالث
ال ميكن اعتبار اإلعالن من األنشطة احلديثة يف الدول الصناعية، ولكنه نشاط قدمي مارسته البشرية منذ 

فلقد قام الرومان بدهان احلوائط لإلعالن عن مباريات مصارعة العبيد واألسرى اليت . بداية التاريخ املدون
ي مبوت أحد املتصارعني أو كليهما، كما قام الفينيقيون بطالء اجلدران اليت تعلوها صخور ناشئة على تنته

طول الطرق التجارية يسطرون وميجدون سلعهم وبضائعهم اليت يبيعوا وهذا النوع من اإلعالن هو السلف 
ايات الشاهقة، أو اإلعالنات املنتشرة لإلعالن العصري احلديث الذي يستخدم الالفتات املعلقة يف اهلواء فوق البن

يف العراء، ويف أيام اإلغريق وخالل العصر الذهيب كان هناك البائعون املتحولون ينتشرون يف أثينا ينادون على 
  .)1(البضائع باإلضافة إىل قيامهم بإذاعة البالغات العامة

سالمي الذي أحاط هذا النشاط  ذكر اإلعالن يف الفكر اإل– أو لعلهم تناسوا –ولقد نسي املؤرخون 
  بالكثري من القواعد الشرعية والقيم األخالقية

                                     
 .1986. New York. McG row Hill Co: New York( th ed 4 Advertising: Wright et al. John S )1(

   



 

 ٣٣٨

اليت مل يهتم ا الفكر الغريب أو مل يفطن إليها إال يف العصر احلديث حني بدأت بعض احلكومات واجلهات 
وبقات واملآخذ اليت املعنية وضع القوانني والتشريعات املنظمة هلذا النشاط ومحاية املستهلك واتمع من بعض امل

  .يتسم ا اإلعالن والترويج يف زماننا هذا
فهناك اإلعالن اإلخباري أو اإلعالمي .  لنوع اإلعالن نفسهوبالنسبة ألهداف اإلعالن فإا تتعدد تبعاً

الذي يهدف إىل إخبار وإعالم السوق عن املنتج اجلديد وعن االستخدامات اجلديدة للمنتج، واألسعار اليت 
 ا، كما يوضح اإلعالن كيف يعمل املنتج، حياول تقليل خماوف املستهلك من املنتج، كما حياول بناء يباع

  .مسعة طيبة للمنظمة صاحبة املنتج
كما أنّ هناك اإلعالن احلاث أو احملفز والذي يستهدف تكوين تفضيالت املستهلك ملاركة معينة وتشجيع 

، وتغيري تصورات املستهلك وانطباعاته عن أمهية املعطيات حتول املستهلكني إىل سلع ومنتجات املعلن
واملكونات املختلفة للمنتج، وحتفيزه وحثه على الشراء الفوري، وهذا النوع من اإلعالن قد يأخذ شكل 

كما قد يأخذ هذا . اإلعالن التنافسي الذي حياول إجياد الطلب االنتقائي أي إجياد الطلب على ماركة بعينها
ل اإلعالن املقارن والذي يهدف إىل بناء وتأسيـس أفضلية ومتيز ملاركة معينة باملقارنة مباركة اإلعالن شك

  .)1(أخرى من نفس نوع املنتج
 من اإلعالن يسمى اإلعالن التذكريي الذي يهدف إىل تذكري املستهلكني  ثالثاًكما وأن هناك نوعاً

 جعل املستهلكني  إياهم مبكان توافر املنتج، حماوالًاًباحتمال احلاجة إىل املنتج يف املستقبل القريب، مذكر
  حمتفظني يف ذاكرم

                                     
(1) William I.. Wilke and Paul W. Farris “Comparison advertising” Problem and Potential. 

Journal of Marketing October 1975. 



 

 ٣٣٩

وقد يأخذ هذا النوع من اإلعالن شكل اإلعالن التعزيزي حيث . باملنتج خالل الفصول اليت ال يباع فيها
  . بأنه قد وفق يف االختيار السليميستهدف التأكيد ملن يستعمل اخلدمة حالياً

ونظراً ألنّ املعلن . عدد األهداف اليت يقصدها اإلعالن وذلك بتعدد صوره وأنواعهمما سبق يتضح مدى ت
قد حييد عن الصدق وحتري األمانة وتعمد املغاالة يف ذكر أوصاف املنتج الذي يعلن عنه وغري ذلك من 

لتوجيهات اليت املوبقات واملآخذ، فإننا نرى أنّ املشرع قد أحاط هذا النشاط التسويقي بالعديد من األحكام وا
تضمن األداء السليم هلذا النشاط احليوي، وفيما يلي من صفحات نعرض ألهم القواعد الشرعية املنظمة 

 مقارنة ما حدده الشرع من قواعد باحملاوالت اليت تتخذها دول الغرب – قدر اإلمكان –لإلعالن حماولني 
النشاط اإلعالين والبعد به ما أمكن عن بعض وأمريكا لوضع القوانني والتشريعات اليت تعمل على ضبط هذا 
  .املضار اليت تصيب مصاحل املستهلك واتمع والشركة املعلنة ذاا

  : القيم األخالقية والقواعد الشرعية لإلعالن
لقد حرصت الشريعة اإلسالمية على ربط اإلعالن عن السلع واخلدمات بالقيم األخالقية وببعض 

ليت حتقق لإلعالن فوائده وأغراضه، وتبعد به عن الوقوع يف كثري من األخطاء اإلجراءات أو التوجيهات ا
ويف . واملوبقات اليت تلحق الضرر بالشركة أو املشروع نفسه جبانب إحلاقها الضرر باملستهلك وباتمع ككل
لعالج ذلك ما يؤكد خلود الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل العصور واألماكن حيث تأيت توجيهاا با

  : احلاسم لكل ما يعيب اإلعالن ويقلل من فائدته وذلك يتضح من التحليل التايل



 

 ٣٤٠

 الدعوة إىل الصدق يف التجارة وذلك بالترغيب يف نيل أعلى الدرجات عند اهللا كما جاء يف قول الرسول -١
)(التاجر األمني الصدوق مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني  )1(.  

 عن اإلعالن عن السلعة والترويج هلا بالكذب واخلداع والتلبيس ولقد ورد هذا النهي بتحديد بعض  النهي-٢
الصور اليت يعلن ا البائع عن سلعته ويروج هلا وتنطوي على الكذب واخلداع، وميكن القياس عليها من 

ومن هذه . ر باملستهلكصور ومناذج اإلعالنات املعاصرة طاملا تتفق معها يف علة النهي وهي قصد اإلضرا
 : الصور

كثرة ) املشتري( مدة قبل بيعها ليوهم املستهلك وهي أن يترك البائع حلب الناقة أو غريها عمداً:  التصرية–أ 
ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها فهو خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء ((لقوله . )2(اللنب

ويقيس الفقهاء على التصرية كل ما يؤدي إىل خداع . ) )3أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من متر
األمر الذي جييز قياس ما عليه سلوك . )4(املشتري مثل حبس ماء القناة وماء الرحا اليت يديرها للطحن

بعض املشروعات يف اإلعالن والترويج لسلعة من صبغ املنتجات القدمية وبيعها على أا جديدة، 
  .ر مكونات السلعة، وتعديل تاريخ انتهاء صالحيتها خاصة يف األغذيةوالتالعب والتزوير يف ذك

أغوِ وحرض مث « فيما يتعلق بإعالن Kotlerولعل هذه الصورة من اإلعالن هي اليت يقصدها كوتلر   
   حيث هناBait and Swich advertising »اختطف

                                     
 ، ٢١٠أخرجه الترمذي يف السنن واحلاكم يف املستدرك ، وضعفه األلباين ، انظر ضعيف سنن الترمذي حديث رقم  (1)

  .٢٤٦ ص ١٩٧٣ دار الكتاب العريب –ان  حتقيق رضوان حممد رضو-وانظر العسقالين ، بلوغ املرام من أدلة األحكام
  .٦٣ ص ٢ مرجع سابق ذكره جـ – مغين احملتاج –اخلطيب الشربيين  (2)
  .١٠/٣٠صحيح البخاري بشرح الكرماين  (3)
  .٦٣ ص ٢ مرجع سابق جـ –اخلطيب الشربيين  (4)



 

 ٣٤١

 جلنة التجارة –  أخرياً–ولقد حاولت . قيقيةحياول البائع إغواء وجذب اهتمام املستهلك إىل مزاعم غري ح  
 وضع هذه الصورة من اإلعالنات حتت املراقبة Federal Trade Commissionالفيدرالية األمريكية 

  .املشددة للحد من شيوعها
وهو خلق حالة صورية من الطلب على السلعة ليوهم املعلن اآلخرين بأا مطلوبة وبالتايل :  النجش–ب 

ولقد عرف الفقهاء النجش مبا يتفق مع هذا املعىن . )1(  ال تناجشوا):(شرائها، لقوله يرغبون يف 
والعلة يف . )2(أن يزيد يف مثن السلعة املعروضة للبيع ال لرغبة يف شرائها بل ليخدع غريه فيشتريها: بقوهلم

 وقياساً. تفاق مع البائعذلك النهي ما يف النجش من تدليس وتلبيس على املشتري، وعادة ما يتم ذلك باال
عليه فإنّ نشر أرقام غري حقيقية عن املبيعات وتدعيم ذلك بنشر صور أمساء أشخاص قاموا بالشراء أو 

  . يعد من قبيل النجش املنهي عنهيشترون دون أن يكون ذلك قد وقع فعالً
 وفيه عيب ع من أخيه بيعاًال حيل المرئ با :(( إخفاء عيوب السلعة وآثارها السلبية اجلانبية لقوله -جـ

ولذا يلزم على شركات تصنيع األدوية ذكر األضرار أو اآلثار اجلانبية الضارة لبعض . ) )3 إال بينه له
ومن الصور املعاصرة هلذا األسلوب إخفاء بعض الشركات املستوردة . منتجاا، وكذا املنتجات الكهربائية

  .املواد احملرمة شرعاً يف صناعتها كشحوم اخلرتير والكحوللألغذية البيانات اليت تدل على وجود بعض 
إن وصفه للسلعة مبا ليس فيها . )4(ويقول الغزايل يف ذلك.  املبالغة يف ذكر مواصفات السلعة مبا ليس فيها–د 

  كذب، فإن قبل املشتري ذلك فهو

                                     
  .٢٦٤ مرجع سابق ص – بلوغ املرام من أدلة األحكام –العسقالين  (1)
  .٣٧ ص ٢ جـ– املرجع السابق –ربيين اخلطيب الش (2)
  .٢٢٤ ص ٥ ج ١٩٧٣ بريوت – دار اجليل – نيل األوطار –صحيح ابن ماجه ، الشوكاين  (3)
  .٧٥ ص ٢إحياء علوم الدين جـ  (4)



 

 ٣٤٢

 اإلشارة إليه أنّ معظم رومما جتد. ، وإن مل يقبل فهو كذب وإسقاط مروءةتلبيس وظلم مع كونه كذباً  
والواقع امللموس . اإلعالنات احلالية تعتمد على أسلوب املبالغة يف مواصفات السلعة بصفات ليست فيها

  .يف معظم اإلعالنات اليت يتلقاها ويشاهدها الناس يف خمتلف وسائل اإلعالن خري دليل على ذلك
 العديد من القوانني احملرمة هلذا األسلوب ديثاًولقد استنت حكومات كثري من الدول األوروبية وأمريكا ح

  .اإلعالين، واعتربت حماربة ذلك من قبيل السياسة العامة للدولة
 كأسلوب لإلعالن أو الترويج عن السلعة حيث إن املستهلك قد  كما ى اإلسالم عن احللف كذباً-هـ

منفقة أي مروجة . )1(  ربكةاحللف منفقة للسلعة ممحقة لل)(وقد قال رسول اهللا . يغتر بذلك
للسلعة ولكن الربكة ترتع من الصفقة ويقاس على ذلك كل أسلوب يلجأ إليه املسوق لإلعالن والترويج 
عن السلعة ويشتمل على تأكيدات غري صادقة مبا يغتر معها املستهلك، كتقدمي شهادات من ذوي اخلربة 

  .فات خاصة اواملكانة يف اتمع بسالمة السلعة أو توافر مواص
  :  النهي عن حماولة اإلضرار باملنافسني-٣

ومما ى عنه اإلسالم أيضاً ويتصل باإلعالن حماولة املعلن اإلضرار بالبائعني أو املنافسني سواء بالذم يف 
سلعهم أو إتيان تصرفات من شأا صرف العمالء عن الشراء من املنافسني، وهذا ال يعين حترمي املنافسة بل هي 

 . ومن اخلري يف املنافسة التجارية تقدمي أفضل اخلدمات للمستهلكني. مطلوبة يف اخلري وليس الضرر    

        )2( . ويرتبط عدم اإلضرار  

                                     
  .٩/٢٠٨صحيح البخاري بشرح الكرماين  (1)
  .٢٦ اآلية – سورة املطففني –القرآن الكرمي  (2)



 

 ٣٤٣

 وما يدعو إليه .)1(  ال ضرر وال ضرار): (باملنافسني بأصل جوهري يف اإلسالم وهو املستفاد من قوله 
ويف شكل إجراءات عملية ورد النهي يف الشريعة اإلسالمية . اإلسالم من اإلخاء والتكافل والوالء بني املسلمني

عن بعض الصور والتصرفات التجارية اليت يقصد ا الترويج واإلعالن عن السلعة وتنطوي على إحلاق الضرر 
  : من هذه الصور. باآلخرين

وليس . )2(وهو يف عرف الفقهاء أن خيرج الرجل من البلدة يتلقى اجللب قبل دخوله فيشتريه:  تلقي الركبان–أ 
النهي عن تلقي الركبان للشراء فقط بل للبيع أيضاً كما يقول الفقهاء والبيع للركبان كالشراء منهم؛ ألنّ 

نّ السوق وقتها كانت وعلة النهي هنا هو أ. )3( والشراء كالبيع فيه واحد،النهي عن تلقيهم لدفع الغنب
حمدودة حبدود جغرافية وتلقي الركبان ينطوي على اإلخبار الكذب عن أحوال السوق حىت يفوز املتلقي 

 على ذلك يف الوقت احلاضر حيث السوق ليست حمدودة حبدود جغرافية  أو شراء، وقياساًبالصفقة بيعاً
ن وملصقات مياثل تلقي الركبان يف علة النهي فإنّ اإلعالن الكاذب يف وسائل اإلعالن من جرائد وتليفزيو

  . حبالة السوقوهو اإلخبار كذباً
ال يبيع الرجل على بيع  :(( النهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو السوم على سوم أخيه لقوله –ب 

بدون أنا أبيعك مثله :  يف مدة اخلياركأن يقول ملن اشترى شيئاً. ) )4 أخيه وال يسوم على سوم أخيه
ال تأخذه وأنا : ويف الصورة الثانية أن يقول ملن يريد شراء شيء. )5(هذا الثمن، أو أجود منه ذا الثمن

  .)6( منه ذا الثمن أو بأقل منهأبيعك خرياً

                                     
  .٢/٥٠١غري التيسري بشرح اجلامع الص (1)
  .٢٢ ص ٢ مرجع سابق جـ – الكايف –ابن قدامة  (2)
  .٢٣املرجع السابق ص  (3)
  .١٩٥٣ دار إحياء الكتب العربية – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي –سنن ابن ماجه  (4)
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 ٣٤٤

فلقد روي .  بالبائعني اآلخرين النهي عن البيع بأقل من سعر املثل، وهو السعر السائد يف األسواق إضراراً-جـ
 له بالسوق، فقال له عمر  بن املسيب أنّ عمر بن اخلطاب مر حباطب بن أيب بلتعة وهو يبيع زبيباًعن سعيد

فالبيع بسعر أقل من األسعار السائدة فيه ترويج للسلعة . )1(إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع من سوقنا
هم، ورمبا اضطروا اراة وبيع كميات أكرب ولكن ذلك من وجه أخر يضر باملنافسني لتحول العمالء عن

ومن املعلوم أنّ هذا األسلوب . البائع الذي يبيع بسعر أقل حىت ال تتعطل أو تتوقف جتارم فيخسرون
تتبعه كثري من املنظمات اليت تتمتع مبراكز احتكارية بغية القضاء على منافسيها وحصوهلا على أكرب نصيب 

  .من السوق
اعد شرعية وقيم أخالقية كل مفكري الغرب وأمريكا يف جمال التسويق ولقد سبق اإلسالم مبا وضعه من قو

ويظهر ذلك . وخاصة اإلعالن؛ حيث مل يفطن الفكر اإلداري الغريب إىل قضية اإلضرار باملنافسني إال مؤخراً
 يف حالة البيع بأقل من – على سبيل املثال – Kotler يف كتابات علماء التسويق فلقد أوضح كوتلر جلياً

لسعر السائد، أنه ال يسمح للبائع أن يبيع بأقل من التكلفة لفترة طويلة بغية حتطيم وإضرار منافسيه وأشار إىل ا
 إليها أنّ القوانني تطلب من جتار اجلملة والتجزئة يف أمريكا إضافة نسبة زيادة على تكاليف الشراء مضافاً

ية صممت حلماية صغار التجار من كبارهم الذين كما أوضح بأن هناك قوانني وتشريعات جتار. تكاليف النقل
  .قد يكون مبقدورهم بيع سلعهم بأسعار تقل عن التكاليف دف جذب املستهلكني

كما أنّ الفكر اإلداري احلديث مل يفطن إال مؤخراً إىل مغبة حماولة زيادة األسعار عن األسعار السائدة يف 
  األسواق دف اإلضرار بالصاحل العام

                                     
 الطبعة – ، الباجي األندلسي ، املنتقى شرح موطأ مالك ، مطبعة السعادة مبصر ٣٦٩ ص – مرجع سابق –ابن القيم  (1)

  .٧ ص ٥ ج - هـ ١٣٣١األوىل 



 

 ٣٤٥

 يكفل حرية املشروعات يف فرض – كما هو معلوم –فاتمع الغريب .  ما يتعلق باملنافع العامةوخصوصا
إن االستثناء . زيادات يف أسعار منتجاا إىل احلد الذي يتحمله السوق إال يف حاالت الرقابة على األسعار

ها القانون فطاملا تتمتع املنافع العامة اجلوهري من حرية التسعري يتمثل يف االستخدامات واملنافع العامة اليت حيدد
بوضع احتكاري يف جماالا اخلاصة، فإنّ من الضروري تقنني عملية تسعريها يف ضوء الصاحل العام، ولذا تقوم 
احلكومات، يف هذه اتمعات من آن آلخر بالتأثري غري الرمسي لكبح مجاح الصناعات األساسية من حماولة رفع 

  .العتبارات تتعلق بالتضخمأو زيادة األسعار 
اجتاه بعض اتمعات غري اإلسالمية إىل األخذ بالقيم اليت نادى ا اإلسالم يف اال : املبحث الرابع
  : التسويقي

لقد كان اإلسالم مبا قرره من مبادئ وقواعد إرشادية وأخالقية لتنظيم عملية البيع واإلعالن عن السلع 
 لكل اتمعات األخرى اليت ال تدين بالدين اإلسالمي فكثرة  سباقا رائداً– كما سبق وأوضحنا –واخلدمات 

املفاهيم والفلسفات التسويقية املعاصرة جعلت املفكرين يف هذه اتمعات يف حرية من أمرهم وكثر تساؤهلم 
  .عما يبتغيه اتمع من نظامه التسويقي وعن األهداف احلقيقية لنظام التسويق

 ذات صلة وثيقة بظاهرة تزايد التدخالت من جانب حكومات كثري – يف نظرنا –اؤالت ومثل هذه التس
من الدول يف تنظيم األنشطة التسويقية املألوفة يف خمتلف املنشآت وذلك عن طريق سن بعض التشريعات 

  والقوانني
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واألخالق واملعتقدات  مل ترق إىل مستوى القيم – كما نرى –والتنظيمات املتعلقة بالتسويق وإن كانت كلها 
  :  وفيما يلي بعض األمثلة ملثل هذه التشريعات–اليت حث عليها الدين اإلسالمي احلنيف 

تقوم احلكومة اهلندية مبنع عمليات تعليم ومتييز السلع الرئيسية املستخدمة على نطاق شعيب : ففي اهلند
ذه العملية يصاحبها ويلزمها عمليات كالسكر والصابون والشاي واألرز بعالمات جتارية على أساس أنّ ه

تغليف مكلفة، وإنفاق ضخم يف عمليات اإلعالن والترويج واليت يتحملها يف النهاية املستهلك يف صورة أسعار 
  .مرتفعة هلذه السلع

كما تلجأ احلكومة الفليبينية حلل هذه املشكلة ذاا باستخدام التسعري االشتراكي أو االجتماعي حيث يتم 
السلع األساسية اليت يستخدمها الفقراء على نطاق واسع بأسعار خمفضة سواء عن طريق الدعم أو رقابة توفري 

  .األسعار
 فتمنع امللكية اخلاصة ألحواض –ويف النرويج حتاول احلكومة منع سلع الترف والرفاهية من األسواق 

من احلكومة بأن املوارد النروجيية حمددة السباحة ومالعب التنس والطائرات والسيارات الفارهة، وذلك اعتقاداً 
 وبدرجة ال تسمح باستخدامها يف مثل هذه األغراض، وهذا املنع يطبق حىت لو كان مبقدور بعض جداً

فاحلكومة هنا دف إىل ترويج فكرة االستهالك . الطبقات الغنية حتمل أسعار وتكاليف هذه السلع الترفيهية
  .امع للسلع واخلدمات الغالية

ويف أمريكا قامت اللجنة التجارية الفيدرالية بوضع وحتديد ثالثة معايري جديدة يف أوائل السبعينات دف 
  : تعزيز الثقة يف اإلعالن

 هو التدليل أو التثبت اإلعالين ألي منتج يتطلب هذا املعيار من املنشأة أن تكون على :املعيار األول
  .ء تتضمنه إعالناااستعداد لتقدمي الدليل املوثق ألي ادعا
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وهو اإلعالن التصحيحي ويتطلب من املنشأة اليت يثبت قيامها بادعاء كاذب يف إعالناا : واملعيار الثاين
 من ميزانية إعالناا التالية يف اإلعالن عن اخلطأ الذي وقعت فيه وأن يتم ذلك اإلعالن على ٢٥نسبة أن تنفق 

  .املأل وللجمهور العام
وهو اإلعالن املضاد فيسمح للجماعات اليت لديها رؤية خمتلفة حول القيمة االجتماعية :  الثالثأما املعيار

ويتمثل هذا يف اجلماعات . ألي نوع من املنتجات أن تستخدم الوسائل اإلعالنية للتعبري عن وجهة نظرهم
  .)1(املناهضة أو املناوئة للتدخني ومن هم على شاكلتها

                                     
(1) William J. Stauton Fundamental of Marketing ٥th ed New York McGraw. Hill 1978 P.7.  
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  اخلامتة والتوصيات
عن السلع واخلدمات اهتماماً كبرياً من جانب والترويج ت قضية البيع والشراء وعمليات اإلعالن نال

املشرع والفكر اإلسالمي بصفة عامة، ونظراً ألن عملية التبادل قد تكون عرضة لشبهة اجلور والظلم ألي من 
تبعد هذه العملية عن التردي يف طرفيها، فقد حرص اإلسالم على وضع العديد من القيم والقواعد الشرعية اليت 

املزالق اليت وقع فيها الفكر التسويقي املعاصر وخاصة فيما يتعلق باإلعالن والترويج، ولو تفحصنا املشكالت 
اليت يواجهها علماء التسويق اليوم جند أم يف أمس احلاجة إىل اتباع هذه القيم وتلك القواعد اليت سوف 

شكالت وتعينهم على اختاذ القرارات التسويقية اليت تتناسب مع البيئة الدينية تساعدهم كثرياً يف حل هذه امل
واالجتماعية السائدة يف اتمع اإلسالمي، فهناك التضخم العاملي املتواصل، والقصور املستمر يف املواد اخلام 

. احلفاظ على البيئةويف مصادر الطاقة، والركود االقتصادي وهناك أيضاً مذاهب ونظريات محاية املستهلك و
 أن يعمل على تكييف ما تقدمه املنظمات يف اتمع اإلسالمي – يف ظل هذه الظروف –وعلى رجل التسويق 

من سلع وخدمات كي تتالءم مع معتقدات وأخالقيات هذا السوق املتميز والذي حيرص أفراده على إشباع 
  .بأنفسهم عن كل ما ى عنه الشرعحاجام ورغبام املشروعة يف ظل إطار إسالمي ويبعدون 

ومن حتليلنا للقواعد الشرعية اليت تنظم عمليات التبادل وما تتطلبه من أدوات تسويقية معينة كالتسعري 
واإلعالن، نرى ضرورة اعتبار القيم واملعتقدات اإلسالمية كركن من البيئة التسويقية ال تقل عن البيئات 

 الشاملة واليت تتمثل يف البيئة الدميوغرافية، واالقتصادية والطبيعية والتكنولوجية األخرى املكونة للبيئة التسويقية
والسياسية والثقافية، كما رأينا أنّ هذه القيم وتلك املعتقدات كثقافة مميزة للمجتمع اإلسالمي تتسم 

  باالستمرارية والصمود واليت ال ينبغي على 
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ليها حيث إا متس جوهر الدين واملعتقدات اإلسالمية، وسوف يواجه رجل التسويق حماولة تغيريها أو التأثري ع
تتفرع إىل ثقافات فرعية كما أن هذه الثقافة اإلسالمية . شديدة من جانب املستهلكني فرادى ومجاعاتمبقاومة 

أيضاً ولقد رأينا . أوجدت األمناط السلوكية والرغبات االستهالكية املختلفة باختالف هذه الثقافات الفرعية
كيف أنّ الكثري من هذه القيم الثانوية قابلة للتغري والتحول مما أدى إىل تغري يف عالقات الناس بأنفسهم 
وبغريهم وبعناصر البيئة احمليطة م من مؤسسات وطبيعة، وبالكون بصفة عامة، ويف هذا الصدد رأينا أنّ 

  .ق املضاد، وفلسفة ختفيض التسويق خباصة التسويق التحويلي والتسويالتسويق يلعب دوراً هاماً
 أحدث ما جاء به الفكر –ولقد حاولنا توضيح مدى الصلة أو التالقي بني مفهوم التسويق االجتماعي 

 وبني مفهوم عملية التبادل يف اإلسالم ورأينا أنّ وجه التالقي يتمثل يف شرط حتقيق الصالح –اإلداري املعاصر 
  . عملية التبادل أم اتمع بصفة عامةللمال والدين سواء بالنسبة لطريف

ويف دراستنا للسياسات التسعريية يف اإلسالم رأينا كيف أحاط اإلسالم هذه اإلدارة التسويقية اهتماماً 
كبرياً لتحقيق مصلحة طريف عملية التبادل يف توازن وعدالة ومبا حيقق الصاحل العام، حيث تتم عملية التسعري 

كما رأينا من حتليلنا للسياسات التسعريية كيف أنّ األسعار يف . كامل بني املتعاملنيعلى أساس من التراضي ال
 عديدة بعضها يرتبط بالتكاليف وهي إىل حد كبري متاثل أساس التكلفة الذي تستخدمه اإلسالم تأخذ صوراً

ليه نسبة منه أو مبلغ كربح  إفبيع املراحبة الذي حيدد فيه سعر البيع بثمن الشراء األول مضافاً. املنشآت العصرية
  .Cost-plus Pricing وأيضا Markup Pricing له يف الفكر املعاصر والذي يطلق عليه للبائع، جند مثيالً
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وأما بيع التولية والوضعية، حيث حيدد السعر يف األول بثمن الشراء األول فقط دون ربح أو خسارة، ويف 
ا كيف أنّ املنشآت اهلادفة للربح ال تلجأ إىل هاتني الصورتني إال يف الثاين بأقل من سعر الشراء األول، فرأين

أوقات الضرورة، وأن املنشآت أو املنظمات اليت ال دف إىل الربح تلجأ إىل هاتني الطريقتني يف كثري من 
لبيع بسعر ويف الفكر اإلداري املعاصر يطلق على احلالة األوىل أنّ ا. احلاالت ومبا يتفق مع اهلدف من وجودها

 وعلى احلالة الثانية أي البيع بسعر مدعم أو منخفض Full-Cost Pricingالتكلفة دون زيادة أو نقصان بـ 
  .Subsidy or Markdown Pricingبـ 

 تناول الباحث دراسة وحتليل القواعد الشرعية اليت حتكم وتوجه عملية اإلعالن عن السلع وأخرياً
عن الكثري من املوبقات واألخطاء اليت تلحق الضرر بالشركة أو املشروع نفسه واخلدمات مبا يبعد هذا النشاط 

فهناك الدعوة إىل الصدق يف التجارة، والنهي عن اإلعالن . جبانب إحلاقها الضرر باملستهلك وباتمع ككل
سلبية اجلانبية، عن السلعة بالكذب والترويج والتلبيس، فال تصرية وال جنش وال إخفاء لعيوب السلعة وآثارها ال

وعدم املبالغة يف ذكر مواصفات السلعة مبا ليس فيها، كما ى اإلسالم عن حماولة اإلضرار بالبائعني اآلخرين 
 على قاعدة ال ضرر وال ضرار، فنهى اإلسالم عن تلقي الركبان وعن بيع الرجل على بيع تأسيساً) املنافسني(

 للفكر اإلداري املعاصر الذي مل يفطن إال ا كان اإلسالم سباقاًويف كل هذ. أخيه والبيع بأقل من سعر املثل
 هلذه املوبقات وقامت حكومات الغرب وأمريكا بسن التشريعات ووضع القوانني، وإنشاء اجلمعيات أخرياً

واللجان اخلاصة بتنظيم ورقابة عملية اإلعالن والترويج، والتسعري، وكذا عمليات املنافسة سواء بزيادة أو 
  .األسعارخفض 
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  التوصيات
  :  ذه التوصيات– على نتائج التحليل السابق خالل هذا البحث  تأسيساً–يتقدم الباحث 

ضرورة إملام رجل التسويق والعاملني يف هذا احلقل بالقيم األخالقية والقواعد الشرعية املنظمة لعملية : أوالً
 للمجتمع اإلسالمي وبالتايل تعترب واحدة من أهم التبادل حيث متثل هذه القيم الثقافة اجلوهرية والثانوية

  .مقومات البيئة التسويقية الشاملة
 للصاحل العام ينبغي أن يتوىل أولو األمر مسئوليتهم يف محاية املستهلك ولصاحب املشروع نفسه وحتقيقاً: ثانياً

 بوصف السلعة مبا ليس تشديد الرقابة على اإلعالنات اليت ال تراعي الصدق واألمانة يف إعالناا سوء
فيها، أو اللجوء إىل الكذب على املستهلك وخداعه، أو إخفاء بعض عيوب السلعة وآثارها السلبية 
اجلانبية، أو اإلعالنات التنافسية اليت تلعب على أوتار خفض األسعار دف جذب عمالء الغري وإحلاق 

خمتصة تكون مهمتها التأكد والتثبيت من الضرر م، ويف هذا الصدد يوصي الباحث بضرورة إنشاء جهة 
صدق اإلعالنات ويكون من حقها مطالبة الشركة املعلنة بتقدمي الدليل املوثق ألي ادعاء تتضمنه إعالناا، 

  .وأن تلتزم هذه الشركات اليت يثبت قيامها بادعاءات كاذبة يف إعالناا بالقيام باإلعالن التصحيحي
ار البيع يف ظل التراضي التام بني طريف عملية التبادل دون حماولة التأثري على رضاء ينبغي أن تتحدد أسع: ثالثاً

أحدمها، وأن يتم ذلك يف ظل سوق مفتوحة كما يلزم أن يراعى يف ذلك الصدق والوضوح مبا حيقق 
  .صاحل املشروع البائع يف حتقيق أهدافه
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تهلك واليت تستخدم على نطاق واسع وشعيب وذلك ضرورة قيام احلكومة بتسعري السلع الضرورية للمس: رابعاً
  .بفرض أسعار خمفضة إما عن طريق الدعم أو عن طريق رقابة األسعار وضبطها

العمل على تشجيع تأسيس وإنشاء مجعيات محاية املستهلك اليت تعمل على إرشاده وتقدمي النصح له : خامساً
جودها واملواصفات اليت ينبغي توافرها وإخبار فيما يتعلق بالسلعة من حيث اجلودة واألسعار ومكان و

املستهلك عن الشركات واملنشآت اليت تتالعب يف أسعار السلعة أو يف مواصفاا إىل غري ذلك من 
  .اخلدمات اليت تستطيع هذه اجلمعيات تقدميها للمستهلك
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 ٣٥٩

  : جماالت النشاط االقتصادي املشروعة: املقدمة
 وأنواعها –المي  يف الفكر اإلس–يتناول احلديث يف هذه املقدمة ماهية جماالت النشاط االقتصادي 

ومكانتها يف القرآن الكرمي والسنة الشريفة، كما يتناول أيضاً الصورة النهائية لالستثمار يف هذه ااالت، أال 
وهي التجارة وذلك دف الوصول إىل اهلدف الرئيسي من وراء االستثمار يف تلك ااالت وهو ما يتمثل يف 

  .حتقيق األرباح
 من قوهلم –ني غ بفتح ال–) املستغالت(: القتصادي يف قواميس اللغة العربية باسموتعرف جماالت النشاط ا

 هي الدخل أو اإليراد من الدور واألراضي والتجارة – يف اللغة –أغلت الضيعة أي أعطت غلتها، والغلة 
  .)1(والزراعة وغريها من جماالت النشاط االقتصادي واستغل املستغالت أي أخذ غلتها

ه املعاين اللغوية لكلمة املستغالت أو جماالت النشاط االقتصادي ميكن القول بأا هي ما ويف ضوء هذ
لتها، ويدخل يف غ يف الفكر االقتصادي املُعاصر باسم موارد الثروة، وأن استغالهلا يعين احلصول على –يعرف 

  . لكي تكون أوفر غلة وأكثر فائدةنطاق هذا االستغالل كل ألوان الوسائل والتدابري اليت تعاجل ا هذه املوارد
 – يف هذا اال –وسيقتصر احلديث . )2( أنواع عديدة– يف الفكر اإلسالمي –وموارد الثروة املشروعة 

القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة، فمن أمثلة هذه آيات على ذكر أمهية بعض هذه املوارد من خالل 
  : املوارد ما يلي

                                     
  .٤١٣ بدون تاريخ ص – دار إحياء الكتب العربية – خمتار الصحاح –أبو بكر الرازي  (1)
  .٢٥م ص ١٩٧١ - بالقاهرة– الناشرون العرب – الثروة يف ظل اإلسالم –البهي اخلويل  (2)



 

 ٣٦٠

   : يقول اهللا تعاىل: اعي والزراعة واألشجارأراضي املر) أ(              

                            

                   )1( .ويقول اهللا تعاىل :    

                                  

                            
                           )2(.  

 : منافع وما يؤخذ منه من لنب وحلم وصوف وجلد وغريه، يقول اهللا تعاىلاحليوان مبا يؤدي من ) ب(  

                                  

   )3( .ول اهللا تعاىل أيضاً ويق                  

            )4( . ًويقول أيضا             

                              

                  )5(. 
 اهللا مناجم املعادن على اختالف ألواا من ذهب وفضة وحديد وحناس إىل غري ذلك من املعادن، يقول) ج(

 : تعاىل              )6( .ويقول أيضا :           

                                 

                                     
  .١١-١٠ اآلية– سورة النحل –القرآن الكرمي  (1)
  .٩٩ اآلية –ورة األنعام  س–القرآن الكرمي  (2)
  .٧٢ - ٧١ اآلية – سورة يس –القرآن الكرمي  (3)
  .٧ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي  (4)
  .٨٠ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي  (5)
  .٢٥ اآلية – سورة احلديد –القرآن الكرمي  (6)



 

 ٣٦١

            )1( . واجلدد البيض واحلمر والسود طبقات من اجلبال من الصخر
 من املعادن، متتد يف رأي العني مع امتداد اجلبال كأا اجلدد أي الطرق، صفوفاًحتتوي خمتلفة األلوان 
وخبايا . )2(  الرزق يف خبايا األرض: نهافيما روي عن عائشة رضي اهللا تعاىل ع) (ويقول الرسول 

 .األرض هي ما خبأه اهللا تعاىل يف باطنها من جواهر املعادن النافعة
املوارد املائية من عيون وآبار وأار وحبار، وما فيها من ثروة وما هلا من منافع، وما يتصل ا من تيارات ) د(

           : ومساقط وشالالت، يقول اهللا تعاىل

  )3(.  وقوله تعاىل           

            )4(. 
 : وقوله تعاىل .)              )5: ويقول أيضاً

               )6(. 
الثروة املعدنية السائلة يف جوف األرض، وتيارات الرياح والطاقات الشمسية وغري ذلك من الطاقات ) هـ(

 : اجلديدة واملتجددة وذلك يف قوله تعاىل                      

        

                                     
  .٢٧ اآلية – سورة فاطر –القرآن الكرمي  (1)
  .تب هذا احلديثمل يوثق الكا (2)
  .٣٢ اآلية – سورة إبراهيم –القرآن الكرمي  (3)
  .١٤ اآلية – سورة النحل –القرآن الكرمي  (4)
  .٢١ اآلية – سورة الزمر –القرآن الكرمي  (5)
  .٣٥ - ٣٤ اآلية – سورة يس –القرآن الكرمي  (6)



 

 ٣٦٢

               ِ  )1( . وقوله تعاىل            

                )2(. 
 املرافق أتاحها اهللا لإلنسان ليستغلها ويبدع فيها ويستخرج منها خريها، وهي من الشمول حبيث كل هذه
إنه ال يوجد شيء يف الكون إال متاح أمام اإلنسان لالستثمار واالستغالل، وكل ذلك إمنا هو : ميكن القول

 جيوز استغالله دون مقابل ودون خلري اإلنسان، ولذلك فاملخلوق الوحيد من بني مجيع خلق اهللا تعاىل الذي ال
  .رضاه إمنا هو اإلنسان وما عداه من مرافق وموارد فهو مسخر خلري اإلنسان

وبعد أن أوردنا ما تفضل اهللا به وأتاحه أمام اإلنسان الستغالله واالنتفاع به ننتقل إىل الصورة النهائية هلذا 
 كما ذكرها –فإنّ وجوه املعاش الطبيعية . )3(االستغالل واالنتفاع وهي التجارة فكما يذكر ابن خلدون

 هي الفالحة والصناعة والتجارة، ويف رأينا أنّ التجارة هي أهم هذه الوجوه رمبا ألا احملصلة –احملققون 
النهائية لألوجه األخرى من النشاط االقتصادي ورمبا ألن فيها تسعة أعشار الرزق، ولعل هذه األمهية تبدو من 

 : ر يف قوله تعاىلختصيصها بالذك                       

                       )4( .وقوله تعاىل :      

          )5(.  
التجارة حماولة الكسب بتنمية املال، بشراء السلع . )6( يف مقدمته–وعن معىن التجارة يقول ابن خلدون 

  بالرخص وبيعها بالغالء، أيا ما كانت

                                     
  .١٢ اآلية – سورة سبأ –القرآن الكرمي  (1)
  .٣٣ اآلية – إبراهيم  سورة–القرآن الكرمي  (2)
  .٣٤٥ طبعة دار الشعب مبصر ص – مقدمة ابن خلدون –عبد الرمحن بن خلدون  (3)
  .٩ اآلية – سورة اجلمعة –القرآن الكرمي  (4)
  .٣٧ اآلية – سورة النور –القرآن الكرمي  (5)
  .٢٥٥ ص –نفس املرجع  (6)



 

 ٣٦٣

 ويتحني ا حوالة  فاحملاول لذلك الربح، إما أن خيتزن السلعةوذلك القدر النامي يسمى رحباً... السلعة
 وإما أن ينقلها إىل بلد آخر تنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده ،األسواق من الرخص إىل الغالء، فيعظم رحبه

الذي اشتراها فيه فيعظم رحبه، ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطالب الكشف عن حقيقة التجارة أنا 
  .وقد حصلت التجارةاشتر الرخيص وبع الغايل : أعلمها لك يف كلمتني

ويتضح من تعريف التجارة أمهية الربح باعتباره هدف التجارة ومقصدها الرئيسي، فهو احلافز على القيام 
بالنشاط االقتصادي، وهو أداة احلكم على كفاءة املشروعات، وهو مؤشر كفاءة األداء وهو مصدر التقدم 

تنظيم وهو مقابل حتمل املخاطرة وهو الوسيلة والنماء وهو مصدر اإلحالل والتجديد وهو عائد عنصر ال
  .الستمرار املشروعات ومنوها وتطورها

وبناء على ما تقدم تبدو أمهية البحث عن مفهوم الربح وقياسه يف املشروعات اإلسالمية من املنظور 
  .الشرعي، وهذا هو موضوع املباحث التالية



 

 

  



 

 ٣٦٥

  املبحث األول
  مفهوم الربح يف اإلسالم

ت نظر العلماء يف تفسري مفهوم الربح حبسب الزاوية اليت ينظر إليه منها، وحبسب الغرض تعددت وجها
  .من حتديد الربح

وبصورة إمجالية خيتلف مفهوم الربح يف فقه الزكاة عنه يف فقه املعامالت، حيث إن الغرض من حتديد 
عليه الزكاة، وحتديد مقدار الزكاة الربح يف فقه الزكاة هو حتديد نصاب زكاة املال وحتديد القدر الذي تفرض 

الذي هو حق مستحقي الزكاة، أما الغرض من حتدي الربح يف فقه املعامالت فهو احملافظة على سالمة رأس 
 يف ربح إال بعد سالمة رأس املال، وال يقال ملن مل يسلم له رأمساله قد ربح، أما الغرض الثاين من املال أوالً

 فهو حتديد القدر الذي يوزع على أصحاب املشروع أو املستحقني للربح –عامالت  يف فقه امل–حتديد الربح 
يف هذا املشروع، وبعبارة أخرى حتديد حصة كل صاحب حق يف هذا الربح، ومن هنا اختلف مفهوم الربح 

ليه فستتم  يف فقه الزكاة عنه يف فقه املعامالت وبناًء ع– من وجهة النظر اإلسالمية –واختلفت طبيعته ونطاقه 
  :  لذلك كاآليتمناقشة مفهوم الربح وفقاً

  :  مفهوم الربح يف فقه الزكاة–أوالً 
 وبعبارة أخرى تفرض الزكاة على املال النامي بالفعل أو تفرض الزكاة على املال النامي حقيقة أو تقديراً

، والنماء تقديري أو النماء بالقوة بالقوة، والنماء الفعلي، هو زيادة املال بالتوالد والتناسل والتجارات وحنوها
هو قابلية املال للنماء ومتكنه من الزيادة حالة كونه يف حيازة مالكه أو حيازة من ينوب عن هذا املالك، ومن 

 أن يكون املال من شأنه أن يدر – بلغة العصر احلديث –هنا يرتبط مفهوم الربح مبعىن النماء، ومعىن النماء 
   أوعلى صاحبه دخالً



 

 ٣٦٦

، وهذا ما قرره فقهاء اإلسالم وبينوا حكمه  جديداًيكون املال نفسه مناء أي فضالً وزيادة وإيراداًأن  أو إيراداً
  .)1(النماء يف اللغة الزيادة، ويف الشرع نوعان حقيقي وتقديري: بوضوح ودقة، فقد قالوا

 بلغة احملاسبة –مة، ويتحدد قدره  يف فقه الزكاة يعتمد على مفهوم النمو، والزيادة يف القي–فقياس الربح 
 مبقارنة املراكز املالية بني تارخيني، وإن كان ميكن حتديده عن طريق املقابلة بني اإليرادات والتكاليف –املعاصرة 

 يف حديث الفقهاء واملفسرين، فيقول اإلمام الرازي الربح اخلاصة ا، إال أنّ املفهوم األول هو األكثر استخداماً
الربح هو حتصيل الزيادة من رأس املال وشاع يف الفضل عليه، . )3(ويقول اإلمام األلوسي. )2(رأس املالهو مناء 

ويف ضوء هذا املفهوم للربح من وجهة نظر فقه الزكاة وحيث يكون الغرض منه حتديد النصاب ووعاء الزكاة 
عن األرباح الناجتة عن . مسالية فضالًومقدارها فإنّ هذا املفهوم يتسع ليشمل األرباح العرضية واألرباح الرأ

النشاط الطبيعي للمنشأة، وقد أشار الفقهاء إىل هذا املعىن عند احلديث عن الغلة ويف ذلك اجلزء من النماء 
الناتج من عروض التجارة قبل بيع رقاا أو أصوهلا مثل ولد العرض املعد للتجارة سواء من نعم أو خيل أو 

تجارة، ويلحق بولد العرض صوفه وريشه ووبره وشعره ولبنه ومسنه وحنوها، فكلها غريها ومثله فرخ بيض ال
مال جتارة، ومثر عرض التجارة من خنل وعنب وغريها مال جتارة، وكذا تبنه وأغصانه وأوراقه، ومثله النبات 

   جتدد من سلع ما– كما سبق –وهي الزيادة املعروفة يف الفقه املالكي باسم الغلة، وهي . )4(بذره وسنابله

                                     
  .١٣٩ ص ١ة جـ  مؤسسة الرسال– فقه الزكاة – يوسف القرضاوي /الدكتور (1)
 ص ١ بدون تاريخ جـ – املطبعة احلسينية املصرية – مفاتيح الغيب املشتهر بالتفسري الكبري –حممد فخر الدين الرازي  (2)

١٢٠.  
  .١٥٠ ص ١ املطبعة العثمانية مبصر جـ – روح املعاين –أبو الفضل شهاب الدين األلوسي  (3)
 دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة جـ –اج الطالبني للشيخ حميي الدين النووي حاشية القليويب على شرح احمللي على منه (4)

  .٣٠ ص ٢



 

 ٣٦٧

وكل هذه الزيادات تضم إىل عروض التجارة عند حتديد حمل زكاا إذ املعترب فيما . )1(التجارة قبل بيع رقاا
  .)2(وهذه الزيادات كذلك) املال النامي حقيقة أو تقديراً(يزكى كونه من عني النصاب 

  :  مفهوم الربح يف فقه املعامالت–ثانياً 
 على أنّ املقصود من التجارة هو سالمة رأس املال والربح، وأن –كر اإلسالمي  يف الف–جيمع العلماء 

الذي يطلبه التجار يف متصرفام شيئان، سالمة رأس املال والربح، وأن التجارة سبب يفضي إىل كل واحد من 
  .)3(الربح، واخلسران ومن مل يسلم له رأمساله ال يوصف بالربح

هاء حول اعتبار الربح وقاية لرأس املال وأنه جابر له من اخلسران الذي  ال يوجد خالف بني الفق–كذلك 
الربح إذا ظهر يف املضاربة مل جيز للمضارب أخذ شيء منه بغري إذن : يلحق به، ويف هذا املعىن يقول ابن قدامة

املال، فال يأمن  بني أهل العلم، وإمنا مل ميلك ذلك ألنّ الربح وقاية لرأس رب املال ال نعلم يف هذا خالفاً
 وإذا طلب أحدمها رب املال أو فيخرج بذلك عن أن يكون رحباً.  لهاخلسران الذي يكون هذا الربح جابراً

املضارب قسمة الربح دون رأس املال وأىب اآلخر قدم قول املمتنع، ألنه إن كان لرب املال فألنه ال يأمن 
 يأمن أن يلزمه رد ما أخذه يف وقت ال يقدر عليه، وذلك اخلسران فيجربه بالربح، وإن كان العامل فألنه ال

إذا حصلت القسمة ومن مث فإنّ ما . )4(ألنّ أكثر أهل العلم يقول برد العامل الربح حىت يستويف رب املال ماله
  حيدث يف رأس املال من تلف ال يد للمضارب فيه كأن حدث بآفة مساوية أو خسارة 

                                     
  .٤٦١ ص ١ دار إحياء الكتب العربية جـ –الشرح الكبري للدردير وحاشيته للدسوقي  (1)
  .٤٢٥ ص ٢هـ جـ ١٢٩٠ – مطبعة بوالق – حتفة احملتاج لشرح املنهاج –ابن حجر اهليثمي  (2)
  : ايراجع هن (3)

  .١٢٠ ص – مرجع سابق –فخر الدين الرازي )أ(  
 ص ١ دار إحياء الكتب العربية جـ– مدارك الترتيل وحقائق التأويل –عبد اهللا أمحد بن حممود النسفي  ) ب(

١٩.  
  .٥٣ ص ٥ مطبعة اإلمام بالقلعة ج – املغين –ابن قدامة  (4)



 

 ٣٦٨

ملضارب بعد ابتداء العمل فيه جيرب بالربح، حبيث ال يكون ربح إال بعد كمال بسبب العمل فيه وهو يف يد ا
  .)1(رأس املال كما كان

وإن كل ربح حيصل إمنا . )2( هي تقليب املال مبعاوضة لغرض الربح– من املنظور اإلسالمي –والتجارة 
فة يف حتقيق األرباح يرجع إىل هو نتاج عوامل التقليب وعوامل املخاطرة، وأن التفاوت بني املشروعات املختل

اختالف عناصر عوامل التقليب كما يرجع إىل اختالف عناصر املخاطرة وتتطلب عوامل التقليب وعوامل 
املخاطرة إنفاق نفقات يف سبيل احلصول على اإليراد، وبناء على ذلك فتحديد الربح يتم عن طريق املقارنة بني 

ت يف سبيل احلصول عليها، ومن مث فالربح هو مقدار زيادة اإليرادات تلك اإليرادات وبني النفقات اليت أنفق
على مقدار النفقات املتعلقة ا وهو ما يعرف يف الفكر احملاسيب املعاصر بنظرية حساب االستغالل ولذلك 
يقتصر مفهوم الربح على نتاج عوامل التقليب واملخاطرة يف مال التجارة فال يتضمن األرباح العرضية وال 
األرباح الرأمسالية، وقد أشار الفقهاء إىل هذا املعىن فالزيادات اليت حتدث يف سلع التجارة قبل بيع رقاا وهي ما 

 حصة منها بل يفوز املالك صاحب رأس – يف املضاربة –سبق اإلشارة إليها باسم الغلة ال يستحق العامل 
  .)3(املال

يادات يف فقه الزكاة عنه يف فقه املعامالت، فكما سبق ذكره وختتلف املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من الز
تضم هذه الزيادات إىل أصوهلا عند حساب حمل الزكاة أما يف حالة فقه املعامالت فهي تضم إىل حساب رأس 

 من حقوق امللكية وليس للمضارب نصيب منها، إذ املعترب فيما يزكى املال أو يف حساب مستقل لتصبح حقاً
  ،ني النصاب وهو املال النامي حقيقة أو تقديراًكونه من ع

                                     
  .٦م ص ١٩٦٢ –جامعات املصرية  دار النشر لل– الشركات يف الفقه اإلسالمي –علي اخلفيف  (1)
  .٢٧ ص ٢ دار إحياء الكتب العربية جـ – شرح احمللي على منهاج الطالبني –جالل الدين احمللي  (2)
  .٤٢٥ ص – مرجع سابق –ابن حجر اهليثمي  (3)



 

 ٣٦٩

وعلى هذا . )1(وهذه الزيادات ليست كذلك) املضارب(أما املعترب يف فقه املعامالت فكونه من حذق العامل 
ميكن القول بأن هذه الزيادات أي األرباح العرضية أو الغلة كما يطلق عليها الفقهاء ليست نتيجة التصرف يف 

  . من عناصر الربح، وإمنا هي عنصر من عناصر مال التجارةولذا فهي ال تشكل عنصراًمال التجارة، 
 وهي ذلك )الفائدة(ونفس التحليل ينطبق على األرباح الرأمسالية أو ما يطلق عليه فقهاء املالكية اسم 

لتجارة فإا فحيث إا ليست نتيجة التصرف العادي يف مال ا. )2(ن عروض القنيةمالنوع من النماء الناتج 
 من الربح وإمنا هي جزء من مال التجارة، وعلى ذلك يفوز ا أصحاب رأس املال وليس للمضارب تعترب جزءاً

  . للتوزيع قابالًيف شركات املضاربة نصيب منها، أي ليست رحباً
 واحملاسبية، وتتم املقابلة بني اإليرادات والتكاليف املتعلقة ا يف ضوء عدد من األسس واملبادئ الشرعية

  : نذكر أمهها فيما يلي
  : أسس حتديد الربح
 على عدد من القواعد الكلية، وبعض هذه القواعد يستند إىل أحكام - يف الفكر اإلسالمي–تقوم احملاسبة 

عة اإلسالمية، وبعضها اآلخر مستمد من جريان العرف به يف التطبيق العملي مع عدم خمالفته ألحكام يالشر
  .الميةالشريعة اإلس

  :  ما يلي– من املنظور اإلسالمي –ومن بني أهم القواعد اليت حتكم حتديد الربح 

                                     
  .٤٢٥ ص – مرجع سابق –ابن حجر اهليثمي  (1)
  .٤٦١ ص ١الشرح الكبري للدردير وحاشيته للدسوقي جـ (2)



 

 ٣٧٠

  : )1( مشروعية اإليرادات والتكاليف-١
  :ويقصد ذه املشروعية فيما يتعلق باإليرادات  

ر أو غري أن يكون مصدر اإليرادات مباحاً شرعاً، وبعبارة أخرى أال يكون اإليراد مثناً مليتة أو خرتير أو مخ •
  .ذلك من السلع اليت ت عنها الشريعة اإلسالمية

 . بالبيئة أو اتمع ضاراًأال يكون مصدراً •
أال تكون وسيلة احلصول على اإليراد حمرمة أو مكروهة شرعاً مثل الربا والغش والتدليس واالحتيال  •

 الشريعة اإلسالمية لتحقيق واالحتكار والسرقة والغصب إىل غري ذلك من الوسائل اليت ت عنها أحكام
 .اإليرادات واكتساب األموال

 : ومن الناحية األخرى يقصد مبشروعية التكاليف
أن يكون مصدرها مباحاً شرعاً، فاملال اخلبيث وسيلة التخلص منه هو التصدق به، وليس إلنفاقه يف حتقيق  •

 .بيل احلصول عليه مثل املال الذي أنفق يف سمال جديد، وإال كان املال اجلديد خبيثاً
 وعطاء، أو  أخذاً– شرعاً –أن تكون طريقة اإلنفاق مباحة شرعاً، فال تكون من قبيل الربا فهو حمرم  •

آخذها ومعطيها بل ومن يتوسط فيها، وغري ذلك من طرق اإلنفاق اليت ) (الرشوة فقد لعن رسول اهللا 
 .تنهى الشريعة اإلسالمية عنها

  :  عدالة اإلنفاق-٢
  : عدالة اإلنفاق جتنب اإلسراف والتقتري كما قال اهللا تعاىلويقصد ب          

          )2(.  

                                     
يوسف . املال احلرام ال يزكى النعدام امللكية وسبيل التخلص منه هو إعطاؤه ألصحابه أو الفقراء ، يراجع يف ذلك د (1)

  .١٣٤ – ١٣٣ ص – مرجع سابق –القرضاوي 
  .٦٧ اآلية – سورة الفرقان –القرآن الكرمي  (2)



 

 ٣٧١

، وعدالة اإلنفاق كما تكون مرغوبة بالنسبة للفرد يف مال نفسه، ففي حال املشروعات من باب أوىل
  تكون عبارة عن تصرف يف أموال الغري اليت أؤمتن عليها، فاإلسراف عندئذ ال يكون ضياعاً– حينئذ -ألا

  .للمال فحسب وإمنا هو أيضاً خيانة لألمانة
وأما التقتري يف اإلنفاق، ولعله ميكن التعبري عنه هنا بالتقصري فلن يترتب عليه سوى العجز يف حتقيق اهلدف 

 : ، مما يعين خمالفة صرحية لقوله تعاىل أو نوعاًكماً                
  .)2(   أن يتقنهإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً):( أيضاً لقوله وخمالفاً. )1(

  .و إليهاكما تعين عدالة اإلنفاق جتنب النفقات الترفيه اليت ال حاجة تدع
  : )3( عدالة التحميل-٣

  . ملبدأ االستفادةويقصد بعدالة التحميل توزيع النفقات على املراكز املستفيدة طبقاً
  :  الشخصية املعنوية والوحدة احملاسبية-٤

جيري العرف احملاسيب املعاصر على اعتبار الوحدة االقتصادية شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة عن 
ذه الوحدة وبني النفقات اليت أنفقت يف سبيل ذمة أصحا ا، ومن مث جتري املقابلة بني اإليرادات اخلاصة

  حتقيق هذه اإليرادات، أما عن الوحدة احملاسبية فقد تكون هي الوحدة

                                     
  .١٠٥ اآلية – سورة التوبة –القرآن الكرمي  (1)
  .١٨٨٠ شعب اإلميان عن عائشة رضي اهللا عنها ، انظر اجلامع حديث رقم حسن رواه البيهقي يف (2)
 املصرف – اإلطار العام ألسس ونظم حماسبة التكاليف يف املصارف اإلسالمية –حسني حسني شحاتة . يراجع يف هذا د (3)

  . وما بعدها٣ ص ١٩٨٨ –اإلسالمي الدويل 



 

 ٣٧٢

خل  أو حىت عملية معينة دا أو قسماً أو نشاطاًتم ختصيص الوحدة احملاسبية لتكون فرعاًياالقتصادية ذاا وقد 
  .الوحدة االقتصادية

ومن املنظور اإلسالمي مييل كثري من الباحثني املعاصرين إىل األخذ بفكرة الشخصية االعتبارية املستقلة 
  .)1(للمشروعات اإلسالمية، كما تشري التطبيقات العملية إىل األخذ ذه الفكرة يف هذه املشروعات

 عمليات يتمثل يف استقالل عقود املُضاربات، حبيث يعترب وأما عن فكرة الوحدة احملاسبية فنجد هلا تطبيقا
تتم احملاسبة عن إيراداته وتكاليفه . )2(كل عقد مضاربة وحدة حماسبية مستقلة عن عقود املُضاربات األخرى

  .بصورة مستقلة عن العقود األخرى
  :  قاعدة السنوية-٥

رادات والنفقات يف اية كل سنة مالية، حبيث جيري العرف احملاسيب املعاصر على إجراء املقابلة بني اإلي
تكون هذه السنة متفقة مع السنة امليالدية أو قد تتداخل معها، ويف ظروف خاصة يتم عمل هذه املقابلة يف 
فترات أقل أو أكثر من السنة وهذا العرف له ما يربره يف الفكر احملاسيب املعاصر، كما أنه له مربرات خاصة يف 

أنّ السنة أو احلول يف : ي مردها إىل وجوب فريضة الزكاة يف اية كل حول، ومن ناقلة القولالفكر اإلسالم
  .الفكر اإلسالمي هو السنة اهلجرية وليس السنة امليالدية

  :  قاعدة االستمرار-٦
ة بني ينظر الفكر احملاسيب املعاصر إىل الوحدة االقتصادية على أا مستمرة إىل أجل غري حمدد وتتم املقابل

  اإليرادات واملصروفات يف ضوء

                                     
  . وما بعدها٦ ص– املصرف اإلسالمي الدويل –الفكر اإلسالمي  القواعد احملاسبية يف –حسني حسني شحاتة . د (1)
 العدد السادس – الة العلمية لتجارة األزهر – املنهج احملاسيب يف عقود املضاربات اإلسالمية –حممود الناغي . د (2)

  .١٠٥م ص ١٩٨٣



 

 ٣٧٣

ث تكون العمليات اإليرادية مكاا حسابات النتيجة أما العمليات الرأمسالية فمكاا قوائم يهذه القاعدة ح
  .املركز املالية

على أنّ استمرار املشروع إمنا هو أمر متروك . )1(ومن املنظور اإلسالمي يكاد ينعقد اإلمجاع بني الفقهاء
ء أنفسهم هلم أن يستمروا يف الشركة، ولكل واحد منهم أن يتوقف مىت شاء على أال يؤدي هذا للشركا

 مثل ضياع رأس التوقف إىل اإلضرار باآلخرين، وهذا بفرض أنه مل حيدث ما يؤدي إىل انقضاء الشركة جرباً
االستمرار يف الشركة، املال أو معظمه، ومثل وفاة أحد الشركاء وإعراض ورثته أو إعراض باقي الشركاء عن 

فمن املقرر يف الفقه اإلسالمي أنّ عقد الشركة عقد غري موروث وهو من العقود اجلائزة وليس من العقود 
الالزمة، ولذلك فما مل يكن األمر أمر صفقة خاصة أو عملية معينة، فإنّ ظاهر احلال يدعو إىل االعتقاد 

يفهم للتجارة بأا تقليب املال باملعاوضة لغرض الربح، باستمرار املشروع، ومما يرجح هذا االعتقاد تعر
وتقريرهم أنّ التجارة سبب يفضي إىل الربح وإىل اخلسران ولئن فات الربح يف صفقة فرمبا يتدارك يف صفقة 
أخرى، فعمليات التقليب وفوات الربح وتداركه ال بد هلا من فترات حتدث فيها، أي أنّ االستمرار هو األصل 

  .هو االستثناءوالتوقف 
  :  أساس التكلفة التارخيية-٧

 لتكلفة احلصول عليها، ومع ظهور االهتمام يقوم هذا األساس على قياس عنصر اإليرادات والتكاليف وفقاً
املتزايد يف السنوات األخرية مبشاكل قياس اإليرادات والتكاليف وتغريات مستويات األسعار واخنفاض قيمة 

اسيب بعدة بدائل للتكلفة التارخيية إال أنّ التطبيق العملي يف الوحدات االقتصادية مبا فيها النقود ميدنا الفكر احمل
   ألساساملشروعات اإلسالمية ال زال يسري وفقاً

                                     
  : يراجع يف هذا (1)

  .٥٢ص  خمطوطة مبكتبة األزهر – خمتصر الطحاوي –أبو جعفر الطحاوي   ) أ(
 .٢٦٢ ص ٢ جـ – مكتبة الكليات األزهرية – بداية اتهد واية املقتصد –ابن رشد  ) ب(
  .٢٧ ص ٢ جـ – مرجع سابق – شرح احمللي –جالل الدين احمللي  ) ج(



 

 ٣٧٤

  خيتلف أساس التقومي وفقاً– من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية –ومن الناحية الفكرية . التكلفة التارخيية
  .للغرض من التقومي

  .)1( يكون الغرض هو حتديد حمل الزكاة جيمع الفقهاء والباحثون على التقومي وفقاً للتكلفة اجلاريةفعندما
ويف حالة التنازل أو الترك، فكما يرى اإلمام مالك، يف حالة شركات املضاربة إذا رأى رب املال احملاسبة 

اضر وقت احملاسبة، وجيوز أن يأخذها قبل أن تباع كل البضاعة يقوم ما بقي منها على أساس سعر البيع احل
أحد األطراف ذا السعر، ومع ذلك فإن كان للبضاعة أسواق تشترى هذه البضاعة لتباع فيها أي إذا كانت 

 يكون على أساس القيمة االحتمالية إذا جاءت أسواقها ومواسم – عندئذ –هذه البضاعة مومسية، فإنّ التقومي 
  .ا وقت احملاسبةرواجها، وليس على أساس قيمته

وهناك حاالت أخرى يكون التقومي فيها على أساس التكلفة التارخيية، ومن أمثلة هذه احلاالت األخذ 
بسبب الشفعة حيث تقوم السلعة اليت وجبت فيها الشفعة على املشتري الشفيع بقيمتها يف تاريخ بيعها األول 

  .وليس بقيمتها عند األخذ حبق الشفعة
شروع املستمر وعند التقومي ألغراض احملافظة على رأس املال وحتديد األرباح القابلة أما يف حالة امل

للتوزيع، فبالرغم من أنّ الباحثني يف الفكر اإلسالمي مييلون إىل التقومي على أساس التكلفة اجلارية إال أنّ 
  . ال زال يسري وفقاً ألساس التكلفة التارخيية– كما سبق –التطبيق العملي 

                                     
  : يراجع يف هذا (1)

  .٤٢٦ ص – املكتبة التجارية بالقاهرة – األموال –أبو عبيد بن سالم   ) أ(
 .  رسالة دكتوراه غري منشورة–ية يف نظريات التقومي  املبادئ اإلسالم–شوقي إمساعيل . د ) ب(
 .٦١٨ مرجع سابق ص – القواعد احملاسبية يف الفكر اإلسالمي –حسني شحاتة . د) ج(
  . رسالة ماجستري غري منشورة– دراسة مقارنة عن احملافظة على رأس املال –أمحد متام حممد سامل   ) د(



 

 ٣٧٥

  : سياسة احليطة واحلذر -٨
يأخذ الفكر احملاسيب املعاصر بسياسة احلرص واحلذر عند قياس الدخل احملاسيب، حيث ال يتم االعتراف 
باألرباح غري احملققة، وضرورة تكوين املخصصات واالحتياطات الكافية ملقابلة اخلسائر يف املستقبل وخصمها 

  .ة للتوزيعمن اإليرادات قبل الوصول إىل األرباح القابل
 عند تقدير حمل الزكاة فيما يتمثل يف خرص مثار ومن املنظور اإلسالمي نرى أثر هذه السياسة واضحاً

 ملا قد يفقد من هذه الثمار عند متام –) ( بناء على توجيهات من الرسول –ومراعاة اخلارصني . النخيل
  .)1( الزكاة من أخذ كرائم األموال للزكاةعمال) (نضحها مثل العرايا والواطئات، وفيما يتمثل يف يه 
أنّ الفكر اإلسالمي اهتم بذلك عن طريق التقومي على . )2(أما يف حالة فقه املعامالت فريى بعض الباحثني

أنّ هذه السياسة هلا ما يربرها يف قياس األرباح يف . )3(أساس القيمة اجلارية، ويرى البعض اآلخر من الباحثني
  .ة، وذلك للمحافظة على سالمة أموال املضاربة وعدم توزيع أرباح إال إذا حتققت فعالًالبنوك اإلسالمي

ويف تقديري أنّ هذه السياسة عرف جيري عليه العمل يف التطبيق املعاصر ملبادئ احملاسبة، وما مل 
 رسوله  من كتاب اهللا تعاىل أو سنةيترتب عليه إضرار بأحد أطراف املعاملة، وحيث إنه ال خيالف نصاً

) ( ال يوجد ما مينع من األخذ به يف املشروعات اإلسالمية، إال أننا نود اإلشارة إىل – عندئذ –فإنه 
ما قد يترتب عليه من حيل حجب األرباح عن أصحاب احلق فيها حتت شعار هذه السياسة وهو ما 

 : يدخل حتت قوله تعاىل           

                                     
  . وما بعدها٣٨٦ ص – مرجع سابق –ضاوي يوسف القر. ملزيد من التفصيل يرجع إىل د (1)
  .٢٢ مرجع سابق ص – القواعد احملاسبية يف الفكر اإلسالمي –حسني شحاتة . د (2)
  . املصرف اإلسالمي الدويل– قياس وتوزيع األرباح يف املصارف اإلسالمية –أمحد فؤاد عبد اخلالق . د (3)
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                        )1( . ومن هنا فإنّ هذه السياسة
  .ينبغي أن تطبق حبرص وحبذر أيضاً

  :  أساس حتقيق األرباح-٩
. )2(واالعتراف به يف الفقه احملاسيب املعاصر قضية التفرقة بني حتقق اإليراد  فكرياًمن القضايا اليت تثري جدالً

حيث تقضي وجهة النظر االقتصادية بأن عملية تولد اإليراد إمنا هي عملية مستمرة تتمثل يف تزايد قيمة 
 لتحديد الربح اخلدمات االقتصادية اليت تؤديها املنشأة على مر األيام، إال أنّ االعتراف باإليراد واختاذه أساساً

تراف بأن املنشأة قد أضافت قيمة اقتصادية يف شكل سلعة أو خدمة، احملاسيب ينطوي على أكثر من جمرد االع
فهو يتضمن عالوة على ذلك حتديد أو قياس تلك القيمة وضرورة توافر قرائن موضوعية ميكن التحقق منها 

تم  حلساب األرباح جيب أن يلتحديد تلك القيمة، وعلى ذلك فإنّ االعتراف باإليراد يف الدفاتر احملاسبية متهيداً
  : )3(إذا توافرت الشروط اآلتية

  . قيمة اقتصادية ملنتجاا، أي أن يكون اإليراد قد تولد فعالًأن تكون املنشأة قد أضافت فعالً) أ(
  . يكون من قبيل التقدير–  أحياناً–أن يكون من املمكن قياس هذا اإليراد ولو أنّ القياس ) ب(
  .وافر األدلة اليت ميكن االعتماد عليهاأن تكون هناك موضوعية يف القياس، أي ت) حـ(

                                     
  .٢٤ اآلية – سورة ص –القرآن الكرمي  (1)
  .١١٦م ص ١٩٧٧ بدون ناشر – حماضرات يف احملاسبة املالية –د عبد العزيز أبو مازن حمم. د (2)
  : يراجع يف هذا (3)

a. R. T sprous and M Moontz A Tentative set of Brood Accounting Principles for Business 
Enterprises Accounting Research study No, 3 New York American Institute of citified 
Public Accountants 1962. p. 47. 

b.  John H. Myrs. Critical event and Rcognitior of Net profit The Accounting Review No, 4. 
1964 pp. 528 – 532. 
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  .أن يكون من قبيل املمكن تقدير النفقات املقابلة هلذا اإليراد بدرجة مقبولة من الدقة) د(
كما يف حالة العقود طويلة األجل (فإذا ما توافرت هذه الشروط فإنه ميكن االعتراف باإليراد أثناء اإلنتاج 

  .نتهاء مرحلة اإلنتاج أو عند نقطة البيع أو حىت بعد نقطة البيعأو عند ا) أو حالة النمو الطبيعي
 فإنّ أساس حتقق األرباح قد يكون باإلنتاج وقد يكون بالبيع، ومن املنظور اإلسالمي جند أنّ وعموماً

  .أساس حتقيق األرباح خيتلف يف فقه الزكاة عنه يف فقه املعامالت
  عاماً فإنّ األساس الذي يلقى قبوالً املال النامي حقيقة أو تقديراًففي فقه الزكاة ونظراً ألنّ الزكاة جتب يف

لدى الفقهاء والباحثني هو أساس اإلنتاج أما يف فقه املعامالت فلما كان اهلدف هو احملافظة على رأس املال 
 ذلك فال جيوز  هو أساس البيع، وبناء على عاماًوحتديد األرباح القابلة للتوزيع فإنّ األساس الذي جيد قبوالً

م يف شأن تلقي ١٩٨٨ لسنة ١٤٦توزيع أرباح إال إذا حتققت هذه األرباح فعالً، وهذا ما أخذ به القانون رقم 
حيث نص على أنّ األرباح القابلة للتوزيع هي األرباح الصافية الناجتة عن النشاط . )1(األموال والئحته التنفيذية

 األرباح اليت نص عليها القانون املذكور على توزيعها بعد إقرار الفعلي للشركة خالل السنة املالية، وهي
 لقرار اجلمعية العامة ومؤدى ذلك أنّ استحقاق األرباح ال بد أن يكون الحقاً. اجلمعية العامة للميزانية

  أباحت توزيع مبالغ حتت حساب األرباح– العتبارات خاصة –بالتوزيع، إال أنّ الالئحة التنفيذية للقانون 
بعد إال بشروط وضوابط خاصة، مما يعين أنّ التحقق الفعلي لألرباح هو أساس االعتراف ا، وأنه ال ربح 

  التحقق الفعلي لإليرادات

                                     
 وما ، ٢٣٢م ، ص ١٩٨٨ نشر كتاب األهرام االقتصادي – الدليل القانوين لتوظيف األموال –أمحد شرف الدين  (1)

  .بعدها
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وإجراءات املقابلة بينها وبني النفقات املتعلقة ا وإقرار اجلمعية العامة للشركة هلذه النتائج بعد اعتماد صحتها 
  .من مراقب حسابات الشركة

خالصة مفهوم الربح يف اإلسالم، أنّ هذا املفهوم خيتلف باختالف الغرض منه، فمفهومه خيتلف يف فقه و
الزكاة عنه يف فقه املعامالت، وذلك الختالف الغرض منه يف االني، كما أنّ القواعد واألسس والسياسات 

تلف تلك القواعد واألسس اليت حتكم حتديد األرباح وقياسها ختتلف أيضاً باختالف اهلدف، حيث خت
  .والسياسات من حيث املفهوم واملضمون وكيفية التطبيق يف جمال فقه الزكاة عنها يف جمال فقه املعامالت

وبعد أن انتهينا من احلديث عن مفهوم الربح يف الفكر اإلسالمي، يأيت دور احلديث عن كيفية حتديد 
  . موضوع املبحث التايلوقياس هذا الربح يف املشروعات اإلسالمية وهذا هو
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  املبحث الثاين
  حتديد وقياس الربح يف املشروعات اإلسالمية

  :متهيد
لقد أفرزت التجربة العملية الستثمار األموال وفق أحكام الشريعة اإلسالمية شكلني من املشروعات 

نية والتنظيمية شركات تلقي األموال واملصارف اإلسالمية، وبغض النظر عن الفروق القانو: اإلسالمية مها
بينهما، فإنّ مصادر األموال فيهما تنقسم إىل نوعني أساسيني مها املوارد الداخلية اليت تتمثل يف رأس املال 
واالحتياطيات واألرباح غري املوزعة، واملوارد اخلارجية وأهم بنودها هو إيداعات اجلمهور اليت يطلق عليها يف 

طلق عليها يف املصارف اإلسالمية حسابات االستثمار، وتتمثل شركات تلقي األموال صكوك االستثمار وي
العالقة الشرعية بني املشروعات اإلسالمية وبني املودعني لديها يف صورة عقد مضاربة مطلقة، حيث تقوم 
املشروعات اإلسالمية بدور املضارب واملودعون بدور رب املال أو أرباب األموال، أما استخدامات األموال يف 

 املشروعات فقد تتم من خالل عقود املُضاربات مع الغري أو عقود املشاركات أو عقود املراحبات أو من هذه
  .خالل عقود البيع بالتقسيط

وقد أفاض الباحثون املعاصرون يف التنظيم احملاسيب واملعاجلات احملاسبية لعقود املُضاربات واملشاركات 
ك فإنّ البحث هنا سيقتصر على تناول العقود اليت تتم من خالهلا واملراحبات يف املشروعات اإلسالمية، ولذل

املعامالت التجارية بصفة عامة من حيث املفهوم واألركان والشروط والتقسيمات مث يتطرق احلديث إىل بعض 
ر أنواع هذه العقود من حيث مشروعيتها وطبيعتها واآلثار احملاسبية املترتبة عليها مع التركيز على تلك اآلثا

  : وذلك على الوجه التايل. ذات الصلة الوثيقة بتحديد وقياس الربح
  :  عقود املعامالت التجارية– أوالً
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  . بعض أنواع العقود التجارية واآلثار احملاسبية املترتبة عليها–ثانياً 
  :  عقود املعامالت التجارية–أوالً 

عامة وإمنا هو وليد االستقراء واالجتهاد، إال أنّ رغم أنّ الفقه اإلسالمي مل ينب بوجه عام على النظريات ال
ميكن أن يستنتج منها تعريف عام للعقد يتضمن االلتزام . )1(الفقهاء اتفقوا على عناصر مشتركة بني كافة العقود

الصادر من طرفني متقابلني ويقصد بااللتزام التصرف الذي يصدر عن اإلنسان من قول أو عمل ويرتب 
 القول كالبيع واإلجارة أو يف صاحل غريه كالوقف  من اآلثار سواء كان ذلك متضمناًالشارع عليه أثراً

  .والوصية
  .وللعقد أركان أساسية تتمثل يف صيغة العقد واملعقود عليه وأطراف العقد أو العاقدين

ه يف  على إرادت من أحد العاقدين داالًفصيغة العقد هي اإلجياب والقبول، واإلجياب هو ما يصدر أوالً
  . على موافقته مبا أوجبه األول من العاقد اآلخر داالًإنشاء العقد أما القبول فهو ما يصدر ثانياً

 واإلجياب والقبول يكونان باللفظ أو الكتابة أو اإلشارة أو الفعل أو غري ذلك مما يصلح أن يكون تعبرياً
  .عن اإلرادة يف إنشاء العقد

ترتب عليهما إنشاء العقد أن يكون كل منهما واضح الداللة على ويشترط يف اإلجياب والقبول لكي ي
. )2( به، وخيتلف الفقهاء حول فترة االقتران لإلجياب ومقترناًقصد املتعاقدين، وأن يكون القبول موافقاً

  .فاجلمهور يربط االقتران باحتاد الس، أما اإلمام الشافعي فريبطه باالتصال الفوري
  وهو الشيء أو املنفعة حمل العقد فيشترط فيه أن أما املعقود عليه 

                                     
  .٨٦م ص ١٩٦٩ مكتب اجلامعات بالقاهرة – املدخل للفقه اإلسالمي – وأمحد سعيد عبد اخلالق –حممد سلطان . د (1)
  .٩١ ص – املرجع السابق –حممد سلطان وآخر / دكتور  (2)
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  حلكم العقد شرعاً وأن يكون مقدور التسليم وأن يكون معلوماً وقت التعاقد وأن يكون قابالًيكون موجوداً
  .ألطراف العقد

هناك أما العاقدان فيشترط توافر أهلية األداء فيهما، ومناط هذه األهلية العقل والتمييز والبلوغ والرشد، و
  . ال يسمح اال بالدخول فيها– يف هذا الصدد –تفصيالت 

 هلذا ورغم أنّ الفقهاء مل يتطرقوا إىل تقسيمات العقود إال أنّ بعض الباحثني احملدثني يورد أنواعاً
ويف تقديري أنّ هذا النوع من الدراسات ذات طبيعة نظرية . )1(التقسيمات حبسب حمل العقد أو حسب طبيعته

، وإذا كان منفعة مسي  أو رهناً مسي العقد بيعاً فإذا كان حمل العقد عيناًمنها ذات جدوى عملية، وعموماًأكثر 
  . أو مزارعة أو مساقاةً إىل آخر ذلك مسي استصناعاً أو إعارة، وإذا كان عمالًإجياراً
  :  بعض عقود املعامالت التجارية وآثارها احملاسبية–ثانياً 

 لضيق اال املتاح،  عن عدد حمدود من عقود املعامالت التجارية نظراً–ذا الصدد  يف ه–يقتصر احلديث 
ويرجع سبب . حيث تتم مناقشة هذه العقود من حيث املفهوم واملشروعية مث اآلثار احملاسبية املتعلقة بكل منها

فات الفقهية، كما أنّ اختيار الباحث هلذه العقود بالذات إىل أا عقود مستحدثة، ويثار بشأا بعض اخلال
املعاجلات احملاسبية املعاصرة هلا قد ال تتفق مع التكييف اإلسالمي هلذه العقود، وعلى ذلك سيتم تناول عقود 

  : املعامالت التالية

                                     
(1) راجع يف هذاي :  

  .٩٤ ص – املرجع السابق –حممد سلطان / دكتور   ) أ(
 .٦٢ ص – مرجع سابق –عبد السميع املصري  ) ب(
 بدون – مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية – ذاتية املعامالت اإلسالمية –أبو اليزيد علي املتيت / دكتور ) ج(  

  .٢٨تاريخ ص   
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  :  البيع بالتقسيط-١
ى  لتنشيط املبيعات بالتيسري عل– يف املعامالت املعاصرة –عقد البيع بالتقسيط من العقود املستحدثة 

 من دفعها مرة واحدة عند حلول موعد استحقاق الثمن، وعادة املشترين يف دفع الثمن على عدة دفعات بدالً
ما يكون الثمن يف عقود البيع بالتقسيط أعلى منه يف عقد البيع النقدي حيث يقسم الفكر املايل املعاصر الثمن 

لفة السلعة املبيعة، والثانية عبارة عن هامش األوىل عبارة عن تك: يف عقد البيع بالتقسيط إال ثالث شرائح
الربح، أما الثالثة فهي الفوائد احملتسبة مقابل تقسيط الدفع، ويطلق على الشرحيتني األوىل والثانية مثن البيع 
النقدي، فإذا أضيف إليه مجلة الفوائد اليت يتم حساا باألخذ يف االعتبار معدل فائدة معني وعدد األقساط، 

 غري املدفوع بعد الدفعة يف البداية، وقيمة األقساط املسددة بعد ذلك فيكون الناتج هو مثن البيع واجلزء
  : )1(بالتقسيط، وعادة ما يستعان جبداول الفوائد املركبة عند حتديد األقساط، وقد تستخدم املعادلة التالية

  
  
  
  

  .عدد األقساط= معدل الفائدة ن= م: حيث
عقد البيع مع حفظ حق امللكية نظراً ألنّ الفقرة األوىل من املادة : ذا النوع من العقودوأحياناً يطلق على ه

 من القانون املدين املصري تنص على أنّ البيع إذا كان مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل ٤٣٠
 فإنّ انتقال ا وفيت األقساط مجيعاًوإذ.. امللكية إىل املشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو مت تسليم املبيع

  . إىل وقت البيعامللكية إىل املشتري يعترب مستنداً

                                     
  .٣٦ ، ص ١٩٨٤ أغسطس – جملة البنوك اإلسالمية – املشاركة املنتهية بالتمليك والبيع التأجريي –حممد مسري إبراهيم  (1)

  م      ×           الثمن النقدي = قيمة القسط
                                          ١                          -١                

 ن)م+١ (                                          
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حسب وجهة نظر البائع أو (وأحياناً أخرى يطلق عليه عقد البيع التأجريي أو عقد الشراء اإلجياري 
ند استيفاء مجيع  على اعتبار أنّ هذا النوع من العقود عقد إجيار مع وعد بالبيع عوذلك تأسيساً) املشتري

  . من الثمن واألجرة يف قسط واحداألقساط، وبناء عليه فإنّ املشتري يدفع جزءاً
إال أنه يف ظل التشريع املصري يعترب هذا النوع من عقود البيع املستوفية أركاا، وأما تقسيط الثمن فريجع 

 من القانون املدين املصري ٤٣٠وردا املادة ولذلك فإنّ األحكام اليت أ. )1(للشروط املتفق عليها بني املتعاقدين
  . كما جاء يف الفقرة الرابعة من هذه املادةتسري على هذا النوع من العقود حىت ولو مسي املتعاقدان البيع إجياراً

 يف هذا –وبعد أن بينا طبيعة عقود البيع بالتقسيط نأيت إىل موقف الشريعة اإلسالمية منها، وجيدر بالذكر 
 أنّ الفقهاء من ا لسلف واحملدثني يتفقون على أنّ مثن البيع اآلجل أعلى من مثن البيع النقدي، كما أنّ –الصدد 

 من دفعة واحدة روح اإلسالم تدعو إىل التيسري على املتعاملني، ومن مث فإنّ دفع الثمن املؤجل على أقساط بدالً
 :(( املعامالت اليت يدل عليها قول الرسول يف تاريخ االستحقاق إمنا هو من قبيل التربع والسماحة يف

فمما ال شك فيه أنّ . ) )2  إذا قضى إذا اقتضى، مسحاً إذا اشترى، مسحاً إذا باع، مسحاًرحم اهللا امرأً مسحاً
  .تقسيط دفع الثمن إمنا هو من قبيل السماحة يف اقتضاء احلق

  :  من املنظور اإلسالمي فمرده إىل أمرين– يف هذا النوع من عقود املعامالت –أما ما يثري الشبهة 
هو طريقة حساب الفوائد املضافة إىل مثن البيع النقدي اليت تقوم على أساس عنصر الزمن، : األمر األول

  حبيث جتعل الثمن يزيد بزيادة الزمن، مما

                                     
  .٣٩ ص– مرجع سابق –د علي املتيت  أبو اليزي/دكتور (1)
  .)مسحا إذا قضى(: رواه البخاري يف كتاب البيوع بدون لفظ (2)



 

 ٣٨٤

ا السبب هو ما حدا يترتب عليه أن تكون الزيادة يف مقابل التأجيل وهي أساس ربا اجلاهلية املنهي عنه، وهذ
إىل القول بعدم شرعية عقود البيع بالتقسيط، وإىل الدعوة بعد اختالف مثن البيع . )1(ببعض الباحثني املعاصرين 

بالتقسيط عن مثن البيع النقدي، ويف رأي هؤالء الباحثني أنّ ذلك سيكون أدعى إىل التيسري على املتعاملني 
  .وأروج للنشاط االقتصادي

 من الناحية العملية  مقبوالًأنّ عدم اختالف الثمن النقدي عن مثن البيع بالتقسيط يكون حالًويف تقديري 
إذا ما ساد النظام االقتصادي اإلسالمي يف مجيع أرجاء النشاط االقتصادي حبيث يستطيع البائع احلصول على 

االت املسحوبة على السلع من املنتجني بالتقسيط بنفس األسلوب وإذا ما قبلت املصارف خصم الكمبي
املشترين بدون جرب، أما وأن هذه اإلجراءات قد ال تتوافر يف املدى املنظور على األقل فإين أقترح حتديد مثن 
البيع بالتقسيط عن طريق معدل هامش الربح ومعدل دوران رأس املال العامل، فعلى سبيل املثال إذا كان معدل 

وإذا كان معدل دوران رأس املال العامل مرتني يف السنة فإنّ % ٢٠ هامش الربح يف هذا النوع من النشاط هو
  : مثن البيع بالتقسيط ميكن أن حيدد وفقاً للمعادلة التايل

  عدد األقساط السنوية × ٢ × ٢٠                                         
  )ــــــــــــــــــــ× مثن التكلفة + (مثن التكلفة 

                                                       ١٠٠             
  .مث يتم تقسيط هذا الثمن على عدد األقساط املتفق عليها بني البائع واملشتري بعد خصم الدفعة املقدمة

ولعل هذه الطريقة تتميز عن الطريقة املعتادة لتحديد مثن البيع بالتقسيط بأا ال حتسب فوائد على الفوائد، 
ا ال حتسب فوائد على هامش الربح فضالً عن أا تربط العائد من هذا النوع من العقود مبعدل كما أ

  االستثمار يف هذا

                                     
  . ٨٥ ص - مرجع سابق –عبد السميع املصري  (1)



 

 ٣٨٥

 من معدل الفائدة السائد يف البنوك والذي قد يتحدد بناء على النشاط االقتصادي النوع من النشاط فقط بدالً
  .العام عالوة على اعتبارات اقتصادية وسياسية أخرى

  . للبائع يتضمن معدل االستثمار السائد يف نشاطه ومعدل دوران رأمساله عادالًالً عن أا حتقق عائداًفض
واألهم من ذلك كله أنّ الزيادة يف مقابل عنصر الزمن ولكنها مرتبطة مبعدل االستثمار ومعدل دوران 

يف ضوئه عدد مرات دوران رأس املال رأس املال العامل، وما عنصر الزمن يف املعادلة املقترحة إال إطار حيدد 
العامل، وقد يعترض على هذا االقتراح بصعوبة التحقيق من عناصره والرد على ذلك هو يف أمانة البائع املسلم 

  .واألساس األخالقي الذي تبىن عليه معامالته ونظامه املايل واإلداري
  :  باملثال التايلونزيد هذا االقتراح إيضاحاً

ومعدل % ٢٠ ومعدل هامش ا لربح يف هذا النوع من السلع ١٠٠٠السلع تكلفتها نفرض أنّ إحدى 
 وأا تقوم ببيع هذه السلع بتقسيط الثمن دوران رأس املال العامل يف املنشأة اليت تبيع هذه السلع مرتان سنوياً

 قسط تكون  فإنّ مثن البيع بالتقسيط وقيمة كل٤٠٠على ثالث أقساط نصف سنوية بعد دفع الثمن وقدره 
  : كاآليت

                                            ٣ × ٢ × ٢٠ × ١٠٠٠  
  ١٦٠٠= ـــــــــــــــــ  + ١٠٠٠= مثن البيع بالتقسيط

                                                   ٢ × ١٠٠  
  ١٢٠٠ = ٤٠٠ – ١٦٠٠= خيصم الدفعة املقدمة

  ٤٠٠ = ٣ ÷ ١٢٠٠= قيمة كل قسط 



 

 ٣٨٦

. )1(أما األمر الثاين الذي يثري شبهة من املنظور اإلسالمي يف هذا النوع من العقود فهو ما يقول به البعض
من أنّ عقود البيع بالتقسيط تنطوي على صفقتني يف صفقة، ففي احلديث الذي رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن 

ى عن صفقتني يف صفقة، وفسر صاحب كتاب ) (مساك بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود أنّ النيب 
  .املبسوط ذلك بأن يقول يف البيع هو بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غري جائز

. )2(والرد على ذلك أنّ هذا العقد ليس من قبيل الصفقتني يف صفقة املنهي عنه، كما يقول بعض الفقهاء
ا وال جهالة وال غرر وال قمار وال شيء من املفاسد، وإمنا أنّ من باع مبائة مؤجلة أو مخسني حالة ليس هنا رب

  .خريه بني أي الثمنني شاء،وليس هذا بأبعد من ختيريه بني الرد واإلمضاء ثالثة أيام
ومن جهة أخرى فإنّ العقد ال ينص فيه عادة على سعرين وإمنا فيه سعر البيع بالتقسيط فقط، وقد أجاز 

  .طاملا أنّ العقد ابتداًء مل ينص على سعرينذلك . )3(بعض الفقهاء احملدثني
وعلى ذلك فإنّ عقود البيع بالتقسيط، ويف حالة اختالف الثمن النقدي عن مثن بيع التقسيط هو من 

  : العقود اجلائزة شرعاً مع مالحظة
ا ينبغي أال تكون الفوائد الربوية أحد عناصر مثن البيع بالتقسيط كما هو شائع يف املعامالت املعاصرة، وإمن -١

  .حتديد مثن البيع بالتقسيط وفق الطريقة اليت اقترحها البحث
أال ينص يف عقد البيع بالتقسيط على مثنني أحدمها يف مقابل الدفع الفوري واآلخر يف مقابل التقسيط وإمنا  -٢

 .التخيري يكون قبل إبرام العقد

                                     
  .٨٥ ص – مرجع سابق –عبد السميع املصري  (1)
  .٦٩م ص ١٩٦٧ طبعة – التجارة يف ضوء القرآن والسنة –عبد الغين الراجحي / دكتور  (2)
  .٨٤ مرجع سابق ص – عن عبد السميع املصري م نقال١٩٥٢ً طبعة – خمتصر أحكام املعامالت –الشيخ علي اخلفيف  (3)



 

 ٣٨٧

ة احملاسبية من املنظور الوضعي جل ونبدأ باملعاونأيت اآلن إىل مرحلة املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من العقود
  .ويليها املعاجلة احملاسبية من املنظور اإلسالمي حىت يتضح الفرق

فمن املنظور الوضعي يتم فصل الفوائد عن مثن البيع النقدي سواء يف يومية فرعية مستقلة أو يف عمود 
 بأول إىل حسابات العمالء يف دفتر األستاذ د أوالًخاص ا يف يومية املبيعات بالتقسيط ويتم ترحيل هذه الفوائ

 بأول أيضاً إىل حسابات العمالء يف دفتر األستاذ املساعد وبذلك جيعل املساعد أما مثن البيع النقدي فريحل أوالً
ة  أما اموع الدوري ليومي، أيضاً بقيمة الفوائد بثمن البيع النقدي ومديناًمديناً) املشتري(حساب العميل 

 مث يقفل يف اية السنة املالية يف حساب ،املبيعات بالتقسيط فريحل إىل حساب املبيعات يف دفتر األستاذ العام
الفوائد يف دفتر األستاذ العام /إىل حـ) أو عمود الفوائد(املتاجرة كذلك يرحل اموع الدوري ليومية الفوائد 

  . واخلسائراألرباح /حيث يقفل يف اية السنة املالية يف حـ
مثن : ولعله يتضح أنّ منطلق هذه املعاجلة احملاسبية هو تقسيم مثن البيع بالتقسيط إىل شرحيتني أساسيتني مها

  . البيع النقدي والفوائد احملتسبة على رصيد العميل
لبيع أما املعاجلة احملاسبية من املنظور اإلسالمي فلما كنا ال نعترف بالفوائد الربوية كجزء من مثن ا

بالتقسيط وإمنا هذا الثمن هو كل ال يتجزأ مت حتديده حسب االقتراح املشار إليه لذلك فإننا لسنا يف حاجة إىل 
يومية الفوائد أو إىل عمود خاص ا كما أننا لسنا يف حاجة إىل فصل مثن البيع النقدي عن مثن البيع بالتقسيط 

  حيث يتم اإلثبات فيها بثمن البيع بالتقسيط ويرحل منها أوالًوإمنا كل ما حنتاجه هو يومية املبيعات بالتقسيط
  بأول إىل حسابات العمالء يف دفتر األستاذ املساعد كما يتم ترحيل جماميعها الدورية إىل حساب



 

 ٣٨٨

املبيعات يف دفتر األستاذ العام حيث يقف هذا احلساب يف حساب املتاجرة يف اية السنة املالية ولعل الفرق يف 
 حيث يتركز هذا الفرق يف نظرة كل من اجلة احملاسبية بني الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي يكون واضحاًاملع

  .الفكرين إىل طبيعة مثن البيع بالتقسيط
وجدير بالذكر أنّ هذه املعاجلة احملاسبية ال ختتلف سواء أخذنا بوجهة النظر اليت تؤثر السنة األوىل من 

ذا النوع من العقود من منطلق أا السنة اليت يتم فيها البيع أم أخذنا بوجهة النظر العقد بكل جممل الربح من ه
الثانية اليت ترى توزيع جممل الربح على سنوات العقد فهذه مسألة جدلية ال يترتب عليها حتليل حرام أو حترمي 

  . حالل
 :  عقود االستصناع-٢

الصانع تصنيع سلعة معينة حلسابه فإذا كانت املادة ومضمون هذا النوع من العقود أن يطلب املستصنع من 
اخلام ومجيع مستلزمات اإلنتاج من قبل الصانع فيطلق على العقد حينئذ أنه عقد استصناع وهو نوع خاص من 

 وهلذا يشترط يف )1(عقود البيع أجازه الشارع جلريان العرف به استثناء من بيع املعدوم وقت العقد املنهي عنه 
  )2(الستصناع ما يليصحة عقد ا

 . حيول دون الرتاع بعد صنعه من حيث اجلنس والنوع واملقدار والصفات واضحاًبيان املصنوع بياناً -١
 فإنّ كان فيما مل جيز ،أن يكون فيما جيري التعامل باستصناعه كاألحذية واملالبس واألثاث وغري ذلك -٢

ه مجيع شروط عقد السلم من قبض الثمن يف التعامل به بني الناس كان العقد عندئذ عقد سلم واشترط في
  الس

                                     
  . ٧٨ ص - مرجع سابق -املرغيناين  (1)
  يراجع يف هذا (2)

  .٢٨ ص ١٩٦٨ دار الفكر العريب – املبادئ االقتصادية يف اإلسالم – علي عبد الرسول -أ  
  . ٨٨ مرجع سابق ص –ي  عبد السميع املصر-ب  



 

 ٣٨٩

 وحتديد وقت استالم السلعة وغري ذلك من شروط ،أو بعد فترة ال تتجاوز ثالثة أيام على اخلالف يف ذلك  
  )1(السلم

 أي ال تزيد مدة التأجيل عن )2( ألّا يكون موعد االستالم مؤجال إىل أجل يصح معه السلم عند أيب حنيفة-٣
 إذا خال من األجل أو كانت مدته دون مدة م من ذلك أنّ عقد االستصناع يكون صحيحاًشهر ويفه

 أما اإلمام أبو يوسف واإلمام حممد من ، حنيفةيبعقد السلم يف السلعة املصنوعة وهذا هو رأي اإلمام أ
ج العقد عن أصحاب أيب حنيفة فرييان أنّ حتديد األجل فيما جيري التعامل باستصناعه بني الناس ال خير

 وأما حتديد األجل فيما مل جير التعامل به فهو من قبيل عقود السلم ،طبيعته ويكون حتديد األجل للتعجيل
  .  وجيب أن يتضمن ما يشترط يف عقد السلم)3(باالتفاق 

 فإذا قام الصانع بتصنيع السلعة باملواصفات والكميات املتفق عليها فلكل من الصانع واملستصنع اخليار يف
 وأما ، أما املستصنع فألنه اشترى ما مل يره فيثبت له اخليار إذا رآه،ه عند أيب حنيفةئإمضاء العقد وعدم إمضا

الصانع فألنه ال ميكنه تسليم املعقود عليه إال بغرر يتمثل يف تكلفة متكني املشتري من رؤيته مثل تكلفة فك 
  . ياروإعادة تغليف املعقود عليه وغري ذلك فيثبت له اخل

 بالصانع ألنه رمبا ال  أما املستصنع فألنّ يف إثبات اخليار له إضراراً،وعند أيب يوسف ليس ألي منهما اخليار
  .  وأما الصانع فألنّ بيع ما مل يره ال يترتب عليه إثبات اخليار له،جيد غري اآلمر من يشتريه منه بالثمن املتفق عليه

  كتابه املبسوط أنّ اخليار يثبتواألصح ما ذكره اإلمام السرخسي يف 

                                     
  . ١٧٠جممع البحوث اإلسالمية مرجع سابق ص  (1)
  . ٧٨ ص -مرجع سابق-املرغيناين  (2)
  . ٧٨ ص -مرجع سابق-املرغيناين  (3)



 

 ٣٩٠

 وأما الصانع فألنه باع ما مل يره فليس له ،للمستصنع فقط دون الصانع ألنه اشترى ما مل يره فيثبت له اخليار
  )1(اخليار

ويف تقديري أنه يثبت للمستصنع خيار العيب وليس خيار الرؤية وليس للمستصنع أن ميتنع عن استالم 
 بالصانع كما ذكر اإلمام أبو يوسف كما أنه ليس للصانع -ا يترتب عليه من إضرار  مل–املعقود عليه وذلك 

أن ميتنع عن تسليم املعقود عليه إذا استوىف الثمن؛ ألنه قد يترتب على ذلك إضرار باملستصنع ألنه قد يكون قد 
  .نظم معامالته بناء على الصفقة اليت اتفق عليها مع الصانع

هاء خبصوص هذا النوع من العقود أنه ال يشترط دفع الثمن كله عند التعاقد هذا يفهم من أقوال الفق
وذلك خبالف عقد السلم الذي يشترط فيه تسليم الثمن عند التعاقد كما سبق ذكره وعلى ذلك ميكن تأجري 

التسليم دفع الثمن كله إىل تاريخ التسليم كما ميكن دفع جزء من الثمن عند التعاقد وتأجيل الباقي إىل تاريخ 
وجدير بالذكر يف هذا املقام أنه إذا مل يتم العقد ألي سبب فال جيب أن يكون من بني شروط العقد استيالء 
الصانع على الدفعة املقدمة يف مقابل ذلك وذلك ألنه حينئذ يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وهو أحد 

  )2(صور بيع العربون الذي مل جيزه اإلمام مالك
  .  أو قضاءذا أصيب أحدمها بضرر نتيجة عدم إمتام العقد فيمكن عندئذ تعويض املتضرر اتفاقاًولكن إ

وخالصة االستصناع عند الفقهاء أنه طلب عمل شيء على وجه خمصوص مادته من الصانع دون حتديد 
  أجل لالستالم أو حتديد أجل دون أجل

                                     
(1) راجع يف هذاي :  

  . ٧٨املرغيناين مرجع سابق ص   - أ
  .  وما بعدها١١٧ ص ٥ج–الشوكاين نيل األوطار  - ب

  .٣٧٧الشعب مبصر ص اإلمام مالك املوطأ طبعة دار  (2)



 

 ٣٩١

 الشهر فيما جيري التعامل به بني الناس من قبيل السلم وهو فترة شهر فما دوا أو حتديد أجل أكثر من
االستعجال كما يرى اإلمام أبو يوسف واإلمام حممد فإذا كان املعقود عليه مما مل جيز به التعامل بني الناس فإنّ 
العقد يكون عقد سلم ويشترط يف ما يشترط يف عقد السلم كما سبق ذكره وأما إذا كانت مادة املعقود عليه 

إما : اآلمر باالستصناع فيكون العقد عقد إجارة واألجرة ال جتب بالعقد وإمنا تستحق بأحد معان ثالثةمن قبل 
  . بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غري شرط أو باستيفاء املعقود عليه

وليس للصانع أن يطالب باألجرة حىت يفرغ من العمل إال إذا اشترط التعجيل ألن الشرط الزم وكل 
 أثر يف املعقود عليه وميكنه أن حيبس املعقود عليه بعد الفراغ من عملية يستويف األجر وإذا اشترط صانع لعلمه

األمر على الصانع العمل بنفسه فليس له أن يقوم بتصنيع املعقود عليه عند غريه وهذا خبالف االستصناع حيث 
اع فهو العني وهلذا ميكن للصانع يف حالة إن املعقود عليه يف اإلجارة هو العمل وأما املعقود عليه يف االستصن

 ، من السوق ويسلمه لآلمرعقود االستصناع أن يستصنع املعقود عليه عند غريه أو ميكنه احلصول عليه جاهزاً
ولآلمر اخليار كما سبق ذكره يف أخذ املعقود عليه أو رده من هذا القبيل أنّ املعقود عليه يف االستصناع ال 

  .)1(حىت لو باعه الصانع قبل أن يراه املستصنع جاز وهذا كله هو الصحيحيتعني إال باخليار 
وهكذا جند أنّ العقد من املنظور اإلسالمي خيتلف تكييفه الشرعي حسب طبيعته فتارة يكون عقد بيع 

 وينعكس أثر هذا التكييف على املعاجلات احملاسبية كما يتضح مما عادي وتارة عقد سلم وتارة يكون إجياراً
  : ليي

                                     
  : يراجع يف هذا (1)

  . ٢٣٤ – ٢٣٢ و ص ٧٨املرغيناين مرجع سابق ص   - أ
  .  وما بعدها١١٧الشوكاين مرجع سابق ص  - ب



 

 ٣٩٢

  : اآلثار احملاسبية لعقود االستصناع
هذه اآلثار تكون ذات أمهية ولكن هذا ال مينع إن  سيتم التعرض هلذه اآلثار من وجهة نظر الصانع حيث 

  . من اإلشارة إىل هذه اآلثار من وجهة نظر املستصنع كلما كان ذلك مفيداً
خاصة وكميات حمددة حبيث تكون املواد اخلام ويف دفاتر الصانع عندما يطلب منه تصنيع منتج مبوصفات 

وسائر مستلزمات اإلنتاج من قبله وهذا ما سبق أن ذكرنا أنه عقد االستصناع من املنظور اإلسالمي ويطلق 
  . عليه يف الفكر احملاسيب املعاصر األوامر اإلنتاجية ومنها أيضاً عقود املقاوالت

أ يف تشغيل أمر إنتاجي معني فإنه يفتح له حساب خاص ولقد جرى العرف احملاسيب على أنه عندما يبد
 مبا ينفق على هذا العقد يف صورة مواد خام أو أجور مباشرة أو مصروفات صناعية مباشرة وكذلك جيعل مديناً

 مث يتم إقفال هذا احلساب يف حساب خمازن اإلنتاج التام أو قد ،نصيب هذا العقد من املصروفات غري املباشرة
 مث جيعل ، حساب األوامر التامة الذي يقفل بدوره يف حساب تكلفة املبيعات يف اية السنة املاليةيقفل يف

 ومن جهة أخرى جيعل حساب تكلفة ، باملصروفات البيعية إن وجِدت أيضاًحساب تكلفة املبيعات مديناً
 األرباح أو اخلسائر الناجتة عن األوامر  بالقيمة املتعاقد عليها مع العميل وبذلك ميكن الوصول إىلاملبيعات دائناً

  . اإلنتاجية املُنفّذة خالل السنة املالية
أما إذا كانت املواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج من قبل اآلمر باالستصناع فالعقد حينئذ يكون عقد إجارة 

 له ومن مث ميكن أن كما سبق ذكره وتكون هذه املواد عند الصانع بصفة أمانة وهي بطبيعة احلال ليست ملكاً
يثبتها الصانع يف دفاتره بقيد نظامي أو مبذكرة بيانية ويقتصر اإلثبات احملاسيب املايل على قيمة األجرة املتفق 
عليها حيث تثبت كإيراد للصانع يف حساب خاص يقفل بدوره يف اية السنة املالية يف حساب األرباح 

  واخلسائر اخلاص



 

 ٣٩٣

 أن حيمل هذا احلساب اخلاص باملصروفات اليت صرفها الصانع على تصنيع -احلالةيف هذه - ومن املفضل ،به
هذه السلعة سواء يف شكل نصيبها من املصروفات املباشرة أو غري املباشرة حىت يتبني للصانع صايف اإليراد الذي 

  . حصل عليه من هذا العقد
تاج وقيمة أجرة الصانع وأي مصروفات أخرى أما يف دفاتر اآلمر باالستصناع فإنّ تكاليف مستلزمات اإلن

  . حتملها اآلمر باالستصناع حىت تصل السلعة إىل خمازنه فكل هذه املصروفات متثل تكلفة السلعة املُستصنعة
  . اختالف التكييف الشرعي لهبوهكذا خيتلف التكييف واملعاجلة احملاسبية باختالف طبيعة العقد و



 

 ٣٩٤

  خالصة البحث
اإلنسان واستخلفه يف هذا الكون لعمارته وسخر له كثرياً من املوارد االقتصادية وأتاح له خلق اهللا تعاىل 

العديد من املرافق ليستغلها ويبدع فيها ويستخرج منها خريها وهذه املوارد واملرافق من الشمول حبيث ميكن 
غالل وكل ذلك إمنا هو خلري القول أنه ال يوجد شيء يف الكون إال وهو متاح أمام اإلنسان لالستثمار واالست

  . اإلنسان
والصورة النهائية هلذا االستثمار واالستغالل تتمثل يف التجارة اليت هي تقليب املال مبعارضة لغرض الربح 
وخيتلف مفهوم الربح وإجراءات حتديده وقياسه باختالف الغرض من هذا التحديد وبصفة عامة خيتلف مفهوم 

فقه املعامالت كما ختتلف أيضاً طريقة حتديد الربح ووسيلة قياسه يف كل من الربح يف فقه الزكاة عنه يف 
  . االني وذلك بناء على اختالف الغرض من حتديد الربح يف كل منهما

وخبصوص حتديد الربح وقياسه يف فقه املعامالت وهو مناط احلديث يف هذا البحث فإنّ ذلك يتم يف ضوء 
 واحملاسبية اليت جرى ا العرف احملاسيب املعاصر واليت ال ختالف نصا يف عدد من القواعد واألسس الشرعية

  ). (كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 
 فإنّ األمر استلزم ،وحيث إننا نتكلم عن التكييف الشرعي واحملاسيب للربح يف املشروعات اإلسالمية

حيث األركان والشروط والتكييف الشرعي احلديث عن العقود يف جمال املعامالت التجارية بصفة عامة من 
 كما استلزم األمر التطرق إىل ذكر بعض أنواع عقود املعامالت التجارية والتركيز على اجلوانب الشرعية ،هلا

هلا واآلثار احملاسبية املترتبة عليها قاصرين احلديث على تلك العقود اليت جيري بشأا جدل بني الفقهاء 
  احملدثني واليت قد ختتلف معاجلتها احملاسبية يف الفكر احملاسيباملعاصرين والباحثني 



 

 ٣٩٥

املعاصر عما يستلزمه التكييف الشرعي هلا وذلك حىت تتبني وجهة نظر الفكر اإلسالمي وهو ما ينبغي أن تأخذ 
ة به املشروعات االقتصادية عامة املشروعات االقتصادية اإلسالمية خاصة وهذا هو ما يهدف إليه البحث بصف

  .وراء القصد وهو خري احلافظنيمن رئيسية واهللا 



 

 ٣٩٦

  املراجع
  . القرآن الكرمي-١
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  .  مطبعة احلسينية مبصر–مفاتيح الغيب املشتهر بالتفسري الكبري : لرازي حممد فخر الدين ا-٤
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 ٣٩٧
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 ٣٩٨
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 . جامعة األزهر- كلية التجارة-أستاذ احملاسبة)*(



 

 

  



 

 ٤٠١

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
آيات قرآنية وأحاديث وأقوال لفقهاء و علماء املسلمني تتعلق بضبط وترشيد النفقات قال اهللا تبارك 

  .وتعاىل
                           

  .٢٨٦ البقرة اآلية 
                     

  .٦٧ الفرقان اآلية 
                                    

  .١٥٣ األنعام اآلية 
****  

  : )(قال رسول اهللا 
وأنفق قصداً، وقدم فضالً ليوم فقره وحاجتهً،رحم اهللا امرأً اكتسب طيبا  .  

  . متفق عليه
عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، و: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع

  . علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه
  .رواه الترمذي

****  
  : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .»حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم«
  . من كتاب إحياء علوم الدين للغزايل

  : قال اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه
  .»ساب جزل رأيهمن تعلم احل«

  .اإلمام الشافعي



 

 ٤٠٢

  حمتويات البحث
  .متهيد* 
 .مفهوم الرقابة يف املنهج اإلسالمي* 
  .أنواع الرقابة يف املنهج اإلسالمي* 
  .أسس الرقابة يف املنهج اإلسالمي* 
  . مفهوم وإجراءات الرقابة على التكاليف يف املنهج اإلسالمي* 
  .ي واملنهج الوضعي للرقابة على التكاليفالفروق األساسية بني املنهج اإلسالم* 
  .النتائج العامة للبحث* 
  .قائمة املراجع* 



 

 ٤٠٣

  :  تقدمي عام-أوالً
  : طبيعة البحث وهدفه

 : لقد أمرنا اهللا سبحانه وتعاىل بالعمل املنتج وفقاً لشريعته، فقال جل شأنه          

  )1(.  
: أخربنا بأنه جل شأنه سوف يقوم هذا العمل هو ورسوله واملؤمنون وأساس ذلك قوله تبارك وتعاىلو

                                                           

                    )2(.  
ولقد تضمنت الشريعة اإلسالمية القواعد اليت جيب أن يلتزم ا الفرد يف عمله واليت تعترب الدستور 
واملراجع الذي يستند إليه الناس يف ضبط وترشيد األعمال والتصرفات واألشياء، ويف ضوئها تتم املساءلة 

عاىل أن يكون توجيه عوامل اإلنتاج حنو املشروعات املشروعة واملناقشة واجلزاء، كما أمرنا اهللا سبحانه وت
والطيبة وحسب األولويات اإلسالمية اليت تولد أكرب رزق طيب للطبقة الفقرية وذلك لتحسني مستواها وأن 
يكون هناك توازن بني مصلحة األجيال احلاضرة واألجيال املقبلة، وأن حنافظ على البيئة من التلوث وأساس 

لقد استنبط فقهاء املسلمني األسس اإلسالمية اليت تضبط .  ال ضرر وال ضرار(:(رسول اهللا ذلك قول 
  .وترشد اإلنتاج واإلنتاجية واليت يف ضوئها يكون القياس والتقييم واملساءلة واملناقشة واجلزاء

يري اليت تضبط ويف جمال اإلنفاق حتفل الشريعة اإلسالمية مبجموعة شاملة ومتكاملة من القواعد واملعا
النفقات وترشد اإلنفاق حىت ال ينحرف املنفق حنو اإلسراف والتبذير أو حنو التقتري، فعلى سبيل املثال يقول اهللا 

  تعاىل يف

                                     
  .١٤ اآلية - سورة امللك-لقرآن الكرمي )1(

  .١٠٥ اآلية - سورة التوبة-القرآن الكرمي (2)



 

 ٤٠٤

   : وصف املؤمنني                  )1( . كما
لن تزول قدما عبد يوم القيامة حىت :  أنّ املسلم سوف حياسب عن كسبه ونفقاته فيقول)(بني الرسول 
عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أباله، وعن عمله ماذا عمل به، وعن ماله من أين : يسأل عن أربع

  .) )2 اكتسبه وفيم أنفقه
فقات اإلنتاج يف صدر اإلسالم يف كافة نواحي النشاط ولقد طبقت أسس وقواعد حتديد وضبط وترشيد ن

على مستوى البيت والشركة والدواوين احلكومية وسامهت يف ضبط وترشيد اإلنفاق وحققت للناس احلياة 
اآلمنة الكرمية يف الدنيا والفوز برضاء اهللا يف اآلخرة فما أحوجنا اليوم إىل تطبيقها لنقضي على نواحي اإلسراف 

  .الترف وأكل الناس بالباطل ونوقف نزيف استرتاف أموال املسلمني بواسطة أعدائهموالتبذير و
ويهدف هذا البحث إىل التنقيب يف مصادر الشريعة اإلسالمية ودراسة كتب الفقه اإلسالمي وتطبيقاته 

ع الكفاءة وذلك الستنباط األسس واملعايري اإلسالمية لتحديد وضبط وترشيد نفقات اإلنتاج وبيان دورها يف رف
  .اإلنتاجية مع اإلشارة السريعة إىل التطبيق املعاصر هلا يف البالد اإلسالمية

  : أمهية البحث وفوائده
  : تنبع أمهية هذا البحث من الفوائد واملنافع اليت ترجى منه واليت تتمثل يف اآليت

ليف اإلنتاج وبيان كيف أنه خيتلف إبراز ذاتية الفكر احملاسيب يف اإلسالم يف جمال التخطيط والرقابة على تكا-١
  ويف ذلك رد على من يدعون خطأ. يف كثري من النواحي الفكرية عن حماسبة التكاليف يف الفكر الوضعي

                                     
  .٦٧ اآلية - سورة الفرقان- الكرميالقرآن (1)
  .رواه مسلم والترمذي (2)



 

 ٤٠٥

  .بأنه ال دخل لإلسالم باحملاسبة، أو أنه ال يوجد فرق بني احملاسبة الوضعية واحملاسبة يف اإلسالم  
اسيب يف جمال حتديد وضبط وترشيد تكاليف اإلنتاج، ليؤكد للناس تقدمي أمنوذج عملي من مناذج الفكر احمل-٢

أنّ اإلسالم نظام شامل ومنهج كامل للحياة وأنه نظام عبادات ومعامالت يفرض نفسه على مظاهر 
احلياة، ينظم أمور الدنيا كما ينظم أمور اآلخرة، وأنه خطأ ما يشاع جهالً أو جتاهالً من أنّ اإلسالم دين 

  .عبادات فقط
إن دراسة التطبيق املعاصر ملفاهيم وقواعد احملاسبة على تكاليف اإلنتاج واملستنبطة من الشريعة اإلسالمية يف -٣

جمال املؤسسات االقتصادية اإلسالمية يؤكد صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان وأنه قادر على العطاء 
عاين منها البشرية واليت عجزت املفاهيم والنظم الدائم خالل األزمنة املختلفة واملتعاقبة حلل املشاكل اليت ت

  .والقواعد الوضعية عن تقدمي احللول هلا
تعترب هذه الدراسة ومثيالا من التحديات اليت يتحدى ا اإلسالم الفكر الوضعي، وتبني أنّ سبب تأخر -٤

اإلسالمية مرهون بتطبيق البالد اإلسالمية هو يف عدم تطبيقها لشرع اهللا يف احلياة وأن صالح أمور األمة 
  .شريعة اهللا كاملة

تفيد هذه الدراسة املؤسسات اإلنتاجية املعاصرة واليت تسعى لتطبيق الشريعة اإلسالمية يف تطوير نظم ضبط -٥
  .وترشيد نفقات اإلنتاج وهذا بدوره يؤدي إىل ختفيض الكلفة واألسعار

اسيب اإلسالمي ومن مث تساهم يف تطوير الدراسة تعترب هذه الدراسة إضافة جديدة إىل مكتبة الفكر احمل-٦ 
والبحوث يف املؤسسات العلمية لتتجه حنو اإلسالم، كما أا تساهم يف تشجيع القائمني على اجلامعات 

  إلدخال مثل



 

 ٤٠٦

  .هذا النوع من املوضوعات يف املقررات اليت تدرس بدالً من املوضوعات الوضعية
  : منهج وقواعد البحث
نواع الدراسة والبحث منهج وقواعد جيب االلتزام ا، وتتسم الدراسات والبحوث لكل نوع من أ

اإلسالمية بذاتية متيزها عن املناهج األخرى حيث تقوم على جمموعة من القواعد األساسية اليت جيب أن يلتزم 
  : ا الباحث أو الكاتب من أمهها ما يلي

 فإذا ما تطابقت ،والباحثني وغريهم وليسوا هم حجة عليها تعترب الشريعة اإلسالمية حجة على املفكرين -١
أفكارهم معها فيدل ذلك على صحة تلك األفكار وإذا ما اختلفت فهم اخلاطئون وال ريب، ولقد أكدت 
الدراسات واألحباث اليت متت حىت اآلن هذه احلقيقة، فإذا ما أخطأ املفكر اإلسالمي أو من ينفذ أحكام 

ال يعين هذا قصوراً يف الشريعة اإلسالمية كما أنّ االجتهاد مرغوب فيه ما دامت الشريعة اإلسالمية ف
  .شروطه متوافرة

 تتعلق الشريعة اإلسالمية بالعبادات واملعامالت وال ميكن الفصل بينهما بل مها وجهان لعملة واحدة وكما -٢
و يقيم شئون الدنيا على أساس من أنّ النظام اإلسالمي ميزج بني الروحانية واملادية يف إطار متوازن، فه

الدين ويتخذ من الدين سنداً للدولة؛ لذلك كان خطأ ما يشاع من أنه ليس هناك يف الدين إدارة أو 
اقتصاد أو حماسبة إىل غري ذلك، أو يعتقد أنه ال فرق بني احملاسبة يف اإلسالم واحملاسبة الوضعية؛ ففي ظل 

  .فرع من فروع املعرفة بدون سند من الدينالنظام اإلسالمي ال ميكن أن يوجد أي 
 أن دراسة وحتليل صايف التراث اإلسالمي من أصول عملية واستنباط املفاهيم والقواعد األساسية -٣

 باحلاجات ي حلل املشاكل املعاصرة إسالمياً وتعىنمواإلجراءات والنظم اليت متثل اإلطار الفكري والعل
   ألمر-العملية



 

 ٤٠٧

  .ة بصرف النظر عن توافقها أو عدم توافقها مع مثيالا املعاصرةالزم وضرورة شرعي  
 تركز الشريعة اإلسالمية على القواعد األساسية الثابتة على مدار الزمن ويعترب تطويع ذلك ليتمشى مع -٤

املفاهيم واملبادئ والقواعد املعاصرة جرماً، كما أنّ الشريعة اإلسالمية قد تركت بعض التفاصيل والفروع 
لتتكيف حسب الزمان وحاجات الناس وتغري الظروف واألحوال، وتبقى الشريعة ثابتة ال تتغري ألنّ 
اإلسالم خالد يف كل زمان ومكان كما ال تنكر الشريعة اإلسالمية استخدام األساليب والوسائل العلمية 

  .املنظورة ما دامت ال تتعارض معها
   : مفهوم الرقابة يف املنهج اإلسالمي-ثانياً

  )1(: مدلول الرقابة لغة
:  مراقبة الشيء بغرض حراسته واحملافظة عليه، فقد ورد يف لسان العرب-يقصد بالرقابة يف اللغة العربية

 أي ) )2 ارقبوا حممداً يف أهل بيته: الرقيب هو احلافظ الذي ال يغيب عنه شيء، ويف احلديث الشريف
 أي )3( ما من نيب إال أعطي سبعة جنباء رقباء :)(احفظوه فيهم، وهناك حديث آخر يقول الرسول 

  .أي انتظره ورصده: ورقوباً وترقبه وارتقبه) بكسر الراء(سبعة حفظة يكونون معه، ورقبه يرقبه رِقباناً 
  : والترقب هو االنتظار ألجل احلفظ وأصل ذلك قوله تبارك وتعاىل

         )4( .حتفظ قويل، والترقب هو أن تنتظرومعناه أنك مل   

                                     
  .٤٢٤ ص- الد األول- لسان العرب-ابن منظور (1)
  .رواه اإلمام البخاري (2)
  .رواه اإلمام الترمذي (3)
  .٩٤ اآلية - سورة طه-القرآن الكرمي (4)



 

 ٤٠٨

وتتوقع شيئاً، ورقب اجليش طليعتهم، أي انتظر وارتقب أي أشرف وعال، واملراقب هو املكان العايل الذي 
  .يشرف عليه الرقيب

  .ويستنبط من ذلك أنّ مدلول الرقابة لغة هو متابعة الشيء ورصده بغرض حراسته واحملافظة عليه
  : ن الكرميمدلول الرقابة يف القرآ

 : يقول اهللا تبارك وتعاىل          )1( . ويقصد بذلك أنّ اهللا سبحانه وتعاىل
  .)2(حفيظ حمصٍ عليكم أعمالكم 

 : ونفس املدلول ورد يف قوله سبحانه وتعاىل                      

    )3(ويف قوله ، :            )4(ويف قوله جل شانه  :    

         )5(.  
أساس للرقابة ولقد أشار القرآن الكرمي إىل أنّ اهللا يبعث مالئكة لتسجل تصرفات وسلوكيات الناس ك

 : واحملاسبة، فقال تعاىل                  )6( وقال 
 : أيضاً             )7(.  

تفقد وإحصاء األعمال واألشياء على : بة والرقيب يعين يف القرآنيستنبط من اآليات السابقة أنّ لفظ الرقا
  .الناس مث تعريفها هلم بغرض احملافظة ولضمان التزامهم بالقواعد واملعايري املوضوعة من قبل اهللا رب العاملني

                                     
  .١ اآلية - سورة النساء-القرآن الكرمي (1)
  .٥٢٣ ص- الد السابع-ي تفسري الطرب-الطربي (2)
  .١١٧ اآلية - سورة املائدة-القرآن الكرمي (3)
  .٩٣ اآلية - سورة هود-القرآن الكرمي (4)
  .٥٢ اآلية - سورة األحزاب-القرآن الكرمي (5)
  .١٢ -١٠ اآليات - سورة االنفطار-القرآن الكرمي (6)
 .١٨ اآلية - سورة ق-القرآن الكرمي (7)



 

 ٤٠٩

  : مدلول الرقابة يف السنة النبوية الشريفة
ل وتوضح مدلول الرقابة يف اإلسالم، قال رسول لقد ورد بالسنة الشريفة العديد من األحاديث اليت تفص

ويفيد . )1(  أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك:  عندما سئل عن اإلحسان، قال)(اهللا 
كما ورد يف . هذا احلديث أنّ املسلم جيب أن يالحظ نفسه ويستحضر عظمة اهللا ومراقبته يف كل حال

ما منكم من أحد أال ويسأله رب العاملني ليس بينه وبني اهللا حجاب وال :( (احلديث قال رسول اهللا 
  .وتوضح هذه األحاديث املراقبة الذاتية يف اإلسالم. متفق عليه. ) )2 ترمجان

من هذه األحاديث قوله . واسطة الغريبكما ورد بالسنة النبوية الشريفة أحاديث تشري إىل الرقابة اخلارجية 
) :(م منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف من رأى منك

ال ينبغي ملسلم شهد مقاماً فيه حق إال تكلم به فإنه : متفق عليه، وقال عليه الصالة والسالم. ) )3 اإلميان
  .) )4 مل يقدم أجله وال حيرمه رزقه

ة هو أن تالحظ األعمال والتصرفات بواسطة ذات الفرد أو يستنبط من األحاديث السابقة أنّ مفهوم املراقب
  .بواسطة الغري للتأكد من أا تسري حسب ما شرعه اهللا وبيان الضالل وسببه وسبل عالجه

  : )5(مدلول الرقابة عند فقهاء املسلمني 
أفضل ما يلزم «: لقد تعددت أقوال الفقهاء يف بيان مدلول الرقابة، فعلى سبيل املثال قال أبو عثمان املغريب

  اإلنسان نفسه يف هذه الدنيا هو احملاسبة

                                     
  .رواه مسلم (1)
  .واه البخاري يف كتاب الرقاق ، ومسلم يف كتاب الزكاةر (2)
  .رواه مسلم يف كتاب اإلميان ، وأصحاب السنن األربعة (3)
  ).٢٧٤و ٢٧٣/ ١( أخرجه أمحد بنحوه ، وإسناده صحيح انظر السلسلة الصحيحة  (4)
  .٢٩٣٩ اجلزء اخلامس عشر ص - إحياء علوم الدين-اإلمام أيب حامد الغزايل (5)



 

 ٤١٠

اجعل مراقبتك ملن ال يغيب نظره إليك، واجعل شكرك ملن ال تنقطع «:  ، وقال حممد بن الترمذي»...واملراقبة
وقال . »نفسه عنك، واجعل طاعتك ملن ال تستغين عنه، واجعل خضوعك ملن ال خترج عن ملكه وسلطانه

أفضل الطاعات مراقبة «وقال أحد الصاحلني . » علي فال أبايل بغريهإذا كان سيدي اهللا رقيباً« أحد الصاحلني
 وعليك بالرجاء ،عليك باملراقبة ممن ال خيفي عليه خافية«: كما قال سفيان الثوري. »احلق على دوام األوقات

  .)1(» ممن ال عليك الوفاء، وعليك باحلذر ممن ميلك العقوبة
  .)2(أمحد رمحه اهللا ينشد هذين البيتني وقال اإلمام 

ــب     إذا مــا خلــوت الــدهر يومــاً فــال تقــل      ــي رقيـ ــل علـ ــن قـ ــوت ولكـ   خلـ
ــب   وال حتـــــسنب اهللا يغفـــــل ســـــاعة   ــه يغيــ ــي عليــ ــا تخفــ   وال أنّ مــ

  .يستنبط من األقوال السابقة أنّ الفقهاء يركزون على مراقبة الذاتية واليت تعين أن يراقب الفرد نفسه بنفسه
ويف جمال الرقابة اخلارجية بواسطة الغري سواء ويل األمر للناس أو مراقبة الناس لويل األمر، يرى فقهاء 

  .)3(املسلمني أا من الفروض احلتمية اليت تتعلق بأصول الدين وليس أن تتخلى عنها أو أن تتهاون فيها 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد من «: ففي هذا اخلصوص قال شيخ اإلسالم العز بن عبد السالم

ولقد طبقت الرقابة اخلارجية بواسطة الغري يف كافة العصور اإلسالمية، فعلى سبيل املثال قال . »والتميز بينهما
  أما بعد أيها الناس فإين قد«: أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه بعد توليته اخلالفة

                                     
  . وما بعدها٧٢٤٠رجع السابق ، ص امل (1)
  .٣٠٤ ص - اجلزء الرابع- تفسري القرآن العظيم-نقلها عن ابن كثري (2)
  .٢٤٠سعيد عبد املنعم احلكيم ، الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلسالمية ص . د (3)



 

 ٤١١

 فإذا ، أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله، وإن أسأت فقوموينوليت عليكم ولست خبريكم فإن أحسنت فأعينوين
  .)1(» عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم

 عند فقهاء املسلمني هو أنّ من حق كل مسلم أن يراقب يستنبط مما سبق أنّ مدلول الرقابة اصطالحاً
  .تصرفات اآلخرين للتأكد من أم يطيعون اهللا ورسوله

  : هج اإلسالميمفهوم الرقابة يف املن
متابعة ومالحظة وتقييم التصرفات واألشياء بواسطة : نستخلص من مدلول الرقابة لغة واصطالحاً أا تعين

الفرد ذاته أو بواسطة الغري وذلك دف التأكد من أا تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية وبيان 
  .االحنرافات واألخطاء متهيداً لعالجها أوالً بأول

  : تضمن املفهوم السابق املعامل األساسية للرقابة يف اإلسالم واليت تتمثل يف اآليتي
  .تتمثل عملية الرقابة يف املتابعة واملالحظة والتقييم لألعمال والتصرفات اليت يقوم ا الفرد-١
  .مقارنة هذه األعمال والتصرفات مبا جيب أن يكون وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية-٢
  .تبني االحنرافات واألخطاء ودراسة أسباا-٣
  .اختاذ القرارات املصوبة لألخطاء يف ضوء األسباب-٤

  : أنواع الرقابة يف املنهج اإلسالمي
  : ميكن تقسيم الرقابة يف اإلسالم إىل أنوع خمتلفة حبسب وسائلها وزمنها وطبيعتها، وذلك على النحو التايل

                                     
  .٢٧١املرجع السابق ، ص  (1)



 

 ٤١٢

  : سالم من حيث وسائلها إىل تنقسم الرقابة يف اإل-أوالً
  رقابة ذاتية) أ(
  ).بواسطة الغري(رقابة خارجية ) ب(

  .وتشمل الرقابة الشعبية والرقابة احلكومية
  :  تنقسم الرقابة يف اإلسالم من حيث طبيعتها إىل-ثانياً

  .الرقابة على العبادات) أ(
  .الرقابة على املعامالت) ب(
  : ن حيث ميقاا إىل تقسم الرقابة يف اإلسالم م-ثالثاً

  .الرقابة السابقة) أ(
  .الرقابة الالحقة) ب(

وفيما يلي نبذة موجزة عن كل نوع من األنواع السابقة، على أننا سوف نتعرض فيما بعد بشيء من 
  .التفصيل لكل من الرقابة الذاتية والرقابة اخلارجية ودورمها يف ضبط وترشيد التكاليف

  : مفهوم الرقابة الذاتية
وم على فكرة أن يقوم الفرد مبراقبة نفسه بنفسه وذلك للتأكد أنه يسري وفقاً للقواعد واملعايري املوضوعة تق

مقدماً من عند اهللا أو من عند الرسول أو من عند أويل األمر من املؤمنني وبيان الضالل واالحنراف وسببه 
ي باألداء الواجب أن يكون وبيان االحنراف وسبل عالجه، فعلى سبيل املثال يقوم الفرد مبقارنة أدائه الفعل

وقد يتم ذلك قبل أن يهم الفرد بالعمل أو بعده أو يف جمال العبادات أو يف جمال . وسببه وسبل العالج
املعامالت، وأساس هذا النوع من الرقابة هو وجود القلب املؤمن احلي اليقظ الذي خياف اهللا ويستشعر 

 : ركاته وسكناته، وأساس ذلك قول اهللا تبارك وتعاىلصاحبه أنّ اهللا يراقبه يف كل حت      



 

 ٤١٣

               )1( . وحديث رسول اهللا)(: إذا مهمت بأمر فتدبر
  .متفق عليه   كان غياً فانته عنهنعاقبته، فإن كان خرياً فامضه، وإ

  : ة اخلارجية بواسطة الغريالرقاب
تقوم على فكرة قيام فرد أو مجاعة مبراقبة سلوك وتصرفات وأفعال اآلخرين دف إرشادهم إىل الطريق 

الدعوة «املستقيم والتأكد من أم يسريون عليه وبيان الضالل عنه، وعالجه، وأساس هذا النوع من الرقابة هو 
 :  ، وسنده قول اهللا تبارك وتعاىل» املنكرإىل اخلري، واألمر باملعروف، والنهي عن       

                             )2( . وقوله جل شأنه
    : يف نفس السورة                     

      )3( . ولقد أشار الرسول)(إىل ذلك فقال  :مروا باملعروف : يا أيها الناس إن اهللا يقول لكم
رواه .  ، وتستنصروين فال أنصركمواوا عن املنكر قبل أن تدعوين فال أستجيب، وتسألوين فال أعطيكم

أنّ سعادة األمة وصالح أمرها ووصول اخلري إليها يتوقف على العلماء . )4(ويرى أحد الفقهاء . ابن ماجه
العاملني الذين يؤمنون ويؤيدون الدين، وينصرون الشريعة، ويبينون للناس مواطن اخلطأ، ويبصروم بأحواهلم، 

أما إذا رأوا منكراً فاشياً يف أمتهم، ومل ... ل، وينهوم عن اقتراف الرذائلوحيثوم على التمسك بالفضائ
يغضبوا ومل ينهوا عنه خوفاً أو نفاقاً، أو عدم اكتراث مبا جيلبه هذا املنكر من الشقاء كانوا شركاء يف اإلمث، ألنّ 

  .السكوت على املنكر حليف النفاق

                                     
  .١٤ اآلية - سورة القيامة-القرآن الكرمي (1)
  .١٠٤ اآلية - سورة آل عمران-القرآن الكرمي (2)
  .١١٠ اآلية - سورة آل عمران-القرآن الكرمي (3)
  .١٢ص ١٩٦٢ -هـ١٣٨٢ - مكتبة دار العروبة ، القاهرة- احلسبة يف اإلسالم-إبراهيم الدسوقي الشهاوي (4)



 

 ٤١٤

  : ئل خمتلفة منهاوتتم الرقابة اخلارجية بواسطة الغري بوسا
  .والناهني عن املنكر وتسمى بالرقابة الشعبيةباملعروف مجاعة اآلمرين ) أ(
 ونظام املظامل، وما يف حكم ذلك ،نظام احلسبة، ونظام القضاء: أجهزة الرقابة التابعة للحاكم مثل) ب(

 .وتسمى بالرقابة احلكومية
  :  وإنشاء اهللا لنا عودة ذلك تفصيالً فيما بعد

  : )1(ابة على العباداتالرق
شرع اهللا سبحانه وتعاىل جمموعة من القواعد واملعايري اليت تنظم عالقة الفرد بربه من ناحية العبادات 

وما حكم ذلك، وتعترب هذه الشرائع دستوراً يهدي الناس كيف يعبدون اهللا سبحانه وتعاىل، أي .. واآلداب
ه يف ضوئه، كما تعترب املعايري اليت تقَوم ا عبادة تعترب اهلدف الذي يسعى كل مسلم أن تكون عبادت

وغريهم لتبليغ وتعليم .. وسلوكيات الناس يف الدنيا واآلخرة، ولقد كلف اهللا الرسل واألنبياء والدعاء والعلماء
 : وهداية الناس إىل ذلك، وأساس ذلك يف قول اهللا تبارك وتعاىل            

              )2(.  
الوالدين واألقارب : أو بواسطة الغري مثل) املراقبة الذاتية(وتتم الرقابة على العبادات عن طريق الفرد ذاته 

ف إىل االطمئنان إىل أنّ الفرد واألخالء ومجاعة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر وبواسطة احملتسب، ود
  . يسري حسب الطريق املستقيم وبيان الضالل عنه وسببه وكيفية عالجه

  : الرقابة على املعامالت
لقد تضمنت الشريعة اإلسالمية القواعد واملعايري اليت حتكم معامالت الناس سواء أكانت اجتماعية أم 

  اقتصادية أم سياسية من كل ما شرع اهللا لتدبري

                                     
  .٤، ص الرقابة على األداء يف الفكر اإلسالمي ، مرجع سابق –حسني حسني شحاتة . د (1)
  .٤٤ اآلية - سورة النحل-القرآن الكرمي (2)



 

 ٤١٥

وتعترب عملية متابعة الناس للتأكد من أم يسريون حسب هذه القواعد . ملعاش وصالح األمة اإلسالميةا
  .واملعايري من أساس انتظام احلياة

أو بواسطة الغري أو بواسطة مجاعة اآلمرين ) الرقابة الذاتية(وتتم الرقابة على املعامالت بواسطة الفرد ذاته 
 أو عن طريق األجهزة اليت تنظمها احلكومة هلذا األمر مثل نظام القضاء واملظامل باملعروف والناهني عن املنكر

  .ونظام احلسبة، ولنا عود لذلك عندما نتعرض لنظم الرقابة يف اإلسالم
  :  الرقابة السابقة

تقوم على فكرة مقارنة العمل الذي ينوي الفرد القيام به مبا شرعه اهللا، فإذا كان موافقاً للشرع يؤدي 
العمل وإن كان خمالفاً ميتنع اإلنسان عن أدائه، سواء مت ذلك بواسطة ويل األمر أو بواسطة من ينوب عنه 

وأساس . رفض مبراجعة العمل املرجو أداؤه مبا جيب أن يكون، فإن كان مطابقاً متت املوافقة وإن كان خمالفاً
  . عاصي ويعاقبهذا النوع من الرقابة هو اخلوف من أن يضل اإلنسان ويقع يف امل

ويعترب نظام الشورى يف اإلسالم من أهم نظم الرقابة السابقة ويقصد ا عرض األمر على الغري الذي 
يعتقد فيه أنّ لديه القدرة على بيان الرأي بشكل يرجتى منه الوصول إىل الصواب، مع ضرورة أن يبدي كل 

رى فريضة إسالمية مثل بقية الفرائض وهي الزمة وتعترب الشو. مستشار رأيه حبرية تامة دون جمادلة أو تقصري
على احلاكمني واحملكومني، ويف تطبيقها قضاء على معظم الضالل عن الطريق واالحنراف عن املستهدف، 

  : وأصل ذلك من القرآن الكرمي قول اهللا تباك وتعاىل              

         )1(.  

                                     
  .٣٨ اآلية - سورة الشورى-القرآن الكرمي (1)



 

 ٤١٦

 : وقال. )1(  ما ندم من استشار وال خاب من استخار:  على الشورى فقال)(وأكد رسول اهللا 
  .)3(» ما تشاور قوم يبتغون وجه اهللا إال هدوا إىل أرشد أمرهم«: وقال قتادة. ) )2 املستشار مؤمتن

إذا مهمت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان رشداً «:  أحد الصاحلني فقال له)(د أوصى رسول اهللا ولق
، وفحوى هذا احلديث أنه جيب على املسلم قبل أن يهم بأي عمل أن )4(» فامضه، وإن كان غياً فانته عنه

فليتقدم عليه وإن كانت غري يراجعه على ما شرعه اهللا وال سيما فيما يتعلق بالنتائج املتوقعة فإن كانت خرياً 
  . وهذا يعترب أقوى نظم الرقابة املانعة للضالل واالحنراف،ذلك فليمتنع عن التنفيذ

  : الرقابة الالحقة
تقوم على فكرة مقارنة األداء الفعلي مع األداء احملدد مسبقاً حسب ما شرعه اهللا وذلك بعد التنفيذ وبيان 

وقد تكون هذه الرقابة ذاتية أو خارجية . هي تأيت بعد الرقابة املانعةالضالل واالحنراف وسببه وسبل عالجه و
  .بواسطة الغري، وتشمل كافة أعمال وتصرفات وسلوكيات الفرد وذلك على النحو السابق بيانه تفصيالً

  : أسس الرقابة يف املنهج اإلسالمي
ة يف الفكر الوضعي، من أهم هذه تقوم الرقابة يف اإلسالم على عدة أسس تعطي هلا ذاتية مميزة عن الرقاب

  : األسس ما يلي

                                     
  .٦١١ ، وسلسلة األحاديث الضعيفة رقم ٥٠٥٦رواه بنحوه الطرباين يف األوسط ، انظر ضعيف اجلامع  (1)
  .٦٧٠٠ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأمحد ، انظر صحيح اجلامع رقم (2)
  .٥٢٠ اجلزء األول ص - طبعة دار الفكر العريب- فقه السنة-السيد سابق (3)
  .٢٧٤٤ ص - إحياء علوم الدين من مرجع سابق-متفق عليه ، وانظر اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل (4)



 

 ٤١٧

  :  االستشعار مبراقبة اهللا-أوالً
تقوم الرقابة يف اإلسالم على جوانب عقائدية من بينها اإلميان القوي بأن اهللا سبحانه وتعاىل هو الرقيب 

شيء وأساس لكل تصرفات وسلوكيات الناس، وأنه سبحانه وتعاىل سوف حياسب الناس يوم القيامة عن كل 
 : ذلك قول اهللا تبارك وتعاىل                 )1( . وقوله جل

 : شأنه                                  

                               

                  )2( . ويقول رسول اهللا)(ا سئل ما تزكية  عندم
فالفرد املسلم باعتباره راع ومسئول عن رعيته يستشعر . ) )3 يعلم أنّ اهللا معه حيث كان: املرء نفسه فقال

  .دائماً بأن اهللا يراقبه يف كل تصرفاته وأنه سوف حياسب على عمله
  :  قدوة الرقيب للمراقبني-ثانياً

، لذلك جيب أن يكون الرقيب قدوة حسنة يف مثله ما دامت الرقابة دف إىل االلتزام مبا شرعه اهللا
وأخالقه ملن يراقبهم حىت تكون توجيهاته ونصائحه مسموعة ومطاعة، وأساس ذلك قول اهللا تبارك 

  : وتعاىل                                                )4( .
  :وقوله جل شأنه                                   

      )5(  

                                     
  .٤ اآلية - سورة احلديد-القرآن الكرمي (1)
  .٧ اآلية - سورة اادلة-القرآن الكرمي (2)
  .احلديث مل يوثق من الكاتب (3)
  .٤٤ اآلية - سورة البقرة-القرآن الكرمي (4)
  .٣-٢ اآليات - سورة الصف-القرآن الكرمي (5)



 

 ٤١٨

مررت ليلة أن أسري يب بقوم تقرض شفاههم مبقارض من نار، :  أنه قال)(ولقد روي عن النيب 
  .متفق عليه.  خلري وال نأتيه، وننهى عن الشر ونأتيهكنا نأمر با: فقلت من أنتم؟ فقالوا
جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق به أقتابه فيدور ا يف النار كما (:(وقال رسول اهللا 

يا فالن ما أصابك أمل تكن تأمرنا باملعروف وتنهانا عن : يدور احلمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون
  .رواه البخاري.  فيقول كنت آمركم باملعروف وال آتيه وأاكم عن املنكر وآتيهاملنكر؟ 

مثل العامل يعلم الناس اخلري وال يعمل به كمثل السراج يضيء للناس «: ويف هذا املعىن قال أحد الصاحلني
  .»وحيرق نفسه، وذهب بعض العلماء من السلف واخللف إىل أنّ مرتكب املعاصي ال ينهى غريه عنها

   )1(: قال الشاعر
ــا    ــن غيهـ ــا عـ ــسك فاهـ ــدأ بنفـ ــيم     ابـ ــت حكـ ــه فأنـ ــهت عنـ ــإذا انتـ   فـ
ــيم    فهنــــاك يقبــــل إن وعظــــت ويقتــــدى ــع التعلــ ــك وينفــ ــالرأي منــ   بــ

  : وقال أبو العتاهية
ــى  ــك ذو تقـ ــىت كأنـ ــى حـ ــفت التقـ ــسطع    وصـ ــك تـ ــن ثيابـ ــا مـ ــح اخلطايـ   وريـ

   »الناس على دين ملوكهم«: وقد قيل
ال جيوز أن يدعو إىل اخلري إال من علمه وال ميكن أن يأمر باملعروف إال من عرفه، وال « :وقد قال ابن حزم

  .»يقدر على إنكار املنكر إال من ميزه
  .»عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعوا«: ولقد قال اإلمام علي رضي اهللا عنه لعمر بن اخلطاب

                                     
  .٥٦ ص- الد األول- صفوة التفاسري- حممد علي الصابوين-نقالً عن (1)



 

 ٤١٩

 عن املنكر ال فائدة منه، ألن هداية الغري فرع إن أمر الفاسق باملعروف ويه«: وقال فريق من الفقهاء-
االهتداء، وتقومي الغري فرع االستقامة، واإلصالح زكاة عن نصاب الصالح فمن ليس بصاحل يف نفسه فكيف 

  .)1(» يصلح غريه؟ ومىت يستقيم الظل والعود أعوج
  : )2(بة من أمهها ما يلي ولقد وضع فقهاء املسلمني جمموعة من الشروط جيب أن تتوافر فيمن ميارس الرقا

  .أن يكون ممارس الرقابة مسلماً: اإلسالم )١(
 .أن يكون بالغاً عاقالً: التكليف )٢(
 .أن يكون قادراً على ممارسة الرقابة: القدرة )٣(
 .أن يكون عاملاً فيما يأمر به وينهى عنه: العلم )٤(

 باألخالق واملثل ماًيستنبط من األقوال السابقة أنّ اإلسالم حرص على أن يكون الشخص الرقيب ملتز
 وأن يكون عاملاً بالقواعد واملعايري اإلسالمية وذلك حىت تكون توجيهاته ونصائحه مؤثرة فيمن يراقبهم، ،القيمو

  .ثل بقول أو بقاعدة أو مبعيار والداعي ال يلتزم بهتوإال كيف يطلب من إنسان أن مي
  :  الرقابة توجيهية وإرشادية-ثالثاً

ابة يف اإلسالم هي تصيد األخطاء ولكن هي التوجيه واإلرشاد ومعاونة الناس على ليست الغاية من الرق
االلتزام بالقواعد اإلسالمية يف حيام ألن هذا يقوي من العالقة الطيبة بني الرقيب ومن يراقبهم، فعلى سبيل 

  .الضاللاملثال من واجب الرئيس أن يوضح للمرءوس أخطاءه وقصوره يف األداء ويرشده كيف يعاجل 

                                     
  . وما بعدها٢٤٩ ص-المية والنظم املعاصرة الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشريعة اإلس-سعيد عبد املنعم احلكيم. د (1)
  .٢٤٦املرجع السابق ص  (2)



 

 ٤٢٠

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة : إمنا الدين النصيحة، قالوا ملن يا رسول اهللا قال:((وقال رسول اهللا 
  .مسلم وأبو داود.  املسلمني وعامتهم

.  املؤمن مرآة للمؤمن، واملؤمن أخو املؤمن، يكف عليه ضيعته وحيوطه من ورائه: أيضاً) (وقال 
  .رواه داود

 اخلطاب الكثري من النماذج اليت توضح دور الرعية يف توجيه وإرشاد الراعي فعلى سبيل ويف عصر عمر بن
أيها الناس من رأى منكم يف اعوجاجا فليقومه، فقام له «: املثال وقف عمر بن اخلطاب خيطب الناس وقال

 يف هذه األمة من احلمد هللا الذي جعل واهللا لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا، فقال عمر : رجل وقال
  .)1(» يقوم اعوجاج عمر بسيفه

  :  اتباع احلكمة واملوعظة احلسنة يف التوجيه واإلرشاد-رابعاً
وتأسيساً . تعترب الرقابة يف اإلسالم أسلوباً من أساليب الدعوة إىل االلتزام بشرع اهللا يف كافة شئون احلياة

 : قول اهللا تبارك وتعاىلعلى ذلك، من خصائص الرقابة يف اإلسالم أا تلتزم ب        

                                    

        )2( .آلية أنّ الرقيب جيب أن خياطب من يراقبهم مبا يناسبهم من ومن فحوى هذه ا
أساليب التوجيه واإلرشاد حسب عقوهلم وجبالم وظروفهم وأن يستخدم أسلوب الرقابة النافع واملؤثر مع 
إبراز ما يف هذا العمل من خري وبر املسلمني، ويف حالة مناقشة االحنرافات وغريها يلزم أن يبصرهم وميدهم 

  .القوية وباألدلة القاطعة مع االلتزام بالرفق واللني وجتنب الغلظة والتعسف والتكربباحلجج 

                                     
  . عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة-سليمان الطماوي. د (1)
  .١٢٥ اآلية - سورة النحل-القرآن الكرمي (2)



 

 ٤٢١

  :  الرقابة الزمة على احلاكم واحملكوم وحق وواجب-خامساً
فعلى احلاكم أن ينشئ من األجهزة . تعترب الرقابة واجباً شرعياً على احلاكم واحملكوم، وحقاً هلم كذلك

حتقيق الرقابة السابقة املانعة يف كافة ااالت حىت تكون القرارات صائبة ورشيدة االستشارية اليت تساعد يف 
وال ينحرف عن الطريق املستقيم الذي شرعه اهللا لعباده، ولقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك فقال اهللا تبارك 

 : وتعاىل           )1( .يرتل عليه الوحي بالتشريع  وهو الذي -فقد أوجب اهللا على رسوله
 باملشاورة حلاجة منه إىل رأيهم، وإمنا أراد )(والتوجيه وحل املشكالت أن يستشري املسلمني وما أمر اهللا نبيه 

أن يعلمهم ما يف املشورة من الفضل وأن حيملهم على االقتداء بالرسول، وأن يرفع من أقدارهم بإشراكهم يف 
كما جيب . )2(حلكام مما حيول بني احلكام واالستئثار باحلكم والتعايل على الناس احلكم، وتعويدهم على مراقبة ا

على احلاكم أن ينشئ أجهزة الرقابة الالحقة ويفسح اال أمام الدعاة واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر 
 املستقيم وبيان األخطاء حىت يؤدي اجلميع دوره يف جمال إرشاد وتوجيه الناس إىل القواعد واملعايري والطريق

  .واالحنرافات أوالً بأول حىت ال تتضاعف وتؤدي إىل الفساد
ومن ناحية أخرى على احملكومني أن ميارسوا حقهم يف الرقابة على أعمال وتصرفات احلاكم وأجهزته 

لى الناس واختاذ التنفيذية، وإنّ ختلي املسلم عن أداء هذا الواجب يؤدي على استئثار احلكام باحلكم والتعايل ع
القرارات اخلاطئة وهذا يف النهاية يقود إىل سلسلة من املضاعفات ينجم عنها الفساد االجتماعي واالقتصادي 

  .والسياسي

                                     
  .١٥٩ اآلية - سورة آل عمران-القرآن الكرمي (1)
  .م١٩٧٨هـ ، ١٣٩٨ املختار اإلسالمي طبعة »اعنا السياسية اإلسالم وأوض«عبد القادر عودة ،  (2)



 

 ٤٢٢

إن أحب الناس إيلّ من رفع «: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه مشجعاً املسلمني على ممارسة الرقابة
 ليضربوا أبشاركم وال ليأخذوا أموالكم، ولكين أبعثهم إليكم إين مل أبعث عمايل«: وقال. »إيلّ عيويب

كما يروى . »ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فمن فعل به سوى ذلك فلريفعه إيلّ، فوالذي نفس بيده ألقصنه منه
 مث ،أنّ عمر بن اخلطاب جاءته برود من اليمن فوزعها على املسلمني بالتساوي، وحصل كل مسلم على برد

أيها الناس امسعوا وأطيعوا فقام إليه رجل من : الواقعة، وقف عمر خيطب وهو يلبس ثوباً منها وقالبعد هذه 
 ، قال »ألنك استأثرت علينا «ومل ذلك يا أخ العرب؟ قال:  ، قال عمر»ال مسعاً وال طاعة«: املسلمني، وقال

احد من املسلمني على برد منها، إن األبراد اليمنية ملا فرقتها وحصل كل و «بأي شيء استأثرت؟ قال: عمر
وكذلك حصل لك، والربد الواحد ال يكاد يكفي الواحد منا، ونراك قد فصلته ثوباً تاماً، وأنت رجل طويل 

يا عبد اهللا أجبه : القامة، فلو مل تكن قد أخذت أكثر منا ملا جاءك منه ثوب، فالتفت عمر إىل ابنه عبد اهللا وقال
إن أمري املؤمنني عمر ملا أراد تفصيل برده مل يكفه فناولته من بردي ما متمه به، : قالعن كالمه، فقام عبد اهللا و

  .)1(» أما اآلن فقل نسمع ونطع: فقال الرجل
يستنبط من النماذج السابقة أنه يف عهد عمر بن اخلطاب قد مارس كل من احلاكم واحملكوم حقه يف 

  .الرقابة ولذلك استتب األمن والعدل
  .»عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا«:  علي رضي اهللا عنه ملا قالوصدق سيدنا

  : مفهوم وإجراءات الرقابة على التكاليف يف املنهج اإلسالمي
  .من املنظور اإلسالمي بأا) النفقات(يقصد بالرقابة على التكاليف

                                     
  .٢٧٤ ص - مرجع سابق-سعيد عبد املنعم. نقالً من د (1)



 

 ٤٢٣

املعيارية احملددة مقدماً، وطبقاً عملية التأكد من أنّ التكاليف الفعلية ألداء نشاط معني تتم طبقاً للتكاليف 
لألسس والقواعد اإلسالمية، وبيان نواحي اإلسراف والتبذير والترف غري املشروعة، مث حتليلها وتشخيصها 

  .)1(والتوصية بعالجها مث إبداء الرأي العام عن مدى حتقيق اإلنفاق ألهدافه اإلسالمية املنشودة 
  : يف اإلسالم على اخلطوات اآلتية) النفقات(هذا وتتم عملية الرقابة على التكاليف 

وجود جمموعة من معايري النفقات واحملددة يف ضوء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية واليت جيب أن يلتزم : أوالً
  .ا األفراد، وجيب أن تكون هذه املعايري معروفة ومفهومة جيداً من قبل املنفذين واملشرفني على السواء

املنفق مبقارنة اإلنفاق الذي يهم به، باإلنفاق املستهدف واحملدد مقدماً، فإذا كان مطابقاً يقوم بعملية يقوم : ثانياً
إذا مهمت بأمر :((اإلنفاق وإن كان خمالفاً أحجم عنه وصححه، وأساس ذلك حديث رسول اهللا 

يطلق على هذه اخلطوة و) متفق عليه. ( فتدبر عاقبته فإن كان خرياً فامضه، وإن كان غياً فانته عنه
  .الرقابة املانعة

تسجيل النفقات الفعلية أوالً بأول باستخدام أي أسلوب من أساليب التسجيل ووفقاً ألي طريقة، ويلزم : ثالثاً
أن يكون التسجيل تارخياً وفورياً، وقد يتم التسجيل تلقائياً يف الذاكرة أو يف صحف وسجالت أو غري 

  .ذلك من وسائل التسجيل
متابعة اإلنفاق الفعلي ومقارنته باإلنفاق الواجب أن يكون، وهذا ما يسمى باملراقبة أثناء التنفيذ، وهي : عاًراب

  .تبدأ مع بدء اإلنفاق وتسايره، ودف

                                     
  .٤ ص- مرجع سابق- الرقابة على األداء يف الفكر اإلسالمي-حسني حسني شحاتة. د (1)



 

 ٤٢٤

ويتم هذا . إىل كشف االحنرافات واألخطاء فور حدوثها لتصحيح مسار اإلنفاق إىل خطه املستقيم  
  .ألجهزة الشعبيةبواسطة الفرد ذاته أو بواسطة ا

قياس وحتليل احنرافات النفقات وتشخيص مسبباا بواسطة الغري سواء أكانت أجهزة شعبية أم : خامساً
حكومية، ويتم ذلك بعد االنتهاء من عملية اإلنفاق، والتوصية بسبل التصحيح والعالج، وهذا ما يسمى 

  .باملراقبة الالحقة، وهي مكملة للمراقبة أثناء الذاتية
يف ضوء نتائج قياس االحنرافات العامة يتم تقييم األداء بقصد إلبداء الرأي عن مدى التزام املنفق بأسس : ساًساد

ومعايري النفقات احملددة مقدماً حىت ميكن أن يؤخذ ذلك يف احلسبان مستقبالً، ويتم تقييم األداء بواسطة 
  . الذي سوف نبينه تفصيالً بعد قليلالفرد ذاته أو بواسطة األجهزة الشعبية واحلكومية على النحو

  .وجيد القارئ يف الصفحة القادمة منوذجاً بيانياً خلطوات املراقبة من املنظور اإلسالمي



 

 ٤٢٥

  
                                                                                              نقطة البداية

   
  

                                                                      الرقابة املانعة                      
   

                                                                        نعم
  

                                                                                             
  
   
  

                                                                                               
                                                                                             الرقابة املتزامنة

  
  

                                                                                                
                                                                                              الرقابة املتالحقة

  
  

  إعادة النظر يف املعايري
                            اية الدورةالنفقات و طرق التنفيذ                                         

  
  

   يف اإلسالمالنفقاتالتمثيل البياين خلطوات الرقابة على 

  وجود معايري النفقات
  وفهم أسسها وقواعدها

  مقارنة اإلنفاق السنوي
  القيام به باإلنفاق املستهدف

  اإلنفاق الفعلي تسجيل

  متابعة اإلنفاق الفعلي
  ق املستهدف ومقارنته باإلنفا

مقارنة اإلنفاق الفعلي باملستهدف وقياس 
  وحتليل االحنرافات

   عالج االحنرافات 
  داءوتقييم األ



 

 ٤٢٦

  : الفروق األساسية بني املنهج اإلسالمي واملنهج الوضعي للرقابة على التكاليف
أوجه متاثل يف ضوء دراستنا لكل من املنهج الوضعي يف الرقابة على التكاليف ميكن أن خنلص إىل أن هناك 
  .يف بعض النواحي اإلجرائية، واألساليب التنفيذية ولكن هناك اختالف جوهري يف األساس الفكري

  : ومن أهم الفروق بينهما ما يلي
تقوم الرقابة على النفقات يف اإلسالم على قيم عقائدية، تتمثل يف أنّ الفرد وهو يكسب املال أو ينفقه  )١(

 اهللا سوف حياسبه يوم القيامة، كما يؤمن بأن للغري حقاً يف هذا املال، يؤمن أنّ هذا املال ملك هللا، وأن
  .بينما ال يربز هذا اجلانب العقائدي يف جمال الرقابة على النفقات يف الفكر الوضعي

تقوم الرقابة على النفقات يف اإلسالم على أسس خلقية، تتمثل يف األمانة والصدق وتقدمي النصائح  )٢(
اللني واحلكمة وذلك عند مناقشة االحنرافات واألخطاء فاحملتسب ناصح ومرشد واإلرشادات باللطف و

وموجه وموصٍ باحلق، وحيترم ذاتية وكرامة الناس، بينما جند يف بعض نظم الرقابة الوضعية أنّ طابع تصيد 
 اًاألخطاء هو الغالب وينظر البعض إىل املراجع على أنه رجل شرطة ومعاون على إيذاء الناس، وتأسيس

 .على ذلك كثرياً ما حيدث االحتكاك بني األفراد وبني من يتولون أعمال املراقبة
تستمد قواعد وأحكام الرقابة على النفقات يف اإلسالم من مصادر الشريعة اإلسالمية واليت تتصف  )٣(

 الذي بينما تعتمد قواعد الرقابة الوضعية على الفكر الوضعي. بالثبات واملوضوعية والعاملية والدائمية
 .يتصف بالقصور وضيق األفق وأحياناً يتأثر باألهواء الشخصية



 

 ٤٢٧

تعترب الرقابة الذاتية هي األساس واألصل يف اإلسالم وأنشئت النظم الرقابية األخرى عندما اتسعت الدولة  )٤(
د الذين  تأثري على القيم واألخالق وال سيما اليهواإلسالمية وقطن فيها غري املسلمني الذين كان هلم أحياناً

 ما يسعون يف األرض بالفساد بينما تعترب الرقابة الشعبية والتنفيذية هي األساس يف الفكر الوضعي، ونادراً
 .يشار إىل الرقابة الذاتية

 .يتسع نطاق الرقابة يف اإلسالم لتشمل الناحية الشرعية، بينما ال يعبأ الفكر الوضعي بذلك )٥(



 

 ٤٢٨

  النتائج العامة للبحث
 على  خاصاًيف اإلسالم، وأعطينا تركيزاً) النفقات(ا البحث أصول الرقابة على التكاليف لقد درسنا يف هذ

مفهوم وخصائص وأنواع وأساليب الرقابة يف الفكر اإلسالمي مع دراسة النواحي التطبيقية يف صدر الدولة 
 يف الوحدات  حالياًاإلسالمية، ويف الوقت املعاصر، وأوردنا بعض النماذج الرقابية من التراث ومن املطبق

  .احلكومية ويف املصارف اإلسالمية، مث بينا أهم الفروق بني املنهج اإلسالمي واملنهج الوضعي للرقابة
  : هذا ولقد خلصنا إىل جمموعة من املفاهيم والقواعد من أمهها ما يلي

 يقوم ا األفراد دف بيان ما  يقصد بالرقابة يف اإلسالم أا عملية ترقب وتقييم التصرفات واألشياء اليت-أوالً
، وبيان االحنرافات واألخطاء إذا كانت تتم حسب القواعد واألحكام الشرعية وحسب ما هو حمدد سلفاً

  .وأوجه القصور ودراساا والتوصية بعالجها
شادية  من أهم خصائص الرقابة يف اإلسالم أا تقوم على أساس االستشعار مبراقبة اهللا وأا توجيهية إر-  

وتعتمد على أتباع احلكمة واملوعظة احلسنة، وأا حق وواجب الزم لكل من احلاكم واحملكومني 
 .وأساسها االقتداء

  :  تقسم الرقابة يف اإلسالم إىل أنواع من أمهها ما يلي-ثانياً
  . رقابة ذاتية ورقابة بواسطة الغري-  
 .ةورقابة الحق) مرافقة( رقابة سابقة ورقابة متزامنة -  
 . رقابة على العبادات ورقابة على املعامالت-  
  أا عملية التأكد من أنّ التكاليف) النفقات( يقصد بالرقابة على التكاليف -ثالثاً



 

 ٤٢٩

، وبيان  للتكاليف احملددة مقدماً للقواعد واألحكام الشرعية وطبقاًالفعلية ألداء نشاط معني تتم طبقاً  
  .ر مث التوصية الالزمة لعالجهااالحنرافات واألخطاء وأوجه القصو

  :  من أهم طرق الرقابة على التكاليف يف اإلسالم ما يلي-رابعاً
  . الرقابة الذاتية بواسطة الفرد ذاته-  
 .مرين باملعروف والناهني عن املنكر طواعية الرقابة الشعبية بواسطة مجاعة اآل-  
 .م الرقابة احلكومية بواسطة األجهزة اليت ينشئها احلاك-  

 يف الدول اإلسالمية مقتبسة من النظم اإلسالمية  تبني من الدراسة أنّ معظم نظم الرقابة املطبقة حالياً-خامساً
  .اليت كانت موجودة يف صدر الدولة اإلسالمية

 من أهم أوجه االختالف بني الرقابة يف اإلسالم والرقابة يف الفكر الوضعي أنّ األوىل تقوم على -سادساً
  .اخللق وتقدمي النصائح واإلرشاد واحملاسبة الدنيوية واألخروية وهذا غري موجود يف الثانيةالعقيدة و



 

 ٤٣٠

  مراجع البحث
  : مراجع من التراث اإلسالمي-أوالً

 - من منشورات اجلامعة اللبنانية- حتقيق عادل أديونا-كتاب البديع يف احلساب :  أبو بكر حممد الكرميي-
  .م١٩٦٤بريوت 

 مكتبة الكليات األزهرية - حتقيق حممد خليل هراس-األموال: اسم بن سالم أبو عبيد الق-
  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

 الطبعة - من مطبوعات مجعية عمال املطابع التعاونية عمان-تاريخ علم احلساب العريب:  أبو الوفا البورجاين-
  .م١٩٧١األوىل 

 القاهرة - املطبعة األمريية- دار الكتب اخلديوية-صبح األعشى:  أبو العباس أمحد القلقشندي-
  .م١٩١٥/هـ١٣٣٣

  .م١٩٦٦/هـ١٣٨٦ القاهرة - مؤسسة احلليب-األحكام السلطانية والواليات الدينية: أبو احلسن املارودي-
 مؤسسة - حتقيق عبد الستار أمحد فرج-حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء:  أبو احلسن اهلاليل بن احلسن الصايب-

  .م١٩٥٨احلليب 
 مؤسسة احلليب القاهرة -طه الزيين.  حتقيق د-اإلمامة والسياسة: حممد عبد اهللا بن قتيبة أبو -

  .م١٩٦٧/هـ١٣٨٧
  .م١٩٦١ القاهرة - مطبعة مدين-الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية:  اإلمام ابن قيم اجلوزية-
  . بريوت- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-مقدمة ابن خلدون:  ابن خلدون-



 

 ٤٣١

  .م١٩٤٣ مطبعة مصر - عطيةل حققه عزيز سوريا-كتاب قوانني الدواوين:  أسعد ممايت-
  .م١٩٥٢ القاهرة دار إحياء الكتب -تفسري القرآن العظيم:  إمساعيل بن كثري الدمشقي-
ثة  الطبعة الثال- مصر- دار الكتاب العريب-السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية:  تقي الدين ابن تيمية-

  .م١٩٥٥
  :  مراجع معاصرة-ثانياً

  .م١٩٦٢/هـ١٣٨٢ القاهرة - مكتبة دار العروبة-احلسبة يف اإلسالم:  إبراهيم دسوقي الشهاوي-
 رسالة ماجستري إىل كلية -العالقة بني التكاليف والربا واألسعار يف الشريعة اإلسالمية:  استشهاد حسن البنا-

  .هـ١٤٠٠ جامعة األزهر فرع البنات -التجارة
 رمضان -٣١ جملة املسلم املعاصر العدد رقم -القيم واملعايري اإلسالمية يف تقومي املشروعات: أنس الزرقا.  د-

  .هـ١٤٠٠
 -  من مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية-التنمية الذاتية واملسئولية يف اإلسالم: حسن العناين.  د-

  .م١٩٨٠/هـ١٤٠١القاهرة 
 دراسة رقم - من سلسلة الفكر احملاسيب اإلسالمي-أصول التكاليف يف اإلسالم: حاتةحسني حسني ش.  د-

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ -من مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة) ٥(
 حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي اخلامس -الرقابة على األداء يف الفكر اإلسالمي: حسني حسني شحاتة.  د-

  .»اديةالرقابة املالية واالقتص«



 

 ٤٣٢

 دراسة -اإلطار الفكري والعلمي للرقابة الداخلية الشاملة للمصرف اإلسالمي: حسني حسني شحاتة.  د-
  .١٩٨٧ إبريل - الشارقة- دولة اإلمارات العربية املتحدة–مقدمة إىل معهد اإلمارات للتدريب املصريف 

ستهالك وأثره على ميزانية البيت املنهج اإلسالمي لضبط وترشيد النفقات واال: حسني حسني شحاتة.  د-
 - اجلزائر- حبث مقدم إىل امللتقى الدويل عن أثر القيم اإلسالمية والتنمية- دراسة فكرية تطبيقية-والدولة
  .م١٩٨٨ إبريل -قسنطينة

 حبث منشور يف -تقييم اخلسائر االقتصادية لإلدمان من منظور االقتصاد اإلسالمي: حسني حسني شحاتة .د-
  .م٢٩/٦/١٩٨٩ نقابة األطباء باإلسكندرية -افحة اإلدمانمؤمتر مك
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 . جامعة األزهر-كلية التجارة)*(



 

 

  
   



 

 ٤٣٥

  : مقدمة
يا كان االختيار الذي يهدف إىل تسكني العامل يف وظيفة تناسب قدراته أيا كان مستوى هذا العامل وأ

نوع العمل الذي يؤديه مبدأ هام من مبادئ اإلسالم اليت قام عليها فيما خيتص باجلانب الدنيوي منه، ويترتب 
إذا أسند األمر لغري أهله  «على إخالل املسلمني مبقتضياته هدم ملا يقتضيه إصالح احلياة، ولذلك جاء يف األثر

 صالح الدنيا املسلمني وهي مهمة إلصالح دينهم أن يسند ويعين ذلك ضمناً أنّ من عوامل. »فانتظروا الساعة
  .األمر ملن جييدونه ويتقنون أداءه ويعرفون قواعده وإجنازه

واألمر هنا يعين كل وظيفة يؤديها املسلم وتتطلب كفاءة خاصة إلجنازها على أكمل وجه سواء أكانت 
ائف القطاع العام التجاري أو الصناعي أم الوظيفة تتعلق بشأن من شئون الدنيا مثل الوظائف احلكومية ووظ

غري ذلك، أي سواء أكانت تلك الوظيفة تتعلق بإنتاج سلعة مثل رئاسة قسم من أقسام اإلنتاج أو إدارة قطاع 
إنتاجي أم كانت تلك الوظيفة تتعلق بتقدمي خدمة للمسلمني مثل إدارة مستشفى أو مدرسة أو التعرض ألعباء 

إخل ويشمل هذا اللفظ العام الوظائف اليت .. ثل وظائف السكرتارية والقضاء والتدريسوظيفة يف تلك اهليئات م
تتعلق بأمور الدين مثل إمامة املسلمني يف الصالة وقيادة اجلنود يف اجلهاد والقيام بأعباء الدعوة اإلسالمية بل 

  .ومجع الزكاة وتوزيعها على مصارفها الشرعية
تيار العاملني، وتناول علماء اإلسالم تلك األسس وطبقوها على وقد وضع اإلسالم أسساً عامة الخ

ومنهم . ولذلك جند منهم من ناقش الشروط العامة فيمن يكون خليفة للمسلمني. احلاالت الوظيفية املختلفة
  .إخل.. من ناقش الشروط اخلاصة مبن يعني يف منصب القضاء



 

 ٤٣٦

ء من عمل منهم لقيادة السرايا أو من شارك قيادة  واختياره لعماله سوا)(وقد أوضح تطبيق رسول اهللا 
 أو من أرسله ليعلم املسلمني اجلدد أمور اإلسالم أو من يعنيه ليقضي بينهم أو )(بعض مراحل غزواته 

ليجمع الزكاة منهم أو لكتابة الوحي أو حلمل كتبه للملوك واألمراء فأوضح أسساً كثرية من أسس االختيار يف 
حت ممارسات اخللفاء الراشدين اهلادين املهديني أيب بكر وعمر وعثمان وعلي واخلليفة اإلسالم، كما أوض

واعتمدوا كلهم على ما جاء بكتاب اهللا سبحانه الذي . الزاهد عمر بن عبد العزيز جزءاً هاماً من تلك املبادئ
  .ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد

ن قد توقفوا عن استكمال مشوار الرعيل األول يف استنباط الشروط واألسس اليت ولئن كان املسلمو
تتالءم مع الوظائف املختلفة، كما توقفوا كذلك عن بناء النظريات وإجراء التجارب اليت تثبت صالحية هذه 

امة من فوائدها وإمنا النظريات للتطبيق يف أماكن العمل املختلفة فإنّ هذا التقصري ال جيرد املبادئ اإلسالمية الع
يلقي عبئاً إضافياً على مسلمي العصر احلاضر الذين أتيحت هلم دراسة اإلسالم ومبادئه ودراسة النظريات 
اإلدارية احلديثة ووسائل اختبارها حبيث يفيدون اتمع اإلسالمي أخذاً من املبادئ اإلسالمية ويستخدمون 

ات االستفادة من تلك املبادئ اإلسالمية اليت سوف تثري النظريات األساليب العلمية احلديثة يف توضيح إمكاني
  .اإلدارية احلديثة ألا تستكمل جانباً مل تتجه إليه نظرة علماء اإلدارة يف العصور احلديثة

  : ويهدف هذا البحث إىل حتقيق بعض األهداف العامة، ومنها
بيان ما تفردت به اإلدارة القائمة على األسس حماولة سربغور الدراسات اإلسالمية يف جمال االختيار و-١

  .اإلسالمية من مزايا يف هذا اال مقارنة بالدراسات اإلدارية احلديثة يف جمال إدارة األفراد



 

 ٤٣٧

  . التعرف على األسس العامة الختيار املوظفني يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث-٢
  . الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث اختيار املستويات اإلدارية العليا يف-٣
  . اختيار مستويات العاملني األخرى يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث-٤
  . التعرف على أوجه الشبه واخلالف بني النموذج اإلسالمي والنموذج اإلداري احلديث-٥
  .بقاً للمفاهيم اإلسالمية حماولة استخدام األساليب اإلدارية احلديثة النتفاء العاملني ط-٦

ويود الباحث أن يشري إىل أنّ األدلة اخلاصة باملبادئ اإلسالمية مل جتئ سرداً يف مراجع تتحدث عن 
  .االختيار وأسسه، وإمنا مت استنباطها من املصادر اإلسالمية



 

 ٤٣٨

  : أمهية االختيار للعملية اإلدارية
  : ثة أشياء هيتربز أمهية االختيار للعملية اإلدارية من خالل ثال

  . اهتمامات باحثي اإلدارة باالختيار-أ
  . عالقة وظيفة االختيار بالوظائف اإلدارية األخرى والتأثري املتبادل بني تلك الوظائف وبني االختيار-ب

 الوفورات املالية اليت أثبتت البحوث أنه ال ميكن أن حتققها اإلدارة عن طريق حتسني عملية اختيار -جـ
  .الشركات واملصاحل احلكوميةالعاملني ب

  .وسنوضح فيما يلي أمهية االختيار يف كل جانب من اجلوانب الثالثة السابقة
  :  اهتمامات باحثي اإلدارة باالختيار-أ

 أنّ علماء النفس الصناعي وأخصائيي األفراد يعملون جبد ونشاط Weyely &Yukiذكر ويلي ويوكي 
وقد أرجع . يار الشخص املناسب للعمل املناسب ويف الوقت املناسبمنذ بداية القرن التاسع عشر دف اخت

  .هؤالء العلماء صعوبة وظيفة االختيار إىل حقيقة أنّ العاملني خيتلفون فيما بينهم اختالفاً بيناً
وقد ذكر ويلي ويوكي أنّ إحدى الصفات اليت متيز شركة عن أخرى هي املهارة التعليمية واليدوية 

وعلى ذلك فإنه من املهم أن تعمل كل شركة على تنمية الطرق الكفيلة باختيار أنسب . امهاللعاملني يف إحد
  .)١(العناصر لتحل حمل من متت ترقيتهم أو تركوا العمل أو نقلوا إىل مكان آخر بالشركة

عنهم يف وتتأثر عملية االختيار بعدد األفراد الذين يتم االختيار بينهم والذين يتم جتميع معلومات وبيانات 
وتؤثر عملية .Recruitment stageاملرحلة اليت تسبق عملية االختيار واليت يطلق عليها باللغة اإلجنليزية 

  االختيار ودقته يف

                                     
(1)Weyley & Yuki. 



 

 ٤٣٩

ولذلك فكلما زادت معلومات من . معدل الدوران ودرجة الرضا الوظيفي بني شاغلي الوظائف اإلدارية العليا
 كلما كانت عمليات االختيار دقيقة ماالشركة والظروف احمليطة سيتم االختيار من بينهم عن الوظيفة و

  .وكلما قل بالتايل معدل الدوران يف الشركة وزادت بالتايل درجة الرضا الوظيفي بني العاملني
وألمهية االختيار للعملية اإلدارية قام علماء اإلدارة وأخصائيو األفراد بدراسة وتقييم وسائل الجتذاب أكرب 

ذوي الكفاءات املناسبة ليتم اختيار أفضلهم للعمل بالشركة، ومن تلك الوسائل اإلعالن مبختلف عدد من 
ها، وزيارة الوكاالت احلكومية يأنواعه ويف خمتلف الوسائل، وزيارة اجلامعات اليت تتمتع بشهرة خرجي

لشركة، وزيارة احتادات والوكاالت اخلاصة واستخدام العاملني احلاليني الجتذاب أصدقائهم للتقدم لوظائف ا
العمال، وزيارة منظمات املهنيني واملؤمترات العلمية واملهنية، وأخرياً تستخدم بعض الشركات أجهزة 

  .الكومبيوتر لتخزين املعلومات عن العمال احلاليني والسابقني ليتم االتصال م واالختيار من بينهم بالتايل
  : ائف اإلدارية األخرى تأثري االختيار على اتمع وعلى الوظ-ب

ويتركز جزء . اختيار املنظمات ألفرادهابعمليات على املستوى العام فإنّ للمجتمع بصفة عامة اهتمامات 
وبقدر فشل عمليات االختيار يف تسكني العامل يف الوظيفة . من االهتمام حول كفاءة منظمات األعمال

وباإلضافة إىل ذلك فإنّ اتمع ككل مهتم . خفضنمع تاملتوافقة مع قدراته فإنّ الكفاءة اإلنتاجية للمجت
  .بضمان حصول األفراد على فرصة متساوية عند التقدم لشغل الوظائف املوجودة يف اتمع

ومن املمكن . أمراً سهالًليس م اختيار تتوفر فيه مزايا العدالة والكفاءة اومن الواجب إدراك أنّ تصميم نظ
يف التنبؤ مبا سوف حيدث مستقبالً، ولكن ذلك يستصحب معه زيادة التكاليف زيادة كفاءة نظم االختيار 

  .اإلدارية



 

 ٤٤٠

وباإلضافة إىل ذلك فإنّ طرق االختيار اليت تتنبأ باألداء يف املستقبل سوف تؤثر على فرصة ذوي السن . املباشرة
لرغم مما هو متاح أمام أصحاب وعلى ا. املتقدم والسيدات واألقليات يف احلصول على الوظائف املتاحة باتمع

املشروعات من حرية االختيار فإنّ تصميم نظام االختيار عملية جمهدة وصعبة، بل إا حتد قوي لإلدارة زادت 
  .صعوبته بإضافة متطلبات قانونية واجتماعية

ار  أنّ جودة االختيMilkovich and Rynesأما بالنسبة ملنظمات األعمال فقد ذكر ملكوفتش وريرت 
حتدد قدرة ورغبة العاملني يف التفوق يف أداء الوظائف احلالية، وتبين التغريات اليت حتدث يف املنظمة مستقبالً أو 

ولذلك فإنّ حتسني عملية االختيار يعطي الشركة مزايا تنافسية مثل تلك اليت . املشاركة يف هذه التغيريات
ايا اليت يتم احلصول عليها باتباع أفضل األساليب حتدث باحلصول على أفضل أنواع التكنولوجيا أو املز

  .اإلنتاجية
ومتتد آثار االختيار إىل ما بعد مرحليت األداء الوظيفي وكفاءة املنظمة لتؤثر على باقي الوظائف لألفراد 

وتؤثر وظائف الناس على مستقبلهم الوظيفي ومراكزهم االجتماعية . متثل أمهية كبرية للمجتمع ككل
  .فراد بعضهم ببعض، وعلى درجة رضائهم عن احلياة بصفة عامةوعالقات األ

وقد أظهرت عالقة االختيار بوظائف إدارة املوارد البشرية األخرى سواء تلك اليت تسبقها مثل ختطيط 
 أو تلك اليت تليها مثل التدريب والترقية Recruitmentاملوارد البشرية وتنمية مصادر احلصول عليها 

وعلى سبيل املثال فإنه من الشائع أنّ قرارات التوظيف اجليدة .  األداء وأمهية وظيفة االختياروالتحفيز وتقييم
  .تتحسن مبقدار ما يقوم به ختطيط القوى العاملة سلفاً



 

 ٤٤١

وهذا التوصيف اجليد املبكر ميكن الشركة . من توصيف لالحتياجات البشرية قبل االحتياج إليها بوقت كاف
على العدد املناسب من االحتياجات املناسبة املطلوبة حبيث تكون جاهزة عند االحتياج من العمل على احلصول 

وعلى الرغم مما يبدو من فوائد من تكامل التخطيط وحتسني مصادر احلصول على االحتياجات البشرية . إليها
 القوى العاملة مع وظائف االختيار فإنّ قليالً من رجال األعمال يقومون بالتنبؤ باحتياجات شركام من

  .مبكراً
ومن الواضح أنّ سياسة االختيار تتأثر أيضاً بسياسة األجور واحلوافز اليت تتبعها الشركة وبافتراض ثبات 
العوامل األخرى فإنّ دفع أجر عال جيذب كفاءات عالية تستطيع الشركة االختيار من بينها، كذلك فإنّ 

وتؤثر . يب الوظائف ذوي الكفاءة العالية للتوظيف بالشركةسياسة األجور العالية تزيد من فرصة قبول طال
فبعض العاملني يفضلون األجور اليت ترتبط . طريقة دفع األجور يف قبول وإقبال العاملني على وظائف الشركة

وهذا يؤكد ضرورة أن يدرس . باألقدمية بينما يفضل البعض األجور املبنية على احلوافز املرتبطة باألداء
  .عمال ردود فعل أو تأثري سياسات األجور اليت تتبعها الشركة على املوظفني احلاليني واملرتقبنيأصحاب األ

وعلى . وتؤثر قرارات الشركة بشأن االختيار على قراراا اخلاصة بالتدريب والتنمية اخلاصة بالعاملني فيها
ية خيفض تكلفة تدريب العاملني اجلدد سبيل املثال فإنّ جناح الشركة يف اختيار أفضل العناصر للوظائف احلال

وتعريفهم بالشركة، كذلك فإنّ جناح الشركة اختيار أفضل العناصر للعمل يف الشركة حالياً ومستقبالً يزيد 
ولكن تكلفة التدريب قد تزيد طبقاً لتغيري الظروف احمليطة . فرصة تقبلهم للتغيريات اليت حتدث يف الشركة

ات املتبادلة فإنّ نظام االختيار جيب أن يصمم ليسهل فهم فلسفة اإلدارة فيما وبسبب هذه العالق. بالشركة
يتعلق بالتحركات الداخلية يف الشركة، وكذلك فلسفة اإلدارة اخلاصة بقدرة األفراد على تبين التغريات اليت 

  . حتدث يف املستقبل



 

 ٤٤٢

  : ملية االختياراليت ميكن أن حتققها اإلدارة نتيجة لتحسني عاملالية  الوفورات -جـ
أجريت بعض الدراسات لتقدير الوفورات املالية اليت تنتج من استخدام بعض الطرق اليت حتسن انتقاء 

 وأوضحت هذه Validityالشركة للعاملني فيها وبالذات تلك الطرق اليت ثبت أا مستوفية لشرط الصالحية 
 مليون ١٨املني اجلدد يؤدي إىل وفورات تتراوح بني الدراسات أنّ استخدام االختيارات الوظيفية يف اختيار الع

 بليون دوالر سنوياً ١٥ عامل وتصل تلك الوفورات إىل ٥٠٠٠دوالر سنوياً للشركات اليت يعمل ا 
  .)١( مليون عامل وموظف٤للحكومة الفيدرالية األمريكية اليت توظف 

يجة لالختيار اجليد هل تضاف هنا للفرد ويعين ذلك أنّ متوسط الوفورات اليت قد حتصل عليها الشركة نت
 يف احلكومة الفيدرالية ٣٧٥٠ دوالر سنوياً ويزيد هنا املتوسط ليصل إىل ٣٦٠٠الواحد أم ال؟ تصل إىل 

وسوف يزيد العائد نتيجة الرتفاع كفاءة االختيار كلما ارتفع متوسط أجر املوظف وزادت أمهية . األمريكية
لشركة أو املنظمة وقد أظهرت إحدى الدراسات أنّ التحسن يف الناتج القومي وظيفته ومستواها اإلداري يف ا

بليون ١٠٠ بليون دوالر وبني ٨٠األمريكي نتيجة الستخدام االختبارات يف اختيار العاملني يتراوح بني 
  .)٢(دوالر

 ملدة تزيد عن ومما يزيد من أمهية هذه النتائج أنّ اختبارات االختيار قد استخدمت يف الواليات املتحدة
وقد جتمع خالل السنوات العشر .  سنة يف جماالت عديدة وإن تركز معظمها على قياس قابلية التعليم٥٠

  .األخرية كم هائل من املعلومات عن دور قدرات التعلم يف األداء الوظيفي ويف عمليات اختيار
   

                                     
(1)Frank L. Sohmidt and John E. Hunter. Employment Testing: Old theories and New 

Reserch Finding; American Lsychologist, 36 (1981).pp. 123-137.  
(2) Ibid.  



 

 ٤٤٣

ت كانت أساساً لنظريات عديدة يف جمال وتكونت يف اية ووسط الستينات من هذا القرن معلوما. العاملني
  .اختيار العاملني وأساساً للداء الوظيفي يف جمال سيكولوجية العاملني

وخالل الستينات وأوائل السبعينات ظهر تعارض واضح بني نتائج البحوث اليت أجريت الختيار صالحية 
ك حىت ظهرت طرق البحث وظل األمر كذل. نظريات االختيار مما شكك يف جدواها وقيمتها العملية

اإلحصائية احلديثة اليت أثبتت أنّ هذا التضارب يرجع إىل أخطاء منتظمة يف العينات اليت استخدمت يف تلك 
لذلك فإننا نستطيع اآلن أن نقول بثقة إنّ اختبارات االختيار الوظيفي صاحلة لكل الوظائف ويف . البحوث

مها دون خوف من التحيز لفئة من فئات اتمع مما يؤدي إىل مجيع املستويات اإلدارية ومن املمكن استخدا
  .)١(حتقيق وفورات مالية كبرية 

                                     
 Hunter& Scott )1(  



 

 ٤٤٤

  : العوامل البيئية والقرارات اإلدارية املؤثرة يف تصميم نظام االختيار اخلاص باملنظمة
باجلودة تدور األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلداري احلديث حول توفري العدد املناسب من األفراد 

املناسبة الحتياجات املنظمة أو الشركة يف الوقت املناسب وبأقل تكلفة ممكنة مبا يؤدي إىل حتسني إنتاجية 
وانطالقاً من ذلك األساس العام فرغ باحثو اإلدارة . الشركة حالياً ومتقبالً مما يدعم قدرا التنافسية يف السوق

عوامل املؤثرة يف االختيار اليت حتدد قدرته على انتقاء أفضل املهتمون باالختيار حبوثهم الستكشاف أهم ال
وحبث علماء . العناصر للعمل يف املنظمة وحتدثوا عن تأثري البيئة احمليطة باملنظمة وبالذات تأثري البيئة القانونية

ئف اإلدارة ضمن ما حبثوا تأثري ظروف العرض والطلب بسوق العمل على علماء االختيار خاصة أنّ الوظا
املتاحة يف املؤسسات احلديثة ذات متطلبات خاصة، وينعكس تأثري ظروف العرض والطلب بصفة واضحة على 

 صفات املنظمة وخصائصها ومما حبثه علماء اإلدارة أيضاً تأثرياً. جودة االختيار باإلضافة إىل تأثرياته األخرى
إلدارة قد يتدرجون لبحث طبيعة الوظيفة كذلك فمن علماء ا. اليت تنعكس على مواصفات من سيتم اختيارهم

  .اليت يتم اختيار األفراد لشغلها على عمليات االختيار
وقد قادت دراسات االختيار علماء اإلدارة إىل اكتشاف أنّ هناك قرارات إدارة هامة على اإلدارة أن 

ومن تلك القرارات . لإلدارةتتخذها قبل البدء يف عمليات االختيار الفعلية باتباع أساليب االختيار املتاحة 
تكوين فلسفة عامة لالختيار باملنظمة مث توصف عمليات االختيار مبا يقود إىل تصميم نظام اختيار كفء 
ومؤثر، وأخرياً مراعاة الظروف القانونية حيث يعضد نظام االختيار موقف الشركة الدفاعي، يف احملاكم عند 

لبيئية املؤثرة يف تكوين نظام االختيار اخلاص بالشركة، مث حدوث خصومة وسوف نشرح باختصار العوامل ا
  .نقوم
 



 

 ٤٤٥

  .بدراسة القرارات اإلدارية اليت يتعني اختاذها قبل البدء يف عمليات االختيار الفعلية
  : العوامل املؤثرة يف االختيار

  .البيئة القانونية-١
  .حالة العرض والطلب بسوق العمل-٢
  .صفات املنظمة-٣
  .يفةطبيعة الوظ-٤

وعموماً ترغب . أما البيئة القانونية فإا تتغري باختالف القوانني املنظمة لعمليات االختيار من دولة ألخرى
اتمعات يف توفري الفرصة املتساوية عند التقدم لشغل الوظائف وحتاول تفادي التفرقة العنصرية والتفرقة اليت 

ء الوظيفي مستقبالً مثل التفرقة بسبب اجلنس أو اللون أو تقوم على أساس غري األسس اليت تساهم يف األدا
وحتاول الشركات أن تستخدم أساليب االختيار اليت ميكن أن تصمد يف . الدين أو اإلقليم الذي قدم منه العامل

احملاكم إلثبات أنّ أساليب االختيار املستخدمة قد تفادت هذه العيوب وركزت على األهداف األساسية 
  .لالختيار

أما بالنسبة حلالة العرض والطلب يف سوق العمل فإنّ ندرة ووفرة العمالة تؤثر يف املعايري اليت تستخدمها 
فإذا كانت هناك ندرة يف العمالة فإن الشركات حتاول أن ترتل مبعايري االختيار لتستطيع . الشركات يف االختيار

ن الشركات من االرتفاع مبعايري االختيار اليت ولكن وفرة العمال متك. احلصول على ما حتتاجه من العمالة
تستخدمها وهذا يساعدها على تقليل وعاء العمالة اليت يتم االختيار من بينها، وهذا خيفض من تكلفة عمليات 
االنتفاء وعموماً فإنّ احتماالت اختاذ قرار اختيار خاطئ تتناقص مع ارتفاع مستوى املعايري املستخدمة يف 

  . من بني املتقدمني لشغل وظيفة معينةاء العاملنيانتقاختيار أو 



 

 ٤٤٦

  .فكلما طلب من املتقدمني إظهار متتعهم مبستوى مرتفع من قدرات معينة كلما قل احتمال اختاذ قرار خاطئ
أما بالنسبة لصفات املنظمة فإنّ بعض رجال األعمال الذين تتوفر لديهم فلسفة إدارية خاصة حياولون أن 

عمليات االختيار أنّ من اختربوا للعمل يف الشركة تتوفر خصائص ال تتعارض بل ختدم يتأكدوا من خالل 
وعلى سبيل املثال فإنّ املستثمرين الذين يستثمرون يف مشروعات عالية اخلطورة . فلسفة الشركة أو أهدافها

فة إىل القدرات وباإلضا. متنوعة األنشطة يسعون لتوظيف أشخاص تتوفر لديهم القدرة على اخللق واالبتكار
اخلاصة بالوظيفة اليت سيشغلها العامل حالياً، وقد أصبحت القدرة على اخللق واالبتكار مطلوبة بصفة عامة 

  .فيمن يصعد للدرجات الوظيفية العليا
 حول اختيار أنسب األشخاص للوظائف احلالية، أو حول التركيز على ومع ذلك فإنّ هناك جدالً قوياً

وظائف احلالية باملقارنة بالوظائف اليت ميكن أن جتد يف املستقبل وكذلك حول جدوى اخلصائص اخلاصة بال
اختيار أشخاص يعتنقون نفس الفلسفة اليت تعتنقها اإلدارة وبالذات عند التفكري يف استراتيجية توظيف طويلة 

  .املدى
بلية تتأثر كثرياً باختيار املناسبني وعلى سبيل املثال يعتقد الكثري أنّ قدرة املنظمات على تبين التغريات املستق

من األفراد للوظائف احلالية، ومدى متاثل أو اختالف رؤيتهم للظروف احمليطة بالشركة داخلياً وخارجياً، ومما 
يزيد من أمهية هذا اجلدل أنّ وسائل االختيار وأساليبه املتاحة حالياً تعجز عن انتقاء هؤالء األفراد الذين يرغب 

  .ل يف احلصول عليهمرجال األعما
. أما بالنسبة لطبيعة الوظيفة فإنّ أساليب االختيار تتعقد يف بعض الوظائف باملقارنة بالوظائف األخرى

مراحل اختيار من وتعددت فكلما تعقدت الوظيفة كلما زادت قيمتها بالنسبة للشركة وتعقدت بالتايل 
  يشغلها، وعلى سبيل



 

 ٤٤٧

وأفراد اإلدارة قد متر مبقابلة أوىل وثانية مث مبركز تقييم وأخرياً مقابلة مع رجال  املثال فإنّ اختيار األخصائيني 
اإلدارة العليا باإلضافة إىل مقابلة مع رؤساء الوظيفة اليت سيعني الشخص لشغلها ورؤساء الوظائف اليت رمبا 

ولكن اختيار . رادينقل إليها الشخص وقد يشترك يف تقييمهم بعض األخصائيني النفسيني وأخصائيو األف
موظف أو عامل يف إدارة اإلنتاج قد يتم من خالل اختيار نفسي ومبقابلة مع الرئيس املباشر للعمل الذي 

  .سيشغله العامل
  : قرارات إدارية بشأن االختيار

  : هناك قرارات أساسية فيما يتعلق باالختيار سوف نتكلم عن ثالث منها وهي
  .تكوين فلسفة لالختيار-١
  .ف عمليات اختيار مؤثرة وذات كفاءةتوصي-٢
  .بناء استراتيجية قانونية دفاعية-٣

  :  وسوف نشرح ذلك فيما يلي
  : تكوين فلسفة لالختيار

ومع ذلك فإنّ وجود . سوف ختتلف طرق االختيار يف املنظمة الواحدة باختالف الوظائف املراد شغلها
 على أن تؤيد وتقوي فلسفتها اإلدارية العامة فيما فلسفة إدارية عامة خاصة باالختيار سوف يساعد الشركة

وبعض القرارات اهلامة هنا يتعلق بتوظيف املوظفني للمحافظة على الدم املوجود، . خيتص بالشركة ككل
 أو للوظائف احلالية والوظائف اليت ميكن أن تسند للموظف يف املستقبل، ،واختيار العاملني للوظائف احلالية

  .فراد مدربني حالياً باملقارنة بشخص قابل للتدريبوأخرياً اختيار أ
وما مل تواجه الشركة تغيرياً قوياً فإنّ اإلدارة تفضل عادة أن توظف الذين يتمتعون بنفس املبادئ ويعتنقون 

  أما عندما تواجه الشركة. نفس القيم



 

 ٤٤٨

، وأوضح مثال لذلك ما قامت ظروفاً طارئة فإا تلجأ للحصول على دماء جديدة حىت تستطيع مواجهة التغيري
وهناك بعض املشاكل اليت . عندما عينت بعض املديرين العموميني من شركة بيبسي كوال) Apple(به شركة 

مل حتل بعد ومنها تواجه اإلدارة اليت ترغب يف االختيار بني التعيني لتأكيد املبادئ اليت تعتنقها أو التعيني ملواجهة 
  : ركة منهاالتغريات اليت تواجهها الش

أن معرفتنا بكيفية اختيار أصحاب األعمال لتحقيق أي من اهلدفني حمدودة؛ إما التقيد مبا هو سائد أو التغيري -١
  .بغرض التجديد واالبتكار

 السؤال الثاين هو هل اتباع سياسة االختيار اليت تعتمد على توفري أمناط خمتلفة من العاملني صاحل فقط -٢
غيري أم أنه يصلح يف أوقات كثرية؟ فالبعض جيادل أنّ اعتناق فلسفة حتبذ توظيف أفراد ألوقات األزمة والت

. يعتنقون قيماً اقتصادية خمتلفة يساعد الشركة على مواجهة األوضاع اجلديدة عندما جيد جديد يف السوق
 بالتغريات وقد وجد أنّ قلة تنوع أعضاء املنظمة يقود يف أحيان كثرية إىل عدم القدرة على اإلحساس

وعلى ذلك فإنه حىت بالنسبة ألصحاب األعمال الذين يتوفر ملنظمام قدر من االستقرار قد . اخلارجية
  .يفضلون تنويع العاملني ا كوسيلة لتسهيل التغلب على التغريات غري املتوقعة اليت حتدث يف املستقبل

  : لطويلاالختيار لشغل الوظيفة احلالية مقارنة بالوظائف يف األجل ا
رمبا تعرضت فلسفة االختيار بالشركة لدراسة ما إذا كان من الواجب التركيز على االختيار لشغل 
الوظيفة احلالية أو الوظائف املتوقع أن يشغلها املوظف خالل حياته الوظيفية وبالتحديد فإنّ املوظفني الكتابيني 

أما املديرون واألخصائيون فيتم . وظائف احلاليةوموظفي اإلنتاج يتم اختيارهم على أساس استعدادهم لشغل ال
  .التركيز عند اختيارهم على أساس قدرام على شغل الوظائف اليت سيشغلوا يف املستقبل



 

 ٤٤٩

ومع ذلك فإنّ التغريات السريعة أدت إىل ضرورة أن تكون هناك مرونة عند حتديد مواصفات شاغلي 
سرعة التغيري كلما زادت أمهية اختيار األفراد القادرين على وعلى اجلملة فكلما زادت . الوظائف املختلفة

  .التغلب على آثار التغيري
ما هي الوسيلة اليت حنصل ا على هؤالء : والسؤال الذي مل حنصل له على إجابة واضحة حىت اآلن هو

  .ألفراداألفراد؟ وبصفة عامة ما هي وسيلة االختيار املناسبة اليت تساعدنا يف احلصول على أنسب ا
وقد ثبت أنه من الصعب التنبؤ بنجاح وظيفة واحدة ناهيك عن جناح جمموعة من الوظائف غري املعلومة 

ورغم شعور كثري من املنظمات أنّ ما يعرف مبراكز التقييم قد ساعدم على التغلب على هذه . يف املستقبل
 مراكز التقييم قد تقف حائالً بالنسبة للمنظمات املشكلة بالنسبة لوظائف اإلدارة العليا واألخصائيني فإنّ تكلفة

  .الصغرية وللوظائف الدنيا
والصعوبة األخرى اليت قد تواجه الشركة هي أا بسعيها الختيار أفراد قادرين على مواجهة التغيري فإا 

نّ قد تنتهي باختيار أفراد ذوي كفاءات أعلى من مستوى الوظائف اليت سيشغلوا ويترتب على ذلك أ
وميكن أن تتغلب الشركة على ذلك باتباع سياسة ترمي إىل إعطاء . مستوى رضائهم الوظيفي يكون منخفضاً

  .إخل..األفراد استقالالً ومشاركة يف اإلدارة
تتطلب من اإلدارة أن تثبت أنّ الوظائف احلالية ستؤدي قد والصعوبة األخرية أنّ املتطلبات القانونية 

  .ى مستقبالً وتلك الوظائف تتطلب أفراداً من املستوى املطلوببالضرورة إىل وظائف أخر
  : املتدربون فعالً أم القابلون للتدريب

املوضوع األخري هو هل يتم اختيار املتدربني فعالً أم األشخاص الذين تتوفر لديهم قابلية التعلم على أن 
  وقد أدرك. تقوم الشركة بتدريبهم فيما بعد
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دارة أم باختيار املتدربني فعالً حيولون جزءاً من تكلفتهم إىل العاملني وإىل اتمع من االقتصاديون ورجال اإل
وإذا كان الوضع كذلك فلماذا تفضل بعض املنظمات اختيار غري املتدربني؟ يف بعض . خالل نظام التعليم

بني املتدربني يف شركات األحيان جتد الشركات أنّ من األفضل هلا تدريب بعض العاملني عما لو اختارم من 
ويف أحيان كثرية تعترب الشركات أنّ إتقان خطوات أداء عمل ما أو التشبع . أو مؤسسات تعليمية أخرى

وعلى ذلك فإنّ الشركات اليت تشعر بالرضاء الكامل عن . بفلسفة معينة مهم جداً الستمرار جناح الشركة
عتنق فلسفة أخرى أو مدرب على أداء العمل بطريقة أساليبها وفلسفة إدارا يصعب عليها اختيار شخص ي

وقد تشك املؤسسات يف كفاءة نظام التعليم يف ختريج العامل املناسب كما هو واضح . ختالف ما هو متبع فعالً
 لشغل الوظائف اإلدارية حيث تركز MBAحالياً بالنسبة لشك مؤسسات يف كفاءة إعداد محلة الـ 

ية والتحليلية ومل الدراسات اليت حتسن قدرة اخلريج على االتصال مع اجلامعات على الدراسات الكم
  .املستويات اإلدارية املختلفة

  : تصميم عمليات اختيار تتصف بالكفاءة
تتوفر لدى رجال اإلدارة وسائل عديدة الختيار العاملني من بينها استمارات االستبيانات اليت متأل مبعرفة 

، ومن تلك الوسائل )Application blanks( ما يعرف باللغة اإلجنليزية املتقدمني لشغل الوظائف وهو
مث االختبارات وهي أنوع عديدة منها اختبارات القدرة ) Employment Interviews(املقابالت الوظيفية 

العامة، والقدرات التعليمية، واالختبارات النفسية واحلركات العضلية الناشئة مباشرة عن تفكري 
)Psychmotor( واهلوايات ،)Interest( والقيم، ومن تلك الوسائل االختبارات العضلية ومراكز التقييم ،

  ).Reference Check(وأخرياً االتصال مبعارف املتقدم لشغل الوظيفة 
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وقد أصبح االختيار بني تلك األنواع عملية شاقة ألن بعض هذه الوسائل قد يكون جيداً يف جانب ولكنه 
خر، وبالتايل فإنّ االختيار بني هذه الوسائل يرتبط باألمهية النسبية اليت تتوقعها اإلدارة من ضعيف يف جانب آ

كل هدف من أهداف االختبار مثل تكلفة االختيار وصالحيته إحصائيا أو إمكانية الدفاع عنه أمام احملاكم أو 
  .قبوله ممن سيتم اختيارهم

جال اإلدارة يرغبون يف احلصول على أقصى فائدة من عمليات ولو حنينا جانب االعتبارات القانونية فإنّ ر
 Cost(التكاليف والعائد) Efficiency(وتشمل كلمة الفائدة هنا). Meximum Efficiency(االختيار

and benefits (وطاملا أنّ . فاإلدارة تتوقع من وسائل االختيار أن تقودها إىل توظيف ذوي الكفاءة العالية
ئد وتكلفة فإنّ نظام االختيار اجليد هو الذي جتب فوائده التكاليف اليت تتحملها اإلدارة يف العملية عملية عا

  .سبيل إنشائه
كذلك فإنّ . ونظراً ألن فلسفة اإلدارة وصفات املنظمة وطبيعة الوظيفة قد ختتلف من شركة ألخرى

م االختيار وأساليبه من ظروف العرض والطلب قد ختتلف من وقت ألخر، فإنّ من الطبيعي أن ختتلف نظ
 وضع نظم اختيار عامة - بل ليس من املستحب-شركة ألخرى ومن وقت آلخر حبيث يكون من الصعب

ومع ذلك فإنه ميكن تعميم بعض املالحظات الناجتة من . وثابتة تصلح لكل أنواع املنظمات يف كل األوقات
تلك املالحظات تصميم نظام اختيار يناسب وسوف يسهل تفهم . دراسة ممارسات الشركات يف جمال االختيار

  : ومن أهم تلك املالحظات. الظروف املختلفة لكل منظمة
  :  املقابلة الوظيفية هي أفضل وسائل االختيار-١

واحلقيقة أنّ املوظف . ميكن القول بأنه يف معظم احلاالت ال يتم توظيف أي شخص بدون عمل مقابلة
وعلى الرغم من شيوع استخدام . وظيفية مع أكثر من ممثل للشركةاجلديد يقوم بعمل أكثر من مقابلة 

  املقابالت
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، وحىت يف احلاالت اليت Its Validityالوظيفية فإنّ أحداً من مستخدميها مل يفكر يف اختبار صالحيتها 
  .اختربت فيها صالحية املقابالت الوظيفية فإنّ معامل الصالحية كان ضعيفاً

  : هارات مبعدل أقل كثرياً من استخدام املقابالت الوظيفيةتستخدم اختبارات امل-٢
 عامل فأكثر، وعلى ٢٥٠٠٠تستخدم االختبارات مبعدل عال بواسطة الشركات الكربى اليت توظف 

الرغم من أنّ نتائج اختبارات الصالحية بالنسبة الختبارات القدرات تفوق كثرياً نتائج تلك االختبارات بالنسبة 
صية فإنّ الشركات ترفض كثرياً من املتقدمني لشغل وظائفها بناء على االختبارات أكثر مما للمقابالت الشخ

أي أنّ الشركات تثق يف نتائج املقابالت أكثر من ثقتها يف نتائج االختبارات . ترفضه بناء على نتائج املقابالت
  .على الرغم من اخنفاض معامل الثقة فيها أو معامل صالحيتها

  :  يقوم أصحاب األعمال باختبار صالحية وسائل االختبار اليت يستخدموا نادراً ما-٣
على الرغم من أنّ االختبارات النفسية هي أكثر وسائل االختيار اليت مت اختبار صالحيتها فإنّ معظم هذه 

ومن . يتهاوأما الوسائل األخرى فإا نادراً ما يتم تقييم صالح. االختبارات تستخدم بدون اختبار للصالحية
  : الصعب أن نفلت من النتيجة اآلتية

  .»إن فعالية معظم وسائل االختيار تقبل بناء على الثقة فيمن قام ا وليس بناًء على أدلة فعلية «
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  :  تفضيل وسائل االختيار منخفضة التكلفة عن الوسائل ذوات التكاليف املباشرة العالية-٤
خصية وعلى االستبيانات اليت جيمعوا من املتقدمني، وهاتان تعتمد معظم الشركات على املقابلة الش

وعموماً فإنّ الشركات مستعدة لدفع . الوسيلتان ذواتا تكاليف منخفضة باملقارنة بوسائل االختيار األخرى
مزيد من النفقات إذا كانت الوظيفة احلالية ذات مستوى عالٍ أو عند عجز الوسائل التقليدية لالختيار عن 

  .ب عدد كاف من املتقدمني لشغل تلك الوظائف عالية املستوىاجتذا
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  : األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث
سيتركز البحث يف هذا اجلزء حول دراسة الصفات العامة اليت أظهرت البحوث امليدانية أنّ توافرها فيمن 

 أعباء الوظيفة وأدائها بكفاءة واقتدار يزيدان من قدرة الشركة يشغل منصباً إدارياً من فرصة جناحه يف حتمل
  .وسنبحث ذلك من وجهة النظر اإلدارية احلديثة ومن وجهة النظر اإلسالمية. التنافسية حالياً ويف املستقبل

  : األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلداري احلديث
ن الذكور البيض أنّ من يعملون بوظائف  أوضحت نتائج البحوث اليت أجريت معظمها على عينات م

  : إدارية يتمتعون بصفات ختتلف يف املتوسط عن صفات غريهم من العاملني، ومن أهم هذه الصفات
  : مستوى الذكاء-١

أوضح العديد من الدراسات أنّ مستوى ذكاء املديرين يف املتوسط أعلى من مستوى ذكاء غريهم ممن 
وقد كانت تلك النتيجة أكرب نتائج البحوث وضوحاً واستقراراً، وعلى . يعملون بوظائف أخرى يف الشركات

 من رجال اإلدارة العليا أنّ درجام كانت ٣٣سبيل املثال فإنه قد وجد يف إحدى الدراسات اليت متت على 
 أحد اختبارات الذكاء الذي يسمى اختبار ممن العاملني يف الصناعة والتجارة باستخدا% ٩٦أعلى من 

 مديراً حصل ٢٥٠ويف دراسة أخرى لعينة من ). Wonderlice Personnel test (Form A(رليك ووند
 Thrustone Frimaryباستخدام اختبار ثرستون للقدرات العقلية % ٩٧هؤالء على درجات متوسطها 

Montal Ability Test )1(.  
 
 
 

                                     
(1) Wendell L. French Fesonnel Management Process. Houghten Mifflin Company. Boston 

Mass. U.S.A. (1978pp).  
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 أن درجات املديرين كانت أعلى ضحتووباإلضافة إىل ارتفاع مستوى الذكاء فإن نتائج الدراسات قد أ
  .يف احلاجة إىل تقدير الذات واحلاجة للقوة

وقد أكدت حبوث القيادة اليت متت على األطفال وطالب املدارس الثانوية واجلامعات نتائج الدراسات اليت 
فإن وعلى ذلك . متت يف قطاعي الصناعة والتجارة من حيث ارتفاع مستوى ذكاء من يتمتعون بصفات القيادة

ارتفاع متوسط الذكاء قد وجد ليكون صفة مميزة للقاعدة عموماً بصرف النظر عن نوع املنظمة اليت يعملون 
  .)١( فيها
  : Personalityشخصية املديرين -٢

أظهرت نتائج البحوث أن هناك جمموعة من الصفات اليت يتم قياسها مبقاييس الشخصية خيتلف فيها 
 عند دراستهم لعينة من املديرين .Hunter et alفمثالً وجد هنتر وزمالؤه املديرون عن غريهم من الناس، 

وغريهم أن املدير أصح عقلياً باملقارنة مبتوسط الناس باستخدام اختبار مينو سوتا للشخصية وهو ما يعرف 
 وكذلك باستخدام اختبار برين ورتر Minnesota Multiphasic personality Inventoryبـ

 وقد وجد املديرون مثالً ليكونوا أكثر احتفاظاً بالسر Bernreute Pensonality Inventoryللشخصية 
وقد أظهر االختبار أم يشعرون بأم أكثر . وأكثر تفاؤالً وأكثر قدرة على حتمل الضغط النفسي والتهديد

أظهرت كما . حاجة للوظيفة اإلدارية، وأكثر حاجة لوضع اجتماعي مرموق وأكثر رغبة يف التنافس
 Outgoingاالختبارات أم أكثر رغبة يف التعرف على اآلخرين، وأن شخصيتهم حمببة لآلخرين 

Personality كما تتوفر لديهم رغبة يف التمتع حبب الناس وقبوهلم، وتتوفر لديهم صفتا اللياقة واالحترام ،
  .ئل واختاذ القرار املناسبوباإلضافة إىل ذلك فإنه تتوفر لديهم القدرة على تقييم البدا. من الناس

                                     
(1) ( - French, pp. 255-256.    
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وقد أظهرت الدراسات اإلدارية أن العاملني مبستويات اإلدارة العليا اجتماعيون خالون من الشعور باليأس 
ولديهم جرأة ) happy - go - lucky(أو التدين، وأم يستطيعون التحكم يف مشاعرهم، وأم حمظوظون 

بطو اجلأش كما أم موضوعيون لديهم قدرة على التوافق مع الغري اجتماعية، وثقة بأنفسهم، وأم هادئون ورا
  .)١(واكتساب موافقتهم على آرائهم وتعاوم

 وقدرة achieverوقد أظهرت بعض الدراسات أن املدير الناجح تتوفر لديه رغبة يف حتقيق نتائج جيدة 
األعمال وقبول مسئولية إضافية، ولديهم فقد وجد أنه تتوفر لديهم رغبة يف إجناز . عالية على التنقل واحلركة

  .حاجة ملحة للحصول على العائد املايل واالجتماعي ملا أجنزوه من أعمال
كما وجدت نفس الدراسة أن املدير الناجح شخص نشط ومكافح ذو نزعة عدوانية بيد أا وجهت 

الناجحون على درجات وقد حصل املديرون . للحصول على مركز اجتماعي مرموق وليس إىل إيذاء الناس
فقد وجد . decisiveness واإلجيابية واحلسم Firmmessعالية يف صفات كالتمسك بالرأي أو الصالبة 

  .أم قادرون على تقييم احلقائق، ومتييز الوقائع املتعلقة مبوقف معني والوصول إىل قرار بسهولة وسرعة
 يتفوقون على غريهم يف صفات املبادأة واملثابرة وقد أوضحت البحوث اليت متت يف جمال القيادة أن القادة

وقد ظهر تفوق هؤالء القادة يف الصفات . Sociabilityوالرغبة يف التفوق والقدرة على التفاعل مع اجلماعة 
  .)٢( املذكورة مبكراً رمبا خالل سنوات الدراسة الثانوية

  : Interestsاهلوايات -٣
  من اهلوايات أكثر مما تشمله القائمةيتمتع املديرون بقائمة تشمل أنواعاً 

                                     
(1) Ibid, p. 256.    
(2) Ibid . 
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أو % ١٠ويف إحدى الدراسات حصل املديرون على . اليت يتمتع ا غريهم من أفراد اتمع الذي يعيشون فيه
وباإلضافة إىل ذلك فهم حصلوا . أكثر يف اختبارات مستوى الشخص يف القدرة على اإلقناع والقراءات األدبية

وهذه النتائج تؤكد أن املديرين يتمتعون بقدرات التعامل مع . ات احلساباتيف اختبار% ٦٠على أكثر من 
  .)١(الناس والقدرات األدبية واحلسابية

  : التعليم واملعلومات-٤ 
 أن متوسط املدة اليت قضتها اموعة اليت تعمل يف الوظائف اإلدارية يزيد عن )٢( أشارت نتائج البحوث امليدانية

ها غريهم ممن يعمل يف الوظائف األخرى باستثناء من يعملون حلسام اخلاص، ويف متوسط املدة اليت قضا
 Fortune 500 شركة أمريكية اليت تنشرها جملة فورتشن ٥٠٠إحدى الدراسات لرجال اإلدارة العليا بأكرب 

Industrial Companies شركة أمريكية أخرى اتضح أن متوسط املديرين حصل ٥٠ مدير يف ٣٠٠ و 
% ١٨على درجة جامعية، وحصل % ٢٨فقد حصل . highly educatedستوى راق من التعليم على م

  .هبدرجة الدكتورا% ١٦على درجة املاجستري والتحق % ٢٤وحصل . على بعض التعليم األعلى من اجلامعي
من املديرين قد % ٨٦حصلوا على تعليم أعلى من الثانوية العامة، كما أن % ٩٥وبصفة عامة فإن 

 سنة قضاها يف التعليم العاملون بالوظائف ١٢,٣وهذه املتوسطات تقارن مبتوسط . ا على درجة جامعيةحصلو
  .األخرى

وكما هو معلوم فإن التعليم واخلربة عامالن مهمان يف التفرقة بني من يعملون بالوظائف اإلدارية العليا 
 من قائمة جملة ٥٠٠ مفردة منها ٨٠٠ على ويف الدراسة السابقة اليت اعتمدت. والعاملني يف الوظائف األخرى

  تشنرفو

                                     
(1) Ibid . 
(2) Ibid   .  



 

 ٤٥٨

% ١٣ حتت سن األربعني، وأن ٨٠٠من الـ % ٢ شركة كربى أخرى وجد أن ٥٠ من مديري ٣٠٠و 
مخسني سنة )  مفردة٨٠٠(من العينة % ٨٥منهم يف عمر يتراوح بني أربعني ومخسني، وكان عمر الباقي وهو 

انية أن املعلومات اليت حيصل عليها املديرون تتركز حول كيفية إجناز وقد أوضحت نتائج الدراسات امليد. فأكثر
  .األعمال اليت تؤديها الشركة وحول وظيفة املدير اليت يشغلها بالشركة

واخلالصة أن أهم الصفات اليت أظهرا نتائج البحوث امليدانية عن العاملني بالوظائف اإلدارية وبالذات 
 العليا واليت ميكن أن حتاول الشركات اكتشافها باألساليب املختلفة فيمن يتقدم العاملني باملستويات اإلدارية

  : لشغل إحدى الوظائف املتاحة لديها حىت يؤدي اختيارها إىل حتقيق الفوائد املرجوة حالياً ومستقبالً هي
  .أم أكثر ذكاء وأرفع مستوى تعليمياً-١
  .أم أكثر إقباالً على األنشطة اإلدارية-٢
  .أم أكثر نشاطاً وأم حياولون مواجهة الصعوبات والتغلب عليها-٣
أم أكثر قدرة على رد األمور إىل أصوهلا واألسباب إىل مسبباا وهم بالتايل أكثر قدرة على اختاذ -٤

فهم على سبيل املثال غري مصابني مبرض كالعصاب الذي حيول بينهم وبني . القرارات اإلدارية السليمة
  .القرارات اإلدارية السليمةاختاذ 

  .أم يستطيعون فرض طريقتهم يف العمل والتفكري على الرغم من تعقد املوقف يف كثري من األحيان-٥
  .أن مسات القيادة بدأت تظهر عليهم مبكراً يف املرحلة الثانوية واجلامعية مثالً-٦
  . اأم أكثر رغبة يف تويل األنشطة اإلدارية واألنشطة التابعة هل-٧



 

 ٤٥٩

  .أنه تتوفر لديهم معارف ومعلومات تتصل بالدور الذي يؤدونه يف الشركة أو بالوظيفة اليت يشغلوا-٨
كذلك أثبتت نتائج البحوث أن النساء الاليت يتولني الوظائف اإلدارية يتمتعن بنفس املواصفات 

  .)١(واخلصائص 
  : األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلسالمي

لعامة لالختيار بنوع من العمومية اليت جتعلها صاحلة خلدمة كل أنواع الشركات تتميز األسس ا
. وقد اقترنت هذه الصفات ببعضها يف معظم احلاالت. ومن تلك األسس الصدق واألمانة والقوة. واملنظمات

  .مع مالحظة أن لفظ القوة لفظ عام يشمل القوة البدنية وغريها وسنوضح ذلك فيما بعد
عىن أن يكون الشخص الذي يتوىل أعباء الوظيفة العامة أميناً على أموال الشركة أو املنظمة وأميناً مب: األمانة

    : وقد عرب القرآن الكرمي عن هذين املبدأين يف قوله تعاىل. على مصاحلها احلالية واملستقبلية

          )٢(.  
أيضاً تؤدي إىل اإلحسان وهو يقود إىل اإلتقان والتجويد يف أداء العمل وهو أهم أهداف واألمانة 

وقد روي أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يعد إبل الصدقة بنفسه ومعه علي . االختيار
ن عمر يقوم بذلك وعثمان وكان عمر يذكر العدد لعلي الذي يقوم بإمالئه على عثمان، ويف إحدى املرات كا

إن هذا لكما قالت بنت شعيب : يف حر الشمس وكان تعليق علي على ما يبذله من جهد أنه قال خماطباً عثمان
 : ألبيها                   . ومل يكن عمر يقوم بعمل

  .)٣(منا عمل يقتضي صرباً ومثابرة وجلداً يستدعي قوة بدنية فقط وإ

                                     
(1) French, Opcit, P.271.   

  .  ٢٦ اآلية - سورة القصص-القرآن الكرمي) 2(
  .  ١٨٩ ص-١٩٧٧ القاهرة - دار املعارف- الشيخان-طه حسني) 3(



 

 ٤٦٠

 االستعماالت العديدة اليت وردت هلا يف القرآن -ويدل على أن املقصود بالقوة هو القوة البدنية والعلمية 
  الكرمي؛ فعندما انتدب سليمان بعض جلسائه ليحضر له عرش بلقيس           

          ًووضح قدرته على أداء العمل قائال          . قال
 : تعاىل موضحاً ذلك يف سورة النمل على لسان سليمان وجلسائه                

                                  

     )١(.  
وعندما انتدب ملك مصر سيدنا يوسف عليه السالم ليساعده يف مواجهة املشاكل اليت توقع مواجهتها، 

 يوسف بأن مصر ستعيش سبع سنوات مسان كلهن رغد وخري يأيت بعدهن سبع سنوات عجاف بعدما أخربه
يقل فيها اخلري، طلب يوسف من امللك أن يوكل إليه إدارة خمازن األطعمة يف مصر أو ما ميكن أن نسميه بلغة 

 : العصر وزارة التموين، وعلل طلبه إدارة تلك املوارد بقوله     )وقد ذكر القرطيب .)٢ 
 وذكر ابن .)٣(أنه حفيظ ملا وليت عليم بأمره، أو أنين حاسب كاتب     يف تفسري قوله 
  .)٤( أي ذو علم وبصرية مبا يتواله »عليم« أي خازن أمني ومعىن »حفيظ«كثري أن معىن 

 سبيل اهللا اختار اهللا هلم طالوت فاستغربوا هذا وعندما طلب بنو إسرائيل ملكاً ليقودهم يف قتاهلم يف
  .االختيار ألن طالوت مل يكن من األسر اليت اعتاد بنو إسرائيل أن جتيء منها امللوك أو األنبياء والرسل

                                     
  .  ٣٩ -٣٨ اآلية - سورة النمل-القرآن الكرمي) 1(
  .  ٥٥ اآلية - سورة يوسف-القرآن الكرمي) 2(
  .  ٣٤٤٢ ص ١٩٧٠ القاهرة - طبعة دار الشعب– اجلامع ألحكام القرآن -أبو عبد اهللا أمحد األنصاري القرطيب) 3(
  .  ٢٥٤ الد الثاين ص – ١٩٨١ بريوت - دار القرآن الكرمي-ن كثرياب خمتصر تفسري -حممد علي الصابوين) 4(



 

 ٤٦١

  : ولكن نبيهم عليه السالم وضح هلم سبب اختياره قائداً يف تلك احلرب قائالً     

               )١(.  
وتؤكد االستعماالت السابقة للفظ القوة أا تشمل القوة البدنية وغري البدنية لتشمل املصادر اخلمسة 

  : السابق التنويه عنها وهي
 وميكن . ويرتبط هذا بقدرة الشخص على إثابة من ينفذون أوامرهRewerd Power: القدرة على اإلثابة-١

  .تقوية قدرة اإلدارة على اإلثابة بربط األداء بزيادة األجر والترقية مثالً
 وهي تقوم Corective Powerالقوة املستمدة من قدرة املدير على إكراه مرءوسيه على أداء عمل معني -٢

 عرضة للفصل إذا فقد يقوم املدير بتهديد العامل الذي اعتاد التأخر بأنه. على التهديد أو العقوبة الفعلية
  .تأخر مرة أخرى وقد يفصله فعالً

 ويعطي السلم اإلداري للشخص قوة Legitimate Powerالقوة املستمدة من الوضع القانوين للوظيفة -٣
وهي تتوازى عادة مع السلطة الرمسية اليت يتمتع ا . يستطيع أن يتصرف ا طبقاً لرغبته يف حدود معينة

املدير مثل املدرسني واآلباء والقادة الدينيني وقادة الرأي الذين يتمتعون بسلطة فوق املدير ويتمتع ا غري 
وليس من املستحسن اإلفراط يف استخدامها، كما أن فعاليتها تتأثر بإمكانية مزجها مع نوع آخر . تابعيهم

  .من األنواع اليت تستمد من مصادر أخرى
: Charismatic Identification Powerة يف ميداا القوة املستمدة من االتصاف مع شخصية مرموق-٤

يتمتع الشخص ذا النوع من القوة إذا كان اتصاف اآلخرين معه ميكنه من إجبارهم على اإلصغاء 
  ويتوفر هذا النوع. ألوامره

                                     
  .  ٢٤٧ اآلية - سورة البقرة-آن الكرميالقر) 1(



 

 ٤٦٢

لتابعني من القوة لقادة الرأي والعلماء األفذاذ الذين يفرضون على تابعيهم االنصياع ألوامرهم بفعل انقياد ا  
  .لرأيهم فقط

ويتمتع ا هؤالء : Expert Powerالقوة املستمدة من مهارة الشخص يف أداء عمل أو وظيفة معينة -٥
ومن املمكن تصور . الذين ميتلكون مهارات ومعلومات فوق من هم يف حاجة إىل االسترشاد مبهارام

 تعتمد على قدر عال من االستخدامات وجود هذا املصدر يف كل الوظائف وبالذات الوظائف احلديثة اليت
  .)١(التكنولوجية إذا كانت هناك قدرة فيمن يتمتعون بقدر عال من املهارة يف حقوهلم

ولكن .  أما ترغيب اإلسالم يف الصدق واحلض عليه فهو أوضح من أن ننوه عنه يف هذا البحث:الصدق
ومن أوضح ما ورد يف ذلك قول عمر . ظيفة عامةما يهتم به هذا البحث هو أمهية مراعاته فيمن خيتار لشغل و

إن اهللا ابتالكم يب وابتالين بكم، وأبقاين بكم بعد صاحيب، «: رضي اهللا عنه بعد توليه اخلالفة خماطباً املسلمني
فال واهللا ال حيضرين شيء من أمركم فيليه أحد دوين، وال يغيب عين فآلو فيه عن أهل الصدق واألمانة، ولئن 

  .)٢(»حسنن عليهم ولئن أساءوا ألنكلن مأحسنوا أل
ويعلق العقاد رمحه اهللا على ذلك بأن عمر رضي اهللا عنه قد عاهد املسلمني على أن يلي األمر بنفسه يف 

ومع . كل ما حضره، وأال يعهد به إىل غريه إال إذا غاب عنه، مث ال يكون عماله إال من أهل الصدق واألمانة
مث . وشأم بل يراقبهم ويتتبع أعماهلم، فيحسن إىل من أحسن وينكل مبن أساءذلك فإن عمر ال يتركهم 

  .يردف أن عمر كان يقول ويعين ما يقول وينفذ ما يقول
   واحلادثة التالية توضح أن أبا بكر:الرغبة يف قبول التحدي واملنافسة

                                     
(1) Rodert Kreitner, Management, Second Edition, thoughton mifflin company, Boston, 

Messachuselts, U. S. A., 1983; P. 391.    
  .  ٨٨ ص- عبقرية عمر-عباس العقاد) 2(



 

 ٤٦٣

 غنيم رضي اهللا عنهما حملاربة فعندما اختار خالد بن الوليد وعياض بن. الصديق رضي اهللا عنه استخدم ذلك
فارس أمر خالداً أن يتجه إىل األبلة ثغر اهلند كما مساها وأمر عياضاً أن يتجه إىل املصيخ بشمال العراق فأيهما 

إذا اجتمعتما باحلرية : وقال هلما. بلغ احلرية قبل اآلخر كان هو قائد اجليشني معاً ووجبت طاعته على زميله
س أمنتما أن يؤتى املسلمون من خلفهم فليكن أحدكما رداء للمسلمني ولصاحبه وقد فضضتما مساحل فار

  .وليقتحم اآلخر على عدو اهللا وعدوكم من أهل فارس دارهم
  : ويعلق العقاد على اختيار اخلليفة قائالً

  .»...ففيها إذكاء املنافسة بني القائدين... خطة حمكمة يبلغ ا اخلليفة مقاصد شيت يف وقت واحد«
ولوال علم اخلليفة بقبول كال القائدين للتحدي وقدرة كالمها على مواجهته ما استخدمه حلفزمها، وملا 

  .جعل من تفوق فيه قائداً للمسلمني لتساوي القائدين يف الصفات األخرى
ومن يطالع إعالنات الشركات العاملية هذه األيام عند سعيها الجتذاب ذوي املهارات للتقدم لوظائفها 

  .ف أمهية هذا املبدأ يف التفضيل بني املتقدمني واختيار أنسبهم لشغل الوظائف الشاغرة ايعر
وقد ساق العقاد يف كتابه عبقرية خالد قصة هي : يفضل اختيار من عرفت كفاءته واشتهرت بني الناس

ده مبدد يعاونه على فقد كتب خالد بن الوليد إىل أيب بكر يطلب منه أن مي. أصدق دليل على أمهية هذا املبدأ
: حرب الفرس، فأمده الصديق بفارس واحد هو القعقاع بن عمر التميمي، فعجب أصحاب أيب بكر وقالوا له

  !.ال يهزم قوم فيهم مثل هذا... نعم: أمتده برجل واحد؟ قال
  ومل متض أيام حىت ظهر: وقد علق العقاد على اختيار أيب بكر قائالً



 

 ٤٦٤

 ثقة الناس جبيش يكون القعقاع فيه ويتوىل خالد قيادته قد جاءت باملتطوعني من فإن. للمسلمني أنه مدد كاف
  ...كل صوب وحدب

واملعىن املقصود إبرازه هنا أن اختيار من عرف واشتهر بالكفاءة يشجع املرءوسني ويعطيهم الثقة يف 
  .قدرم على إجناز مهامهم والتغلب على املصاعب اليت قد تواجههم

اإلسالم قد أقر مبدأ االختبار عند االختيار، وتكرر إقرار ذلك يف حاالت كثرية، ومنها ما إن : االختبار
  . اهللا للمسلمني عند طلب بعض املؤمنات االنضمام جلمهرة املسلمنيهأباح

                                

                 ...)١(.  
  : كذلك سجل القرآن أن طالوت قام باختبار جنده عندما قال هلم        

                           )٢(.  
كيف تقضي :  معاذ بن جبل عندما أرسله ليقضي بني املسلمني يف اليمن سائالً له)(وقد اخترب النيب 

  .)٣( مث علق على إجابة معاذ رضي اهللا عنه حامداً اهللا أن هدى رسول رسوله إىل الصواب... بينهم؟
ص العقاد الصفات اليت راعاها عمر رضي اهللا عنه عند اختيار كبار املوظفني يف الشجاعة واليقظة وقد خل

  .)٤(واخلربة والسرعة واملعرفة مبا هو الزم يف وقت لزومه 

                                     
  .  ١٠ اآلية - سورة املمتحنة-القرآن الكرمي) 1(
  .  ٢٤٩ اآلية – سورة البقرة -لكرميالقرآن ا) 2(
  .  ٨٨١نظر السلسلة الضعيفة ارواه الترمذي يف أبواب األحكام ، وأبو داود يف كتاب األقضية ، ) 3(
  .  ١١٦ ص- عبقرية خالد-عباس حممود العقاد) 4(



 

 ٤٦٥

وقد جاءت مجلة مبادئ االختيار يف كتاب علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه لألشتر النخعي حيث أرشده 
 .)*(ل التجربة ومن تتوفر فيهم صفة احلياء من أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالمأه: الختيار عماله من

أكثر أخالقاً، وأصح أعراضاً وأقل يف املطامع إسرافاً، وأبلغ يف : وعلل رضي اهللا عنه أسباب اختيارهم بأم
ق ألن يف ذلك قوة هلم على  بعد ذلك إىل أن يسبغ عليهم األرزا-رضي اهللا عنه-ووجهه . عواقب األمور نظراً

. استصالح أنفسهم، وغىن هلم عن تناول ما حتت أيديهم وحجة عليهم إن خالفوا األوامر أو ثلموا األمانة
مث تفقد أعماهلم وابعث العيون من أهل الصدق ليخربوه : وزاده توجيهاً بأن يقيم أداءهم ويراقبهم قائالً

كد أمهية بعض الصفات عند اختاذ قرار برفض اختيار بعض مث أ. بسلوكهم وطرق أداء العمال ألعماهلم
  .)*(وليكن أبعد رعيتك عنك وأشنأهم عندك أطلبهم ملعايب الناس : العاملني قائالً

ال تدخلن مشورتك خبيالً يعدل رأيك عن : وجاء يف وصية علي حملمد بن أيب بكر عندما وجهه إىل مصر
  .األمور وال حريصاً يزين لك الشر باجلورالفضل ويعدك الفقر، وال جباناً يضعفك عن 

إن شر وزرائك من كان : وحذره من استعمال أصحاب اخلربات السيئة ممن عملوا لألشرار قبله قائالً
وأرشده . قبلك لألشرار وزيراً ومن شركهم يف اآلثام، فال تكونن لك بطانة فإم أعوان األئمة وإخوان الظلمة

: هم من شاع عنهم حسن اخللق وسداد الرأي ذوي احلنكة والتجربة واخلربة قائالًإىل أال يتواىن يف اختيار غري
  .)*(وأنت واجد عنهم غري اخللق ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم

  : والذي يهمنا هنا هو توضيح بعض األسس اهلامة لالختيار اليت أشار ا علي كرم اهللا وجهه وهي

                                     
 . احملرران-مل يوثق الكاتب هذا النص)*(
 . احملرران-مل يوثق الكاتب هذا النص)*(
 



 

 ٤٦٦

ولذلك . مام باخلربة حيث إن التجربة يف املاضي دليل على قدرة الشخص على األداء اجليد يف املستقبلاالهت-١
فإن عمر رضي اهللا عنه اختار أهل التجربة عندما أراد أن ينشئ الدواوين وأن جيند اجلند وأن يسجل الناس 

ة اإلحصاء والتدوين من هم على واختار لعملي. على قبائلهم حىت ينالوا حقوقهم اليت تقررها هلم الدولة
معرفة ودراية بأنساب العرب وهم عقيل بن أيب طالب وخمرمة بن نوفل، وجبري بن مطعم، وكانت القاعد 

  .)*(العامة هي اختيار ذوي القوة والكفاءة 
االعتراف بأن طرق االختيار مهما كانت دقيقة ومهما توخى من خيتار املصلحة العامة فإن هناك بعض -٢

االت اليت قد يصدر فيها قرار اختيار سيئ وال سبيل أفضل من التراجع عنه وبالذات بعد إعطاء العامل احل
 Propation(فترة إلصالح نفسه، ولذلك نظري يف اإلدارة احلديثة وهو التعيني لفترة تسمى فترة االختبار 

Period (ن عمر يعزل من يثبت عدم ولذلك كا. فإن ثبتت كفاءة العامل فيها وإال فعزله هو أفضل حال
كفاءته ألداء عمله حىت وإن كان من السابقني األولني كما فعل مع عمار بن ياسر حني عزله عن إمارة 

أرأيتم إن : وقد أوضح رضي اهللا عنه ذلك عندما سأل بعض جلسائه من املسلمني قائالً. )*(الكوفة
مث علل . ال: قال. نعم: الذي علي؟ قالوااستعملت عليكم خري من أعلم مث أمرته بالعدل أكانت قضيت 

  . )*(حىت أنظر يف عمله، أعمل مبا أمرته به أم ال : رأيه قائالً
 االهتمام باألجل الطويل عند االختيار خاصة عند اختيار القادة وذوي املناصب العليا الذين قد تتطلب أعباء -

وقد اختار أبو بكر رضي اهللا عنه أحد . الياًاملستقبل منهم قدرات ختتلف عن القدرات اليت يتمتعون ا ح
  املسلمني لقيادة اجليش اإلسالمي لفتح سوريا فذكر له علي بن أيب طالب 

                                     
 . احملرران-ق الكاتب هذا النصمل يوث)*(
 
 



 

 ٤٦٧

وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما أن ذلك القائد سريع اإلقدام، وسريع اإلدبار فغري رأيه واختار خالد   
ك علي أن املستقبل بظروفه املتغرية قد حتمل وقد عىن عمر رضي اهللا عنه وكذل. بن الوليد بديالً عنه

مواقف تتطلب الصرب والتدبري واختاذ قرارات ال يستطيع هذا القائد بصفاته احلالية مواجهتها ولذلك اختار 
  .أبو بكر من يستطيع مواجهة املتغريات املختلفة وهو خالد بن الوليد

   . يف املستقبل نفاذ البصرية وحسن تقدير آثار قرار معني على الوظيفة-



 

 ٤٦٨

  :  اختيار املستويات اإلدارية املختلفة يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث
من دراسة ممارسات االختيار اليت متت يف العصور اإلسالمية األوىل يتضح أن عمليات االختيار كانت 

فات اليت سبق التنويه عنها يف دف إىل انتقاء أفضل املوجودين ألداء الوظيفة أخذاً يف االعتبار توفر الص
املبحث السابق وخصوصاً صفة القدرة على أداء أعباء الوظيفة اليت سوف يعني ألدائها، وكذلك توفر صفة 

ورغم أن اإلميان واإلسالم كانا حارسني جيدين إلقامة رقابة ذاتية تساعد على إجادة املوظف لعمله . األمانة
  . الرؤساء مل يألوا جهداً يف تتبع أداء عماهلم للتأكد من سالمة اختيارهمابتغاء رضا اهللا سبحانه وتعاىل فإن

وقد كان األسلوب الشائع يف اختيار املوظفني وبالذات كبار العاملني هو أن يسأل الرئيس من يثق فيه من 
اسم ويعد ذلك يتم عرض . جلسائه أن يرشح له أحد الناس ألداء عمل معني، إن مل يكن يعرف شخصاً معيناً

الشخص على أعضاء الس االستشاري ملعرفة رأيهم يف الشخص الذي يكون عادة قائماً على أساس التعامل 
. فإن حظي املرشح بتأييد أغلبية أعضاء الس استدعي ملقابلة مع الرئيس. واالختبار يف احلياة العامة أو املعاشرة

 ولكنها عادة تكون متعمقة يتم احلديث فيها عن وقد تكون هذه املقابلة حبضور اآلخرين أو مقابلة خاصة
  .وبعد املقابلة يصدر عادة قرار التعيني. واجبات الوظيفة وغريها

وقد كان هذا األسلوب مناسباً لعصره، ورغم متيزه بالسهولة والبساطة فقد متيز بالدقة يف معظم احلاالت، 
ويتم تقييمها بواسطة أكثر من شخص، كذلك ألن املعلومات اخلاصة باملوظف يتم مجعها من مصادر سليمة 

فإن هذا األسلوب قد قام على أساس تنمية مصادر االختيار اليت ميكن االنتقاء منها، مث بعد ذلك يتوىل الرئيس 
  عن طريق املقابلة الشخصية انتقاء املوظف املناسب



 

 ٤٦٩

 العامل وعلى كل املستويات وال زال هذا األسلوب يتبع حىت اآلن يف مجيع دول. بعد ترشيحه من شخص ثقة
وقد أدخلت عليه بعض النظم . طاملا أن العدد املطلوب حمدود وأنه باإلمكان احلصول عليهم عن طريق الترشيح

تعديالت ليناسب احتياجات املنظمات إىل عدد كبري من املوظفني الذين تقصر إمكانيات موظفيها عن 
معهم الشخص أو من يعرفونه من أهل الثقة عبارة عن فخطابات التزكية وكذلك سؤال من عمل . ترشيحهم

وال زال استخدام املقابلة الوظيفية شائع حىت اآلن . تعديالت على هذا النظام ليناسب ظروف العصر احلديث
يف كل األنظمة وإن كان قد جرى تطويرها لتناسب ظروف املنشآت احلديثة يف عصرنا احلاضر فأصبح هناك 

ابالت، كما أنه قد يتم عمل أكثر من مقابلة قبل التعيني طبقاً لظروف ومستوى الوظيفة العديد من أنواع املق
  .املرشح هلا العامل

ورغم أن مبدأ االختبار أو االمتحان مبدأ معترف به إسالمياً فلم يكن يستخدم بالطريقة املعروفة حالياً يف 
رف إال يف بداية القرن احلايل ومل يشع استخدامه العصر اإلسالمي ألن هذا النوع من االختبارات املتطورة مل يع

إال يف بداية اخلمسينات، فهو مستوى متقدم ومنظم مل تعرفه البشرية يف العصور األوىل، ولكن االمتحان كان 
اخترب معاذ بن جبل رضي ) (وقد سبق أن ذكر هذا البحث أن رسول اهللا . يتم عند إجراء املقابلة الشخصية

بعثه قاضياً ألهل اليمن، وعندما وجده جميداً لوظيفته عارفاً بأصوهلا محد اهللا أن هداه الختيار اهللا عنه عندما 
  .الرجل املناسب للعمل املناسب

واخلالصة أن أساليب اختيار العاملني يف العصور اإلسالمية األوىل كانت مناسبة لظروف العصر ومتطلباته 
ب منو املنظمات العصرية الضخمة املعقدة، وذلك راجع لقصور ولكنها مل تتطور يف العصور املتأخرة لتواك

بل . املسلمني عن إجراء التطوير املطلوب، مع أن مبادئ اإلسالم قد تركت الباب مفتوحاً للقيام بذلك التطوير
بادئ إن العلماء املسلمني ما زالوا حىت هذه اللحظة تاركني مهمة التطوير لغريهم يف حني أنه تتوفر لديهم من امل

  اإلسالمية العامة 



 

 ٤٧٠

ومن الصفات السابق ذكرها واليت جيب العمل على اكتشافها فيمن يتقدم لشغل الوظائف العامة بالشركات 
واملصاحل احلكومية ما حيفزهم للعمل على تنمية الطرق العلمية احلديثة للتعرف على الصفات اليت حيتاج إليها 

  .ف مدى توفر هذه الصفات يف املتقدمني لشغل وظيفة معينةكل نوع من الوظائف واستنباط وسائل اكتشا
أما أساليب االختيار يف الفكر اإلداري احلديث فقد نميت باستخدام البحوث امليدانية وظهر يف الفكر 
اإلداري احلديث أساليب عديدة لالختيار ومنيت نظريات لالختيار وطرق الختبار صالحية كل طريقة من 

.  مت اختبار كثري من نظريات االختيار وثبت أن بعضها سليم وأن بعضها اآلخر غري سليمطرق االختيار، كما
ويستطيع الباحث اآلن أن جيد يف تلك األساليب والنظريات ما يساعده على تكوين نظام اختيار يناسب 

 اإلداري احلديث واستكماالً للفائدة فسنشرح باختصار أساليب االختيار يف الفكر. املنظمة اليت يعمل حلساا
  .مث نتبعها بسرد خمتصر ملا استقرت عليه نظريات االختيار

  : أساليب االختيار
سبق أن ذكرنا أن أساليب االختيار متعددة، منها املقابالت الوظيفية واالختبارات والبيانات الشخصية 

  .الطرق باختصارالتارخيية، وخطابات التزكية وتقييم الزمالء ومراكز تقييم األداء، وسنشرح هذه 
  :  االختبارات

سبق أن ذكرنا يف هذا البحث أن اختبارات التوظيف تستخدم يف الواليات املتحدة منذ مخسني سنة، وأن 
استخدامها قد اخنفض يف السنوات األخرية رغم أا أكثر طرق االختيار صالحية، ورغم أن البحوث امليدانية 

  .املنظمات والوظائف ومن بني مجيع أفراد اتمعقد أكدت سالمة نتائجها وصدقها يف مجيع 



 

 ٤٧١

وإمكانية االعتماد عليها ) Standardization(وتتمتع االختبارات اجليدة خبصائص النمطية 
)Reliability ( والصالحية)Validity ( والنماذج أو املعايري)Norms (اليت تقاس عليها نتائج االختبارات .

ت يف االختبار املستخدم سواء أكان مطبوعاً سبق استخدامه أو أنه اختبار وجيب التأكد من وجود هذه الصفا
مني حديثاً ومل يسبق استخدامه، ومن الصعب توافر هذه الصفات يف معظم االختبارات املوجودة، ولكن 

  : توفرها هو النموذج الذي جيب العمل على الوصول إليه، وسنشرح هذه اخلصائص باختصار مبا يلي
  ): Standardization(النمطية 

فإذا كنا دف إىل مقارنة درجات . تعين النمطية درجة الثبات يف عمليات إعطاء االختبار وتصحيحه
املتقدمني لاللتحاق بوظيفة معينة فمن الواجب أن تكون ظروف إجراء االختبار متماثلة بالنسبة هلم مجيعاً ألن 

وحىت ميكن الوصول إىل هذه الدرجة من توافق . دلةاختالف هذه الظروف رمبا يعطي بعضهم مزايا غري عا
الظروف وبالتايل عدالة النتائج واملقارنة فإن على واضعي االختبارات أن حيددوا يف دليل االختبار ما جيب 
اتباعه بدقة بالنسبة لوقت إعطاء االختبار والتعليمات الشفوية وطرق تناول بعض األسئلة يف هذا االختبار 

إخل، وكذلك احلالة الطبيعية اليت ...وح باستخدامها يف أداء هذا االختبار مثل احلواسب اإللكترونيةواملواد املسم
  . ويف النهاية حيدد طرق تصحيح االختبار). إخل... جالساً أو قائماً(يؤدي فيها الشخص االختبار 

  ): Norms(النماذج أو املعدالت 
ني بإجابات عينة كبرية ممثلة للجمهور الذي يتم االختيار من املفيد مقارنة إجابة شخص ما على اختبار مع

وهي . ويطلق على إجابات هذه العينة العشوائية الكبرية معدالت أو مناذج إحصائية. منه لشغل وظيفة معينة
  .تستخدم معياراً ملقارنة أداء اموعة اليت يتم االختيار من بينها لشغل وظيفة معينة



 

 ٤٧٢

ختبار وحملل نتائجه عما إذا كانت الدرجات اليت حصل عليها املتقدمون تتمشى وجيب أن يتساءل معطي اال
وتتوافق مع توزيع درجات العينة املمثلة؟ هل درجات املتقدم أعلى أو اقل من املتوسط اخلاص بتلك العينة؟ هل 

رجات تزيد درجات املتقدم الذي حصل على درجات فوق التسعني على متوسط الذين حصلوا على تلك الد
  . يف العينة املمثلة أم ال؟

  ): Test Relability(درجة االعتماد على االختبار 
واحدة من أهم خصائص وسائل القياس اليت تستخدم يف االختبارات، واختبارات األفراد هو مدى إعطاء 

نفسية لن تكون وباملثل فإن االختبارات ال.  يف حماوالت متكررةConsistent resultsهذه األداة لنتائج ثابتة 
وعند إعطاء االختبار موعة من املتقدمني . مفيدة إذا مل تستقر درجات من أعطى هلم يف حماوالت متكررة

سوف ) ب(والعامل ) أ(لشغل وظيفة معينة فإننا جيب أن نتأكد من أن الدرجات اليت حصل عليها العامل 
وإذا كان توزيع درجات االختبار غري . وثالثةيكون من املمكن حصوله عليها لو أخذ االختبار مرة ثانية 

  .مستقر فإن قدرة االختبار على اختيار أنسب األفراد تكون حمدودة
 Perfectlyومهما اكتملت ظروف إعطاء االختبار فال يوجد اختبار يعتمد عليه اعتماداً كامالً 

Reliableهم وتغري ظروف إعطاء االختبار مثل  فكل أنواع االختبارات تتأثر بالتغري العشوائي ملن يتم اختبار
ولذلك فمن الواجب أن تكون درجة االعتماد على االختبار كافية، وأن . الضوضاء املفاجئة وتغريات الطقس

  .يتم التأكد من ذلك باستخدام طريقة إعادة االختبار أو تكوين منوذجني متساويني من االختبار مثالً
  ): Validity(الصالحية

وهناك طرق عديدة الختبار صالحية . بار يقيس اخلصائص واملواصفات اليت أنشئ من أجلهامبعىن أن االخت
  وحيث إن اهتمامنا هنا. االمتحان



 

 ٤٧٣

باختيار األفراد فإننا سوف نركز على نوعني من تلك الطرق ومها صالحية احملتوى وصالحية املعيار املتخذ 
 ويتم التأكد من صالحية املعيار املتخذ Content validity and criterion validtyأساساً للقياس 

أساساً للقياس مبقارنة الدرجات اليت حصل عليها املتقدمون لالختبار مبعايري موجودة يف وظائفهم، وعلى سبيل 
املثال، عند اختيار جمموعة من البائعني فإن صالحية املعيار املستخدم يف اختيارهم يتم التأكد منها حبساب 

ط بني درجات جمموعة من البائعني املوجودين بعد أخذهم هذا االختبار وبني أدائهم الفعلي معامل االرتبا
  ).ثالث سنوات مثالً(خالل سنوات سابقة 

  : وهناك طريقتان للتأكد من صالحية املعيار جيب التمييز بينهما ومها
مل معني يف املستقبل تقيس مدى صالحية املعيار للتنبؤ من صالحية شخص ما ألداء ع: الطريقة األوىل

Predictive validity وهذا هو النوع املهم حيث إنه سيوضح مدى صالحية املقياس الختيار أنسب ،
  .األفراد لوظيفة معينة
 Concurrentيطلق عليها الصالحية املتزامنة أو املتفقة يف الرأي وتسمى باللغة اإلجنليزية : الطريقة الثانية

validity.  
 مقياس معني من حيث صالحيته للتنبؤ مبدى جناح شخص ما يف املستقبل فإننا نقوم وحىت ميكن تقييم

أما . بإعطاء املقياس موعة من املتقدمني لوظيفة معينة، مث نقوم بعد فترة حمددة بإعطائهم املقياس مرة أخرى
موعة من العاملني يف وظيفة معينة فإننا نقوم بإعطاء املقياس ) الصالحية املتزامنة(إذا استخدمنا الطريقة الثانية 

  .إخل... مث نقوم مبقارنة درجام يف االختبار مبقياس حايل ألدائهم مثل عالقتهم مع زمالئهم، أو كمية املبيعات
 فإا تتضمن مراجعة منتظمة حملتويات االختبار لتوضيح content validityأما صالحية حمتوى املقياس 

ويستخدم حكم جمموعة من اخلرباء . ت واملعلومات والقدرات اليت تتطلبها الوظيفةمدى كفايتها لقياس املهارا
  للحكم على



 

 ٤٧٤

ويتم ذلك بإعطاء جمموعة من اخلرباء أو الرؤساء . صالحية حمتويات االختبار لقياس الصفات السابق ذكرها
بيل املثال فإن كل عضو من وعلى س. املقياس الذي نريد استخدامه ليقوموا مبقارنة حمتوياته بواجبات الوظيفة

جمموعة التقييم املكونة من عدد متساوٍ من الرؤساء واخلرباء يعطى نسخة من االختبار ويسأل عن رأيه يف 
املعلومات اليت تتطلبها ومدى عالقتها بالوظيفة اليت حنن بصدد االختيار لشغلها، فإذا أقرت الغالبية منهم أن 

قة بالوظيفة فإننا نبقي على حمتويات املقياس وإال فإننا نسقط ما ال عالقة له املعلومات املطلوبة ذات عالقة وثي
  .بالوظيفة أو نغري يف طريقة السؤال حىت تكون حمتوياته صاحلة إلحضار املعلومات املطلوبة

  ): Biographical Data(البيانات الشخصية
 قائمة تشتمل على جمموعة من نادراً ما يتقدم شخص لشغل وظيفة معينة دون أن يطلب منه أن ميأل

األسئلة اخلاصة مباضيه العملي وعن تارخيه العسكري وتعليمه واألشخاص الذين ميكنهم أن يعطوا عنه معلومات 
وقد تشتمل قائمة األسئلة على بعض املعلومات اخلاصة . أخرى أو يؤكدوا بعض املعلومات اليت يسألون عنها

  .إخل...وايات الشخص وعالقاته االجتماعية
واملشكلة األساسية مع قوائم األسئلة اخلاصة بالفنيني أنه تنمى بطريقة تلقائية وبدون حماولة للربط بينها 
. وبني واجبات الوظيفة، وعادة ما يتم تكوين هذه القوائم باختيار جمموعة من األسئلة اخلاصة مبؤسسات أخرى

تارون األسئلة اليت يعتقدون ضرورة وجودها يف حيث جيمع رجال األفراد جمموعة من قوائم األسئلة مث خي
والنتيجة هي احلصول على جمموعة من األسئلة غري املترابطة اليت ينفق الشخص وقتاً طويالً . اختبارات شركام

  واحملصلة النهائية هي التأثري . يف اإلجابة عليها وتقضي اإلدارة وقتاً أطول يف تصحيحها



 

 ٤٧٥

  . ألن االختبار مل يتم أساساً خلدمة وظيفة معينة مبؤسسة معينةالعكسي على الشخص واملنظمة
وقد أثبتت الدراسات امليدانية أن البيانات الشخصية اليت جتمعها الشركات من أفضل املصادر للتعرف 
على قدرة الشخص على االبتكار واإلدارة وكذلك مدى استمراره يف الشركة، ولكن ذلك يتطلب أن تكون 

  .لومات منظمة ومعدة إعداداً جيداً مبا خيدم أهداف الشركةقوائم مجع املع
  ): Employment Interviews(مقابالت التوظيف 

من % ٩٩وقد أظهرت البحوث امليدانية أن . هذه هي الوسيلة األكثر شيوعاً اليت يثق فيها رجال األفراد
وقد أظهر حبث . ل يف املستقبلوكل الشواهد تؤكد أن هذه األمهية لن تق. الشركات تستخدم هذه الوسيلة

من إدارات الشركات املشتركة يف البحث تضع كل ثقتها يف املقابالت الوظيفية % ٩٠أن ١٩٧٦أجري سنة 
 وحىت لو أبعد من يقوم باملقابلة من االشتراك يف اختاذ القرارات اخلاصة باالختيار فإن هناك أربع أسباب .)*((

  : تؤيد استخدامها وهي
  .ى استفسارات املتقدم للوظيفةاإلجابة عل-١
حماولة إقناع املتقدم للوظيفة بأن املنظمة اليت تقدم للعمل ا منظمة جيدة ا فرص جيدة ومستقبل وظيفي -٢

  .مفتوح
  .توجيه املتقدم إىل الوظيفة األكثر تناسباً مع قدراته اليت مل يلتفت إليها منذ البداية-٣
  . مقتنع بأنه قابل صديقاًجيب أن يترك املتقدم للوظيفة وهو-٤

                                     
 . احملرران-مل يوثق الكاتب هذا النص)*(



 

 ٤٧٦

  : خطابات التزكية واستخدام اهلاتف للتأكد من املعلومات اخلاصة باملتقدمني
وقد أثبتت إحدى الدراسات . تستخدم هذه الوسيلة للتأكد من املعلومات اليت أدىل ا املتقدم للوظيفة

من املشتركني بالدراسة % ٩٩وبني % ٨٢امليدانية أن نسبة الشركات اليت تستخدم هذه الوسيلة تتراوح بني 
 ويتم مجع هذه املعلومات هنا إما من الرؤساء أو أصحاب العمل السابقني يف الغالب، ورمبا مجعت من .)*(

  .الزمالء
وحىت تتحقق هلذا املصدر درجة صالحية واعتماد عالية فإن معطي املعلومات جيب أن تتوفر لديه 

كذلك فإنه جيب أن يكون راغباً ). إخل... مصادر قوته وضعفه( معينة معلومات جيدة عن املتقدم لشغل وظيفة
ولسوء . يف إعطاء هذه املعلومات بصراحة، وكذلك جيب أن يكون راغباً يف إعطاء رأي ائي يف الشخص

احلظ فإن هذه الشروط ال تتوفر يف معظم احلاالت، ففي حاالت كثرية يتم إعطاء خطابات التزكية ألشخاص 
وقد تكتب بلغة قوية بغرض التخلص من عامل غري مرغوب فيه، أو . ة رؤسائهم مبهارام الوظيفيةتقل معرف

للرغبة يف أن نكون مهذبني مع عامل سابق أو خشية أن نكتب صفات سيئة عن العامل السابق خاصة بعد 
مون باالختيار يف وما مل يفوض طالب الوظيفة من يقو. وجود القوانني اليت تؤكد سرية املعلومات الشخصية

ولذلك فإن كثرياً من . احلصول على املعلومات من ملفه فإنه من الصعب احلصول على معلومات مفيدة
ومن الواجب التأكد من صالحية املعلومات اليت . الشركات قد حتولت عنها إىل استخدام االتصاالت اهلاتفية
ما هي الوسائل اليت ميكن استخدامها للتأكد من : حصلنا عليها بواسطة تلك الوسيلة، ولذلك فإن السؤال هو

  .تلك املعلومات

                                     
 . احملرران-مل يوثق الكاتب هذا النص)*(



 

 ٤٧٧

  :  Peers Rating and Spervisors Judgmentتقييم الزمالء وحتكيم الرؤساء
ابتدأت هذه الطريقة يف القطاع العسكري منذ زمن ليس ببعيد ولكن الشركات تستخدمها حديثاً، وقد 

 مبدى النجاح اإلداري يف املستقبل وكذلك جناح مندويب البيع يف أثبتت البحوث أا وسيلة مفيدة يف التنبؤ
وظائف البيع، وغالباً ما حنصل على تقدير الزمالء أربع مرات خالل فترة تدريبية مقدارها أربع أسابيع مث تقارن 

ر وهذا األسلوب مفيد جداً وبالذات عند اختيا. ترشيحات الزمالء أو تقييمهم باألداء الفعلي فيما بعد
  .املديرين

ويتم تنفيذ هذا األسلوب غالباً بأن يقوم كل فرد بتقييم باقي أفراد اموعة على أساس خاصية معينة مثل 
ففي . وهناك ثالث طرق لتنفيذ هذا األسلوب. القدرة القيادية حالياً، أو كفاءة الفرد ليكون مديراً يف املستقبل

لنسبة لصفة معينة فيذكر أفضلهم فمن يليه حىت يصل على الطريقة األوىل يقوم الشخص بترتيب زمالئه با
وتسمى الطريقة . Scoreويستخدم متوسط ما حصل عليه الشخص من كل جمموعة كدرجة عامة . أسوئهم
، وفيها يقوم كل فرد باختيار عدد من الزمالء على أساس بعض الصفات اجليدة أو »ترشيح الزمالء«الثانية 
وأما االختيار على أساس الصفات .  أن استخدام الصفات السيئة ال يفيد كثرياًوقد أظهرت البحوث. السيئة

  .Validity and Reliabilityاجليدة فإنه أكثر فائدة ويعطي نتائج تتوفر هلا خاصيتا الصالحية واالعتمادية 
 بعض ويف الطريقة الثالثة يقوم كل فرد بتقييم كل من زمالئه على أساس جمموعة من الصفات مستخدماً

  .أساليب التقييم
  ): Assessment centers(مراكز التقييم 

يستخدم اصطالح مراكز التقييم عند احلديث عن إجراءات منطية تستخدم خارج نطاق الوظيفة لتوصيف 
  .ورغم أنه ال يوجد برناجمان متماثالن عند تطبيق هذا. الكفاءات اإلدارية ألغراض التدريب واالختيار والترقية



 

 ٤٧٨

وب فإن كل الربامج تعتمد على أكثر من طريقة لتقييم أداء الفرد، وكذلك أكثر من طريقة ملالحظة األسل
ويتم تقييم كل فرد من . simulated situationsسلوكه يف مواقف تدريبية جرى إعدادها هلذا الغرض 

على إعطاء مترينات وتتوقف دقة التقييم على مدى قدرتنا . حيث الصفات اإلدارية باستخدام وسائل موضوعية
  .وأسئلة متثل الواقع

وقد زاد استخدامها عند اختيار . وتعترب مراكز التقييم من أفضل وسائل االختيار ولكنها أكثرها تكلفة
وهي تعترب أفضل الوسائل عند انتقال الشخص إىل مراكز قيادية . ذوي املناصب اإلدارية العليا واملتوسطة

  . مواصفات النجاح يف وظيفة الشخص احلاليةختتلف مواصفات النجاح فيها عن



 

 ٤٧٩

  :مقارنة نظريات اختبارات التوظف بنتائج البحوث امليدانية
ورغم أن هناك استخدامات عديدة .  سنة٥٠تستخدم االختبارات يف الواليات املتحدة ملدة تزيد عن 

الذات ما يعرف بقابلية لالختبارات فإن معظم هذه االستخدامات قد كان يف جمال قياس مهارات التعلم وب
 ومن األمثلة على ذلك اختبارات القدرة على تعلم الطرق Aptitude or Abillty Learningالتعلم 

  .الكمية أو اختبارات القدرة على تعلم مفردات اللغة
وقد تكونت يف وسط واية الستينات من هذا القرن معلومات كانت أساساً لنظريات عديدة يف جمال 

وبعضها قبل من رجال علم . وقد كانت هذه النظريات معقولة لقيمتها الظاهرة يف بداية األمر. املنياختيار الع
ولكنه قد ظهر حدثان مهمان يف بداية السبعينات أثرا يف قبول رجال األعمال . النفس الصناعي كحقيقة

  : والباحثني لتلك النظريات ومها
ل نتائج البحوث امليدانية وعلى تقييم نظريات االختيار ظهور طرق حبث كمية جديدة تساعد على تكام) أ(

  .اليت ظهرت يف الستينات
استخدام طرق البحث احلديثة لتجميع أدلة من نتائج البحوث امليدانية تؤيد ما إذا كانت نتائج هذه ) ب(

  .البحوث صحيحة أم باطلة
ظريات يف جمال اختيار العاملني وسيتعرض البحث احلايل لدراسة نتائج البحوث امليدانية اخلاصة بست ن

  : وهي
 .Theory of low Utilitarianنظرية اخنفاض القيمة  -١
 Theory of Subgroup Validityنظرية اختالف معامل الصالحية بني جمموعات األفراد  -٢

Differences. 
 .Theory of Test Unfairnessنظرية عدم عدالة االختبارات  -٣
 .Theory of Test Invalidityنظرية عدم صالحية االختبارات  -٤



 

 ٤٨٠

 Theory that Criteria ofاالختبارات اليت تصلح يف اختبار املتدربني ال تصلح ألغراض أخرى  -٥

Success in Training are Insufficient. 
 .Theory of Chemistryنظرية توافق الكيمياء البشرية أو توافق الطبائع البشرية  -٦

   :ويتناول الباحث شرح ذلك فيما يلي
  : نظرية اخنفاض القيمة

إن النتائج الفعلية الستخدام طرق اختيار حمدودة وبالذات يف جمال األداء واإلنتاجية : تقول هذه النظرية
ومن نتائج هذه النظرية أن أساليب االختيار ميكن استخدامها بأمان لتحقيق متثيل جيد . اخلاصة بالعاملني

واملعادلة األساسية اخلاصة بقياس تأثري االختيار على إنتاجية . لياتموعات العاملني وبالذات جمموعة األق
العاملني موجودة لسنوات طويلة ولكنها مل تستخدم لعدم قدرتنا على حساب معامل أساسي يف املعادلة وهو 

ويوضح االحنراف املعياري ألداء املوظف حجم .  ألداء املوظف لوظيفته بالنقود(SDY)االحنراف املعياري 
وكلما كان االحنراف . الختالفات بني الناتج السنوي لعمل املوظف سواء أكان ما ينتجه سلعة أم خدمةا

املعياري كبرياً كلما كان حجم العائد من حتسني اإلنتاجية أكرب وذلك كنتيجة لتحسني وسائل االختيار، 
  .واختيار عناصر ذات أداء عال من املوظفني

تخدام طريقة تقوم على تقدير االحنراف املعياري ألداء العاملني بواسطة وخالل السبعينات متت تنمية واس
وقد أظهر استخدام تلك الطريقة أن االحنراف املعياري ألداء العاملني كان أكرب من . رؤسائهم املباشرين

يضعون برامج وعلى سبيل املثال اتضح أن االحنراف املعياري لوظائف احملللني املاليني وللعاملني الذين . املتوقع
 دوالرا للوظيفة األوىل و ٣٢٧ Budget analysis & Computer Programmersالكومبيوتر 
  . دوالرا للوظيفة الثانية٢٠٤١٣



 

 ٤٨١

 دوالر يف ٢٠٨٠٠تساوي % ٨٥وهذا يعين أن الزيادة يف ناتج عمل موظف الكومبيوتر الذي يعمل بكفاءة 
 من ٦١٨ويؤدي استخدام االختبارات الختيار % ١٥رها السنة مقارنة بنفس املوظف الذي يعمل بكفاءة قد

 ١٠ مليون دوالر خالل ٥٤,٧إىل حتقيق وفورات قدرها  Computer Programmersموظفي الكومبيوتر
وقد مت حساب الزيادة يف اإلنتاجية . من املتقدمني الذين أخذوا االختبار% ٣٠سنوات إذا مت اختيار أعلى 
 أن ذلك العائد Hunter and Schmidtل، وأظهرت حبوث هنتر ومشيدت بالنسبة لالقتصاد القومي كك
 بليون دوالر سنوياً يف الواليات املتحدة األمريكية إذا ما ١٠٠ بليون و ٨٠يصل إىل مبلغ يتراوح بني 

  .استخدمت االختبارات كأساس ألساليب االختيار، مع أن هذه التقديرات متحفظ فيها جداً
اختيار األفراد ذوي األداء العايل أهم كثرياً للمنظمة مما كان يفكر فيه رجال وتعين تلك النتائج أن 

فإذا استغنينا . وقد أوضحت نتائج البحوث أن القدرات العقلية ذات أمهية عالية يف األداء الوظيفي. األعمال
قابالت الوظيفية عن االختبارات اليت تقيس هذه القدرات العقلية واستخدمنا بدالً منها وسائل أخرى مثل امل

فإن نسبة األفراد ذوي األداء املنخفض تزيد يف كل شركة ويكون هذا عبئاً كبرياً على الشركة ويكون التأثري 
  .ضخماً على االقتصاد القومي

وقد كان أحد أسباب اخنفاض اإلنتاجية يف اتمع األمريكي يف الثمانينات هو عدم قدرة رجال األعمال 
وقد حدت رغبة .  االختيار املناسبة اليت تضع الشخص املناسب يف املكان املناسبعلى استخدام أساليب

احلكومة املركزية األمريكية يف إظهار العالقة الوثيقة بني نتائج االختبار وبني األداء الوظيفي، وملا كان هذا أمر 
  .يصعب إثباته فقد آثر رجال األعمال عدم استخدام تلك االختبارات



 

 ٤٨٢

  : ال التايل نتائج عدم استخدام اختبارات التوظف يف اختيار العاملنيويوضح املث
 باختيار جمموعة للتدريب املهين باستخدام .U.S. Steel Coفقد قامت شركة الصلب األمريكية 
وبعد فترة خفضت مستوى الدرجات احملددة للقبول ووصلت . جمموعة من االختبارات اليت ثبتت صالحيتها

وألن قسم األفراد ذه الشركة قد احتفظ مبعلومات جيدة عن . أو السنة األوىل اإلعداديةإىل الصف السابع 
األفراد وكان بإمكانه أن يوضح أن درجات املتدربني نقصت بسرعة ووضوح، وأن معدل الرسوب وترك 

أخرياً فإن و. املهنة ارتفع، باإلضافة إىل أن متوسط مدة التدريب قد ارتفع وزادت بالتايل تكلفة التدريب
ولذلك عادت الشركة إىل . متوسط الدرجات اليت حيصل عليها األفراد يف تقييم األداء قد اخنفض بوضوح

  .استخدام املستويات السابقة
 :Theory of test unfairnessنظرية عدم عدالة االختبارات 

ملختلفة، فإن االختيار تقول هذه النظرية مع أن معامل الصالحية قد يكون واحداً بالنسبة للمجموعات ا
وهناك عدد كبري من النماذج اإلحصائية . قد يكون غري عادل إذا ما خفض متوسط درجات االختبار لألقليات

وأكثر هذه النماذج . اخلاصة بقياس عدالة االختبارات املستخدمة يف االختيار، وهي كلها ذات نتائج خمتلفة
 وقد وصف هذا النموذج االختبار بأنه .Regression model قبوالً هو منوذج االحندار وهو ما يطلق عليه

غري عادل إذا كانت نتائجه تتنبأ مبعدل أداء منخفض للمجموعة عن املعدل الذي حتصل عليه اموعة يف 
  .وهذا هو املفهوم احملرم بواسطة القانون الفيدرايل األمريكي. الواقع

 العوامل اليت تسبب اخنفاض درجات االختبار ال تتسبب وتقوم نظرية عدالة االختبارات على أساس هو أن
وقد أشارت الدالئل إىل أن اخنفاض درجات االختبار بني األقليات يصاحبها اخنفاض . يف اخنفاض أداء العاملني

  يف
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ات وهذا يعين أن االختبارات تتنبأ مبستوى األداء يف حالة األقلي. مستوى األداء كما هو احلال بالنسبة لألغلبية
وقد كانت نتائج التجارب اخلاصة بعدالة اختبارات اختيار العاملني متيل إىل جانب . واألكثريات على السواء

  .كما أكدت نتائج البحوث أيضاً أن تلك االختبارات ال تسبب تأثرياً عكسياً ضد األقليات. األقليات
  نظرية اختالف معامل الصالحية بني جمموعات األقلية واألكثرية

The theory of Subgroup velidity Differences:  
تنص هذه النظرية على أنه بسبب االختالفات الثقافية فإن درجات األفراد املنسوبة إىل األقليات أقل من 

األول، : وتأخذ هذه النظرية شكلني. درجات هؤالء الذين ينتمون إىل األكثرية يف امتحانات القدرات التعليمية
 اليت تنص على أن االختبار قد يكون The theory of a single groupوعة الواحدة نظرية صالحية ام

وعلى الرغم من خطأ هذه النظرية فإن اإلجراءات اليت . صاحلاً بالنسبة لألغلبية ولكنه غري صاحل بالنسبة لألقلية
، وحصلنا من ذلك اختذت الختبار صالحية النظرية تضمنت تكوين عينتني أو أكثر حسب اموعات العرقية

وكان معامل العينة احملسوبة من األكثرية اليت تتميز بأا أكثر عدداً . على معاملني أو ثالث طبقاً لعدد العينات
كبرياً يتمشى مع شروط الصالحية، ولكن معامل الصالحية اخلاص بالعينات املسحوبة من اموعات الصغرية 

لصغر العينة، ولذلك كان االستنتاج أن نظرية اموعة الواحدة صحيح متيز بأنه ال تتوفر فيه شروط الصالحية 
وقد . ولكن اخنفاض املعامل حقيقة يرجع إىل صغر حجم العينة ال إىل كوا مسحوبة من إحدى األقليات

  .وضحت نتائج أربع دراسات أن هذه الفروق ترجع إىل خطأ الصدفة وليس إىل سبب موضوعي
إن اموعات املختلفة يف اتمع تتمتع بدرجات صالحية خمتلفة : نظرية تقولوالصيغة األخرى هلذه ال

  طبقاً للمجموعات املكونة للمجتمع
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Population validities are Different for Different groups وقد اختربت هذه النظرية 
 احلصول عليها من األفراد حمل وقد اختلفت النتائج اليت أمكن. باستخدام اختبار الفروق بني صالحية العينات

وحىت بالنسبة . ولكن الكثري من الدراسات احلديثة أوضحت أن هذه الفروق تأيت نتيجة للصدفة. الدراسة
 Type 1 errorللدراسات اليت أفادت وجود فروق فقد وجد أا كانت عرضة لنوع من األخطاء يعرف بـ 

. اء فإن الفروق وجدت أا نتيجة للصدفة وغري معنويةوعندما اختذت االحتياطات للتغلب على هذه األخط
وعلى ذلك ميكن القول بأن هذه النظرية خطأ وأا ظهرت نتيجة لصغر العينة أو نتيجة لوجود أخطاء يف 

  .املعاينة أو نتيجة للثقة يف الدراسات الفردية اليت تعتمد على عينة صغرية
  : Theory of test invalidityنظرية عدم صالحية االختبار 

إن اختبارات القدرات التعليمية اخلاصة بالتوظيف غري صاحلة الختيار املوظفني سواء : تقول هذه النظرية
األول، أن اختبارات القدرات اليت . وتأخذ هذه النظرية شكلني. أهؤالء الذين جييئون من األقلية أم األغلبية

وتستتبع تلك النظرية أن تقوم بتكوين . نظمة أخرىتكون صاحلة يف منظمة قد ال تكون صاحلة بالنسبة مل
أي أنه ال جيوز استعمال اختبار نمي يف شركة . اختبار بالنسبة لكل نوع من الوظائف يف كل شركة أو منظمة

إن االختبار الذي يصلح لوظيفة معينة ال يصلح : والشكل الثاين يقول. أو بيئة معينة يف شركة أو بيئة أخرى
 ويعين ذلك أنه من الواجب القيام بتنمية اختبار وقياس صالحيته بالنسبة لكل وظيفة يف نفس .لوظيفة أخرى

  .الشركة
وأنه . وقد أظهرت الدراسات احلديثة اليت اعتمدت على طرق إحصائية متقدمة أن تلك النظرية خاطئة

  .بإمكاننا تعميم االختبارات على املنظمات املختلفة يف املواقع املختلفة
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 رية القائلة بأن االختبارات اليت تصلح يف اختبار املتدربني ال تصلح ألغراض أخرى النظ
Theory that criterias of success in Training are insufficient :  

أوضحت الدراسات األوىل أن صالحية اختبار معني الختيار أفراد ناجحني يف برامج التدريب ال تستلزم 
واتضح بعد ذلك أن السبب يف تلك النتائج هو أخطاء يف العينات سببها . م مستقبالًجناح األفراد يف وظائفه

ولكن سحب عينة كبرية احلجم أوضح أن من خيتار جدياً ويكون ناجحاً يف برامج التدريب . صغر حجم العينة
  .يكون ناجحاً أيضاً يف األداء الوظيفي

  : ن آثار؟هل من املمكن التغلب على ما أحدثته هذه النظريات م
ذكر الباحثون أن من املمكن إصالح اآلثار اليت أحدثتها تلك النظريات يف جمال االختيار الوظيفي يف 

أن رجال األعمال استطاعوا أن يثبتوا للمحاكم العالقة بني نتائج االختبارات . األول: الواليات املتحدة لسببني
والثاين، أن احلكومة األمريكية بسبيلها إلعادة . األسلوبوبني أداء العاملني وكسبوا الكثري من القضايا ذا 

صياغة القوانني اخلاصة باالختيار لتتمشى مع الواقع املوجود والذي أكدته الدراسة والبحوث املوجودة ذا 
  .امليدان

  ): الطبائع البشرية(نظرية توافق الكيمياء البشرية 
سياسات االختيار يفضلون اختيار من يشبههم يف صفام يعتقد معتنقو هذه النظرية أن من يقومون بتنفيذ 
وذلك بصرف النظر عن كفاءة الشخص ألداء . إخل... الشخصية من حزم أو لني ومن وضوح أو غموض

وقد ذكرت إحدى الدراسات أن عامل تشابه الشخصية هو العامل احلاسم يف . وظيفة معينة أو عدم كفاءته
من احلاالت فإنه ال يتم اختيار األكفاء للوظائف اليت يتفوقون يف % ٥٠ن وأنه يف أكثر م. قرارات التوظيف

   وذكرت الدراسات أن.)١( أدائها

                                     
(1) Roger Ricklets, Excutire Reer uiters say firms Tend to Hire «Our Kind of Person, In Rynes 

and Milkovich. editors Current Issues in Human Resource Management : Commentary 
and Readings, Business Publication, Ine. Plana Tex., U.S.A., 1986, PP. 176-79. 



 

 ٤٨٦

العامل احلاسم طبقاً لنظرية التوافق الكيميائي قد يتراوح بني اكتشاف مدى التوافق يف أداء وظيفة إدارية معقدة 
  : ملثال على سبيل اartichokeأو التوافق يف براعة أكل اخلرشوف 

وقد أرجع خرباء اإلدارة رغبة املديرين يف انتقاء من هم على شاكلتهم إىل حقيقة أن إدارة الشركات 
الضخمة لوظائفها املعقدة حتتاج إىل اتصاالت كثرية بني املديرين ليتأكدوا أن الوظائف تؤدى بالطريقة اليت 

  .وبالتايل إجناز األعمال بالصورة املرجوةويسهل توافق الطباع عملية التفاهم بني املديرين . يرغبوا
وأرجع بعض األخصائيني املؤيدين لتلك النظرية ميل املديرين الختيار من يشاركوم نفس اخلصائص إىل 
حقيقة أن املشاركة يف اإلدارة قد انتشرت هذه األيام كأسلوب إداري عصري، يتضمن هذا األسلوب أال 

 وتوافق الطباع مما يسهل ذلك األسلوب ويساعد على edictsم اإلدارية يعتمد املديرون على إصدار املراسي
ويف رأي أحد رجال األعمال الذين يطلق عليهم صفة املروجني والذين يديرون شركة مقدار مبيعاا . جناحه

 مليون دوالر أن شركته والشركة املشاة هلا حتتاج إىل أناس تتوفر فيهم صفة قبول اخلطر ٣٥٠السنوية 
القدرة على التعامل معه ومن صفات هؤالء الناس أم ال خيافون من االقتراض بل يقترضون كثرياً، كما تتوفر و

واملظهر الشخصي مبعىن . لديهم الثقة بأنفسهم ويتمتعون باجلرأة مع إعطاء عملهم األمهية القصوى يف حيام
 يعتقد أن السمان من الناس ال يتمتعون  فبعض املديرينPhysical Apperanceطوله وقصره، مسنته وحنوله 

 وكم من قصار القامة مل lack self disceplineبصفة القدرة على ضبط النفس والتحكم يف الشهوات 
  .يستطيعوا احلصول على وظائف معينة بسبب قصر قامتهم خاصة إذا كان من خيتاروم طوال القامة
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ة ال يؤثر يف الفحص املبدئي للمتقدمني ولكن تأثري هذا وجيب أن يكون واضحاً أن توافق الطبائع البشري
العامل يأيت يف املراحل األخرية عندما تنتقي الشركات ثالثة أفراد أو أربعة مثالً يستطيعون حتمل أعباء الوظيفة 
فإن التوافق يف الصفات البشرية وطريقة اللبس واألكل قد يكون العامل احلاسم لالنتقاء من بني أفراد هذه 

  .اموعة
  : نقاط ضغط النظرية

ولكن نظرية متاثل الطبائع البشرية أو توافق الكيمياء البشرية فيها عيوب التميز املبين على أسباب ال متت 
بصلة إىل العمل، وكذلك أسئلة وجيهة تدور حول أفضلية النموذج اإلداري الذي يدير الشركة واليت تسعى 

مدير إحدى وكاالت التوظيف أن إحدى الشركات اختارت إحدى ويذكر . اإلدارة إىل احملافظة عليه
السيدات اليت حازت املرتبة الثانية يف االختبارات وتركت السيدة اليت حصلت على املرتبة األوىل ألا جاءت 
من خارج الشركة حيث تعتقد إدارة الشركة أن االحتفاظ أو التوظيف من خارج الشركة عالمة على 

ومما يذكر يف هذا .  بعض الشركات أشخاصاً يبدو اختيارهم مصيبة يف شركات أخرىوقد ختتار. الضعف
وثبت . الصدد أن رئيس إحدى الشركات طلب اختيار شخص ميكنه أن يناقشه دون وجل وأن خيربه بأخطائه

  .فيما بعد أن الوظيفة تتطلب مفاوضاً قوياً غري هياب
ون أن سبب اختيارهم يف كثري من احلاالت يرجع إىل ولكن املشكلة أن رجال اإلدارة العليا ال يدرك

توافق الطباع البشرية وليس إىل كفاءة من خيتاروم ولذلك فإم يتركون ذوي الكفاءة وخيتارون غريهم مما 
وقد خيتارون أشخاصاً أقوياء على نفس املستوى الذي هم عليه وأكثر، ويقود . يؤدي إىل إضعاف شركام

  .وباختصار فهم جيلبون منافسيهم لينافسوهم. ني األقوياء مما يؤدي أيضاً إىل إضعاف الشركةهذا إىل التنازع ب
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وكما تؤثر نظرية توافق الطباع على من خيتارون فإا تؤثر أيضاً على املتقدمني لشغل الوظائف، وقد 
اتب رجال حدث أن رفض أحد املتقدمني وظيفة مدير يف إحدى الشركات الكربى ألن تصميم مواقع مك

اإلدارة العليا أوحى إليه بأن البيئة اليت يعمل فيها املديرون الذين سيتعامل معهم بيئة انعزالية ختتلف عن النموذج 
  .الذي يفضل التعامل معه

وقد زادت أمهية التوافق يف الطباع لتعقد عملية االختيار حالياً فإن الوظيفة اليت كانت حتتاج إىل ثالث 
 NCRويف هذه األيام تقوم شركة .  املاضي أصبحت حتتاج إىل مخس مقابالت هذه األياممقابالت وظيفية يف

األمريكية بإجراء العديد من املقابالت للمدير املرتقب وقد كان السبب يف ذلك أن الوظائف احلديثة تتطلب 
 ذلك مقابلتهم قبل مزيداً من االتصاالت وبالتايل فإن املدير يقضي معظم وقته مع زمالئه يف العمل ويتطلب

. وكثري من الشركات تطلب آراء املرءوسني يف املتقدمني لشغل الوظائف اإلدارية. شغل الوظيفة للتعرف عليهم
بل إن بعض اجلامعات األمريكية جتري مقابالت بني املتقدمني لشغل منصب العمادة وبني طالب الدراسات 

ويف . قابالت مع جلنة االختيار واألساتذة يف إدارة اجلامعةباإلضافة إىل امل. العليا وبالذات طالب الدكتوراه
  .احلقيقة فإن رأي املرءوسني قد يكون عامالً حامساً يف قبول الوظيفة أو يف قرار جلنة االختيار

كما أن . واخلالصة أن اختبارات القدرات تعطي تنبؤاً باحتماالت النجاح يف أي وظيفة ويف أي مكان
 صاحلة لالختيار بالنسبة لألقليات كما هي أيضاً cognitive ability testingتعليمية اختبارات القدرات ال

كذلك فإن الدراسات امليدانية احلديثة اليت استخدمت فيها الطرق . صاحلة بالنسبة لألكثرية من املواطنني
وافق الكيميائي أو توافق اإلحصائية املتقدمة قد أثبتت خطأ نظريات األفراد اخلاصة باالختيار ما عدا نظرية الت

  .الطبائع البشرية فإا حباجة إىل مزيد من البحوث للتأكد من صالحيتها ومن سالمة األسباب اليت تبىن عليها
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  : خالصة وتوصيات: خامتة
  : كيفية مزج األسلوب اإلسالمي باألسلوب اإلداري احلديث

وقد وضحت أمهية االختيار من . لية اإلداريةابتدأ هذا البحث بالكالم عن أمهية االختيار بالنسبة للعم
اهتمامات الباحثني وعالقة االختيار بوظائف اإلدارة األخرى وأخرياً من الوفورات : خالل ثالثة عناصر هي

مث تدرج البحث بعد ذلك إىل دراسة العوامل البيئية . املالية اليت ميكن حتقيقها عن طريق حتسني نظم االختيار
وتعرض البحث يف اجلزء اخلاص بعوامل . ية املؤثرة يف تصميم نظام االختيار اخلاص باملنظمةوالقرارات اإلدار

البيئة إىل دراسة تأثري القوانني اليت تصدرها جهات التشريع واألهداف القانونية من وراء هذه القوانني على نظم 
 ذلك حبث تأثري الصفات اخلاصة مث تعرض البحث لتأثري العرض والطلب بسوق العمل وتال. وأساليب االختيار

وقد أدرك هذا . باملنظمة أو الشركة وكذلك تأثري طبيعة الوظيفة اليت سيشغلها الشخص على عمليات االختيار
البحث أمهية إعداد القائمني باالختيار واملنظمة لتنفيذ نظام االختيار بأسلوب جيد وذلك من خالل قرارات 

نظمة مث إصدار قرارات تتعلق بتوصية عمليات االختيار، وأخرياً بناء إستراتيجية إدارية توضح فلسفة االختيار بامل
  .دفاعية قانونية تساعد يف الدفاع عن نظم االختيار اليت تستخدمها الشركة إذا ما تعرضت ملشاكل قانونية
. ديثوتعرض البحث بعد ذلك لدراسة األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري احل

وقد ركز البحث هنا على حماولة استكشاف الصفات العامة اليت دف عمليات االختيار التعرف على تأثريها 
وقد أمدنا الفكر اإلداري يف اإلسالم . يف أداء املوظف مستقبالً، مث التأكد من وجودها يف املتقدمني للتوظيف

  اتباإلجابة اليت حتقق اهلدف األول وهو تعريفنا بتلك الصف



 

 ٤٩٠

اليت جيب توفرها فيمن خيتار ألداء وظيفة عامة عموماً وبالذات إذا كانت تلك الوظيفة من املستويات اإلدارية 
  .العليا

كما أمدنا الفكر اإلداري اإلسالمي ببعض األساليب اليت تستخدم للتأكد من توافر تلك الصفات يف 
الفكر اإلداري احلديث فقد أمدنا مبجموعة متكاملة املتقدمني أو فيمن يتم اختيارهم لشغل تلك الوظائف، أما 

من أساليب االختيار اليت تساعد اإلدارة يف التأكد من توافر هذه الصفات يف املرشحني لشغل الوظائف 
  .االختيارية

وقد أظهرت الدراسات امليدانية احلديثة أن العاملني بالوظائف اإلدارية يتمتعون مبتوسطات ذكاء وتعليم 
باقي فئات اتمع، كما أم يكونون أكثر إقباالً على العمل باألنشطة اإلدارية، وأنه تتوافر لديهم أعلى من 

الرغبة يف مواجهة الصعوبات والتغلب عليها وأم أكثر قدرة على رد األمور إىل أصوهلا وربط املشاكل 
ن مسات القيادة تظهر عليهم مبكراً وأم كما أ. بأسباا وهم بالتايل أكثر قدرة على اختاذ قرارات إدارية سليمة

  .حياولون احلصول على معلومات وافية عن العمل الذي يقومون أو يرغبون يف أدائه
وقد كانت أهم الصفات اإلدارية يف الفكر اإلسالمي هي القدرة على أداء أعباء العمل واليت عرب عنها 

.. املصدر قوة بدنية أم قوة مستمدة من اخلربة واملهارةبالقوة املستمدة من مصادرها املختلفة سواء أكان هذا 
فال يكفي توفر . مث جاءت صفة األمانة لتحتل مركزاً مرموقاً بني الصفات اليت جيب توفرها يف املدير. إخل

القدرة على أداء العمل بل ال بد أن يكون من يتواله أميناً على أهداف وممتلكات املنشأة ليقيم من نفسه رقيباً 
وال خيفى على باحث أو مدير أن ما تواجهه الشركات من مشاكل يرجع يف جزء كبري . ى أدائه وأداء تابعيهعل

كذلك كانت الرغبة يف قبول التحدي . من أسبابه إىل عدم توفر صفة األمانة يف شاغلي الوظائف اإلدارية
  واملنافسة إحدى الصفات اليت اهتم ا الفكر اإلداري
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ع الفكر اإلسالمي على اختيار من عرفت وشاعت كفاءته بني الناس كوسيلة للتعرف على وقد شج. اإلسالمي
كذلك ركز اإلسالم على استخدام من . توفر الصفات اإلدارية والقيادية فيمن يتقدم لشغل الوظيفة اإلدارية

 من حقوق العاملني تتوفر فيهم صفة احلياء حىت حيد من استغالل املدير لسلطاته العقابية وحيتفظ بقدر مناسب
وال بأس عند توفر الصفات السابقة من تقدمي من نشأ يف بيت صالح وفضل على . كبشر يف قراراته اإلدارية

ويف ذلك تفضيل ملن يفضلون . كذلك فضل اإلسالم من اشتهر باجلود عمن اشتهر بالبخل. غريه من منافسيه
وقد أثبتت البحوث امليدانية يف جمال إدارة األفراد . لبيةاستخدام احلوافز اإلجيابية عمن يستخدمون احلوافز الس

وقد اهتم اإلسالم باألجل الطويل عند انتقاء األفراد . أن ذلك األسلوب أفضل تأثرياً من غريه يف حتفيز العاملني
  .ومل يركز على األجل القصري أو الوظيفة احلالية اليت سيشغلها املتقدم للوظيفة

 أساليب االختيار يف الفكر اإلسالمي واليت ترجع يف معظم احلاالت إىل املقابلة مث ناقش البحث بعد ذلك
وقد كان األسلوب مناسباً خصوصاً أنه كان يعتمد على تزكية . الشخصية اليت قد يتخللها امتحان شفهي

هذا وقد توقف املسلمون لألسف عن تطوير . سابقة للمرشح من شخص ثقة لدى من يتوىل االختيار والتعيني
األسلوب واستخدام األساليب اليت تساعد يف الكشف عن الصفات اليت حيبذ الفكر اإلسالمي توفرها يف 

أما بالنسبة للفكر اإلداري احلديث فقد منّى العديد من أساليب االختيار اليت تتالءم . شاغلي الوظائف اإلدارية
 لعدد كبري من العاملني ال ميكن توفريهم مع ظروف العصر احلديث واملنظمة اإلدارية احلديثة اليت حتتاج

ويعين ذلك أن األساليب اإلسالمية ما زالت صاحلة جزئياً يف اختيار . باستخدام األسلوب اإلسالمي منفرداً
أما رجال اإلدارة الوسطى والدنيا فإن عددهم كبري وال ميكن عملياً . رجال اإلدارة العليا ذوي العدد احملدود

  ولذلك فال بد من خلق. األسلوب اإلسالمي عايل الكفاءةتوفريهم باستخدام 



 

 ٤٩٢

وابتكار نظام يتالءم ومقتضيات ظروف الشركات واملنظمات احلديثة وهو ما تكفلت به األساليب اإلدارية 
  .احلديثة

والسؤال اآلن، وبعد أن أوضح البحث أن هناك صفات مشتركة بني الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري 
رها فيمن يتوىل الوظائف اإلدارية يف املنظمات احلديثة وبعد أن تبني أن تلك الصفات مكملة احلديث جيب توف

وليست بديلة لبعضها البعض، كيف متزج تلك الصفات مع بعضها وكيف ختلق نظام اختيار يساعد اإلدارة 
  على التأكد من توافر تلك الصفات فيمن يتم اختيارهم لشغل الوظائف اإلدارية؟

  :  على هذا السؤال فإن هذا البحث يطرح اخلطوات اآلتية خللق مثل هذا النظامولإلجابة
استخدام أساليب االختيار أو املقاييس اإلدارية احلديثة املتوفرة يف البالد املتقدمة يف علوم اإلدارة للكشف ) أ(

جدها فيمن يتوىل وظيفة عن توافر الصفات اليت يرغب النظام اإلداري والنظام اإلسالمي والنظام معاً يف توا
  .إدارية باملنظمات احلديثة

يف هذا اال جيب أن يدرك العاملون يف جمال االختيار أنه تتوفر اآلن مقاييس صاحلة لقياس كل الصفات ) ب(
وتقوم اهليئات العلمية بتطوير هذه املقاييس واختبارها للتأكد من توفر صفيت . البشرية يف ااالت املختلفة

وبعض هذه املقاييس قد استخدم يف .  بصفة دائمةVelidity and Reliabilityية واالعتمادية الصالح
وأحد املصادر اليت ميكن استخدامها يف هذا اال يطلق عليه الكتاب السنوي . املئات من البحوث
 وميكن القيام باختيار أنسب االختبارات Mental Measurment Year Bookللمقاييس العقلية 

  .ستخدامها يف عمليات االختياروا



 

 ٤٩٣

ولذلك جيب . يالحظ مستخدمو تلك املراجع أن تلك االختبارات قد منيت لتستخدم يف بيئات خمتلفة) جـ(
  .التدقيق عند اختيار مقياس الستخدامه يف بيئة خمتلفة

لسائدة يف جمتمعاتنا من املالحظ أن قيم اتمعات اليت منيت فيها تلك االختبارات رمبا ختتلف عن القيم ا) د(
ولذلك فإنه قد يكون من املناسب أن تقوم بعض مراكز البحوث املتخصصة بتكوين بعض . اختالفاً بسيطاً

ويفضل أن تعمل هذه املراكز على مستوى البالد . املقاييس وجتربتها للتأكد من صالحيتها لالستخدام
  . والدول اإلسالميةالعربية إذا مل يكن من السهل إنشاؤها على مستوى اهليئات

قد يكون من املفيد أن يساهم املتخصصون يف قسم إدارة األعمال جبامعة األزهر واجلامعات املصرية ) هـ(
األخرى الذين تتوفر لديهم املعارف اإلدارية واإلسالمية باالشتراك مع البنوك وهيئات التنمية اإلسالمية 

ختيار حبيث تتفاعل فيه كل العوامل السالف اإلشارة ومراكز البحوث اإلسالمية بإنشاء مركز لبحوث اال
  .إليها تكون مهمته اختيار وتطوير أساليب ونظم اختيار تتناسب مع ظروف كل منظمة

يفضل أن يدار هذا املركز على أساس إداري حديث حبيث ال يعتمد يف متويله على اجلامعات أو ) و(
 هبات أو متويل لبعض البحوث اليت م منظمات املؤسسات السابق ذكرها إال فيما يكون على هيئة

  .معينة
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  : تصدير
دة أمهية كربى يف اإلدارة اليت تبذل اجلهد الدؤوب من أجل حتقيق رفاهية املواطنني يف شىت ااالت للقيا
  .)١(املختلفة 

إذ أصبح هلا شأا يف حياة املنظمات ليس فقط من حيث دورها يف التنفيذ وحتقيق األهداف، وإمنا أيضاً 
ل والء اجلماعة حوهلا، ويف حتقيقها لآلمال من حيث أمهيتها يف اختيار األهداف ويف تنميتها ويف تكتي

  .)٢( والتطلعات واألماين اليت جتيش ا صدور أفراد اجلماعة
 وإىل القيادة على أا مفتاح اإلدارة ،)٣(ومن هنا ينظر إىل القائد على أنه روح املنظمة وليس فقط قائداً هلا

  .)٥( )٤(وحث العاملني على إجنازها حبماس وكفاءة العامة لكوا مسئولية عن سالمة التنظيم وإدارة األعمال 
  .لذلك كان اختيار قادة املنظمات واملؤسسات وإعدادهم من أهم ما تعىن به الدول احلديثة

وإذا كانت البنوك اإلسالمية قد أصبحت عالمة بارزة من عالمات هذا العصر الذي ميكن أن يوصف يف 
توجه إليه، مما جعلها حمور االهتمام والتركيز من جانب املفكرين اجلملة بأنه عصر العودة إىل اإلسالم وال

 فإن األمر ال يزال يتطلب مزيداً من التدقيق والنظر الشامل املستوعب لكل اآلثار .)٦(املسلمني وغري املسلمني
ت االقتصاد والظواهر واملشاكل اليت أفرزا جتارب التطبيق األوىل لعمل هذه البنوك ال سيما وأا كأحد أمنيا
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تتحدى البيئة غري اإلسالمية، وتصطدم بالقوانني الوضعية، وتواجه حرباً : طريق مليء بالصعوبات واألشواك
ضارية مع أعداء املسلمني، وتفتقر إىل القيادات املؤمنة الصادقة القادرة على حتمل مصاعب االرتياد ومواجهة 

  .)١(تلك املخاطر والصعاب
اخترت مبشيئة اهللا وتوفيقه موضوع طرق اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور لذلك 

اإلسالمي مادة هلذا البحث إمياناً بأمهية هذا املوضوع خاصة وأن طرق اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية 
م يف هذا السبيل وذلك على الرغم  يف ظل غياب املبادئ اليت حث عليها اإلسال– لعدة اعتبارات -القائمة تتم 

 جل عنايته بطرق اختيار القادة القادرين على حتقيق مصاحل املسلمني – منذ نشأته األوىل –من تولية اإلسالم 
وصيانة حقوقهم يف كل ااالت وجعل حق االختيار ثابتاً ومقرراً للسلطة العليا تستخدمه يف اختيار من تأنس 

والكفاية يف تأديته بانتقاء األصلح للعمل واألجدر بالوظيفة، وتناسب بني أعباء الوظيفة فيهم القدرة على العمل 
  .وقدرة شاغلها حىت يقوم كل فرد بواجبه على الوجه األكمل ويؤدي عمله يف اطمئنان ويرعاه بكفاية

  : وسوف نتناول هذا البحث من خالل املباحث الثالثة التالية
  .لقيادةحتديد ماهية ا: املبحث األول
  .أمهية العناية بطرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية: املبحث الثاين

  .طرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي: املبحث الثالث
  .تعريف مبدأ اجلدارة: املطلب األول
  .الضمانات اإلسالمية لتطبيق مبدأ اجلدارة: املطلب الثاين
  .عملية االختيار: ثاملطلب الثال

                                     
لمؤمتر الثالث  حبث مقدم ل– الضوابط اإلدارية واحملاسبية لتطوير مسرية املصارف اإلسالمية – ةحسني شحات. د) 1(

  .  ٩ ص١٩٧٥ أكتوبر ٢٥ – ٢٣ ديب –للمصارف اإلسالمية 



 

 ٥٠١

  .اختيار األصلح: املطلب األول
  .االختبار قبل التولية: الفرع الثاين

  .التعيني حتت االختبار: الفرع الثالث
  .التقليد: الفرع الرابع

  .يئة ظروف العمل املناسبة: الفرع اخلامس
  خامتـــة



 

 

  



 

 ٥٠٣

  املبحث األول
  حتديد ماهية القيادة

اختالفاً بيناً يف حتديدهم ملفهوم القيادة، ويرجع ذلك إىل طبيعة ما اعتنقه كل اختلف كتاب اإلدارة العامة 
إىل التأكيد بأنه ال يوجد تعريف » أنتفلد«منهم من مذاهب واجتاهات فكرية خمتلفة، األمر الذي دفع باألستاذ 

  .)١( متفق عليه للقيادة
 The Formal) ة السلطة غري املقبولةنظري(فالكتاب التقليديون إذ يتأثرون بنظرية السلطة الرمسية 

Authority theory واليت تقضي بأن السلطة الرئاسية هي اليت حتقق للقيادة أهدافها يرون أن القيادة متثل 
  .)٢(السلطة، وجيب أن متتلك كل السلطات الالزمة للممارسة مهامها القيادية

ى سلطته ومسئوليته، وهي متتد رأسياً إىل أسفل، فهي اهود الروحي الفعال لكل عضو يف التنظيم تبعاً ملد
  .)٣(إىل مستوى التنفيذ 

وتعرف هذه . وهي قدرة يتميز ا فريق من الناس، ومن مقتضياا أن تكون للقائد والية على من يتبعه
  .)٥(وهي السلطة واملسئولية باملعىن الواسع )٤( »سلطة«الوالية بتعبري اصطالحي يقال له 

                                     
 أبريل ٢٩ – ٢١ كتاب مؤمتر املشاكل اإلدارية املنعقد بالقاهرة يف – احلاجة املتزايدة إىل القيادة اإلدارية –لد فنتأ. د) 1(

  .  ٣٦ ص ١٩٥٩ دار املعارف – القاهرة –خمتار محزة .  ترمجة د– ١٩٥٩
)٢(  L. Urwick : «The Elements of Administration» Harper & Erothers, New York, 1943 P.49  . 

  .  ٤٤٧ ص – ١٩٦٧ القاهرة –إبراهيم الربلسي /  ترمجة األستاذ – اإلدارة العامة –ديوك ) 3(
 دار – القاهرة -نتاج  اجلزء األول يف التنظيم الصناعي واإل– اإلدارة يف مراحل اإلنتاج والتوزيع –عيسى عبده . د) 4(

  .  ٣٤ ص ١٩٦٥الكتاب العريب 
  .  ٦٣ ص ١٩٥٨ القاهرة – مكتبة األجنلو املصرية – مقدمة يف اإلدارة العامة –عبد امللك عودة . د) 5(



 

 ٥٠٤

هذا االجتاه أنه قد خالف النظريات السلوكية يف القيادة واليت ال تعترب القيادة سلطة، بل ويالحظ على 
  .)١( تعاوناً ومشاركة، فضالً عن أنه مل يلق تأييداً من جانب الفكر اإلداري احلديث

اليت  .The Accepted Authority Theoryأما الكتاب السلوكيون فيتأثرون بنظرية السلطة املقبولة 
ي بأن القيادة املثلى هي اليت تستمد سلطتها الفعلية من القدرة على التأثري يف سلوك اآلخرين جلعلهم تقض

  .)٢(يقبلون النفوذ والسلطة عن رضا واختيار وليس عن قهر ومساءلة
  .)٣(فالسلطة احلقيقية ال تفرض على اجلماعة وإمنا تقبلها قبوالً اختيارياً

 بأا عملية تأثري يف اجلماعة أكثر منها سلطة رمسية عليهم، »ركرفيوليتماري با«لذلك تعرفها األستاذة 
فهي القدرة واإلمكانيات االستثنائية القائمة يف موقع القيادة، واليت من خالهلا يستطيع توحيد تابعيه أو اموع 

  .)٤(من الناس والتأثري فيهم ابتغاء حتقيق اهلدف
 منذ أوائل اخلمسينات يتجه إىل التميز بني القيادة –إلداري  بدأ الفكر ا–وتأثرياً ذا االجتاه 

Leadership والرئاسة Headship بعمل » أوهايو« وحيدد اخلصائص املميزة لكل منهما، فقامت جامعة
دراسة رائدة لتحديد خصائص القيادة وانتهت إىل أا تتمثل يف القدرة على االحتفاظ بعضوية اجلماعة وحتقيق 

  .)٥(خالل قدرا على التفاعل والتكاملأهدافها من 

                                     
 ص ١٩٧١ الطبعة األوىل – القاهرة – عامل الكتب – دراسة نظرية مقارنة – القيادة اإلدارية -مخيس السيد إمساعيل . د) 1(

٣٤ – ٣٣  .  
  .  ٣٨٧ ص – املرجع السابق –ليلى تكال .  د–عبد الكرمي درويش . د) 2(

(3) Harold koontz and Cyril O. Donnell : «Principles of Man sgement» (Mc Graw Hill Book 
Co., N. Y. Second Edition 1959) pp. 49-50  . 

 ص ١٩٧٨ الطبعة الرابعة – اهليئة املصرية العامة للكتاب –ية واملمارسة  اإلدارة العامة يف النظر–إبراهيم درويش . د) 4(
١٠٥  .  

 – مكتبة النهضة املصرية –حممد توفيق رمزي /  ترمجة الدكتور – التنظيم اإلداري –نك شريوود ا وفر–جون فيفنر ) 5(
  .  ٤٠١ – ٤٠٠ ص ١٩٦٥القاهرة 



 

 ٥٠٥

 أن خصائص الرئاسة تتمثل يف أا تقوم نتيجة لنظام Cicil Gibbسيسل جيب / كما أثبت األستاذ
وليس نتيجة العتراف تلقائي من اجلماعة، وأا تتميز بقليل من املشاعر اليت تشدها إىل مشاركة اجلماعة، وأا 

هداف اليت حتقق مصاحلها، كما تعتمد على أسلوب التباعد االجتماعي، وبصفة تستند بالدرجة األوىل إىل األ
  .)١(عامة فأهم ما مييزها اعتمادها على السلطة الرمسية بدالً من التأثري واالستمالة

وبالرغم من مبالغة أغلب كتاب وعلماء اإلدارة العامة يف ذكر الكثري من الفروق املميزة بني الرئاسة 
نا ال منيل إىل فكرة التباعد بينهما، إلمياننا بأما شيء واحد، وأن ما ثار بشأما ال يتعدى اجلدل والقيادة، فإن

إذا عملت عن طريق سلطتك فأنت «: حممد توفيق رمزي إذ يقول/ النظري وهذا بعينه ما أكده الدكتور
  .)٢( »رئيس، وإذا عملت بنفوذك وبإشرافك على الغري فأنت قائد

إن الرئاسة هي نوع من القيادة :  الدكتور مخيس السيد إمساعيل إذ يقول– أيضاً – وهو ما أخذ به
التنفيذية أو التسلطية، ويف اإلمكان تطويرها بتدريب كل رئيس على االجتاهات اإلنسانية والسلوكية احلديثة 

  .)٣(ليصبح قائداً 
فية اليت تركز اهتمامها بالدرجة األوىل فيبنون تعريفهم للقيادة على الناحية الوظي: أما الكتاب املنهجيون

  .حول حتقيق األهداف اإلدارية
... والقيادة هي عملية اتصاالت... فالقائد هو الشخص الذي يوجه وينسق ويراقب أعمال اآلخرين

  .)٤( ...واختاذ قرارات

                                     
  .  ٢٢٧ ص ١٩٦٣ القاهرة – مكتبة النهضة املصرية –لقيادة  سيكولوجية اجلماعات وا– كةلويس كامل ملي. د) 1(
 حبث مقدم ملؤمتر التنمية – االجتاهات احلديثة يف القيادة اإلدارية وأثرها يف اإلصالح اإلداري –حممد توفيق رمزي . د) 2(

  .  ٣ص) ٤وثيقة ( معهد اإلدارة العامة –اإلدارية األول 
  .  ٤٠ ص – السابق  املرجع–مخيس السيد إمساعيل . د) 3(

 )٤( Leonard D. White : «Introduction to Public Administration» The McMillan Company, 
New York, 1962. P. VIII.    



 

 ٥٠٦

من التعريفني ويالحظ على هذا املنهج أنه يركز اهتمامه على الناحية الوظيفية، كما يالحظ اقتصار كل 
السابقني على بعض املهام القيادية دون البعض اآلخر، وآية ذلك أن التعريف األول يشري إىل وظائف التوجيه 

  .والتنسيق والرقابة، بينما يشري التعريف الثاين إىل وظيفيت االتصال، واختاذ القرارات
مخيس /  للقيادة رأى الدكتورنتيجة لذلك وإزاء ما لوحظ من انتقادات حول تعاريف الكتاب السابقني

السيد إمساعيل أن ينفرد بتعريف خاص هلا، رأى فيه ضرورة اجلمع بني االجتاهات الثالثة السابقة، حيث وجد 
أن كالً منها ال يفي مبفهوم القيادة الصحيح، وحيث عد كال من املدرستني التقليدية والسلوكية مبثابة الوسيلة 

  .)١( ية الغايةبينما رأى يف املدرسة املنهج
  . ال بد وأن حتتوي على كال األمرين معاً، الغاية والوسيلةDynamic Artوالقيادة كفن ديناميكي 

النشاط اإلجيايب الذي يباشره شخص معني يف جمال اإلشراف اإلداري على «لذلك نراه يعرف القيادة بأا 
. »عمال السلطة الرمسية عند االقتضاء والضرورةاآلخرين لتحقيق غرض معني بواسطة التأثري واالستمالة أو باست

  : ويالحظ ارتكاز التعريف على ثالثة أركان رئيسية هي
النشاط اإلجيايب يف جمال اإلشراف اإلداري على اآلخرين، إذ إن السمة املميزة للقيادة هي اإلشراف على : أوالً

 عمله مبفرده، واألخصائي أو اجلماعة وتوجيهها وضبط سلوكها، ونتيجة لذلك فالكاتب الذي يؤدي
املستشار الذي ينفرد بتقدمي خدماته، أو مشورته لآلخرين، كل هؤالء ومن شاهم ال يعتربون من القادة، 

بالقيادة غري «ألم ال ميارسون أي نشاط إجيايب يف اإلشراف على اآلخرين، وكذلك احلال فيما يعرف 
  فاً أو توجيهاً إجيابياً للجماعة، بل تترك هلا إذ إن تلك القيادة ال متارس إشرا.»املوجهة

                                     
  .  ٤٠ – ٣٧ ص – املرجع السابق –مخيس السيد إمساعيل . د) 1(



 

 ٥٠٧

  .»دعه يعمل«احلرية الكاملة يف أداء أعماهلا املختلفة، وتتخذ لنفسها أسلوباً سلبياً يعرف باملصطلح 
  .إذ إن اهلدف األساسي من القيادة هو حتقيق اهلدف املنشود لإلدارة: حتقيق الغرض الوظيفي: ثانياً
  .ملناسبة لتحقيق هذا الغرضاختاذ الوسيلة ا: ثالثاً

ووفقاً هلذا الرأي تبدأ القيادة باستعمال وسيلة التأثري واالستمالة، فإذا مل جتد هذه الوسيلة نفعاً فال مفر من 
  .استعمال السلطة الرمسية عند االقتضاء والضرورة

فالقيادة . اً حبتاًورغم وجاهة هذا الرأي فإننا نأخذ عليه إمهاله جانب السلطة وجعلها أمراً استثنائي
 متارس من خالل السلطة من جانب ووسيليت التأثري واالستمالة من جانب آخر، فكال – يف رأينا –الصحيحة 

اجلانبني الزم لآلخر، متاماً كوجهي العملة النقدية اليت يصعب إغفال أحدمها عن اآلخر ملا يف ذلك من فقد 
  .لقيمتها وأمهيتها

 مث ميارس التأثري واالستمالة من خالل السلطة ذاا ثانياً ودون اإلفراط يف فالقائد يتوىل السلطة أوالً
والقيادة الناجحة هي اليت توائم ما بني االجتاهني معاً وعلى قدم . استخدام إحدى الوسيلتني دون األخرى

لتأثري واالستمالة املساواة ذلك ألن اإلفراط يف السلطة يفقدها قيمتها والوالء هلا، بينما اإلفراط يف جانب ا
  .يضعفها ويفقدها هيبتها يف نظر اآلخرين



 

 ٥٠٨

  املبحث الثاين
  أمهية العناية بطرق اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية

فهذه . البنوك اإلسالمية هي البنوك اليت تبىن على العقيدة اإلسالمية وتستمد منها كل كياا ومقوماا
  .)١( سري عليهالعقيدة متثل البناء الفكري الذي ت

ويوجب االلتزام العقيدي على البنوك اإلسالمية منذ البداية التزامات يف شكل وطريقة انتقاء القيادات 
  .)٢( والعاملني فيها ويف ختطيط وتشكيل اهليكل التنظيمي هلا، بل ويف املسئوليات والعالقات الوظيفية بني األفراد

 ،)٣( ثل وسيلة ضمن وسائل أخرى لنجاحها يف حتقيق أهدافهاوإذا كانت القيادات يف البنوك اإلسالمية مت
فإن العبء يقع كامالً على مؤسسي البنك يف حسن انتقاء هذه الوسيلة ويف يئة مناخ العمل املنتج هلا ويف 

  .)٤( تنميتها وتطويرها
لضمان توافر على أن عدم عمل ترتيبات  )٥( لذلك تؤكد املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية

 يف البنوك اإلسالمية يشكل خطراً على حركة - لقيادة العمل - فيمن يتم اختيارهم )*(الشروط اإلسالمية 
  .البنوك اإلسالمية ويقوضها من الداخل

                                     
 ١٩٨٢ االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية – القاهرة – ؟ ماذا قالوا ؟ وماذا تقول– عن البنوك اإلسالمية –أمحد النجار . د) 1(

  .  ٢١ – ٩ ص -
 ١٩٨٢ االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية – القاهرة – ؟ ماذا قالوا ؟ وماذا تقول– عن البنوك اإلسالمية –أمحد النجار . د) 2(

  .  ٢١ – ٩ ص -
قتصاد واملشاركة يف حتقيق التنمية الشاملة يف اتمعات اليت دف البنوك اإلسالمية إىل تطبيق منهج اهللا يف جمال املال واال) 3(

  .  تعمل ا
 حبث مقدم للمؤمتر الثالث للمصرف اإلسالمي – دور العاملني يف تطوير مسرية البنوك اإلسالمية –حممود األنصاري . د) 4(

  .  ٣٩ ص ١٩٨٥ أكتوبر ٢٥ – ٢٣هـ املوافق ١٤٠٦ صفر ١١ – ٩ ديب –
 – االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية – القاهرة – التنظيم يف البنوك اإلسالمية –العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية املوسوعة ) 5(

  .  ٥٢٧ ص ٣م ج١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل 
 .سالمية يف تصرفاته بالسلوك اإلسالمي ، وأن يكون من املؤمنني بالطبيعة املتميزة للبنوك اإل ملتزماًاًمبأن يكون مسل)*(



 

 ٥٠٩

فليس من املعقول اختيار قيادات ال تفهم يف اإلسالم وال تلتزم به يف سلوكها اليومي، وال تعرف فقه 
ة لكي تدير تلك البنوك أو فروعها أو إداراا، وما يقال عن انتقاء القيادات يقال أيضاً عن املعامالت اإلسالمي

  .)١( انتقاء العاملني ابتداء من موظفي الشباك واملتعاملني مع اجلمهور إىل موظفي احلسابات العامة
علمية مسألة حتمية فالبنوك اإلسالمية ليست مباين ولكنها قيادات وأفراد، وانتقاء القيادات على أسس 

لذلك أظهرت البنوك اإلسالمية القائمة اهتماماً كبرياً بوضع اختيار القيادات، وقام االحتاد الدويل للبنوك . فيها
  .اإلسالمية باملسامهة يف انتقاء هذه القيادات

أساس الصداقة ويالحظ املطلعون على اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية القائمة أا غالباً ما يتم على 
الشخصية، أو املعرفة الشخصية، أو السجل السابق الشخصي، أو شرط الشهادة واخلربة دون االلتزام مبا قضت 

  .به توجيهات اإلسالم يف هذا الصدد منذ أربعة عشر قرناً بالتزام مبدأ اجلدارة يف شغل الوظائف القيادية
ا الصدد ضماناً لسالمة البنوك اإلسالمية وامتثاالً ومن هنا كان لزاماً أن نربز توجيهات اإلسالم يف هذ

  .ألحكام الشرع احلنيف

                                     
 مكتبة عني مشس – القاهرة – مع التركيز على البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية – إدارة البنوك –سيد اهلواري . د) 1(

  .  ٢٥٣ ص ١٩٨٧



 

 ٥١٠

  املبحث الثالث
  طرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي

 جل عنايته بطرق اختيار القادة القادرين على حتقيق مصاحل املسلمني – من نشأته األوىل –أوىل اإلسالم 
فالقيادة يف اإلسالم خدمة عامة تستهدف إشباع حاجة املواطنني .  يف كل املؤسسات واملواقعوصيانة حقوقهم

وليست مغنماً حيظى ا من يتقرب من احلاكم أو املسئول األعلى أو يتودد إليه، واختيار القادة ال يعود إىل 
عود ملبدأ التفاضل بني املؤمنني  وال إىل عصبية من أي نوع فيه، وإمنا ي،)١( طبقة وال إىل أسرة خاصة من أسر

  .)٢( بعد إقرار التساوي بينهم يف االعتبار البشري
لذلك قضت توجيهات اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً من الزمان بالتزام مبدأ اجلدارة يف شغل الوظائف، 

يالً من شرور فسبق بذلك دول الغرب املتقدمة اليت اهتدت إىل هذا املبدأ يف القرن املاضي بعد أن عانت طو
  .)٣( نظام احملاباة ومفاسده وأثره يف إضعاف كفاية اخلدمة املدنية

  .لذلك نطالب بأن تلتزم البنوك اإلسالمية باعتبارها أحد أبنية النظام اإلسالمي ذا املبدأ
ن ويتطلب التعرف على حتديد أبعاد طرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي م

  خالل االلتزام مببدأ اجلدارة تعريف

                                     
 ٢٦م ص ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ الطبعة األوىل – مكتبة وهبة – القاهرة – اإلسالم واإلدارة واحلكومة –حممد البهي . د) 1(

– ٢٧  .  
  .  ١٨٨ ص ١٩٧٣ دار الفكر العريب – القاهرة – الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارنة -أمني عبد اهلادي محدي ) 2(
  .  ١٨٨ ص – املرجع السابق –محدي أمني عبد اهلادي . د) 3(



 

 ٥١١

مبدأ اجلدارة أوالً، مث الضمانات اإلسالمية لتطبيقه ثانياً، مث عملية االختيار ذاا ثالثاً، وهو ما سنتناوله من 
  : خالل املطالب الثالثة التالية

  :  تعريف مبدأ اجلدارة–املطلب األول 
دأ أو النظام الذي يقضي باختيار القادة عن طريق  ذلك املبMerit Principleيقصد مببدأ اجلدارة 

اجلدارة، واليت تتمثل يف إجراء املسابقات العامة اليت تكشف مدى صالحية بعض ) اختبارات(امتحانات 
  .)١( األشخاص لتويل املراكز القيادية

الكرمية، ويثري وصحابته من بعده على تطبيق هذا املبدأ تطبيقاً ترتاح إليه النفوس ) (وقد حرص الرسول 
  .فيها اهلمم العالية، والعزم والتسابق إىل معايل األمور

فباب القيادة يف اإلسالم مفتوح لألكفاء أياً كانوا ودون تفريق لنسب أو جنس أو لون إذ ليس هناك شيء 
دأ من مبادئ أشد قتالً للهمم، وتبديداً للكفايات، وإضاعة ملعايل األمة من اعتبار النسب أو اجلنس أو اللون مب

  .تفضيل إنسان على اآلخر
  :  الضمانات اإلسالمية لتطبيق مبدأ اجلدارة–املطلب الثاين 

اعترب اإلسالم الكفاية يف العمل هي املرشحة له دون أي اعتبار من جنس أو لون أو مركز عايل، وهو 
  .بذلك يتالقى مع طبيعة األمور ومع العقل الرشيد

 جند أن النظام اإلسالمي قد ميز مبدأ اجلدارة بطبيعة خاصة، وقيده بضمانتني وإمعاناً يف تأكيد هذا املعىن
  : أساسيتني

                                     
  رسالة– صفات ومسئوليات القائد التنفيذي يف النظام اإلسالمي ونظم اإلدارة املعاصرة –حممد إبراهيم أبو شادي ) 1(

  .   وما بعدها٣٢ ص ١٩٨١ كلية الشريعة والقانون – جامعة األزهر – القاهرة –ماجستري غري منشورة 



 

 ٥١٢

 أال خيتار للقيادة من يطلبها أو حيرص على أن يناهلا، فلم تكن القيادة يف اإلسالم ملن يسأهلا بل :أوالمها
 كان صحابياً جليالً ما مل تتوفر إسناد القيادة رد طلبها، ولو) (كانت ملن يستحقها، فقد رفض رسول اهللا 

  .فيه الكفاية
يا : أنا ورجالن من بين عمي، فقال أحدمها) (دخلت على النيب : لذلك نقل عن أيب موسى أنه قال

إنا واهللا ال نويل هذا العمل : رسول اهللا أمرنا على بعض ما والك اهللا عز وجل، وقال اآلخر مثل ذلك، فقال
  .)١(  رص عليهأحداً يسأله أو أحداً ح

يا أبا ذر إنك ضعيف، وإين أحب لك ما : أن يستعمل أبا ذر وقال له) ( رفض النيب –ولذلك أيضاً 
  .)٢(  أحبه لنفسي وإا أمانة، وإا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه منها

وال ) السماء(ما أظلت اخلضراء ):(ال رغم أن أبا ذر كان من أسبق السابقني، وعن فضله وقدره ق
  .)٣(  خرياً من أيب ذر) األرض(أقلت الغرباء 
يا عبد الرمحن بن مسرة ال تسأل :  لعبد الرمحن بن مسرة– صلوات اهللا عليه – قال – أيضاً –ولذلك 

  .)٤(  اإلمارة فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها
وإمعاناً يف هذا املعىن فكر عمر ذات يوم يف تولية أحد املسلمني املشهود هلم بالتقوى والعدل، وقبل أن 

  يستدعيه ليعلنه بقراره، أتاه هذا الصحايب

                                     
 وزارة األوقاف والشئون – الطبعة األوىل – حتقيق حممد ناصر األلباين – للحافظ املنذري –خمتصر صحيح مسلم ) 1(

  .  ٨٨ ص ٢م ج١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨اإلسالمية بالكويت 
    .٨٨ عليها ، ص ص ، باب كراهة طلب اإلمارة واحلر٢ للحافظ املنذري ج–سلم خمتصر صحيح م) 2(
  ).  ٥٥٣٧(نظر صحيح اجلامع اصحيح رواه الترمذي وابن ماجه ) 3(
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لشيخ اإلسالم قاضي القضاة أيب فضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد بن حجر ) 4(

  .  ١٠٦ ص١٣هـ ج١٣٤٨ سنة –طبعة البهية املصرية  امل–العسقالين الشافعي 



 

 ٥١٣

قد كنا أردناك لذلك، ولكن من يطلب هذا : يسأله تولية إمارة هي ذاا اليت فكر فيها عمر، فابتسم وقال له
  .)١( عليه وال جياب إليهاألمر ال يعان 

وهكذا كانت القيادة يف اإلسالم تسند إىل من ال يتهافت أو حيرص على البقاء فيها، فإذا توىل واحد منهم 
   : إىل أن يكون بني من يقول اهللا فيهم )٢( وظيفة ال يعترب ذلك مغنماً بل يعتربه تكليفاً سامياً

                             )٣(.  
من ويل من أمر :(( أال يكون سبب االختيار املودة أو القرابة فقط؛ عمالً بقول رسول اهللا :وثانيهما

  .)٤(  قبل منه صرفاً وال عدالً حىت يدخله جهنماملسلمني شيئاً فأمر عليهم أحداً حماباة، فعليه لعنة اهللا، ال ي
من بين أمية ال من آل ) من رجال احلكم واإلدارة(ثالثة أرباع عماله ) ( وىل الرسول –وتطبيقاً لذلك 

 حذر أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يزيد بن أيب سفيان حني بعثه إىل – وألجل ذلك .)٥( بين هاشم: بيته
  .)٦( » يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم باإلمارة، ذلك ما أخاف عليكيا«: الشام قائالً له

إليه ومل يراع فيه  )٧(  عزل سعد بن أيب وقاص من والية الكوفة عندما شكاه أهلها– أيضاً –وألجل ذلك 
  ).(مكانته يف اإلسالم أو قرابته من رسول اهللا 

                                     
 طبع احلليب –ار من أحاديث سيد األخيار ب األخى نيل األوطار شرح منتق–الشوكاين حممد بن علي بن حممد الشوكاين ) 1(

  .  ٢٦٨ اجلزء الثامن ص –م ١٩٦٠ القاهرة –
  .  ٣٤ ص –بق  املرجع السا– تطور اتمع اإلسالمي العريب –حممد حلمي . د) 2(
  .  ٨٣ اآلية – سورة القصص –القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٦ ص ١ ج– مرجع سابق –مسند اإلمام أمحد بن حنبل ) 4(
  .  ١٦٢ ص – املرجع السابق –السلطات الثالث يف اإلسالم : الشيخ عبد الوهاب خالف ) 5(
 -هـ ٤٠٥ سنة يسابوري املعروف باحلاكم املتوىفاملستدرك على الصحيحني يف احلديث لإلمام أيب عبد اهللا حممد الن) 6(

  .  ٩٣ ص ٤ ج–م ١٩٦٩الناشر مكتبة النهضة احلديثة بالرياض 
  .  ١٥٥ ص – املرجع السابق –حممد عبد املنعم مخيس . د) 7(



 

 ٥١٤

) ( أن يستعمل أحداً من آل رسول اهللا –هللا عنه  رضي ا–وإمعاناً يف هذا املعىن رفض عمر بن اخلطاب 
  .)١( »استعمل الناس وترككم) (إين رأيت رسول اهللا «: قائالً

من استعمل رجالً ملودة أو قرابة ال حيمله على استعماله إال ذلك فقد خان اهللا «: وأكد ذلك املعىن بقوله
  .)٢( »ورسوله واملؤمنني
   : عملية االختيار–املطلب الثالث 

تتم عملية اختيار القادة يف اإلسالم يف ضوء مبدأ اجلدارة من خالل املفاهيم املوضحة بالفروع اخلمسة 
  : التالية
  :  اختيار األصلح– الفرع األول -١

   :  وطلب منا أن نؤديها إىل أهلها– القيادة أمانة –جعل اخلالق سبحانه وتعاىل      

             )وحذرنا من خمالفة ذلك بقوله تعاىل،)٣  :          

           )٤(.  
 رضي اهللا –واضعها، لذلك قال أليب ذر  على أا أمانة جيب أداؤها يف م–أيضاً ) (ودلت سنة رسوله 

  .إا أمانة وإا يوم القيامة خزي وندامة:  يف اإلمارة–عنه 
إن من ويل من أمر املسلمني شيئاً فوىل رجالً وهو جيد من هو أصلح للمسلمني منه،  :((وقال النيب 

  :  ويف رواية أخرى.)٥( فقد خان اهللا ورسوله

                                     
  .  ٢٧٣ ص – املرجع السابق – عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة –سليمان حممد الطماوي . د) 1(
  .  ٧ابن تيمية ، مرجع سابق ، ص: أشار املؤلف إىل ) 2(
  .  ٥٨ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٢٧ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي ) 4(
  .  ١٩ ص – كتاب اإلمارة –صحيح مسلم ) 5(



 

 ٥١٥

عصابة وهو جيد يف تلك العصابة من هو أرضى منه، فقد خان اهللا وخان رسوله من وىل رجالً عمال على 
  .)١( وخان املؤمنني

أميا رجل استعمل رجالً على عشرة أنفس وعلم أن يف العشرة أفضل ممن استعمل : -أيضاً–وقال 
  .)٢( فقد غش اهللا ورسوله

لدين واحلكمة، وكان اختيارهم على خيتار قادته فيتخذهم من صاحلي أهله وأويل ا) ( كان –لذلك 
  .األغلب من املنظور إليهم يف العرب ليوقروا يف الصدور فيكون هلم سلطان على املسلمني وغري املسلمني

 وجب على والة األمر أن يولوا على كل عمل من أعمال املسلمني أصلح من جيدون لذلك –لذلك 
  .)٣(العمل

يف كتاب األحكام السلطانية تبعات ومسئوليات من بيده االختيار عال ويف هذا املعىن حيدد اإلمام املاوردي 
باستكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من األعمال، ويكله إليهم من «: قدره أو تواضعت مرتلته

  .)٤( »األموال لتكون األعمال بالكفاح مضبوطة واألموال باألمناء حمفوظة
   : ر األمثل يف كل منصب حبسبه إعماالً لقوله تعاىلوإذا مل يوجد األصلح، خيتا     

    )( ولقوله .)٥:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  )٦(.  
وتتم معرفة األصلح مبعرفة مقصود القيادة ومعرفة طريق املقصود، فإذا عرفت املقاصد والوسائل مت األمر، 

ب يف كل والية األصلح حبسبها، فإذا تعني رجالن أحدمها أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة قدم أنفعهما فالواج
  لتلك الوالية 

                                     
  .  ٤ هـ ص١٣٧٨ ةعة السلفي املطب– القاهرة – السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية –ابن تيمية ) 1(
  .  ٩٢ ص٤ ج– كتاب األحكام –رواه احلاكم يف املستدرك ) 2(
  .  ٤ص – املرجع السابق – ةابن تيمي) 3(
  .  ١٦ ص١٩٧٣ مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب – القاهرة – األحكام السلطانية والوالية الدينية –املاوردي ) 4(
  .  ٢٨٦ اآلية –  سورة البقرة–القرآن الكرمي ) 5(
  ).  ١٦٠١(رواه مسلم ، انظر خمتصر مسلم ) 6(



 

 ٥١٦

 على الرجل الضعيف -وأقلهما ضرراً فيها، فيقدم يف إمارة احلروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور
 يكونان أمريين يف الغزو، وأحدمها قوي فاجر  كما سئل اإلمام أمحد عن الرجلني–العاجز، وإن كان أميناً 

أما الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفجوره على نفسه، أما الصاحل : واآلخر صاحل ضعيف مع أيهما يغزو؟ فقال
فيغزى مع القوي الفاجر، وإن كانت احلاجة إىل األمانة أشد، . الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه على املسلمني

ظ األموال وحنوها، فأما استخراجها وحفظها فال بد فيه من قوة وأمانة، فيوىل عليها شاد قُدم األمني، مثل حف
قوي يستخرجها بقوته، وكاتب أمني حيفظها خبربته وأمانته، ويقدم يف والية القضاء األعلم واألورع واألكفأ، 

األورع، وفيما يدق  –فإن كان أحدمها أعلم واآلخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه، وخياف فيه اهلوى 
  .)١(  األعلم–حكمه وخياف فيه االشتباه 

ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه جيوز تولية غري األهل للضرورة إذا كان أصلح املوجودين، وجيب مع 
ذلك السعي يف إصالح األحوال حىت يكمل يف الناس ما ال بد م، ومن أمور الواليات واإلمارات وحنوها، 

ملعسر السعي يف وفاء دينه وإن كان يف احلال ال يطلب منه ما يقدر عليه، وكما جيب كما جيب على ا
  .)٢( فإن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب... االستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط اخليل

    :  عمالً بقوله تعاىل–فاإلسالم يدعو إىل إسناد األعمال إىل ذوي الكفاية والرتاهة 

          )٣(.  
والقوة يف كل قيادة  )٤( لذلك حيدد شيخ اإلسالم ابن تيمية ركين القيادة يف اإلسالم يف القوة واألمانة

  حبسبها، فالقوة يف إمارة احلرب ترجع إىل

                                     
  .  ١٢ ص– املرجع السابق –ابن تيمية ) 1(
  .  ١١ ص– املرجع السابق –ابن تيمية ) 2(
  .  ٢٦ اآلية – القصص ة سور–القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٩ – ٨ ص – املرجع السابق –ابن تيمية ) 4(



 

 ٥١٧

القدرة على أنواع القتال من رمي شجاعة القلب واخلربة باحلروب واملخادعة فيها، فإن احلرب خدعة، وإىل 
 : وطعن وضرب وركوب وكر وفر وحنو ذلك كما قال               

     )( وقال النيب ،)١ :( ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إيلّ من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي مث
  .)٢(   رواية فهي نعمة جحدهانسيه فليس منا، ويف

والقوة يف احلكم بني الناس ترجع إىل العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإىل القدرة على تنفيذ 
  .األحكام

واألمانة ترجع إىل خشية اهللا، وأال يشتري بآياته مثناً قليالً، وهذه اخلصال الثالث أخذها اهللا على كل من 
  : ه تعاىلحكم على الناس يف قول                    

                 )٣(.  
يث ال جيوز تولية من ال فاإلسالم يركز على اختاذ الصالحية أساساً لتولية الوظائف العامة والقيادية حب

صالحية هلم، أو ترك األصلح وتقدمي األقل صالحية مبعىن أنه إذا ما وقع االختيار على أحد األفراد املشهود هلم 
بالكفاءة غري أن كفايته هذه تقل عن كفاية اآلخرين، فإن االختيار يف هذه احلالة يكون قد خالف أصالً 

  .)٤( تشريعياً يف اإلسالم
شرطاً يف تويل الوظائف القيادية أو االستمرار يف شغلها، مىت توافرت فيمن ) السن(كن عامل لذلك مل ي

 على ثقيف بعد أن »عثمان بن أيب العاص«) (يعني بقية الشروط األساسية املطلوبة، فقد أمر الرسول 
  أسلموا وكان أحدث منهم سناً، ولكنه مع صغر سنه كان أحرص الناس على

                                     
  .  ٦٠اآلية  -  سورة األنفال–القرآن الكرمي ) 1(
  .  ٦٥ – ٦٤ اجلزء الثالث عشر ص – املطبعة املصرية ومكتبتها –شرح النووي بصحيح مسلم ) 2(
  .  ٤٤ اآلية – سورة املائدة –القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٥٣م ص ١٩٧١ طبع القاهرة – تولية الوظائف العامة -حممد السيد الدماصي . د) 4(



 

 ٥١٨

وكفايته يف هذا األمر كانت هي الصفة الغالبة فيمن يشغل هذه الوظيفة فالقوم . ين وتعليم القرآنالتفقه يف الد
حديثو عهد باإلسالم ويف حاجة إىل من يفقههم يف دينهم، كما وىل عتاب بن أسيد على مكة وهو شاب، 

  .)١( ر الصحابةواختار أسامة بن زيد وهو حدث دون العشرين لقيادة جيش املسلمني الذي كان يضم كبا
وعلى الرغم من تسليمنا مبساواة اإلسالم بني الرجل واملرأة يف تولية الوظائف العامة وكذلك يف األجر ويف 

 : اجلزاء                  )غري أننا نرى أن جمال هذه  )٢
تناسب وطبيعة تكوين املرأة ذاا، وال نعتقد أن مناصب القيادة التنفيذية من هذا القبيل، يؤيدنا التسوية هو ما ي

ال جيوز أن تقوم بذلك امرأة وإن كان خربها مقبوالً ملا تضمنه : يف ذلك ما ذهب إليه اإلمام املاوردي من أنه
وألن فيها من  )٣(  ندوا أمرهم إىل امرأةما أفلح قوم أس):(معىن الوالية املعروفة عن النساء لقول النيب 

  .)٤( طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور يف مباشرة األمور ما هو عليهن حمظور
  :  االختبار قبل التولية–الفرع الثاين 

األمر الذي يف الرجال  )٥( على الرغم من معرفة أويل األمر لكثري من السجايا يف أهلها وعناصر الرجولة
حينما بعثه مع أيب عبيد » سيلط بن قيس«:  رضي اهللا عنه يقول لـ– عمر بن اخلطاب –جعل أمري املؤمنني 

  لوال عجلة فيك لوليتك، ولكن احلرب زبون ال يصلح هلا إال«: بن مسعود لفتح العراق

                                     
  .  ٢١٢ ص ٤ ج– املكتب التسويقي بدون تاريخ –القاهرة  – السرية النبوية –ابن هشام ) 1(
  .  ٣٢ اآلية – سورة النساء –القرآن الكرمي ) 2(
  .   احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص ) 3(
  .  ٢٧ ص – املرجع السابق –املاوردي ) 4(
 القاهرة ، الطبعة الرابعة ، حيث  املطبعة السلفية ،–هـ العواصم من القواصم ٥٤٣ -هـ ٤٦٨القاضي أبو بكر العريب ) 5(

  .  إخل ». ..ةإمنا بلغت دولة اإلسالم يف خالفة أيب بكر وعمر ذروة يف العز«يرى 



 

 ٥١٩

 واختيار معاوية ،)٢( لى الشامواليه ع» شرحبيل بن حسنة« تعليالً لعزل – كما قال أيضاً ،)١( »الرجل املكيث
، إال أم اعتربوا االختيار ضمانة أكيدة »ما عزلته عن سخط ولكين أردت رجالً أقوى من رجل«: مكانه

  .ووسيلة مفيدة للتأكد من تولية األجدر واألفضل دائماً
  : وقد قنن القرآن الكرمي هذا املبدأ يف قوله تعاىل                      

       )يئة إبراهيم ،)٣ ربانياً لتحمل عبء النبوة واألمانة – عليه السالم – فعلى الرغم من 
املنهج إال أن اخلالق سبحانه وتعاىل أكد على ضرورة ابتالئه واختباره للتأكد من كفايته وجدارته ليوضح لنا 

لن تكون سبيالً للتولية، بل إن ذلك مرهون ) الوراثة(ويبني لنا السبيل، كما أكد سبحانه وتعاىل أن اخلالفة 
 –عندما واله على اليمن معاذ بن جبل ) (كذلك اخترب الرسول . بشروط عادلة ولن ينال عهده الظاملون
بسنة رسول اهللا، مث سأله : مل جتد؟ قال معاذبكتاب اهللا، مث سأله فإن : حيث سأله مب حتكم؟ فأجاب معاذ

احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ): (أجتهد برأيي ال آلو، فقال الرسول : فإن مل جتد؟ أجاب معاذ
  . وبعثه إىل اليمن مطمئناً مستيقناً من صالحيته هلذه الوظيفة،)٤(  ملا يرضي اهللا ورسوله

ور كان جالساً عند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا وقريب من هذا ما روي من أن كعب بن س
اقض بينهما، فلما قضى مبا يعتقده الصواب، أعجب عمر : عنه عندما جاءته امرأة تشكو زوجها، فقال لكعب

  .)٥(اذهب قاضياً إىل البصرة : مبا قضى به وقال له

                                     
  .  ٣٥م ص ١٩٤٣ دار الكتب املصرية – القاهرة – اإلسالم واحلضارة العربية –حممد كرد علي ) 1(
 دار – القاهرة – العربية يف الفكر السياسي اإلسالمي  السلطات الثالث يف الدساتري–حممد سليمان حممد الطماوي . د) 2(

  .  ٢٧٣م ص ١٩٧٤ الطبعة األوىل –الفكر العريب 
  .  ١٢٤ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 3(
 انظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول للشيخ منصور علي ناصف من علماء األزهر –أخرجه الترمذي وأبو داود ) 4(

  .  ٦٦ ص٣ج
  .  ٥٠ ، ٤٩ ص – مرجع سابق –حممد كرد علي ) 5(



 

 ٥٢٠

أما الضعيف املسلم «: وي، فأجابهوبنحو ذلك سأل عمر بن اخلطاب املغرية بن شعبة عن الضعيف والق
فضعفه عليك وعلى املسلمني، وفضله له، أما القوي املشدد، فقوته لك وللمسلمني وشداده عليه، فعينه والياً 

  .)١( »على الكوفة ألنه قوي مشدد
 وصاحب الفرس الذي »عمر«حيث احتكم » لقضاء الكوفة«وإمعاناً يف ذلك جاء اختيار عمر شرحياً 

 فحكم شريح لصاحب الفرس، فأعجب عمر بعدله وجرأته يف احلق، واختاره قاضياً على »رعم«أعطبه 
  .الكوفة

  . بعض الوالة بعد ممارستهم للعمل للتأكد من استمرار صفة اجلدارة لديهم– أمري املؤمنني –وقد اخترب 
ريد أن يعرف لذلك كتب إىل بعض والته يأمرهم بالقدوم عليه بعد أن يستخلفوا من يقوم بعملهم، ي

حاهلم بعد أن متكنوا من النعيم، وعهدت إليهم مصاحل العباد فدعاهم عمر إىل خبز وإكسار بعري فجعلوا 
يعافونه ألم حديثو عهد بلني العيش وعمر يلحظهم، ولفت نظره عامل البحرين، بتهافته على الطعام فسأله 

أتقوت منه شيئاً، : إنه كثري ما تصنع به؟ قال: مرعمر عن عمله وعن جعله، فأجابه أنه يرزق ألفاً فقال له ع
وأعود به على أقارب يل، فما فضل منهم فعلى الفقراء املسلمني، فأمر عمر بأن يستبدل واليه على العراق بأحد 

  .)*(أصحابه وأبقى عامل البحرين على عمله ألنه رآه مقالً متقشفاً ال خيشى أن يسرف يف املال
 صالحية الشخص للقيادة، تعدت عملية االختبار الشخصي املرشح للقيادة ذاته إىل وإمعاناً يف التأكد من

من ذلك ما حكاه ابن طباطبا عن أحد حكام الدولة اإلسالمية بأنه كان آية الدنيا يف اختيار القادة، . مسعته
  فكان إذا أراد معرفة

                                     
  .  ٣٤نفس املرجع ، ص ) 1(
  احملرران- مل يوثقه الكاتب )*(



 

 ٥٢١

ه منصباً معيناً، مث يتمادى يف إبرام ذلك صالحية الرجل فأشكل عليه ذلك، أن يشيع بني الناس أنه يريد توليت
أياماً، فتمتلئ البلد باألقاويل، فيفترق الناس بني مؤيد ومعارض ويذهب كل فريق إىل ذكر احملاسن والفضائل 
أو املساوئ والعيوب فتتكون لدى احلاكم حمصلة من البيانات واملعلومات، اليت يستطيع بعد دراستها والتأكد 

  .)١( تياره أو العزوف عنه ائياًمن صحتها ترجيح اخ
  :  التعيني حتت االختبار–الفرع الثالث 

وتلك ضمانة أخرى ملبدأ اجلدارة أخذ ا النظام اإلسالمي للتأكد من صالحية الفرد للعمل املوكول إليه 
ادة وعينوا حتت فلم يكن أمر اختيار القائد ائياً، فكثرياً ما اختري ق. من خالل مباشرته األولية هلذا العمل

  .االختبار لفترة ما مث يثبتون بعدها يف مناصبهم، أو يعزلون منها تبعاً ملدى صالحيتهم
إين قد «:  يزيد بن أيب سفيان واليه على الشام قائالً له– رضي اهللا عنه –لذلك أوصى أبو بكر الصديق 

زلتك، فعليك بتقوى اهللا فإنه وليتك ألبلوك، وأجربك، فإن أحسنت رددتك إىل عملك وزدتك، وإن أسأت ع
  .)٢( »يرى من باطنك مثل الذي يرى من ظاهرك

إين قد عينتك ألبلوك «:  ألحد عماله عندما عينه– رضي اهللا عنه – قال عمر بن اخلطاب –ولذلك أيضاً 
  .)٣( »فإن أحسنت زدتك، وإن أسأت عزلتك

استكفيته لتعلم عجزه من كفايته وإحسانه من اخترب أحوال من : وقد أكد اإلمام املاوردي هذا املعىن بقوله
  .)٤( إساءته فتعمل مبا علمت من إقرار الكايف وصرف العاجز ومحد احملسن وذم املسيء

                                     
  .  ٣٣ ص ١٩٤٦ القاهرة - الطبعة الثالثة - الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية –حممد بن علي بن طباطبا ) 1(
  .  ٧٤ – ٧٣م ص ١٩٧٣ – ١٩٧١ دار الفكر ببريوت – احلروب والسياسة  أشهر مشاهري اإلسالم يف–رفيق العظم ) 2(
  .  ٤٩ – ٣١ ص – املرجع السابق –حممد كرد علي ) 3(
  .  ١٤٥ ص – املرجع السابق –املاوردي ) 4(



 

 ٥٢٢

ويالحظ هنا أن طريقة التعيني حتت االختبار يف النظام اإلسالمي مل تفرق بني طائفة وأخرى من املوظفني 
 ومراتبهم اإلدارية، لكوا ضمانة أكيدة للتأكد من مدى بل خضع هلا كل املوظفني أياً كانت درجام

 وتلك ميزة انفرد ا النظام اإلسالمي عن –صالحية املوظف العملية بعد التأكد من مدى صالحيته النظرية 
النظم الوضعية املعاصرة حيث ذهبت األخرية إىل التفرقة ما بني املوظفني يف هذا الشأن تبعاً لدرجام الوظيفية، 

  .)١( وفرقت يف ذلك ما بني شاغلي سائر الوظائف األخرى، فأخضعت له الفئة الثانية دون األوىل
  :  التقليد–الفرع الرابع 

التقليد يف اإلسالم يعين التعيني، ومل يكن قادة اإلسالم يقنعون حبسن اختيار القادة التنفيذيني فحسب وإمنا 
  . يسريون عليها لتكون أساساً حملاسبتهم فيما بعدكانوا حيددون هلم أسلوب العمل والقواعد اليت

يف ) عامة(وكانت هذه القواعد حتدد إما يف صورة خاصة وذلك يف عهد التولية، أو يف صورة مجاعية 
  .املؤمترات اليت كانت تعقد لذلك

العالء  إىل أهل عمله، فعندما ويل حني يقلد القائد يكتب كتاباً) (فكان الرسول : أما القواعد اخلاصة
وأنا أشهد اهللا تعاىل على من وليته شيئاً قليالً أو كثرياً : بن احلضرمي على أهل البحرين كتب هلم كتاباً جاء فيه

وهو خليع مما وليته، وقد برئت ذمم الذين معه من .. من أمور املسلمني، فلم يعدل فيهم أنه ال طاعة له
  .)٢( املسلمني

 استعمله على اليمن مبيناً له فيه ما جيب أن يقوم به من أعمال لعمر بن حزم حني) (ويعترب كتابه 
  .)٣( الدولة من أمجع وأوعب وأطول الكتب املفصلة اليت حفظها لنا التاريخ

                                     
  .  ١٩٨٧ لسنة ٤٧وهذا ما أخذ به املشرع املصري يف القانون رقم ) 1(
  .  ٤٤م ص ١٩٧٣ الطبعة األوىل – يف اإلسالم  احلرية السياسية–أمحد شوقي الفنجري . د) 2(
  .  ١٧١ – ١٦٨ ص ١ ج– التراتيب اإلدارية –عبد احلي الكتاين ) 3(



 

 ٥٢٣

وكان اخلليفة أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه إذا وىل أحداً كتب له كتاباً، فحني بعث أنساً إىل البحرين 
  .)١( )(لرسول كتب له كتاباً، وختمه خبامت ا

وكان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال يكتفي يف الوايل بالشروط املتقدمة بل يكتب له عهد تعيني 
حيتوي على أمر تنصيبه متضمناً الشروط اخلاصة للوايل كما يشتمل على ما خيول للوايل من سلطات وما 

  .)٢( يكلف من واجبات وحيمل هذا العهد خامت اخلليفة وتوقيعه
ن عهد التعيني هذا ال يكتمل إال بإعالنه على مجهور املسلمني وذلك بقراءته على املأل يف املسجد وكا

فكتب للرعية يف عهد  )٣( حىت يعرف كل مواطن حقيقة سلطات الوالة والعمال وكذلك واجبهم حنو مواطنيهم
  .)٤( »امسعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم«: تولية حذيفة بن اليمان على املدائن

أما بعد فإين : وحني وىل عماراً وابن مسعود على الكوفة، كتب عمر إىل أهل الكوفة كتاباً يقول فيه
  .)٥(بعثت إليكم عماراً أمرياً وعبد اهللا بن مسعود معلماً ووزيراً فامسعوا هلما وأطيعوا، فقد آثرتكم ما 

اله، وال يشغل منصبه لفائدة أو مصلحة له وكان يوضح للوايل يف العهد بأن ال يظلم أحداً يف جسده وال م
أال يركب برذوناً، وال يلبس ثوباً رقيقاً، وال يأكل نقياً، وال يغلق بابه : أو ملن يلوذ به ويشترط عليه أربعة أمور

  .)٦( دون حوائج الناس فيتخذ حجاباً

                                     
 مذكرات لطلبة السنة الثانية شعبة السياسة الشرعية بكلية الشريعة – النظام القضائي يف اإلسالم –إبراهيم عبد احلميد . د) 1(

  .  ٥٢ ص – ١٩٧٧ جامعة األزهر –والقانون 
  .  ٢٧٥ ص – املرجع السابق –سليمان حممد الطماوي . د) 2(
  .  ١٢٦ ص – املرجع السابق –حممد عبد املنعم مخيس . د) 3(
  .  ٣٤ ص – املرجع السابق –حممد كرد علي ) 4(
  .  ٤٧ ص – املرجع السابق –حممد كرد علي ) 5(
 ١٢٥ ص ١٣٩٢ الطبعة الرابعة – املطبعة السلفية ومكتبتها – القاهرة – اخلراج –القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ) 6(

 ،١٢٦  .  



 

 ٥٢٤

أعراضهم ولكن إين مل أستعملك على دماء املسلمني وال على : وكان حيدد للعامل سلطانه فيقول
  .)١( استعملتك لتقيم فيهم الصالة وتقسم بينهم فيئهم وحتكم فيهم بالعدل

أال وإين مل أبعثكم أمراء : فمن أوضحها خطب عمر يف مؤمترات احلج ومن أشهرها: أما القواعد العامة
لوهم، وال وال جبارين، ولكن بعثتكم أئمة اهلدى يهتدى بكم فردوا للمسلمني حقوقهم، وال تضربوهم فتذ

ختمدوهم فتفتنوهم، وال تغلقوا األبواب دوم فيأكل قويهم ضعيفهم، وال تستأثروا عليهم فتظلموهم، وال 
جتهلوا عليهم وقاتلوا م الكفار طاقتهم فإذا رأيتم م كاللة فكفوا عن ذلك فإن ذلك أبلغ يف جهاد 

  .)٢(عدوكم
  :  يئة ظروف العمل املناسبة–الفرع اخلامس 

 أولو األمر يف النظام اإلسالمي على عاتقهم مسئولية يئة ظروف العمل املناسبة لعماهلم قبل بدئهم يف أخذ
  .مباشرة أعماهلم

من ويل لنا شيئاً وليس له امرأة فليتزوج امرأة، ومن مل يكن له مسكن فليتخذ :((لذلك قال 
  .)٣(  ه خادم فليتخذ خادماًمسكناً، ومن مل يكن له مركب فليتخذ له مركباً، ومن مل يكن ل

وعلق ) إن استعملت أصحاب رسول اهللا فأغنهم بالعمالة عن اخليانة: (وقال أبو عبيدة لعمر بن اخلطاب
  .)٤( أجزل هلم يف العطاء والرزق ال حيتاجون االختالس واخليانة: على ذلك أبو يوسف بقوله

                                     
  .  ٢٧٥سليمان الطماوي ، املرجع السابق ، ص . د) 1(
  .   احملرران–مل يوثق الكاتب هذا النص ) 2(
  .  ٢٩٢٥ احلديث رقم ٢٠١ ص٤خمتصر سنن أيب داود للحافظ املنذري ج) 3(
  .  ١٢٢ ص  املرجع السابق– اخلراج –أبو يوسف ) 4(



 

 ٥٢٥

وهو األساس الذي تنادي به اإلدارة » لعملاألجر على قدر ا«وكان تقدير األجر على أساس عادل وهو 
  .)١( احلديثة وتقف عاجزة عن تطبيقه

  . حيدد األجور بنفسه فيما يتناسب وأعباء الوظيفة وحجم العمل)(لقد كان الرسول 
 عندما استعمل عتاب بن أسيد والياً على مكة فقد رزقه كل يوم درمهاً، وكان )(من ذلك ما قرره 
، ويعترب هذا الرزق أو األجر أول ما يترتب يف اإلسالم من رواتب العمال، )* ()رزقا(الم األجر يسمى يف اإلس

وكان هذا األجر يعترب يف ذلك الوقت أجراً جمزياً أرضى صاحبه إذ ما كاد يتقرر له هذا األجر حىت قام 
 درمهاً كل )( يا أيها الناس أجاع اهللا كبد من جاع على درهم فقد رزقين رسول اهللا«: وخطب يف الناس

  .)٢( »يوم فلست يف حاجة إىل أحد
يعطى حظني واألعزب حظاً ) املتزوج( فكان اآلهل – األعباء العائلية –كما كان يراعى يف تقدير األجر 

  .واحداً تقديراً حلق اإلنسان يف كفالة من يعوله مبا يكفي احتياجاته املعيشية وحفظه من االنزالق
 األجر عند بدء العمل، واملبادرة إىل دفعه مبجرد االنتهاء من العمل، فال تأجيل ويدعو اإلسالم إىل تعيني

ثالثة أنا خصمهم يوم  (:(قال رسول اهللا : وال تسويف، فقد جاء عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
رجل أعطي يب مث غدر، ورجل باع حراً وأكل مثنه، ورجل استأجر : القيامة ومن كنت خصمه خصمته

  .)٣(   فاستوىف منه ومل يعطه حقهأجرياً

                                     
  .  ١٢٧حممد عبد املنعم مخيس ، املرجع السابق ، ص . د) 1(
ال تزال هذه التسمية معموالً ا يف بعض البالد العربية كما توجد ا مرادفات يف البعض اآلخر فمنها من يستعمل لفظ )*(

 .راتب ومنها من يستعمل لفظ ماهية أو أجر
   . ١٠٧ ص ٤السرية النبوية البن هشام ج) 2(
  .  ٣٥٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص ) 3(



 

 ٥٢٦

  اخلامتة
بقي لنا أن نتساءل عما حيدث إذا عدل من بيده اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية عن األصلح إىل من 

  هو أقل صالحية؟
ويعترب ذلك خيانة هللا ولرسوله، فنراه يقول فإن عدل عن األحق األصلح » ابن تيمية«حيذر شيخ اإلسالم 

 ألجل القرابة بينهما أو والء عتاقة أو صداقة أو موافقة يف بلد أو مذهب، أو طريقة أو جنس كالعربية إىل غريه
والفارسية والتركية والروسية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غري ذلك من األسباب، أو لضغن يف 

 : ودخل فيها ى عنه يف قوله تعاىلقلبه على األحق أو عداوة بينهما، فقد خان اهللا ورسوله واملؤمنني    

                  )مث قال)١  :       

                  )فإن الرجل حلبه لولده أو لعتيقه قد .)٢ 
يؤثره يف بعض الواليات أو يعطيه ما ال يستحقه، فيكون قد خان أمانته، وكذلك قد يؤثره زيادة يف ماله أو 
 حظه يأخذ ما ال يستحقه، أو حماباة من يداهنه يف بعض الواليات، فيكون قد خان اهللا ورسوله وخان أمانته

إذا ضيعت :  قال)( بل إنه روى عن البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب ،)٣(
 إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: يا رسول اهللا، وما إضاعتها؟ قال: األمانة فانتظر الساعة، قيل

 من ليسوا هلا بأهل، كان ذلك سبباً  فإذا وسدت األمور ووضعت الواليات واألعمال والوظائف بني أيدي،)٤(
يف هالك الدول واألمم، فمن األمانة اليت أمرنا بأدائها يف كل موقع من مواقع عملنا، أال نويل أمورنا إال أصلح 

  الناس هلا، فإن حنن فعلنا كان ذلك هو

                                     
  .  ٢٧ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي ) 1(
  .  ٢٨ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي ) 2(
  .  ٧ – ٥ ص – املرجع السابق – ابن تيمية) 3(
  .  ٢٧٩ باب رفع األمانة ص ١١فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج) 4(



 

 ٥٢٧

ذا يكون النظام  وب)١( السلم إىل مراقي العز واد، وإن خالفنا خولف بنا، وكان ذلك هالكنا ودمارنا
اإلسالمي هو أول من طبق مبدأ وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب وجعله أمراً حقيقياً وواجباً ال معدل 
عنه ويرجع ذلك إىل رغبة اإلسالم يف االستعانة بالعناصر البشرية القادرة على حتقيق مصاحل املسلمني وصيانة 

  .)٢( ط يف شاغلها من صفاتحقوقهم طبقاً لشروط شغل كل والية وما يشتر

                                     
 القاهرة – الفكر العريب ر دا– دراسة مقارنة بالنظم املعاصرة – نظام اإلدارة يف اإلسالم –ب حممد القطب طبلية القط. د) 1(

  .  ١٣٢هـ ص ١٣٩٨ –م ١٩٧٨ الطبعة األوىل –
سلسلة  – الس األعلى للتوعية اإلسالمية – القاهرة – مالمح الثورة اإلدارية يف اإلسالم –عبد العظيم منصور / األستاذ) 2(

  .  ٣٦ ص ٧دراسات يف اإلسالم العدد 



 

 ٥٢٨

  مراجع البحث
  . القرآن الكرمي: أوالً
  : كتب السنة وشروحها: ثانياً
لإلمام أيب عبد اهللا حممد النيسابوري املعروف باحلاكم املتوىف » املستدرك على الصحيحني يف احلديث« -١

  ).م١٩٦٩ مكتبة النهضة احلديثة –الرياض (هـ ٤٠٥سنة 
دث عبد اهللا بن حممود بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري املتوىف لإلمام احمل» صحيح البخاري« -٢

 ).القاهرة دار الشعب بدون تاريخ(هـ ٢٥٦سنة 
 بدون تاريخ ناشر الطبعة األوىل –القاهرة (هـ بشرح النووي ٢٦١املتوىف سنة » صحيح اإلمام مسلم« -٣

 ).م١٩٣٠ -هـ١٣٤٩
 وزارة األوقاف والشئون –الكويت (يق حممد ناصر األلباين حتق» خمتصر صحيح مسلم للحافظ املنذري« -٤

 ).م١٩٦٩ -هـ١٣٨٨ الطبعة األوىل –اإلسالمية 
 مطبعة أنصار السنة احملمدية –القاهرة (هـ ٦٥٦للحافظ املنذري املتوىف سنة » خمتصر سنن أيب داود« -٥

 ).م١٩٤٨ -هـ٣٦٧
 دار –القاهرة (يق أمحد حممد شاكر هـ ضبط وتعل٢٤١املتوىف سنة » مسند اإلمام أمحد بن حنبل« -٦

 ).م١٩٥١ -هـ١٣٧١املعارف 
لقاضي قضاة اليمن حممد بن علي بن حممد » نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار« -٧

 ).م١٩٥٢ الطبعة الثانية – مطبعة احلليب -القاهرة (هـ ١٢٥٠الشوكاين املتوىف سنة 



 

 ٥٢٩

  : سالميةكتب أحباث عن البنوك اإل: ثالثاً
 حبث مقدم –حسني شحاتة  حسني. د» الضوابط اإلدارية واحملاسبية لتطوير مسرية املصارف اإلسالمية« -١

  ).م١٩٨٥ أكتوبر ٢٥ – ٢٣ -هـ١٤٠٦ صفر ١١ – ٩ديب (للمؤمتر الثالث للمصارف اإلسالمية 
 للمؤمتر الثالث  حبث مقدم-حممود األنصاري .  د»دور العاملني يف تطوير مسرية البنوك اإلسالمية« -٢

 ).م١٩٨٥ أكتوبر ٢٥ – ٢٣هـ املوافق ١٤٠٦ صفر ١١ – ٩ديب (للمصارف اإلسالمية 
 االحتاد الدويل للبنوك –القاهرة  (–أمحد النجار .  د»ماذا قالوا؟ وماذا تقول؟: عن البنوك اإلسالمية« -٣

 ).م١٩٨٢اإلسالمية 
رسالة (حممد صالح حممد الصاوي . د» الممشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلس« -٤

 ).م١٩٨٤ جامعة األزهر – مكتبة كلية الشريعة والقانون – القاهرة –دكتوراه غري منشورة 
  : كتب اإلدارة املعاصرة واإلسالمية: رابعاً

 عني  مكتبة–القاهرة (سيد اهلواري . د» إدارة البنوك مع التركيز على البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية« -١
  ).م١٩٨٧مشس 

 ).م١٩٧٣ – ١٩٧١ دار الفكر –بريوت (رفيق العظم » أشهر مشاهري اإلسالم يف احلروب والسياسة« -٢
 – مكتبة األجنلو املصرية –القاهرة  (–ليلى تكال .  د–عبد الكرمي درويش . د» أصول اإلدارة العامة« -٣

 ).م١٩٧٢الطبعة الثانية 
 عامل –القاهرة  (–) رسالة دكتوراه(مخيس السيد إمساعيل . د» نة دراسة نظرية مقار–القيادة اإلدارية « -٤

 ). بدون تاريخ–الكتب 



 

 ٥٣٠

 ). بدون تاريخ– حسن جعنا –بريوت (عبد احلي الكتاين » التراتيب اإلدارية« -٥
 ).هـ١٣٩٢ – املطبعة السلطانية –القاهرة  (–أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم » اخلراج« -٦
 ).م١٩٧٤ بدون ناشر –القاهرة  (–) أيب حممد عبد امللك بن هشام املعافريالبن هشام » السرية النبوية« -٧
 –سليمان حممد الطماوي . د» السلطات الثالثة يف الرسائل العربية ويف الفكر السياسي اإلسالمي« -٨

 ).١٩٧٤ الطبعة األوىل – دار الفكر العريب –القاهرة (
 –القاهرة  (–سالم تقي الدين أمحد بن تيمية السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، لشيخ اإل -٩

 ).هـ١٣٧٨املطبعة السلفية ومكتبتها 
 الطبعة الرابعة - املطبعة السلفية –القاهرة  (–للقاضي أيب بكر بن العريب » العواصم من القواصم« -١٠

 ).هـ١٣٩٦
 الطبعة – القاهرة (–حممد بن علي بن طباطبا » الفخري يف اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية« -١١

 ).م١٩٤٦الثالثة 
 دار الفكر العريب –القاهرة  (–محدي أمني عبد اهلادي .  د»الفكر اإلداري اإلسالمي واملقارن« -١٢

 ).م١٩٧٣
 ١٩٦٥ ديسمرب ٣٠ – ٢١مؤمتر التنمية اإلدارية األول  (–علي بدران . د» املنظمة وقيادا اإلدارية« -١٣

 ).م معهد اإلدارة العامة بالقاهرة
حبث (حممد توفيق رمزي . د» ات احلديثة يف القيادة اإلدارية وأثرها يف اإلصالح اإلدارياالجتاه« -١٤

 .٣ص) ٤ معهد اإلدارة العامة وثيقة رقم – القاهرة –مقدم ملؤمتر التنمية اإلدارية األول 



 

 ٥٣١

أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي » األحكام السلطانية والواليات الدينية« -١٥
 الطبعة الثالثة - مكتبة مصطفى البايب احلليب–القاهرة  (-هـ٤٥٠وردي الشافعي املتوىف سنة املا

 ).م١٩٧٣
 ).م١٩٦٥ دار الكتاب العريب –القاهرة  (–عيسى عبده .  د»اإلدارة يف مراحل اإلنتاج والتوزيع« -١٦
 ).م١٩٣٤ دار الكتب املصرية –القاهرة  (–حممد كرد علي » اإلسالم واحلضارة العربية« -١٧
 الطبعة األوىل صفر – مكتبة وهبة –القاهرة  (–حممد البهي . د» اإلسالم واإلدارة واحلكومة« -١٨

 ).م١٩٧٨ يناير -هـ١٣٩٨
 ).م١٩٦٤ دار الفكر العريب –القاهرة  (–حممود حلمي . د» تطور اتمع اإلسالمي العريب« -١٩
 ).م١٩٧١ن ناشر  بدو–القاهرة  (–حممد السيد الدماصي . د» تولية الوظائف العامة« -٢٠
 مكتبة النهضة العربية –القاهرة  (–لويس كامل مليكة . د» سيكولوجية اجلماعات والقيادة« -٢١

 ).م١٩٦٣
حممد إبراهيم أبو » صفات ومسئوليات القائد التنفيذي يف النظام اإلسالمي ونظم اإلدارة املعاصرة« -٢٢

 ). رسالة ماجستري غري منشورة–شادي 
 ). م١٩٨١ جامعة األزهر – والقانون  كلية الشريعة–القاهرة (   
 دار –القاهرة  (–سليمان حممد الطماوي . د» عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة« -٢٣

 ).م١٩٧٦ الطبعة الثانية –الفكر العريب 
 ).م١٩٥٨ مكتبة األجنلو املصرية –القاهرة  (–عبد امللك عودة . د» مقدمة اإلدارة العامة« -٢٤



 

 ٥٣٢

 دار –القاهرة  (–القطب حممد القطب طبلية . د» ة يف اإلسالم مقارناً بالنظم املعاصرةنظام اإلدار« -٢٥
 ).م١٩٧٨ الطبعة األوىل –الفكر العريب 

  : كتب مترمجة: خامساً
 –القاهرة  (–حممد توفيق رمزي .  ترمجة د– وفرانك شروود –فيفنر . جون م» التنظيم اإلداري« -١

  ).م١٩٦٥مكتبة النهضة العربية 
كتاب مؤمتر املشاكل اإلدارية  (–خمتار محزة .  ترمجة د–أنتفلد . د» حلاجة املتزايدة إىل القيادة اإلداريةا« -٢

 ).م١٩٥٩ الطبعة األوىل – دار املعارف –م ١٩٥٩ أبريل ٢٩ – ٢١املنعقد بالقاهرة يف 
 ).م١٩٦٧اشر  بدون ن–القاهرة  (–إبراهيم الربلسي /  ترمجة األستاذ– دميوك - »اإلدارة العامة« -٣

  : موسوعات: سادساً
 –القاهرة  (– اجلزء الثالث - التنظيم يف البنوك اإلسالمية–املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية 

  ).م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ الطبعة األوىل –االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية 



 

 

  
  
  

  البحث السابع
  
  

  تنمية القوى العاملة
  مي واملعاصريف الفكر اإلداري اإلسال

  
  
  
  
  

  )*(حممد حسني خليل / دكتور

                                     
 .دكتوراه يف ختطيط وتنمية القوى العاملة )*(



 

 



 

 ٥٣٥

  : مقدمة
بسم اهللا سبحانه وتعاىل والذي ما فرط يف كتابه الكرمي من شيء، والصالة والسالم على سيدنا حممد 

  .عبده ورسوله وبعد
رن يذكر علماء الفكر اإلداري املعاصر أن تطور اإلدارة كأسلوب علمي، قد بدأ اعتباراً من أوائل هذا الق

ويرجعون الفضل . على يد حركة اإلدارة العلمية وما تبعها من مدارس أخرى، وخاصة املدرسة السلوكية
  .ألنصارها يف اكتشاف األصول واملبادئ اليت حتكم موضوعات اإلدارة املختلفة، متجاهلني اجلهود السابقة

 يف التوصل إىل معظم هذه األصول إال أن احلقيقة أن الفكر اإلداري اإلسالمي، قد سبق هذا الفكر املعاصر
  .واملبادئ، ولكن بعبارات وألفاظ خمتلفة تتفق مع العصر السائد

وتربز أمهية هذه الدراسة املوجزة أا كمحاولة واجتهاد علمي، تقوم على إثبات فرض معني يتمثل يف أن 
ة كأحد جماالت اإلدارة، ما هو ما توصل الفكر اإلداري املعاصر إليه من مبادئ وأصول يف تنمية القوى العامل

إال انعكاس إىل ما سبق أن توصل إليه الفكر اإلداري اإلسالمي من خالل مصادره املختلفة، واليت تتمثل يف 
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة رضي اهللا عنهم وكذلك القادة اإلسالميني يف العصور 

  .اإلسالمية التالية
وصل إليه الفكر اإلداري اإلسالمي كان معرباً عنه بألفاظ وعبارات أخرى وبأسلوب يتفق مع ورمبا ما ت

 إال أن يعيد –وما على الدارس للفكر اإلداري املعاصر . طبيعة العصر حينذاك، ولكنه يف نفس املضمون
  .يناستقراء هذا الفكر يف مصادره املختلفة حىت يالحظ وبوضوح وجود هذه الرابطة بني الفكر



 

 ٥٣٦

وال يعين ذلك أن هذه الدراسة هي جمرد حماولة لتطويع ما جاء مبصادر الفكر اإلداري اإلسالمي حىت 
  .يتطابق مع ما توصل إليه الفكر اإلداري املعاصر

حاشا اهللا أن يكون هذا هو اهلدف، فالقرآن كمصدر للفكر اإلداري اإلسالمي شرعه اهللا لكل زمان 
  .ومكان

األول يتناول دور العلم والتدريب يف جمال تنمية القوى العاملة يف . ثالثة مباحثوتتضمن خطة الدراسة 
ويتناول . الفكر اإلداري املعاصر واإلسالمي مع إيضاح النتائج املستخلصة اليت تثبت مدى صحة فرض الدراسة

 توصالً إىل مدى املبحث الثاين دور حتقيق عامل رضاء الفرد العامل عن عمله يف حتقيق التنمية يف الفكرين
ويعاجل املبحث الثالث عالقة تنمية القوى العاملة مبراعاة مبدأ هام يتمثل يف مراعاة مطابقة . صحة فرض الدراسة

مكونات اجلهد اإلنساين للفرد العامل مع مواصفات العمل من هذه املكونات يف الفكرين، توصالً إىل مدى 
  .صحة فرض الدراسة

كون قد أسهم من خالل هذه الدراسة يف اجلهود اليت تبذل يف الرجوع إىل وختاماً يأمل الباحث أن ي
 : وصدق سبحانه وتعاىل. واهللا نسأله التوفيق والسداد. الشريعة اإلسالمية الغراء            

  )سط اخلبري احملصي املبدي ، رب زدين علماً، سبحانك سبحانك أنت العزيز احلكيم العليم القابض البا)١
  .الغين املغين اهلادي الباقي

                                     
  .  ٣٨ من اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 1(



 

 ٥٣٧

  : مبحث متهيدي
بالرغم ملا كان لإلدارة يف صدر اإلسالم من أمهية خاصة، إال أا مل تكن يف صورة مبادئ وأصول علمية 

اخلربة حمددة ومعروفة كما هو معروف اآلن، بل كانت تعتمد يف الدرجة األوىل على املهارة الفردية والذهنية و
وكانت اإلدارة يف صدر اإلسالم متتد روافدها من نصوص القرآن الكرمي وأقوال السنة . وحسن تقدير األمور

  .النبوية، وكذلك أقوال الصحابة وتصرفام من القادة يف عصور اإلسالم املتعاقبة
ة، واليت كانت تسود ويقوم هذا الفكر اإلسالمي يف اإلدارة على أساس جمموعة من القيم اإلسالمية السامي

اتمع اإلسالمي يف ذلك الوقت، وباملقارنة نكتشف أا نفسها اليت قامت عليها مدارس اإلدارة احلديثة 
  .وخاصة املدرسة السلوكية ولكن يعرب عنها بطريقة أخرى

  إىل إثبات صحة فرض معني يتمثل يف إثبات أن ما توصل إليه– كما سبق الذكر –ودف هذه الدراسة 
علماء الغرب اليوم من مبادئ يف جمال تنمية القوى العاملة، ما هي إال صدى وفروع ملا يف جذور الفكر 

وتقوم هذه الدراسة كمحاولة علمية إلثبات الغرض . اإلداري اإلسالمي، ولكن رمبا حتت مسميات أخرى
  : السابق على اعتبارات معينة هي

  : مي اإلميان بأمهية ومشول الدين اإلسال–أوالً 
إن الدين اإلسالمي مل يكن يف يوم ما قيدا على حرية الفكر وخاصة يف جمال املعامالت واليت من بينها 

فما توصل إليه العلماء حديثاً ما هو إال . فليس هناك تعارض بني الدين والعلم يف جماالته املختلفة. اإلدارة
نا عنها عصور التخلف اليت فرضتها علينا القوى صياغات جديدة ملا توصل إليه أجدادنا منذ قرون، ولكن شغلت

  األجنبية باإلضافة إىل ما وصل إليه املسلمون من وهن



 

 ٥٣٨

  .وابتعاد عن الدين، فلم حيدث هلا متابعة أو تطوير أو صياغة حمددة كأصول عامة
 : يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي                    )١(، 

             )٢(                      )٣(.  
  :  إعادة االستقراء–ثانياً 

، وكذلك أقوال )(سول تعتمد هذه الدراسة على إعادة استقراء اآليات الكرمية وأقوال وأفعال الر
وذلك بغية إثبات أن ما توصل إليه علماء اليوم يف . اخللفاء الراشدين والقادة األوائل يف عصور اإلسالم املختلفة

وال يعين ذلك أن يكون هذا اإلثبات . جمال تنمية القوى العاملة كأحد جماالت اإلدارة كان موجوداً يف اإلسالم
ولكنها . ن والسنة النبوية أو غريها من املصادر ليتمشى مع هذه املبادئ احلديثةمن خالل تطويع ما جاء بالقرآ

حماولة علمية إلثبات أن هذه املبادئ احلديثة ما هي إال ترديد وصيغة وشكل جديد ملبادئ وقواعد سبق أن نص 
لقادة  أو الصحابة أو ا)(، أو جاءت كقول أو فعل للنيب )(عليها يف كتاب اهللا أو سنة رسوله 

  .اإلسالميني
  :  عدم الوقوف عند األلفاظ بل عند املعاين–ثالثاً 

إن بعض القواعد واملبادئ اليت حتكم تنمية القوى العاملة اليوم صيغت يف مفاهيم ومصطلحات وألفاظ 
  .معينة، مل يعرفها اإلسالم بنفس هذه األلفاظ ولكن عرفت مبعناها ومفهومها وبألفاظ أخرى

                                     
  .  ٨٩ آية – سورة اإلسراء –القرآن الكرمي ) 1(
  .  ٣٨ آية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 2(
  .  ٥٨آية  – سورة الروم –القرآن الكرمي ) 3(



 

 ٥٣٩

 الفكر اإلسالمي يف جمال اإلدارة بصفة عامة ويف جمال تنمية القوى العاملة بصفة خاصة، لذلك فإن دراسة
بل التطرق بقدر من . يتطلب يف كثري من األحيان عدم الوقوف عند األلفاظ املستخدمة يف صياغة مبادئها

فكما هو معروف أن . ئاإلمعان والتركيز والقياس إلثبات أا أصل لكثري ملا توصل إليه علماء اليوم من مباد
.. اإلدارة مل يتم تناوهلا باألسلوب العلمي إال يف أوائل القرن احلايل على يد أنصار مدرسة اإلدارة العلمية

  .وكانت قبل ذلك حماوالت قد ختطئ أو تصيب



 

 ٥٤٠

  املبحث األول
  »العلم والتدريب«

العاملة، من خالل رفع مستوى يعترب كل من العلم والتدريب من أهم الوسائل اليت حتقق تنمية القوى 
وفيما . األداء نتيجة ملا اكتسبه الفرد العامل من تعلمه املعارف املختلفة، وملا اكتسبه من مهارة ألداء عمل معني

  .يلي سنعرض ألمهية ومفهوم العلم يف الفكر اإلداري املعاصر واإلسالمي، ويتبع ذلك عرض للنتائج املستخلصة
  : ملعاصر الفكر اإلداري ا–أوالً 

فالتدريب وما يشمله من . يعترب العلم والتدريب من أهم الوسائل اليت حتقق التنمية اإلدارية للقوى العاملة
أساليب وبرامج يؤدي إىل رفع مستوى أداء األفراد، وتتم العملية التدريبية من خالل اإلشراف والتوجيه من 

كما تتم العملية . رص على أن يكونوا قدوة حسنة هلمجانب القادة والرؤساء ملرءوسيهم أثناء العمل، مع احل
  .التدريبية أيضاً من خالل أنشطة تدريبية معينة خارج أو داخل مكان العمل

ودف العملية التدريبية من بني ما دف إىل إعادة تشكيل سلوك األفراد حبيث يكتسبون أمناطاً سلوكية 
  .ة وكفاءةجديدة قادرة على حتقيق أهداف املنظمة بفاعلي

وإذا كان التدريب يركز أساساً على اجلوانب التطبيقية يف جمال عمل معني، فإن هذا التطبيق يكون يف 
لذلك فإن التدريب يشمل يف جزء منه على . ضوء أصول نظرية سبق أن توصل إليها العلم بفروعه املختلفة

   على حل ما يواجه من فالتعليم ميد الفرد العامل بالعلم كمعارف عامة تساعده. التعليم



 

 ٥٤١

  .ة ألداء عمل معنيحمواقف ومشكالت، بينما التدريب يركز على اكتساب الفرد الكيفية الصحي
فالتعليم يهدف أساساً إىل إكساب الفرد . ويفرق علماء الفكر اإلداري املعاصر بني التعليم والتدريب
ا وإثبات صحتها، وال يركز على اجلانب املعرفة النظرية لألصول واحلقائق العلمية مع تفسريها وحتليله

. التطبيقي، وذلك بغية تنمية قدرة الشخص على التفكري املنطقي والقدرة على التحليل واالستنتاج واالستنباط
بينما التدريب يهدف أساساً إىل الناحية التطبيقية هلذه املعارف النظرية يف جمال معني من جماالت العمل 

  .املختلفة
ك يسعى إىل زيادة القدرة األدائية لعمل معني من خالل التمثيل ومعرفة القواعد والتعليمات فالتدريب بذل

  .املنظمة ألداء هذا العمل بالذات سواء أكان إلنتاج سلع أو لتقدمي خدمات
وعلى ذلك فالتعليم وسيلة إلعداد الفرد لكي يتأهل ويتدرب على أداء عمل معني، من خالل إكسابه 

ملعلومات، بينما التدريب يعد وسيلة لرفع مهارة الفرد العامل سواء الفنية أو اإلدارية أو بعض املعارف وا
  .السلوكية، والتخلص من أمناط السلوك السلبية ليحل حملها أمناط سلوكية حسنة وفعالة وإجيابية

  :  الفكر اإلداري اإلسالمي–ثانياً 
  :  العلم-١

تباع املنهج العلمي يف التفكري وكرم العلماء، فيقول سبحانه لقد حث اإلسالم على العلم والتزود به وا
 : وتعاىل                        

             )١(.  

                                     
  .  ٤ – ١ اآلية – سورة العلق –القرآن الكرمي ) 1(



 

 ٥٤٢

 القراءة وهي مفتاح تلقي العلم، وتشري إىل القلم وهو آلة )(إن تضمن أول آية نزلت على النيب 
 ألعظم دليل على تكرمي اإلسالم للعلم وحث الفرد على اكتسابه حىت تسهل عملية تنميته وتطوير –تسجيلية 

  .قدراته ومهاراته ألداء عمله
 : قال اهللا تعاىل                  )وتشري هذه اآلية .)١ 

 : وقال سبحانه وتعاىل. الكرمية إىل تكرمي العلماء         )وهو أمر من اهللا إىل نبيه .)٢ 
 لإلنسان وما يتمتع به من عقل قادر على التفكري أن حيرص دائماً على التزود بالعلم، ألن العلم مسة مالزمة

  .واالبتكار
  : وقال سبحانه               )٣(.             

           )ضرورة أن يتسلح الفرد بالعلم لكي  وتشري هاتان اآليتان إىل.)٤ 
  . أمور دنياه– ومن باب أوىل –يناقش أمور دينه وبالتايل 

 : وقال سبحانه                             

      )تشري هذه اآلية بكل وضوح إىل أمهية وحسن تقدير من حيصل على العلم وأنه  و.)٥
  .سبحانه فضله عن غريه من املؤمنني

  :  يف تقدير العلم واحلث على التزود به ما يلي)(ومن أقوال الرسول 
- اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع  )٦(.  

                                     
  .  ١١ اآلية – سورة اادلة –القرآن الكرمي ) 1(
  .  ١١٤ اآلية – سورة طه –القرآن الكرمي ) 2(
  .  ٣ اآلية – سورة احلج –القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٨ اآلية – سورة احلج –القرآن الكرمي ) 4(
  .  ١٥ اآلية –ورة النمل  س–القرآن الكرمي ) 5(
  ).  ١٢٩٥(رواه أمحد وابن حبان واحلاكم ، انظر صحيح اجلامع ) 6(



 

 ٥٤٣

- به، وصدقة جارية، وولد صاحل يدعو لهعلم ينتفع: إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث   )١(. 
- إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل  )٢(. 
- ارجعوا إىل أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم  )٣(. 
- من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اهللا له به طريقاً إىل اجلنة  )٤(. 

  .)٥( م قرينان، فكن عاملاً باهللا عامال لهإن العمل والعل: كما كتب عمر إىل عماله
   : التدريب-٢

 : قال اهللا تعاىل                   )تشري اآلية إىل أمهية .)٦ 
ن إعداد الفرد اإلعداد السابق والذي ال يتأتى إال من خالل التدريب، فالتدريب على أمور معينة يعين حس

  .املسبق ألداء عمله بكفاءة ومهارة أفضل
 مهارة الفرس يف الرماية، اهتم عليه الصالة والسالم بتدريب املسلمني على )(وحينما أدرك الرسول 

 وكررها )٧(  أال إن القوة الرمي: الرمي بغية رفع مستوى كفاءم، ويف ذلك قال عليه الصالة والسالم
  .ثالثاً
  .اذ املسجد ميداناً للتدريب على الرميمسح باخت -
 .شارك الرسول بنفسه يف التدريب على الرمي -
- ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إيل من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي مث نسيه فليس منا  )٨(. 

                                     
  .  رواه مسلم يف صحيحه بنحوه يف كتاب الوصية) 1(
  .   يف كتاب العلم– واللفظ له –رواه البخاري يف كتاب الفنت ، ومسلم ) 2(
  .  رواه البخاري ومسلم) 3(
  ).  ٦٢٩٨(ح اجلامع أخرجه الترمذي ، انظر صحي) 4(
  .  ١٠٦اإلدارة اإلسالمية يف عز العرب ، ص : حممد كرد علي ) 5(
  .  ٦٠ اآلية – سورة األنفال –القرآن الكرمي ) 6(
  .  رواه مسلم يف كتاب اإلمارة) 7(
  .  ٢٣٦رواه النسائي بنحوه ، انظر ضعيف سنن النسائي رقم ) 8(



 

 ٥٤٤

ست وقد انعك. كل ذلك يشري إىل أمهية التدريب قبل القتال وبالتايل قبل أداء أي عمل آخر من باب أوىل
  .أمهية التدريب فيما مسح به عليه الصالة والسالم بأن يتم التدريب على الرمي يف املسجد

كان األسلوب املتبع يف العصر اإلسالمي هو املقابلة الشخصية مع الوالة وحكام األقاليم إللقاء التعليمات 
يبهم ونقل اخلربات إليهم ونقل اخلربات إليهم، كما استخدم أسلوب إرسال الكتب إىل الوالة حملاولة تدر

  .وتزويدهم بالتوجيهات والتعليمات حىت ميارسوا عملهم على أحسن مستوى
فإن كل صانع هو « )١( ومن أمثلة ذلك ما كتبه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل سعد بن أيب وقاص

إن «:  أدائهم للعمل فقالوكثرياً ما قال عمر لكتابه وعماله بعض النصائح اليت تزيد من كفاءة. »أعلم بصنيعته
القوة على العمل أن ال تأخروا عمل اليوم لغد، فإنكم إذا فعلتم ذلك تزايدت عليكم األعمال فال تدرون بأيها 

  .)٢( »تبدءون وال بأيها تؤخرون
ال تبيعن كثرياً بقليل، وخذ لنفسك «: كما أوصى معاوية بن أيب سفيان ألحد أقاربه ممن استخدمه فقال

إذا أعطيت عهداً فف به، وال خترجن منك أمراً حىت تربمه، فإذا خرج فال يردن «: ، وقال آلخر»من نفسك
 وتشري هذه النصائح يف التدريب اجليد إىل اكتساب السلوك الوظيفي )٣( »عليك، وال تطيعن أحداً يف غري حقه

  .اجليد وأسلوب اختاذ القرار
اس بسياسة واحدة فيكون مقامنا مقام رجل واحد، ولكن إنه ال ينبغي أن نسوس الن«: وقال معاوية أيضاً

 ويشري هذا القول إىل ضرورة .)٤( »تكون أنت للشدة والغلظة وأكون أنا للرأفة والرمحة، فيستريح الناس بيننا
  اختالف

                                     
  .  ١٠٩ ، ١٠٦ ، ٨٧ ، ٧١ ، ٧٠،  ٤٣ ، ٣٥مرجع سابق ص : حممد كرد علي ) 1(
  .  املرجع السابق) 2(
  .  نفسه) 3(
  .  نفسه) 4(



 

 ٥٤٥

  .برامج التدريب باختالف املتدربني وذلك قياساً على تنوع سياسة ومعاملة الناس
أداوي أدواءكم بالسيف، وال أبلغ السيف ما كفاين السوط وال أبلغ السوط ما وإين واهللا ال «: كما قال

. )١( »...كفاين الدرة، وال أبطئ عن األوىل إن مل تصلحوا عن األخرى، ناجزاً بناجز، ومن حذر كمن بشر
  .ويشري هذا القول إىل بعض أمناط السلوك اإلجيابية اليت يهدف التدريب إىل إكساا للمتدربني

انظر يا بين إىل أهل «: ل عبد امللك البنه ملا أسند إليه إمارة مصر ويف ذلك إرشاد إىل السلوك احلسنوقا
عملك فإن كان هلم عندك حق غدوة فال تؤخره إىل عشية، وإن كان لك عشية فال تؤخره إىل غدوة، أعطهم 

ب، فإم إن ظهر هلم منك حقوقهم عند حملها تستوجب بذلك الطاعة منهم، وإياك أن يظهر لرعيتك منك كذ
كذب مل يصدقوك يف احلق، واستشر جلساءك وأهل العلم فإن مل يستنب لك فاكتب إيل يأتيك رأيي فيه إن 

الغضب، واحبس عقوبتك ) شدة(شاء اهللا، وإن كان بك غضب على أحد رعيتك فال تؤاخذه به عند سورة 
  .)٢( »ءة فيكونوا أصحابك وجلساءكمث انظر إىل أهل احلسب والدين واملرو... حىت يسكن غضبك

إن العمل والعلم قرينان فكن عاملاً باهللا عامالً له، فإن «: كما كتب عمر بن عبد العزيز إىل أحد عماله
 وهذا يشري إىل أن عملية التدريب تشمل يف جزء منها .)٣( »أقواماً علموا ومل يعملوا فكان علمهم عليهم وباالً

  . األداء السليم لعلم ماعلماً ويف جزء منها كيفية

                                     
  .  نفسه) 1(
  .  نفسه) 2(
  .  نفسه) 3(



 

 ٥٤٦

يف العقوبة وينهاهم عن اإلسراف حىت يف القراطيس ) الشدة والتنكيل(وكان عمر ينهى عماله عن املثلة 
أدق «: ويف نفس املعىن قال ألحد عماله.  وذلك لتقليل التكاليف اليت تصرف من بيت املال.اليت يكاتبونه فيها

 .)١( »ين أكره أن أخرج من أموال املسلمني ماالً ينتفعون بهقلمك وقارب بني سطورك، وامجع حوائجك فإ
وتشري هذه النصائح إىل تشكيل سلوك العاملني ليكون أكثر إجيابية، كما تفيد إىل ضرورة االقتصاد يف 

  .فالتدريب كأحد وظائف اإلدارة يهدف إىل أداء العمل بأقل تكلفة ممكنة. التكاليف يف أداء العمل
 إن أحسن ما كتب يف آداب امللوك وسريهم كتاب طاهر بن احلسني البنه )٢( ن خلدونوجاء يف مقدمة اب

عبد اهللا بن طاهر ملا واله املأمون مصر فكتب إليه أبوه طاهر كتابه املشهور عهد إليه فيه ووصاه جبميع ما 
جيهات واإلرشادات وجاء ذا الكتاب بعض التو. حيتاج إليه يف دولته وسلطانه من اآلداب الدينية واخللقية

  : لتحسني األداء وتشكيل سلوك الوايل منها ما يلي
  .»ال متيلن عن العدل فيما أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو لبعيد« -
عليك باالقتصاد يف األمور كلها فليس شيء أبني نفعاً وال أخص أمناً وال أمجع فضالً منه، والقصد داعية « -

 .»إىل الرشد، والرشد دليل التوفيق

فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن م، وارفضه بعينك ذلك على « -
وال مينعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل املسألة والبحث .. استطاعتهم ورياضتهم

 .»عن أمورك واملباشرة ألمور األولياء والنظر يف حوائجهم

اشدد لسانك عن قول الكذب والزور، وأبغض أهل أغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك، و« -
 .»النميمة

                                     
  .  نفسه) 1(
  .   وما بعدها١٧٢مقدمة ابن خلدون طبعة دار الشعب ، القاهرة ص : ابن خلدون ) 2(



 

 ٥٤٧

  .»إياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاء، فإن ذلك سريع إىل نقص الرأي وقلة اليقني باهللا عز وجل« -
وذوي العقل والرأي ) اخلربة(أكثر مشاورة الفقهاء واستعمل نفسك باحللم وخذ من أهل التجارب « -

 .»واحلكمة
والشبهات، وامض إلقامة احلدود وأقلل العجلة، وابعد عن الفجر والقلق، واقنع تورع عن النطق « -

بالقسم، وانتفع بتجربتك، وانتبه يف صحتك واسدد يف منطقتك، وأنصف اخلصم، وقف عن الشبهة، 
 .»وأبلغ يف احلجة، وال تأخذك يف أحد من رعيتك حماباة وال جماملة وال لومة الئم

ؤخره لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أموراً وحوادث تلهيك عن وافرغ من عمل يومك وال ت« -
فإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمال . واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب مبا فيه. عمل يومك الذي أخرت

يومني فيشغلك ذلك حىت تعرض عنه، وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت بذلك نفسك ومجعت أمر 
 .»سلطانك

س عليك وأرهم وجهك وسكن هلم حواسك، واخفض هلم جناحك، وأظهر هلم وأكثر اإلذن للنا« -
بشرك، ولن هلم يف املسألة واملنطق، واعطف عليهم جبودك وفضلك، وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب 

 .»نفس
وليكن أكرم دخالئك وخاصتك عليك من رأى عيباً .. أكثر من جمالسة العلماء ومشاورم وخمالطتهم« -

 .»ك من إاء ذلك إليك يف ستر، وإعالمك مبا فيه من النقصمل متنعه هيبت
انظر عمالك الذين حبضرتك وكتابك، فوقت لكل رجل منهم يف كل يوم وقتاً يدخل فيه بكتبه « -

ومؤامريه وما عنده من حوائج عماله وأمور الدولة ورعيتك، مث فرغ ملا يورد عليك من ذلك مسعك 
 .» والتدبر لهوبصرك وفهمك وعقلك وكرر النظر فيه



 

 ٥٤٨

كل هذه النصائح والتوجيهات تعكس معظم القواعد اخلاصة بأساليب تدريب القادة وحماولة تشكيل 
سلوكهم حىت يصبحوا أفضل يف معاملة مرءوسيهم وأقدر على اختاذ القرار الرشيد، واتباع سياسة الباب 

الهتمام وهو ما ينادي به الفكر املفتوح لكي يتعرف القائد على آراء ومقترحات مرءوسيه والنظر بكل ا
  .اإلداري املعاصر

  :  النتائج املستخلصة–ثالثاً 
يتضح مما سبق أن الفكر اإلداري يف اإلسالم كان يهتم بتنمية القوى العاملة من خالل العلم والتدريب، 

 ولكنه امتد بعد وكان حيث على تلقي العلم والتزود به، وإن كان التركيز اقتصر أساساً على التفقه يف الدين،
  .ذلك إىل غريه من جماالت العلم

. كذلك كان هناك اهتمام واضح بالتدريب كإحدى وسائل حتقيق تنمية العاملني ورفع مستوى أدائهم
ولكنه كان مركزاً على احملاكاة، والقدوة واالجتماعات املباشرة مع الوالة لنقل اخلربات وإصدار التوجيهات، 

إلشراف والتوجيه، وإرسال الكتب اليت كانت تشمل الكثري من التوجيهات وكذلك من خالل عملييت ا
  .العظيمة إلعادة تشكيل سلوك األفراد حىت يصبح أكثر إجيابية، وخباصة القادة يف مستويام املختلفة

وكان التدريب يف ذلك العصر يقوم أساساً على تربية النفس وتزويدها مببادئ العقيدة اإلسالمية، حىت 
  . أن يكتسب الفرد العامل أمناطا سلوكية جديدة بناءة وإجيابية، وحىت يكون قدوة لغريهميكن

مل يكن التدريب يتم من خالل إعداد برامج تدريبية يتلقاها املتدرب خارج نطاق العمل، وهو أمر يتفق 
عاملة كان ميارس  وكأسلوب لتنمية القوى ال–فالتدريب يف العصر اإلسالمي . مع مستوى احلياة يف هذا الوقت

  داخل العمل



 

 ٥٤٩

ومن خالل املقابلة الشخصية واإلشراف والتوجيه والقدوة احلسنة، وإرسال الكتب اليت كانت حتتوي على 
نصائح لتشكيل سلوك العاملني حبيث يعدلوا عن أمناط سلوكهم احلالية أو يكتسبوا أمناطاً جديدة للسلوك 

  .الوظيفي أكثر إجيابية
م بني التعليم والتدريب ولكن مزج بينهما حتت مسمى التعلم، وكان أهم مرجع كذلك مل يفرق اإلسال

  .علمي لذلك هو القرآن الكرمي والسنة النبوية، وأقوال اخللفاء الراشدين ومن تبعهم من قادة عظام
 وقد ركز التدريب يف الفكر اإلداري يف اإلسالم على حماولة التأثري البناء يف سلوك األفراد العاملني
وتعليمهم أمناطا جديدة من السلوك الوظيفي تقوم على اتقاء اهللا وخشيته وحتقيق العدالة، وإزكاء الرقابة الذاتية 

  .والضمري يف أداء العمل



 

 ٥٥٠

  املبحث الثاين
  حتقيق رضاء الفرد عن عمله

  :  الفكر اإلداري املعاصر–أوالً 
 العاملة من خالل احلصول على رضاء الفرد عن يشري الفكر اإلداري املعاصر إىل إمكان حتقيق تنمية القوى

عمله، إذ إن ذلك سيؤدي إىل رفع روحه املعنوية وبالتايل رفع مستوى أدائه وإنتاجيته وهو غاية برامج تنمية 
  .القوى العاملة

 أسلوب حتقيق رضاء الفرد عن )١( ولكن أنصار هذا الفكر خيتلفون أساساً يف مدرستني فكريتني من حيث
ألوىل وهي مدرسة اإلدارة العلمية ترى أن حتقيق رضاء الفرد هذا يكون عن طريق االهتمام باجلانب ا. عمله

املادي للعمل من خالل حسن تنظيمه باستخدام مبدأ تقسيم العمل وصوالً إىل الطريقة املثلى ألدائه وبالتايل 
  .يف مرحلة تاليةاحلصول على أكرب قدر من اإلنتاجية واألجر وبالتايل يتحقق رضاء الفرد 

بينما يرى أنصار املدرسة الثانية وهي املدرسة السلوكية واليت يرى أنصارها أن حتقيق رضاء الفرد عن 
ويكون حتقيق هذا . عمله يكون من خالل االهتمام بالفرد القائم بالعمل أكثر من االهتمام بتنظيم العمل نفسه

ية، واليت يؤدي إشباعها إىل رفع الروح املعنوية للفرد الرضاء من خالل إشباع احلاجات االجتماعية والنفس
  .العامل وبالتايل مستوى أدائه وإنتاجيته، حىت ولو مل حيدث تغيري يف األجر

                                     
  .   وما بعدها٥٨٣م ص ١٩٧٦ مكتبة عني مشس – القاهرة – األصول واألسس العلمية – اإلدارة –دكتور سيد اهلواري ) 1(



 

 ٥٥١

فيقرر .  صاحب مدرج احلاجات لدى الفرد العامل)١(ولعل من أبرز علماء املدرسة السلوكية هو مازلو 
ا أمهية تصاعدية أو هرمية، مبعىن أن احلاجة اليت متثل األمهية هذه احلاجات هل. أن هناك مخس حاجات لإلنسان

األوىل ال بد من إشباعها بدرجة مقبولة أوالً، قبل أن تتولد أو تنشأ لدى اإلنسان احلاجة للسعي واحلصول على 
  : وهذه احلاجات اخلمس هي.. احلاجة التالية وهكذا

  .عية كالطعام واملسكن والراحة واحلرارةاحلاجات الضرورية أو األولية أو العادية أو الطبي -١
 .احلاجة إىل األمان ضد األخطار وضمان دخل وعمل دائم -٢
 .احلاجات االجتماعية مثل احلاجة إىل االنتماء إىل مجاعة، واحلاجة إىل العطف واحلنان واحلب -٣
احلرية يف العمل احلاجة إىل التقدير الشخصي مثل الشهرة والشعور باألمهية الذاتية واالستقالل الذايت و -٤

 .وكسب حب اآلخرين
 .احلاجة إىل إثبات الذات مثل التطلع إىل رغبات عليا وحتقيق أهداف عظيمة والطموح واالكتفاء الذايت -٥

يسعى اإلنسان إىل إشباع حاجاته املختلفة واملتدرجة حىت إذا وصل إشباعها يف املستوى األول إىل درجة 
ه يف املستوى التايل وهكذا حىت يصل إىل املستوى األعلى من مدرج معقولة، انتقل سعيه إىل إشباع حاجات

  .احلاجات
لذلك دف برامج . ونظراً ألمهية إشباع هذه احلاجات االجتماعية والنفسية، يف حتقيق رضاء الفرد العامل

  تنمية القوى العاملة إىل حتقيق هذا 

                                     
(1) Mazlow, A.H., A Theory of Human Motivation, the Psychological Roview; Vd. 50, No 4, 

July, 1943 , pp. 370 – 396  . 



 

 ٥٥٢

  .»اختاذ القرارات«االتصاالت الرضاء من خالل عناصر العملية اإلدارية وخاصة التنظيم و
ويعين ذلك أنه لكي حتقق برامج تنمية القوى العاملة أهدافها يف حتقيق مستوى أفضل من األداء 

  .واإلنتاجية، فإن األمر يتطلب احلصول على رضاء الفرد العامل من خالل إشباع حاجاته االجتماعية النفسية
  :  الفكر اإلداري يف اإلسالم–ثانياً 

ي سيتم إيضاح أن ما توصل إليه الفكر اإلداري املعاصر بالنسبة لتحقيق رضاء الفرد من خالل فيما يل
سواء يف القرآن الكرمي أو . إشباع حاجاته االجتماعية والنفسية، سبق أن ورد يف الفكر اإلداري اإلسالمي

  .السنة النبوية الشريفة أو غريها من أقوال الصحابة والقادة اإلسالميني
يلي نعرض للحاجات االجتماعية والنفسية للفرد العامل واليت توصل إليها الفكر اإلداري املعاصر وفيما 

مث نورد . واليت ال بد من إشباعها لتحقيق رضاء الفرد وبالتايل رفع روحه املعنوية وزيادة مستوى أدائه وإنتاجيته
ان التعبري عنها خمتلفا من حيث اللفظ ما يشري إىل هذه احلاجات يف الفكر اإلداري اإلسالمي ولكن رمبا ك

  .وليس كذلك بالنسبة للمضمون واملعىن
  :  احلاجات العادية أو األولية-١

وحيث اإلسالم على إعطاء كل ذي حق . ويكون إشباع هذه احلاجات األولية من خالل األجر املناسب
 : ول سبحانه وتعاىلفيق. حقه ومنها دفع األجر املناسب والذي يكفي إلشباع حاجاته األساسية   

         )١(.                    )ولنا .)٢ 
  مثال واضح أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وهو الذي أنشأ ديوان اجلند 

                                     
  .  ٣٠ اآلية – سورة الكهف –القرآن الكرمي ) 1(
  .  ١٩٥ اآلية – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 2(



 

 ٥٥٣

 وتقدير العطاء املناسب هلم ملدة عام والذي يغطي تكاليف املعيشة )١( ت راحتهمحلصر أمساء اجلند وتنظيم أوقا
  .وذلك بعد أن قرر عمر تفرغ اجلند ألعمال اجلندية وعدم االشتغال بأعمال أخرى. هلم وألسرهم

ذلك أنه على مر العصور اإلسالمية األوىل كانت تقدر األعطيات على أساس الكفاية حبيث تغطى 
فقد سوى أبو بكر يف العطاء بني الناس كبريهم وصغريهم احلر منهم واململوك . يشة للفرد وأسرتهتكاليف املع

  . مث جاء عمر بن اخلطاب وفاضل يف العطاء حسب السبق إىل اإلسالم وحسن األثر يف الدين)٢( الذكر واألنثى
  :  احلاجة إىل األمان-٢

امل ضد األخطار واإلصابات وضمان استمرارية ويتمثل إشباع هذه احلاجة من خالل تأمني الفرد الع
ودف هذه الوسائل املختلفة إىل حتقيق شعور الفرد باألمان بالنسبة للمستقبل وبالتايل يستطيع أن . العمل

  .يركز يف عمله ويعطي جهداً أكرب يف أداء العمل
 عن طريق إميان داخلي واحلقيقة كان اجتاه اإلسالم إىل إشباع هذه احلاجة ليس بوسائل خارجية، ولكن

وأن هذا الرزق سيكفي إلعاشته هو وأسرته . بأن رزقه وأجره على اهللا وأن اهللا ال يضيع أجر من أحسن عمال
ويؤدي هذا اإلميان الداخلي إىل إزالة القلق على املستقبل الوظيفي وهم احلصول على الرزق . ولن ميوت جوعاً

  . أو الرزقواحلرص على استمرار الوظيفة كمصدر للدخل
  : ويقول سبحانه وتعاىل يف موضوع الرزق أو الدخل

                                     
  .  ٢١٦ ص – مرجع سابق –ابن خلدون ) 1(
  .  ٢٤ ص – اخلراج –أبو يوسف ) 2(



 

 ٥٥٤

-                               )١(.  
-                                    

   )٢(. 
-            )٣(. 
-                    )٤(. 
-              )٥(. 
-                               )٦(. 
-                             

             )٧(. 
-                                )٨(. 
-                     )٩(. 
  :  احلاجات االجتماعية-٣

  وتتمثل هذه احلاجات أساساً يف احلاجة إىل االنتماء إىل مجاعة إذكاء
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 ٥٥٥

  : قال سبحانه وتعاىل. لروح اجلماعة ليستظل بظلها ويتمتع حبمايتها الفرد            

            )( وقال رسول اهللا .)١(: اثنان خري من واحد، وثالثة خري من
  .)٢(  اثنني وأربعة خري من ثالثة، فعليكم باجلماعة فإن اهللا ال جيمع أميت إال على هدى

 والرمحة من خالل حسن املعاملة ومن أمثلة هذه احلاجات االجتماعية احلاجة إىل الشعور باحلب والعطف
ويؤكد اإلسالم على هذه احلاجات وحيث على ضرورة إشباعها، وضرورة تواجد املودة . ومراعاة شعور الغري

  .والرمحة وحسن العالقات بني األفراد وذلك حىت حيدث رضاء الفرد وبالتايل زيادة مستوى أدائه وإنتاجيته
  :ويقول سبحانه وتعاىل يف هذا الشأن                )٣(.   

           )٤( .                    

           )(ويقول الرسول . )٥(:إخالص : ثالث ال يغل عليهم قلب مسلم
): ( وقوله .)٦( العمل هللا، ومناصحة والة األمر، ولزوم مجاعة املسلمني فإن دعوم حتيط من ورائهم

جلسد مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا
  .)٧(  بالسهر واحلمى

 : وقال سبحانه وتعاىل عن املودة والرمحة والكلمة الطيبة            
)٨(.                    

                                     
  .  ٣٦ اآلية – سورة سبأ –مي القرآن الكر) 1(
  .   ذكر أنه موضوع- ١٧٩٧ ، والسلسلة الضعيفة رقم ١٣٦رواه أمحد يف مسنده ، انظر ضعيف اجلامع رقم ) 2(
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  .  ١٧ اآلية – سورة البلد –القرآن الكرمي ) 8(



 

 ٥٥٦

              )ال اهللا سبحانه ملوسى وأخيه هارون ملا أرسلهما وق. )١
 : لفرعون                               )٢(،             

                    )٣(،                              

       )٤( ،                )٥(،                     )٦(.  
فمن ، )٧(  كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:  يف نفس اخلصوص)(وقال رسول اهللا 

أثقل شيء يف امليزان ، )٨(   فإن مل جيد فبكلمة طيبةاستطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق مترة فليفعل،
إن اهللا ، )١٠(  وما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان العنف يف شيء إال شانه، )٩(  اخللق احلسن

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ، )١١(  رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
  .)١٣(   يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسهال، )١٢(  ويده
  :  احلاجة إىل التقدير الشخصي-٤

وتشيع هذه احلاجة االجتماعية من خالل منح احلوافز املعنوية تقديراً ألداء عمل مميز أو إعطاء الفرد العامل 
  .مزيداً من احلرية يف أداء العمل أو منحه بعض املزايا األدبية

                                     
  .  ١٣٤اآلية  – سورة آل عمران –القرآن الكرمي ) 1(
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 ٥٥٧

 ذه النوعية من احلاجات وإشباعها، ورمبا حدث تطور يف أساليب اإلشباع تتفق مع واهتم اإلسالم
  : فيقول سبحانه وتعاىل. العصر ولكن املضمون جاء يف اإلسالم منذ أربعة عشر قرناً      

     )١( ،                 )٢(،             

  )٣(              )واألجر يشمل األجر املادي واملعنوي بطبيعة . )٤
  .احلال

 وإىل إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أموالكم إمنا ينظر إىل قلوبكم (:(ويقول الرسول 
ويشري هذا احلديث إىل أسس تقدير الفرد العامل والذي جيب أن يكون على أساس موضوعي . )٥(  أعمالكم

  .يتمثل يف كم ونوع ومستوى أداء العمل وليس بدرجة الغىن أو مجال الصورة
  :  إثبات الذات-٥

از املتميز، ولن يكون وتقع هذه احلاجة أعلى مدرج احلاجات االجتماعية والنفسية وتعين التفوق واإلجن
لذلك فإن إشباع هذه احلاجات يكون من خالل إتاحة فرص التقدير . ذلك إال إذا كان األمر مبنيا على العلم

  .املتميز
 : ولعل أبلغ ما يعرب عن ذلك قوله سبحانه وتعاىل             

     )٦(.  
  :  النتائج املستخلصة–ثالثاً 

  يتضح مما سبق أن ما توصل إليه الفكر اإلداري املعاصر كان انعكاساً

                                     
  .  ١٨٣ اآلية – الشعراء ة سور–القرآن الكرمي ) 1(
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 ٥٥٨

أي منذ أربعة عشر قرناً مع اختالف يف الصياغة والتأصيل ولكن . ملا سبق أن جاء بالفكر اإلداري اإلسالمي
  .واألحاديث النبوية وغريها من املصادروقد وضح ذلك من استقراء اآليات القرآنية . املضمون واحد

فاالهتمام باإلنسان وإشباع حاجاته املادية واالجتماعية والنفسية عرب عنها يف بعض اآليات القرآنية 
  .واألحاديث وأقوال قادة اإلسالم يف عصوره املختلفة وذلك على الوجه السابق إيضاحه

فة من خالل إذكاء روح اإلميان والعقيدة داخل النفس ويهتم اإلسالم يف إشباع احلاجات اإلنسانية املختل
عن طريق ختلص الفرد من هم احلرص على احلصول على الرزق من خالل عمل معني، ذلك أن اهللا هو الرازق 
يبسط الرزق ملن يشاء، ولكن على الفرد أن يسعى ويعمل، أما التوفيق يف احلصول على الرزق أو املال 

  . اهللا سبحانه وتعاىلومقداره فمرده إىل مشيئة
كذلك حيث القرآن الكرمي على العدل واملوضوعية يف تقدير جهود عمل اآلخرين وإعطاء كل ذي حق 

وينادي الفكر اإلداري اإلسالمي من خالل مصادره املختلفة . حقه مع متييز من يتقن عمله وإشباع طموحه
 يعترب مبثابة وسائل فعالة إلشباع احلاجات حبسن معاملة اآلخرين وحسن اخللق والرمحة واملودة، وكل ذلك

االجتماعية والنفسية بصفة خاصة، واليت تنادي باالهتمام بإشباعها املدرسة السلوكية يف الفكر اإلداري 
  : سبحانه وتعاىل حينما قال. املعاصر           )١(.  

                                     
  .  ٣٨ اآلية – سورة األنعام –القرآن الكرمي ) 1(



 

 ٥٥٩

  املبحث الثالث
  اإلنساينمراعاة مكونات اجلهد 

لكي حتقق التنمية اإلدارية للقوى العاملة ارتفاعاً يف مستوى األداء وبالتايل زيادة اإلنتاجية، يتطلب األمر 
وفيما يلي . مراعاة مكونات اجلهد اإلنساين للفرد العامل حبيث تتطابق مع مكونات العمل من هذا اجلهد

ر مث يف الفكر اإلداري يف اإلسالم، توصالً إلثبات نوضح ما توصل إليه الباحثون يف الفكر اإلداري املعاص
الغرض األساسي للدراسة أن ما توصل إليه الفكر األول ما هو إال انعكاس ملا سبق أن ورد يف الفكر اإلسالمي 

  .يف مصادره املختلفة
  : )١(  الفكر اإلداري املعاصر–أوالً 

ى العاملة بضرورة تطابق مكونات اجلهد ينادي أصحاب الفكر اإلداري املعاصر يف جمال تنمية القو
فعند حتديد مواصفات الوظائف املختلفة ال . اإلنساين للفرد العامل مع متطلبات العمل من حيث هذه املكونات

بد من حتديد املكونات املناسبة للجهد اإلنساين للفرد العامل الالزمة ألدائه بأعلى مستوى، وبالتايل تتمشى مع 
  .الوظائفشروط من يشغل هذه 

  : ويقررون يف هذا اال املبادئ التالية
  : يتكون اجلهد اإلنساين من ثالثة مكونات هي -

  .التكوين اإلنساين وهو جمموعة السمات العضلية والنفسية للفرد العامل -١
 .التكوين الثقايف ويتمثل يف مستوى التعليم والتدريب والثقافة العامة واخلربة -٢

                                     
 – ختطيط القوى العاملة بني النظرية والتطبيق –د عبد الفتاح منجي وآخر حمم/  دكتور –ملزيد من التفصيالت يراجع ) 1(

  .   وما بعدها٨٢ ص –م ١٩٨٨ –بيسكوا القاهرة 



 

 ٥٦٠

رات الغذائية الالزمة ألداء مهام الوظيفة واليت تنتج من أنواع معينة من التكوين احلراري وهي السع -٣
 .األغذية

  .يتميز كل إنسان جبهد إنساين خيتلف يف تركيبه عن غريه من حيث مكونات اجلهد اإلنساين الثالثة -
 .حيتاج كل عمل من األعمال إىل جهد إنساين ذي تركيبة معينة من مكوناته الثالثة -
ار عملية التنمية استمرار تطابق تركيبة الفرد العامل من مكونات اجلهد اإلنساين الثالثة املطلوب الستمر -

 .مع تركيبتها املناسبة لكل عمل من األعمال
 .تتناقص مكونات اجلهد اإلنساين الثالثة مبرور الزمن أو العمر بنسب خمتلفة -
جلهد اإلنساين، إذ إن التركيز على جيب مراعاة الشمول والتوازن املتكامل قدر اإلمكان بني مكونات ا -

 .إحداها مع إمهال املكونات األخرى سوف يترتب عليه بذل جهد وتكاليف أكثر دون داع
 التقدم يف العمر والعجز واملرض وسوء التشغيل، –ويؤثر بالنقص يف التكوين اإلنساين جلهد الفرد العامل  -

إلنسانية وتقدمي اخلدمات االجتماعية وحسن وميكن جتنب عوامل النقص هذه من خالل حسن العالقات ا
 .ختطيط أوقات الراحة

ويؤثر بالنقص يف التكوين الثقايف النسيان والتقادم العلمي للمعلومات ونقص الثقافة العامة وميكن جتنب  -
 .هذه العوامل من خالل برامج التعليم والتدريب



 

 ٥٦١

ها، ولتعويض ذلك يكون من خالل التغذية كما يؤثر يف نقص التكوين احلراري ضياع الطاقة أو استهالك -
 .املناسبة لنوع العمل وأن يكون مستوى الدخل للفرد مناسباً لعملية تعويض هذه الطاقة احلرارية املستهلكة

  :  يف الفكر اإلداري اإلسالمي–ثانياً 
   : قال تعاىل          )١( ،          )٢( ،   

           )تشري هذه اآليات الثالث بوضوح إىل أن لكل إنسان وسعاً أو جهداً إنسانياً . )٣
معيناً أو مقدرة أو طاقة لتلقي التكليفات الدينية ومن باب أوىل التكليفات أو األعمال الدنيوية، وبالرغم أن 

ية مل تشر صراحة إىل مكونات اجلهد اإلنساين، إال أن املبدأ أو القاعدة األصولية واضحة إذ تؤكد أن اآل
اإلنسان أو الفرد العامل ال يصلح جلميع األعمال، بل إن األفراد خيتلفون يف مكونات جهدهم اإلنساين، 

  .مكونات اجلهد اإلنساين للفرد والعملوبالتايل ختتلف األعمال املناسبة هلم واليت ال بد من وجود تطابق بني 
رواه البخاري أي أن األفراد خيتلفون .  كل ميسر ملا خلق له(:(ويؤكد نفس املعىن قول رسول اهللا 

يف مدى قدرام وطاقتهم أو جهدهم وبالتايل ال بد أن تتناسب مواصفات األعمال من حيث الطاقة أو اجلهد 
  .كل فرداإلنساين مع مكونات جهد أو طاقة 

وعن تأثري العمر وتقدمه يف نقص مكونات اجلهد اإلنساين وخاصة التكوين اإلنساين الذي يتمثل يف 
  : قال سبحانه وتعاىل. اخلصائص النفسية والعضلية              

                )ويشري ذلك إىل تأثري مراحل العمر املختلفة على . )٤  

                                     
  .  ٢٨٦ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 1(
  .  ٤٢ اآلية – سورة األعراف –القرآن الكرمي ) 2(
  .  ٧ اآلية – سورة الطالق –القرآن الكرمي ) 3(
  .  ٥٤ اآلية – سورة الروم –قرآن الكرمي ال) 4(
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حيث تنقص مبرور . طاقة أو جهد اإلنسان العامل وخاصة من ناحية املكون اخلاص بالسمات العضلية والنفسية
  .العمر أو الزمن مع مراحله املختلفة من طفولة إىل شباب إىل شيخوخة

إىل زيادة السمات النفسية للفرد العامل وتتحقق العالقات اإلنسانية كذلك تؤدي العالقات اإلنسانية 
  .خالل حسن معاملة املرءوسني وذلك بالكلمة الطيبة والتراحم واملودة كما سبق احلديث

  :  النتائج املستخلصة–ثالثاً 
لعاملة خالل مما سبق ميكن أن خنلص إىل أن ما وصل إليه الفكر اإلداري املعاصر بالنسبة لتنمية القوى ا

مراعاة مكونات اجلهد اإلنساين حبيث تتمشى مع مواصفات األعمال أو الوظائف املختلفة من هذه املكونات 
ولعل أبرز آية قرآنية تدل على القاعدة األصولية يف هذا اال . أمر سبق وروده يف الفكر اإلداري اإلسالمي

   : قوله تعاىل          )وإذا كان األمر كذلك يف .  أي بقدر طاقتها وجهدها)١
  .التكليفات الدينية فإنه من باب أوىل يكون األمر واجباً يف األمور واألعمال الدنيوية

ذلك أن مراعاة مكونات اجلهد اإلنساين املناسبة ملختلف األعمال يؤدي إىل حتقيق تنمية للقوى العاملة من 
  . وفاعلية األداء وحتقيق إنتاجية أفضلخالل ضمان استمرار

وإذا كان أمحد العلماء الغربيني قد أوضح تدرج احلاجات االجتماعية والنفسية وأا تبدأ باحلاجات األولية 
  : اليت منها احلاجة إىل الطعام مث احلاجة إىل األمان، فما ذلك إال ترديد ملا جاء يف كتاب اهللا احلكيم

         )٢(. 

                                     
  .  ٢٨٦ اآلية – سورة البقرة –القرآن الكرمي ) 1(
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  خامتـــة
هدفت هذه الدراسة باعتبارها حماولة علمية إلثبات مدى صحة فرض معني يتمثل يف أن معظم ما توصل 
إليه الفكر اإلداري املعاصر من مبادئ وأصول يف جمال تنمية القوى العاملة ما هو إال ترديد وانعكاس ملا سبق 

  .صل إليه الفكر اإلداري اإلسالمي مبختلف مصادرهوأن تو
وقد مت إثبات صحة الفرض الذي تقوم عليه الدراسة وأن أهم املبادئ اليت تقوم عليها تنمية القوى العاملة 

 هلا أصل أو جذور يف الفكر اإلداري اإلسالمي، وذلك من حيث دور العلم والتدريب يف حتقيق التنمية –
  .ء الفرد العامل عن عمله ومراعاة مكونات اجلهد اإلنساين للفرد العاملوكذلك دور كل من رضا

ولتكن هذه الدراسة حماولة أو حلقة تتبعها دراسات أخرى للرجوع للشريعة اإلسالمية الغراء سواء يف 
  .جمال تنمية القوى العاملة أو ااالت األخرى يف موضوع اإلدارة



 

 ٥٦٤

  اخلالصة واخلامتة
  بقلم احملررين

وى هذا الد على أحد عشر حبثاً يف جمال اإلدارة يف اإلسالم قدمت كلها يف القاهرة يف صفر احت
م حتت إشراف وتنظيم املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك ١٩٩٠هـ املوافق سبتمرب ١٤١١

قد قمنا بتحرير وإعداد و. اإلسالمي للتنمية جبدة بالتعاون مع جامعة األزهر بالقاهرة جبمهورية مصر العربية
هذه األحباث ونقلها من حالتها األوىل كأوراق وأحباث مقدمة للندوة لتظهر يف هذا الد وذا الشكل 

  : واإلخراج مرددين قول الشاعر
ــا   ــت علينــ ــا كتبــ ــشيناها خطــ ــشاها     مــ ــا مـ ــه خطـ ــت عليـ ــن كتبـ   ومـ

ه يف إعداد هذا الد وإخراجه ذا واهللا هو وحده العامل باجلهد والسهر والتعب والنصب الذي القينا
  .الثوب األنيق، واحلكم أوالً وأخرياً للقارئ العزيز

تصدر الد تقدمي بقلم مدير شعبة التدريب باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، يليه مقدمة احملررين 
مث قسمنا األحباث . د مرسيحممد بن عبد اهللا الربعي وحممود عبد احلمي: واملعدين هلذا العمل ومها الدكتوران

حول : حول مبادئ الفكر اإلداري يف اإلسالم، واموعة الثانية: اموعة األوىل: إىل جمموعتني رئيستني
  .وظائف اإلدارة واملنظمة يف إطار الشريعة اإلسالمية

ة للباحث دراسة مقارن: احتوت اموعة األوىل على أربعة أحباث حول مبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي
فؤاد حممد . حممد عبد املنعم مخيس، مث بعض املفاهيم اإلدارية والسياسية من منظور إسالمي للباحث د. د

حممد رأفت . النادي، تبعه حبث حول بعض املبادئ اليت حتكم بعض املبادئ العامة يف اإلسالم للباحث د
  عثمان، وأخرياً البحث املطول والشامل بعنوان
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يف اإلسالم والذي بلغ حجمه يف الطول حجم الثالثة األحباث السابقة، وقد كتب هذا البحث الفكر اإلداري 
  .حمسن أمحد اخلضريي. د

ركزت اموعة األوىل من األحباث على قضية الفكر اإلداري اإلسالمي كجزء هام جداً من التراث 
من هذه األحباث إمجاع الباحثني ونستخلص . اإلسالمي الذي يصور اإلسالم كدين ودولة وعبادات ومعامالت

على أن للفكر اإلداري يف اإلسالم أصوال وجذورا عريقة وواضحة ومفصلة وكلها مستمد من القرآن والسنة 
أيضاً، تدل كل الدراسات املقدمة يف هذه اموعة واليت قارنت الفكر . وتطبيقات الرسول واخللفاء الراشدين
املعاصر على أن لإلسالم اليد الطوىل والسبق التارخيي ليس فقط يف وضع اإلداري اإلسالمي بالفكر اإلداري 

األسس واملبادئ اإلدارية السليمة، ولكن أيضاً يف تطبيقاا ووضعها موضع التنفيذ سواء كان ذلك يف جمال 
 التجار حسب اإلدارة العامة واليت كانت هي السائدة آنذاك، أم يف جمال اإلدارة التجارية والتبادل التجاري بني

  .معايري ذلك الزمان ولكنها ال زالت صاحلة هلذا العصر احلديث
وكما ذكرنا يف املقدمة، فإن هذه اموعة وضحت معامل األسس اليت ارتكزت عليها معامل الفكر اإلداري 

ي آخذين اإلسالمي، وهي ثبات املبدأ وتغيري وسائل التطبيق مبا يتالءم مع الظروف احمليطة بأي جمتمع إسالم
بعني االعتبار عامل الوقت أو الزمن والبيئة ليثبت من جديد أن اإلسالم دين كامل وشامل صاحل لكل زمان 

  .ومكان
 تراثياً وعصرياً – هل الفكر اإلداري اإلسالمي – وحق له أن يتساءل –فإن القارئ قد يتساءل : وأخرياً

معاصرة؟ هل ميكننا مبا لدينا من فكر إداري إسالمي أن  كاف إلجياد التطبيقات اإلدارية املناسبة يف دولة –
نتجاوز القنطرة من النظرية إىل التطبيق؟ هل نشعر بارتياح إزاء ما لدينا من كتابات ومقاالت وأحباث حول 

  الفكر اإلداري يف اإلسالم متمثالً يف املبادئ واملفاهيم 
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كمن فيما أفردناه من أحباث حتت اموعة الثانية اليت واألسس؟ إن اإلجابة اجلزئية على مثل هذه األسئلة قد ت
  .تناقش الوظائف واألنشطة اإلدارية املتخصصة التطبيقية يف املنظمات واملنشآت اإلسالمية احلديثة

األنشطة اإلدارية : ضمت اموعة الثانية حبوثاً ومقاالت وضعناها حتت عنوان وظائف اإلدارة واملنظمة
لى سبعة أحباث نلقي عليها بعض الضوء باختصار شديد ألن من أراد االستزادة فلريجع املتخصصة واحتوت ع

. للباحث د) نظريات التحفيز بني الفكر اإلداري املعاصر والفكر اإلسالمي(ناقش البحث األول . إىل املنت
وقد . م إىل احلوافزحممد فتحي السيد قاسم الذي قارن فيه بني نظريات التحفيز العربية احلديثة ونظرة اإلسال

خلص منه إىل نتيجة أساسية مفادها أن تناول الفكر اإلداري الغريب املعاصر ملوضوع التحفيز جاء جمزءاً ومتناثراً 
» النموذج اإلسالمي اليقيين«وقد قدم الكاتب . غري مترابط، بينما تناوله الفكر اإلسالمي بشمولية متكاملة

مث قدم يف اية البحث إطاراً لعملية التحفيز من وجهة . ات الغربية املعاصرةكبديل للحوافز اليت وضعتها النظري
  .النظر اإلسالمية

القيم واملعتقدات اإلسالمية وأثرها على السياسات والقرارات التسويقية كدراسة «: تناول البحث الثاين
سالمية يف البيع والشراء حسني موسى راغب، موضوع التسويق مع املفاهيم اإل. للباحث د» حتليلية مقارنة

مث . والقواعد الشرعية اليت تضبط السياسات التسعريية يف اإلسالم مع مقارنتها بسياسات التسعري املعاصرة
تطرق إىل القواعد الشرعية والقيم األخالقية للسياسة اإلعالنية واجتاه بعض اتمعات والدول غري اإلسالمية إىل 

وقد خلص الباحث إىل عدة توصيات تتعلق برجال البيع .  احلية على ذلكاألخذ ا مع ذكر بعض األمثلة
واإلعالن والتسويق وبضرورة إملامهم بالقيم األخالقية والقواعد الشرعية املنظمة لعملية التبادل يف اتمع 

 عملية وحتديد أسعار البيع يف ظل التراضي التام بني طريف. كما أوصى الباحث حبماية املستهلك. اإلسالمي
  التبادل،
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وضرورة قيام احلكومة بتسعري السلع الضرورية للمستهلك، وأخرياً العمل على تشجيع تأسيس وإنشاء مجعيات 
محاية املستهلك لتقدمي كافة اخلدمات واملعلومات الضرورية له فيما يتعلق بالسلع من حيث اجلودة واألسعار 

  .واملواصفات وأماكن توفرها
أمحد . للباحث د» التكييف الشرعي واحملاسيب للربح يف املشروعات اإلسالمية«الث دار حمور البحث الث

متام حممد سامل حول جماالت النشاط االقتصادي املشروعة، ومفهوم الربح يف اإلسالم، وحتديد وقياس الربح يف 
م يف ضوء العديد من وقد خلص الباحث إىل أن حتديد الربح وقياسه يف فقه املعامالت يت. املشروعات اإلسالمية

القواعد واألسس الشرعية واحملاسبية اليت يقرها العرف احملاسيب املعاصر واليت ال ختالف نصاً يف كتاب اهللا 
كما ناقش الباحث أيضاً موضوع العقود يف جمال املعامالت التجارية . )(سبحانه وتعاىل، أو سنة نبيه حممد 

ي هلا، وتطرق إىل ذكر بعض أنواع عقود املعامالت التجارية من حيث األركان والشروط والتكييف الشرع
بني الفقهاء املعاصرين والباحثني احملدثني واليت قد ختتلف معاجلتها «وخاصة العقود اليت أثارت بعض اجلدل 

احملاسبية يف الفكر احملاسيب املعاصر عما يستلزمه التكييف الشرعي هلا، وذلك حىت تتبني وجهة نظر الفكر 
سالمي وهو ما ينبغي أن تأخذ به املشروعات االقتصادية عامة واملشروعات االقتصادية اإلسالمية خاصة، اإل

  .»وهذا ما هدف إليه البحث بصفة رئيسية
. للباحث د» املنهج اإلسالمي للرقابة على التكاليف«تعرض البحث الرابع يف هذه اموعة إىل موضوع 

 استنباط األسس واملعايري اإلسالمية لتحديد وضبط وترشيد نفقات حسني حسن شحاتة والذي هدف فيه إىل
  .اإلنتاج وتكاليفه وبيان دورها يف رفع الكفاءة اإلنتاجية مع اإلشارة إىل بعض التطبيقات يف البالد اإلسالمية
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رقابة يف وقد خلص الباحث إىل جمموعة من املفاهيم والقواعد اليت حتكم املنهج اإلسالمي للرقابة منها أن ال
اإلسالم تقوم على أساس االستشعار مبراقبة اهللا املستمرة وأا توجيهية وإرشادية وتعتمد على اتباع احلكمة 

أيضاً خلص الباحث . واملوعظة احلسنة وأا حق وواجب الزم لكل من احلاكم واحملكوم وأن أساسها االقتداء
الرقابة يف الفكر الوضعي أن األوىل تقوم على العقيدة إىل أن أهم أوجه االختالف بني الرقابة يف اإلسالم و

  .واخللق وتقدمي النصائح واإلرشاد واحملاسبة الدنيوية واألخروية بينما هذا غري موجود يف الثانية
.  للباحث د»اختيار العاملني يف اإلسالم والفكر اإلداري احلديث«تطرق البحث اخلامس إىل موضوع 

اقش فيه أمهية االختيار للعملية اإلدارية والعوامل البيئية والقرارات اإلدارية املؤثرة إمساعيل علي بسيوين حيث ن
يف تصميم نظام االختيار اخلاصة باملنظمة، مث األسس العامة لالختيار يف الفكر اإلسالمي والفكر اإلداري 

قارنة شاملة لنظريات اختبارات احلديث، واختيار املستويات اإلدارية املختلفة، مث أساليب االختيار، وأخرياً م
  .التوظيف بنتائج البحوث امليدانية والذي تعرض فيها إىل ست نظريات خمتلفة

وقد خلص الباحث إىل العديد من الصفات اإلدارية يف الفكر اإلسالمي واليت جيب أن تتوفر يف املوظف 
، واجلود وغريها من الصفات احلميدة القوة، واألمانة، وقبول التحدي واملنافسة، واحلياء: قبل اختياره مثل

أيضاً توصل الباحث إىل صالحية األساليب اإلسالمية يف االختيار وخاصة يف اختيار رجل اإلدارة . األخرى
كما خلص الباحث إىل أن هناك صفات مشتركة بني الفكر اإلداري اإلسالمي والفكر اإلداري احلديث . العليا

ضها البعض، وطرح سؤاالً حول إمكانية مزج تلك الصفات مع بعضها وهي صفات مكملة وليست بديلة لبع
خللق نظام اختيار يساعد على التأكد من توافر تلك الصفات فيمن يتم اختيارهم لشغل الوظائف اإلدارية مث 

  .أجاب على السؤال يف آخر البحث
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بنوك اإلسالمية يف ضوء طرق اختيار القيادات يف ال«وتكملة لنفس املوضوع، فقد ناقش البحث السادس 
للباحث العقيد حممد إبراهيم أبو شادي وتطرق إىل حتديد ماهية القيادة، وأمهية العناية » املنظور اإلسالمي

. بطرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية، وطرق اختيار القادة يف البنوك اإلسالمية يف ضوء املنظور اإلسالمي
يف مبدأ اجلدارة، والضمانات اإلسالمية لتطبيق مبدأ اجلدارة، وعملية مث تعرض إىل عدة مطالب منها تعر

واالختيار قبل التولية، والتعيني قبل االختيار، مث تقليد املنصب، وأخرياً يئة . االختيار نفسها، واختيار األصلح
  .ظروف العمل املناسبة

ماذا حيدث إذا عدل من بيده : ة وهووقد خلص الباحث إىل أمهية اإلجابة على سؤال مهم كان حمور اخلامت
األمر يف اختيار القيادات يف البنوك اإلسالمية عن األصلح إىل من هو أقل صالحية؟ وكعامل تشويق للقارئ، 

  .حنيله إىل خامتة هذا البحث لقراءة اجلواب وخاصة ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هذا الصدد
تنمية القوى العاملة يف الفكر اإلداري «ن اموعة الثانية تطرق إىل وختاماً، فإن البحث السابع واألخري م

حممد حسني خليل حيث تناول فيه ثالثة مباحث دارت حول العلم والتدريب .  للباحث د»اإلسالمي واملعاصر
ر مث حتقيق رضاء األفراد يف أعماهلم، مث مراعاة مكونات اجلهد اإلنساين يف الفكر اإلداري املعاصر والفك

  .اإلداري اإلسالمي
وقد خلص الباحث إىل نتيجة مفادها أن معظم ما توصل إليه الفكر اإلداري املعاصر من مبادئ وأصول 
وعناصر يف جمال تنمية القوى العاملة ما هو إال ترديد وانعكاس ملا سبق أن توصل إليه الفكر اإلداري اإلسالمي 

وقد اختتم الباحث حبثه بإثبات .  وتراث تركه اآلباء واألجدادقدمياً وحديثاً يف خمتلف مصادره من قرآن وسنة
صحة الفرض الذي تقوم عليه هذه الدراسة وأن أهم املبادئ اليت تقوم عليها هي أن تنمية القوى العاملة هلا 

  أصوهلا وجذورها يف



 

 ٥٧٠

كذلك دور كل من الفكر اإلداري اإلسالمي وذلك من حيث دور التعليم والتدريب وحتقيق التنمية الذاتية و
  .رضاء الفرد العامل عن عمله وبيئته ومراعاة مكونات اجلهد اإلنساين للموظف

فإننا نأمل أن حيقق هذا الد الذي حيوي بني دفتيه أحد عشر حبثاً من أحباث تتعلق باإلدارة يف : وأخرياً
رية اإلسالمية وتقدمي األفكار اإلسالم اهلدف املرجو منه وهو إثراء املوضوع وسد الفراغ يف املكتبة اإلدا

  .للممارسني حىت يستنريوا ا يف عامل الواقع واحلقيقة، وأن ال تبقى جمرد نظريات وأفكار فقط
وكلنا أمل يف اهللا سبحانه وتعاىل أن حيقق ذلك على أيدي شباب األمة اإلسالمية العائدة إىل جذورها 

االت واألصعدة األخرى مثل اال االقتصادي ممثالً وأصوهلا ليس فقط يف جمال اإلدارة ولكن يف كافة ا
  . بانتشار البنوك اإلسالمية يف كافة أحناء املعمورة، وااالت االجتماعية والتعليمية والسياسية

ويف اخلتام نأمل أن يكون هذا الد حماولة أولية لرصد هذه األحباث ومجعها يف مكان واحد تتبعها 
ى يقوم ا املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة حماوالت ودراسات أخر

وكافة اجلامعات اإلسالمية واملعاهد العليا وكليات اإلدارة وأقسامها يف العامل اإلسالمي وذلك دف الرجوع 
 والنظريات والتطبيقات يف إىل الشريعة اإلسالمية الغراء املرتلة من لدن حكيم خبري، واستنباط الدروس والعرب

جمال اإلدارة بقطاعيها العام واخلاص وبكافة فروعها من ختطيط، وتنظيم، وقيادة، وتنمية القوى العاملة واملراقبة 
   .وفقنا اهللا مجيعاً ملا حيبه ويرضاه، واهللا املستعان وهو نعم املوىل ونعم النصري. وغريها



 

 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدة/ ة املدينة املنورة للطباعة والنشر شرك
   شرق الكوبري املربع–طريق املدينة املنورة 

٦٣٩١٠٠٣ فاكس – ٦٣٩٦٠٦٠: تليفون



 

 

  البنك اإلسالمي للتنمية
  :إنشاؤه

الذي عقد البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالمية 
  ).م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣يف مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام 

ومت ) م١٩٧٥املوافق شهر يوليو من عام ( هـ ١٣٩٥وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض يف شهر رجب عام 
  ).م١٩٧٥املوافق العشرين من أكتوبر عام (هـ ١٣٩٥افتتاح البنك رمسياً يف اليوم اخلامس عشر من شهر شوال عام 

  :أهدافه
إن هدف البنك اإلسالمي للتنمية هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات اإلسالمية 

  .جمتمعة ومنفردة وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية
  :الوظائف األساسية للبنك
املسامهة يف رؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية يف الدول : ك علىتشتمل وظائف البن

  .األعضاء، باإلضافة إىل تقدمي املساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية
راض معينة، ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات اإلسالمية يف الدول كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغ

  .غري األعضاء، وأن يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلاصة
  .وللبنك قبول الودائع، وتعبئة املوارد املالية بالوسائل املناسبة

بادل التجاري فيما بينها وخاصة يف السلع ومن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء والت
اإلنتاجية، ويقدم هلا املساعدة الفنية، ويعمل ملمارسة أنواع النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقاً ألحكام الشريعة 

  .اإلسالمية
  :العضوية يف البنك

اسي للعضوية هو كون الدولة عضوا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والشرط األس. دولة) ٥٣(يبلغ عدد الدول األعضاء حىت تارخيه 
  .على أن تكتتب يف رأس مال البنك وفقا ملا يقرره جملس احملافظني

  :رأس مال البنك
رأس املال املصرح به ستة آالف مليون دينار إسالمي، مقسمة إىل ستمائة ألف سهم، قيمة كل سهم منها عشرة آالف دينار 

ال املكتتب فيه أربعة آالف مليون دينار إسالمي يدفع على مراحل حمددة وبعمالت قابلة للتحويل يقبلها البنك وذلك إسالمي ورأس امل
  .بناء على قرار جملس احملافظني) م١٩٩٢يوليو (هـ ١٤١٣منذ احملرم عام 

  .هـ ألفي مليون دينار إسالمي١٤١٢وكان حىت اية عام 
  ).نك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويلالدينار اإلسالمي وحدة حسابية للب(

  :مقر البنك
وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية للبنك بناء على قرارين صدرا . يقع املقر الرئيس للبنك يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية

والثالث يف أملآيت . ملكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزياعن جملس املديرين التنفيذيني للبنك أحدها يف مدينة الرباط بامل
  .عاصمة مجهورية قازاقستان

  :السنة املالية
  ).القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 

  :اللغة
 .اللغة الرمسية هي العربية، مع استعمال اللغتني اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عمل


