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  اإلدارة النَّبِويَّة وأثُرها في بناء دولة اإلسالم
Prophet Management, and its impact on building the Islamic State 

 

  الـُمعتَـّز باهللا السَّعيد طه. د*

 ُمَلخَّص

تسعى هذه الدِّراسُة إىل استخالص ُأُسس الِفكِر اإلدارّي عنَد النَّّيب    
وأثِر هذا الِفكِر يف بناء الدَّولة اإلسالميَّة؛ كما  صلَّى اهللا عليه وسلََّم،

تسعى إىل استنباِط قواعد النََّظرِيَّة اإلدارِيَّة عنَد النَّّيب صلَّى اهللا عليه وسلََّم 
من خالل املعايري الَّيت كاَن يلتزُمها يف تكوين اهليكل اإلدارّي لدولة 

على أثر هذه النَّظرِيَّة يف صناعة  وتسعى الدِّراسُة أيًضا إىل التَّعرُّف. اإلسالم
م دُف الدِّراسُة إىل. القراِر عنَد اخلُلفاِء الرَّاِشِدين وُوالِ التَّعريف بالفكر : و

اإلدارّي النَّبِوّي، واستخالص جوانب اإلفادة منه يف بناء نظرِيٍَّة إداريٍَّة 
ملنهجيَِّة الَّيت ُموافقٍة للواِقِع وُمالِئمٍة لروح العصر، واستخالص األُسس ا

أرساها النَّيبُّ لتشكيل اهليكل اإلدارّي يف دولة اإلسالم، وتوجيه الباحثني 
إىل جوانب اإلفادة من هذه األُسس يف صناعة التََّميُّز وتنمية املهارات لدى 
جَتَمع، وبيان جوانب اإلفادة من الفكر اإلدارّي النََّبِوّي يف 
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Abstract 
 

   We aim by this paper to extract the foundations of the 
management according to the prophet Muhammad, peace 
be upon him, and the impact of this thought in the 
construction of the Islamic state. We also try to seek the 
laws of the administrative theory upon the criteria 
considered in constructing the administration of the state 
of Islam. Subsequently, we will try to identify the impact 
of this theory in decision making when the Caliphs and 
their governors. The paper aims also to explore 
administrative thinking of the Prophet, and exploit that in 
constructing a contemporary administrative theory. This 
theory will show how to benefit from the life of the 
prophet in constructing leaders and in planning for the 
future. 
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