السيرة والتاريخ
من روائع الماضي:

عبقرية سيدنا محمد ﷺ اإلداريـة
ً
بعضا من
تن�اول المفك�ر الكبير عب�اس محمود العق�اد
صف�ات النب�ي ﷺ والتي أعدَّه�ا عبقرية ،كأول�ى العبقريات
الت�ي قدمها بش�كل تحليلي عميق لنبي األم�ة وصحابته أبي
بكر وعمر وخالد بن الوليد وغيرهم.
وعن�د اطالعي عل�ى (عبقرية محم�د) أحد أه�م إبداعات
ْ
يتحدث عن الرسول ﷺ كما
العقاد للنبي الكريم ،وجدت أنه لم
(*)
تح�دث غيره ،وإنَّمَ ا أراد أن يبيِّن عُ َ
مق ما جاء به الرس�ولﷺ أ /عاطف مصطفى
ص ً
في إدارته العسكرية والسياس�ية واإلدارية ،وغيرهاَ .
ديقا
ً
ورئيسا وزوجً ا وأبًا وعابدًا.
وه�و م�ا ل�م يتناوله أح� ٌد بمثل م�ا تناوله
العق�اد من دقة وتحليل عمي�ق لكيفية اإلدارة،
وه�و ما يثب�ت أنه إذا ما أس�قطنا ه�ذا الواقع
لوجدنا اً
فعل أن النبي ﷺ كان صاحب عبقرية
إداري�ة فذة؛ حيث إن م�ا كان يفعله في اإلدارة
منذ أكثر من  1400عام هو ما يتدارسونه اآلن
في كل األكاديميات وفي علوم اإلدارة وجوانبها
المختلفة.
ذل�ك كله ي�دل عل�ى أن العقاد نفس�ه كان
عبقريًّا حين التقت بحسه الثقافي والديني إلى
ما وصفه في شخصية النبي ﷺ.

و(عبقرية محم�د) كما يش�ير العقاد ليس
شرحًا لإلسالم أو لبعض أحكامه أو دفاعًا عنه،
أو مجادل�ة لخصومه ،فهذه أغراض مس�توفاة
في مواطن شتى يَكتب فيها مَن ُه ْم َذ ُووها ولهم
دراي�ة بها وقدرة عليها ،إنما هذا الكتابُ تقدي ٌر
لـ(عبقرية محم�د) بالمقدار الذي يدين به كل
إنس�ان ،وال يدين به المس�لم وكف�ى ،وبالحق
الذي يثبت له الحب في قلب كل إنسان وكفى.
فمحم� ٌد هن�ا عظيمٌ؛ ألن�ه ق�دوة المقتدين
ف�ي المناقب التي يتمناه�ا المخلصون لجميع
الناس .عظيم ألنه على خلق عظيم.

(*) مدير تحرير دار الهالل �ساب ًقا.
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وحس�بنا م�ن (عبقري�ة محم�د) أن نقي�م
البرهان على أن محمدًا عظيمًا في كل ميزان.
عظي�م في ميزان الدي�ن ،وعظيم في ميزان
العل�م ،وعظيم ف�ي مي�زان الش�عور ،وعظيم
عن م�ن يختلفون في العقائد ،وال يس�عهم أن
يختلفوا في الطبائع اآلدمية.
ٍ
ل�كاف ج�د الكفاي�ة
إن عم�ل محم�د ﷺ
لتخويله المكان األسمى من التعظيم والثناء.
نختار من بين ما تناوله األس�تاذ العقاد في
كتابه (عبقرية محمد) بعنوان( :عبقرية محمد
اإلدارية) حي�ث إن ما جاء به النبي ﷺ في فن
اإلدارة ه�و في حد ذاته عبقرية فذة وجب إلقاء
الضوء عليها؛ بغية أن ينتفع بها القارئ العزيز.
يقول في البداية:

ف�ي اإلسلام أح�كام كثيرة مم�ا يدخل في
تص�رف رج�ال اإلدارة كم�ا نس�ميهم الي�وم،
وفيه وصايا كثيرة عن المعامالت ،كالمس�اقاة
والمبايع�ة واالس�تقراض والش�فعة والتجارة
وسائر شئون المعيش�ة االجتماعية يقتدي بها
المشترعون في جميع العصور.
ولكن�ا ال نري�د بما نكتب ع�ن النبي ﷺ أن
نس�رد أحكام الفقه ونبسط وصايا الدين ،فهي
مشروحة في مواطنها لمن شاء الرجوع إليها.
وإنَّمَ�ا نريد أن نع�رض ألعمال�ه ووصاياه
من حيث هي ملكات ش�خصية وسالئق نفسية
تالزمه حيث كان مؤديًا لرسالة الدين ،أو مؤديًا
لغير الرسالة من سائر أعمال اإلنسان.
اً
مثًل� أن نتكلم عن (اإلدارة)
كذل�ك ال يعنينا
كأنها نصوص المنشورات و(اللوائح) التي تُدار
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بها الدواوي ُن وتج�ري عليها تفصيالت الحركة
في مكات�ب الحكومة ،فإن ه�ذه وما إليها هي
أعمال منفذين مأمورين وليست أعما َل مديرين
آمري�ن ،وإنَّمَ�ا نعني الملك�ة اإلدارية من حيث
هي أساس في التفكير :من اعتمد عليه استطاع
أن يقيم بناء اإلدارة كلها على أس�س قويمة ،ثم
يدع لغيره تفصيالت األضابير واألوراق.
فليس في وس�ع رجل مطبوع على الفوضى
مستخلف بالتبعة أن يؤس�س إدارة نافعة ولو
كان فيما عدا ذلك كبي َر العقل كبير الهمة.
أمَّ�ا الس�ليقة المطبوعة على إنش�اء اإلدارة
النافع�ة فهي الس�ليقة الت�ي تع�رف النظام،
وتع�رف التبعة ،وتع�رف االختصاص بالعمل،
فلا تس�نده إلى كثيري�ن متفرقين يت�واله كل
منهم على هواه.
وقد كانت هذه الس�ليقة في محمد ﷺ على
أتم ما تكون.
ويضيف األستاذ العقاد:

كان النبي ﷺ يوصي بالرياسة حيثما وجد
العم�ل االجتماع�ي أو العم�ل المجتمعي الذي
يحت�اج إلى تدبي�ر .ومن حديثه المأث�ور« :إِ َذا
كُنْت ُ ْم ث َ اَلث َ ًة فِ ي سَ � َف ٍر َفأ َ ِّم ُروا َعلَيْكُ ْم أ َ َح َدكُمْ»(((.
وم�ن أعمال�ه المأثورة أنه كان يرس�ل الجيش
وعليه أمير وخليف�ة لألمير وخليفة للخليفة إذا
أصيب م�ن تقدمه بما أقعده عن القيادة ،وكان
قوام الرئاسة واإلمامة عنده شرطان :هما جماع
الش�روط في كل رئاسة ،وهما الكفاءة والحب:
((( رواه �أبو داود في �سننه ،من حديث �أبي �سعيد الخدري -ر�ضي
اهلل عنه -برقم .2608 :والطبراني في المعجم الكبير ،برقم.8915 :
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من روائع الماضي :عبقرية سيدنا محمد ﷺ اإلداريـة

«أيما رجل استعمل اً
رجل على عشرة أنفس علم
أن في العش�رة أفضل ممن اس�تعمل فقد غش
الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمين»(((.
و«أَيُّمَا َرج ٍُل أ َ َّم َق ْومًا َو ُه ْم لَ ُه كَ ِارهُو َن لَ ْم تَ ُج ْز
ص اَلت ُ ُه أُذُنَهُ»(((.
َ
وكان إلى عنايته بإس�ناد األم�ر إلى المدير
حريصا على تقري�ر التبعات في
القادر علي�ه
ً
الش�ئون ما كبر منه�ا وما صغر ،عل�ى النهج
ال�ذي أوضح�ه صلوات الل�ه عليه حي�ث قال:
اعَ ،وكُلُّكُ ْم مَسْ �ئُو ٌل عَ� ْن َرعِ يَّ ِت ِه ،ا ِإلمَا ُم
«كُلُّكُ ْم َر ٍ
اع فِ ي أَهْ ِل ِه
اع َومَسْ �ئُو ٌل َع ْن َرعِ يَّ ِت ِهَ ،وال َّر ُ
ج ُل َر ٍ
َر ٍ
َو ُه َو مَسْ �ئُو ٌل عَ� ْن َرعِ يَّ ِت ِهَ ،والمَ� ْرأَةُ َراع ِـيَ ٌة فِ ي
اع
بَيْتِ َز ْو ِجهَا َومَسْ ئُولَ ٌة َع ْن َرعِ يَّ ِتهَاَ ،وال َخادِ ُم َر ٍ
ج ُل
َال سَ يِّد ِه َومَسْ �ئُو ٌل َع ْن َرعِ يَّ ِت ِه َ ...وال َّر ُ
فِ ي م ِ
َال أ َ ِبي ِه َومَسْ �ئُو ٌل عَ� ْن َرعِ يَّ ِت ِهَ ،وكُلُّكُ ْم
اع فِ ي م ِ
َر ٍ
اع َومَسْ ئُو ٌل َع ْن َرعِ يَّ ِت ِه»(((.
َر ٍ
وقد كان�ت أوامر اإلسلام ونواهيه معروفة
لطائف�ة كبيرة م�ن المس�لمين أنص�ا ًرا كانوا
أو مهاجري�ن ،ولكنه ﷺ لم يت�رك أحدًا يدعي
لنفس�ه ح ًّقا في إقامة الح�دود ،وإكراه الناس
عل�ى طاعة األوامر ،واجتن�اب النواهي غير من
لهم والية األمر وسياسة الناس.
فلم�ا قتل بعض المس�لمين غ�داة فتح مكة
اً
رجل من المشركين غضب ﷺ ،وقال فيما قال
من حديثه المبينَ ...« :ف َم ْن َقا َل لَكُ ْم إِ َّن َرسُ �و َل
((( في�ض القدير (.)5040( )140/3
((( رواه الطبران���ي في المعج���م الكبير ،من حديث طلحة -ر�ضي
اهلل عنه -برقم.210 :
((( رواه البخاري في �صحيحه ،من حديث عبد اهلل بن عمر -ر�ضي
اهلل عنهما -برقم.893 :
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الل ِه ﷺ َق ْد َقاتَ َل ِبهَا َف ُقولُوا :إِ َّن الل َه َ -ع َّز َو َج َّل-
َق� ْد أ َ َحلَّهَا ِل َرسُ �ولِ ِه َولَ ْم يُ ْح ِللْهَا لَكُمْ ،يَا َمع َْش� َر
ُ
خ َزاعَ� َة (((»...ولم�ا أراد أن يصادر الخمر نهج
في ذلك منهجًا يقصد به إلى التعليم واالستنان
كم�ا جاء في رواية ابن عمر حيث قال« :أ َ َم َرنِي
َرسُ �و ُل اللَّ ِه ﷺ أ َ ْن آ ِتيَ ُه ِب ُم ْديَ ٍة َ -وهِ َي َّ
الش ْف َرةُ -
َفأَتَيْت ُ ُه ِبهَاَ ،فأ َ ْرسَ � َل ِبهَاَ ،فأ ُ ْرهِ َف ْت ،ث ُ َّم أ َ ْع َ
طانِيهَا
صحَا ِب ِه
َو َقا َل« :ا ْغ ُد َعلَ َّي ِبهَا» َ ،ف َف َعلْ ُتَ ،ف َخ َرجَ ِبأ َ ْ
اق الْ َمدِينَ ِةَ ،وفِ يهَا ِز َق ُ
ج ِلب َْت
اق َخم ٍْر َق ْد ُ
إِلَى أَسْ َو ِ
مِ َن َّ
الش�ا ِمَ ،فأ َ َخ� َذ الْ ُم ْديَ َة مِ نِّيَ ،ف َش َّ
�ق مَا كَا َن
َض َر ِت ِه ،ثُ� َّم أ َ ْع َ
اق ِبح ْ
طانِيهَاَ ،وأ َ َم َر
مِ ْن ِتلْ� َك ال ِّز َق ِ
صحَابَ� ُه الَّذِي َن كَانُوا َم َع ُه أ َ ْن يَم ُ
ْضوا َمعِ يَ ،وأ َ ْن
أَ ْ
َاونُونِ�يَ ،وأ َ َم َرنِي أ َ ْن آت َِي الأْ َسْ � َو َ
اق كُلَّهَاَ ،ف اَل
يُع ِ
أ َ ِج ُد فِ يهَا ِز َّق َخم ٍْر إِلاَّ َش َق ْقتُهَُ ،ف َف َعلْ ُت َفلَ ْم أَتْ ُر ْك
فِ ي أَسْ َواقِ هَا ِز ًّقا إِلاَّ َش َق ْقتُهُ»(((.
النبي ﷺ يبين الحالل والحرام:

وهذا تصرف المدير بعد تصرف النبي الذي
يبي�ن الحرام ويبي�ن الحالل؛ فالخمر ُش�ربُها
وبيعه�ا ونقلها حرام يعلمه جميع المس�لمين،
مَن تف َّق�ه منهم ومن لم يتفقه في الدين ،ولكن
المحرمات االجتماعية ينبغ�ي أن تكون في يد
ولي المس�لمين ال في يد كل فرد يعرف الحالل
والحرام ،وليس�ت المسألة هنا مس�ألة تحريم
وتحليل ،ولكنها مسألة إدارة وتنفيذ في مجتمع
حافل يش�تمل على شتى المصالح واألهواء ،وال
يصاب ببلاء هو أضر عليه من بلاء الفوضى
واالضطراب واختالف الدعاوى وانتزاع الطاعة
((( رواه الإم���ام �أحمد في م�سنده ،برق���م .16377 :والطبراني في
معجمه الكبير ،برقم.485:
((( رواه الإمام �أحمد في م�سنده ،برقم.6165 :
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وتجاهل السلطان ،فلم يكتف النبيﷺ بصريح
التحريم في القرآن وال اكتفى بإسناد األمر إلى
غي�ر مع�روف الصفة ف�ي تنفيذ األح�كام؛ بل
خرج بنفسه ثم أمر اً
رجل بعينه وأناسً ا بأعينهم
أن يمض�وا في إتمام عمله ،ولم يجعل ذلك إذنًا
لمن شاء أن يفعل ما شاء.
ويشير األستاذ العقاد بقوله:

وما أكثر ما سمعنا في أيامنا األخيرة عن األمن
والنظ�ام ،وتوطي�د أركان الش�ريعة والقانون،
ولكننا ال نعرف ف�ي كل ما قيل كالمًا هو أجمل
لوجوه الصواب في هذه المس�ألة من قول النبي
ﷺ« :السَّ ْم ُع َوال َّ
طا َع ُة ح ٌَّق مَا لَ ْم يُ ْؤ َم ْر ِبالْ َمع ِْصيَ ِة،
َف ِإ َذا أُمِ َر ِب َمع ِْصيَ ٍةَ ،فال َ سَ � ْم َع َوال َ َ
طا َع َة»((( ومن
قول�ه فيما رواه عبادة بن الصام�تَ ...« :وأ َ ْن ال َ
�از َع األ َ ْم َر أَهْ لَهُ ،إِلاَّ أ َ ْن تَ َر ْوا كُ ْف ًرا بَ َواحًا ،عِ نْ َدكُ ْم
نُنَ ِ
مِ َن اللَّ ِه فِ ي ِه بُ ْرهَ ا ٌن»((( .ومن قوله« :إِ َّن ا َلأْمِ ي َر إِ َذا
اس أ َ ْفسَ َد ُهمْ»((( إلى أحاديث
ابْتَ َغى ال ِّريبَ َة فِ ي النَّ ِ
ف�ي ه�ذا المعنى ه�ي جم�اع الضواب�ط التي
تقوم عليها اإلدارة الحكيمة ،والخطط الس�ليمة
المستقيمة ،بين آمر ومأمور.
نظام وفوق النظام سلطان ،وفوق السلطان
برهان من الش�رع والعقل ال ش�ك فيه ،وجميع
أولئ�ك عل�ى س�ماحة ال تتعس�ف الن�زاع وال
تتعسف الريبة وال تلتمس الغلواء.
هذا اإللهام النافذ السديد في تدبير المصالح
((( رواه البخ���اري في �صحيحه ،م���ن حديث ابن عمر -ر�ضي اهلل
عنهما -برقم.2955 :
((( رواه البخاري في �صحيحه ،برقم.7056 :
((( رواه الإم���ام �أحمد في م�سنده ،من حدي���ث المقداد بن الأ�سود
-ر�ضي اهلل عنه -برقم .23815 :و�أبو داود في �سننه ،برقم.4889 :
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العام�ة ،وعلاج ش�ئون الجماعات ،ه�و الذي
أوحى إلى الرس�ول األمي قبل كشف الجراثيم،
وقب�ل تأس�يس الحج�ر الصحي بي�ن الدول،
وقب�ل العصر الحديث بعش�رات الق�رون ،أن
يقضي في مس�ائل الصحة واتقاء نشر األوبئة
بفصل الخطاب الذي لم يأت العلم بعده بمزيد،
حي�ث ق�ال« :إِ َذا سَ �مِ ْعت ُ ْم ِبال َّ
ُ�ون ِب�أ َ ْر ٍض
طاع ِ
َفال َ تَ ْد ُ
خلُوهَ �اَ ،وإِ َذا َو َق َع ِب�أ َ ْر ٍض َوأَنْت ُ ْم ِبهَا َفال َ
تَ ْخ ُرجُوا مِ نْهَا»(.((1
فتلك وصي ُة من ينظر في تدبيره إلى العالم
اإلنساني بأس�ره ال إلى سالمة مدينة واحدة أو
سلامة فرد واح�د؛ إذ ليس أص�ون للعالم من
حصر الوباء في مكان�ه ،وليس من حق مدينة
أن تنش�د السالمة لنفس�ها أو ألحد من سكانها
بتعريض المدن كلها لعدواها.
على أن اإلدارة العلي�ا إنما تتجلى في تدبير
الش�ئون العامة حين تصط�دم باألهواء وتنذر
نصوصا
بالفتن�ة والنزاع ،فليس�ت اإلدارة كلها
ً
وقواعد يجري الحاكم في تنفيذها مجرى اآلالت
والموازي�ن الت�ي تصرف الش�ئون على نس�ق
واحد ،ولكنها في كثير من األحيان عالج نفوس
وقيادة أخطار ال أمان فيها من االنحراف القليل
هنا أو االنحراف القليل هناك.
أعدل اآلراء وأدناها إلى السلم واإلرضاء:

وذلك ه�و المجال ال�ذي تَم ْ
َّت في�ه عبقري ُة
محمد في حلول التوفيق واتقاء الشرور أحسن
تم�ام ،فما ع�رض له تدبير أم�ر من معضالت
( ((1رواه البخاري في �صحيحه ،من حديث �أ�سامة بن زيد -ر�ضي
اهلل عنهما -برقم.5728 :
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الش�قاق بع�د الرس�الة وال قبلها إال أش�ار فيه
بأعدل اآلراء ،وأدناها إلى السلم واإلرضاء.
صنع ذل�ك حين اختلفت القبائ�ل على أيها
يس�تأثر بإقامة الحجر األسود في مكانه ،وهو
شرف ال تنزل عنه قبيلة لقبيلة ،وال تؤمن عقبى
الفص�ل فيه بإيثار إح�دى القبائل على غيرها،
ولو جاء اإليثار من طريق المصادفة واالقتراع،
فأشار محمد بالرأي الذي ال رأي غيره لحاضر
الوقت ولمقبل الغيب المجه�ول .فجاء بالثوب
ووضع الحجر األس�ود عليه وأش�رك كل زعيم
ف�ي طرف من أطراف�ه ،وكان من قس�مته هو
على غير خالف بين الناس أن يقيمه بيده حيث
كان ،وأن يتس�لف الدع�وة وه�ي مكتوب�ة في
طواي�ا الزمان ،ولو علموا بها يومئذ لما س�لموا
وال سلم من عدوان وشنآن.
وصنع ذلك ي�وم هاجر من مكة إلى المدينة
فاستقبلته الوفود تتنافس على ضيافته ونزوله،
وهو يش�فق أن يقدح في نفوسها شرر الغيرة
بتمييز أن�اس منهم على أناس أو اختيار محلة
دون محلة ،فترك لناقته خطامها تسير ويفسح
الناس لها طريقه�ا حتى بركت حيث طاب لها
أن تب�رك ،وفصل�ت فيما لو فصل فيه إنس�ان
كبي�ر أو صغير لما مضى فصل�ه بغير جريرة
ال تؤمن عقباها بعد ساعتها ،ولو أمنت في تلك
الساعة على َد َخ ٍل وسوء طوية.
وصنع ذلك يوم َّ
فضل بالغنائم أناسً ا من أهل
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مكة الضعي�ف إيمانهم على أناس من األنصار
الذين صدقوا اإلسلام وثبتوا على الجهاد ،فلما
غض�ب المفضول�ون لم يك�ن أس�رع منه إلى
إرضائهم بالحجة الت�ي ال تغلب من يدين بها؛
ب�ل تريه أنه هو الغالب الكاس�ب وأنها تصيب
من�ه المقنع واإلقناع في وقت واح�د« :أ َ َو َج ْدت ُ ْم
ص ِار فِ ي لُعَا َع ٍة مِ َن
فِ ي أَنْ ُف ِس�كُ ْم يَا َمع َْش� َر الأْ َنْ َ
ال ُّدنْيَ�ا ،تَأَلَّ ْف ُت ِبهَا َق ْومًا ِليُسْ � ِلمُواَ ،و َوكَلْتُكُ ْم إِلَى
إِسْ َل�اَ مِ كُمْ؟ أ َ َف اَل تَ ْر َ
ص ِار أ َ ْن
ض ْو َن يَا َمع َْش� َر الأْ َنْ َ
اس ِب َّ
ول
يَ ْذهَ بَ النَّ ُ
الشا ِة َوالْبَعِ ِ
يرَ ،وتَ ْر ِجعُو َن ِب َرسُ ِ
الل ِه فِ ي ِرحَا ِلكُمْ؟ َف َوالَّذِي نَ ْف ُس ُم َح َّم ٍد ِبيَد ِه لَ ْولاَ
اس
ص ِارَ ،ولَ ْو سَ لَ َك النَّ ُ
الْ ِه ْج َرةُ لَكُنْ ُت ا ْم َرأ ً مِ َن الأْ َنْ َ
صا ُر ِش ْعبًا لَسَ �لَكْ ُت ِشعْبَ
ِش ْعبًاَ ،وسَ �لَكَتِ الأْ َنْ َ
ص ِار،
صا َرَ ،وأَبْنَا َء الأْ َنْ َ
ص ِار ،الل ُه َّم ا ْرحَ� ِم الأْ َنْ َ
الأْ َنْ َ
ص ِار.((1(»...
َوأَبْنَا َء أَبْنَا ِء الأْ َنْ َ
مدي�ر في�ه اإلدارةُ والرياس� ُة هب ٌة من
كال ُم
ٍ
هبات ال َخلْق والتكوي�ن ،فهو مدير حين تكون
اإلدارة تدبي�ر أمور ،ومدي�ر حين تكون اإلدارة
تدبير ش�عور ،وهو كفيل ألاَّ يل�ي مصلح ًة من
المصال�ح تعتو ُره�ا الفوض�ى ويتط�رق إليها
االختلا ُل؛ ألن�ه يسوس�ها بالنظ�ام وبالتبعة،
وباالختص�اص وبالس�ماحة ،وما م�ن مجتمع
يس�اس بهذه الخصال ويبقى فيه منقذ بعدها
الختالل أو انحالل ،أو ل َخ َ
طل في إدارة األعمال.
( ((1رواه الإم���ام �أحمد في م�سنده ،من حديث �أبي �سعيد الخدري
-ر�ضي اهلل عنه -برقم.11730 :

991

