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وجوب تقديم الكفاءات الوطنية يف كل جماالت احلياة
ا
أوال  :العناصر -:

 5رجب 1436هـ املوافق  24إبريل 2015م

 -1األمانة يف االختيار .
 -2اختيار الكفاءات مبــدأ إســـالمي ووطين .
 -3تشجيع اإلسالم وتقديره للكفاءات .
 -4خطورة تقديم الوالء على الكفاءة .
 -5أهمية التدريب والتطوير ورفع الكفاءات للفرد واجملتمع.

ا
ثانيا :األدلـــة-:

األدلــة مـن القـرآن-:

ن اسَْتأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِنيُ}
 -1قال تعاىل{ :قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسَْتأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ َم ِ
[القصص.]26 :
 -2وقال تعاىل{ :قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاِئنِ اْلأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ } [يوسف.]55 :
 -3وقال تعاىل{ :وَقَالَ مُوسَى ِلأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصِْلحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ
الْمُفْسِدِينَ} [األعراف.]142 :
اللهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ َلهُ الْمُلْكُ
 -4وقال تعاىل{ :وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ َّ
اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ
ل قَالَ إِنَّ َّ
حنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِ ْنهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَ َعةً ِمنَ الْمَا ِ
عَلَيْنَا وَنَ ْ
للهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }[البقرة.]247 :
كهُ َمنْ يَشَاءُ وَا َّ
َاللهُ يُؤْتِي مُلْ َ
طةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ و َّ
بَسْ َ
 -5وقال تعاىل{:فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ
وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِنيَ }[األنبياء.]79 :
صحُ مِنِّي لِسَانًا َفأَرْسِ ْلهُ مَعِيَ ِردْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ
 -6وقال تعاىل{ :وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْ َ
أَنْ يُكَذِّبُونِ}[القصص.]34 :
اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ َّ
 -7وقال تعاىل{:وَاعْتَصِمُوا بِحَ ْبلِ َّ
أَعْدَاءً َفأَلَّفَ بَ ْينَ قُلُوبِكُمْ َفأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَ ِتهِ إِخْوَانًا } [آل عمران.]103 :
 -8وقال تعاىل{ :انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا}
[اإلسراء.]21 :
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األدلــة مـن السنة-:

اللهِ أَالَ تَسْتَعْمِلُنِى .قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ
َ -1عنْ أَبِى ذَرٍّ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ َّ
عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ « :يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَاَنةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَا َمةِ خِزْىٌ وَنَدَامَةٌ
إِالَّ َمنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَ ْيهِ فِيهَا » صحيح مسلم.
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) " :إِنَّ اهللَ
ل اهللِ (صَلَّى َّ
 -2وعن عَائِ َشةَ(رضي اهلل عنها) قَالَتْ :قَالَ رَسُو ُ
تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَ ِملَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقَِن ُه "( .مسند أبي يعلى  ،وشعب اإلميان
للبيهقي).
اللهُ عَ ْنهُ) قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (صلى اهلل عليه وسلم) أَنَا
 -3و َعنْ أَبِي مُوسَى ( ،رَضِيَ َّ
وَرَجُالَنِ ِمنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَ ْينِ :أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اهللِ .وَقَالَ اآلخَرُ مِثْ َلهُ .فَقَالَ:
سأََلهُ  ،وَالَ َمنْ حَرَصَ عَلَ ْي ِه" (متفق عليه).
"إِنَّا الَ نُوَلِّي هَذَا َمنْ َ
اللهِ (صلى اهلل عليه
 -4وعن عَبْدِ الرَّحْ َمنِ ْبنِ سَمُرَةَ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ َّ
وسلم) يَا عَبْدَ الرَّحْ َمنِ ْبنَ سَمُرَةَ" :الَ تَ ْسَألِ اإلِمَارَةَ َفإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا َعنْ غَيْرِ مَ ْسأَلَةٍ
أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا َعنْ مَ ْسأََلةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا" (متفق عليه).
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم)  ":أَيُّهَا
 -5و َعنَ عَائِ َشةَ (رضي اهلل عنها) قالت َ :قَالَ رَسُولُ َّ
النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَ َرقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ  ،وَإِذَا سَرَقَ
اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِ َمةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ
فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَ ْيهِ الْحَدَّ  ،وَأَيْمُ َّ
يَدَهَا" (متفق عليه).
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ)  " :مَنِ
اللهُ عَنْهُمَا) قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى َّ
 -6و َعنِ ا ْبنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ َّ
اللهَ وخانَ
ِلهِ مِ ْنهُ فَقَدْ خَانَ َّ
اسْتَعْ َملَ رَجُالً ِمنْ عِصَاَبةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَاَبةِ َمنْ هُوَ أَرْضَى ل َّ
رَسُوَلهُ وخانَ الْمُؤْمِنِنيَ" (مستدرك احلاكم) .
اللهُ عَلَيْهِ
اللهِ (صَلَّى َّ
 -7وعن مَعْ ِقلَ ْبنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ (رضي اهلل عنه) قال :سَمِعْتُ رَسُولَ َّ
ِيةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّ ِتهِ إِلَّا
اللهُ رَع َّ
وَسَلَّمَ) يَقُولُ" :مَا ِمنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ َّ
َنةَ" (صحيح مسلم).
اللهُ عَلَ ْيهِ الْج َّ
حَرَّمَ َّ
 -8و َعنْ أَبِي أُمَا َمةَ (رضي اهلل عنه) َعنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) أ ََّنهُ قَالَ " :مَا ِمنْ
َكهُ
جلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَةٍ فَمَا فَ ْوقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اهللَ مَغْلُولًا يَوْمَ الْقِيَا َمةِ يَدُهُ إِلَى عُنُ ِقهِ ف َّ
رَ ُ
بِرُّهُ أَوْ أَوْبَ َقهُ إِثْ ُمهُ ( "..مسند أمحد).

-3 -9و َعنْ يَزِيدَ ْبنِ أَبِي سُفْيَانَ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ (رَضِيَ اللَّهُ
عَ ْنهُ) حِنيَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ  :يَا يَزِيدُ  ،إِنَّ لَكَ قَرَابَةً عَسَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَهُمْ بِاْلإِمَارَةِ ذَلِكَ
اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ)َ « :منْ وَلِيَ ِمنْ أَمْرِ
أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ  ،فَقَدْ قَالَ رَسُولُ َّ
اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا
اللهِ لَا يَقْبَلُ َّ
الْمُسْلِمِنيَ شَيْئًا َفأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَ ْيهِ لَعَْنةُ َّ
حَتَّى يُدْخِ َلهُ جَهَنَّمَ » (مستدرك احلاكم).
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اللهِ (صَلَّى اهللُ عَلَ ْيهِ وسلم) يقول:
وعن ابن عمر (رضي اهلل عنهما) أ ََّنهُ سَمِعَ رَسُولَ َّ

ع وهو مسئول عَنْ رَعِيَّ ِتهِ  ،والرجلُ
« كُلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته ،اإلمام را ٍ
ل سيدهِ » مسند أمحد .
رَاعٍ فِي أهلهِ ،واملرأةُ راعيةٌ فِي بيتِ زوجِها  ،واخلادِمُ فِي ما ِ

ا
ثالثا :املـوضـــوع-:

إن اإلسالم قد اشتمل على بيان لعالقة اإلنسان خبالقه سبحانه وتعاىل –العبادة ،-وعالقة

اإلنسان بأخيه اإلنسان  -املعاملة  ،-لذا جند أن هناك الكثري من اآليات القرآنية واألحاديث
الشريفة اليت تنظم العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان وتضع هلا األسس والقواعد اليت تساعد
البشر على عبادة اهلل ،وعمارة األرض .فال غرو إذا كان اإلسالمُ نظاماً يتناول قواعد وشروط تنظم
حياة الناس بأفضل الطرق.
كذلك جند أن الشريعة اإلسالمية كانت رائدة يف تبين مبدأ العمل اجلماعي  ،ملا فيه
من توحيدٍ للهمم والطاقات  ،وتعاون تتهاوى أمامه أصعب املهام وتتحقق من خالله أعظم
اإلجنازات  ،وما ذلك إال ملساواة الناس مجيعا يف احلقوق والواجبات ؛ قال تعاىل{ :يَا أَيُّهَا
اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ِمنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاِئلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ َّ
اللهَ عَلِيمٌ خَبِريٌ} [احلجرات. ]13 :
َّ
وجند أن الساعات احلامسة يف تاريخ املسلمني هي الساعات اليت تتحول فيها األمة كلها
إىل (ورشة عمل) ،كلٌّ يف مكانه وكل له مكانته  ،يشعر كل فرد أنه يشارك يف البناء بل إنه
ضروري هلذا البناء  ،وهكذا قام اجملتمع اإلسالمي األول عندما شارك املسلمون كلهم يف بناء
املسجد مبن فيهم قائد هذا اجملتمع رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)  ،وعندما استقبل األنصار
إخوانهم املهاجرين وتنازلوا عن شطر أمواهلم  ،ونفَّذوا هذا عملياً ومل يكتفوا باألدبيات والكالم
عن األخوة اإلسالمية  ،وذلك مصداق قول اهلل تعاىل{ :وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا
اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [املائدة.]2:
اللهَ إِنَّ َّ
عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا َّ

-4ومن األهمية اإلشارة إىل أن تَبَنِِّي احلضارة اإلسالمية أسلوب العمل اجلماعي وبث روح
الفريق يف اجلماعة ينبع من العقيدة اإلسالمية ذاتها  ،مما يزيد الدافعية لدي أفراد فريق العمل
وجيعل هناك نوعا من الرقابة الذاتية النابعة من الفرد نفسه على تصرفاته و أعماله  ،ولعل هذا
ما يربر ما وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من تقدم ورقي يف شيت اجملاالت  ،فقد قال اهلل تعاىل:
اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً َفأَلَّفَ بَيْنَ
اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ َّ
{وَاعْتَصِمُوا بِحَ ْبلِ َّ
قُلُوبِكُمْ َفأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَ ِتهِ إِخْوَانًا } [آل عمران.]103 :
وقد جربت الكثري من مؤسسات الدولة فى السابق اختيار أهل الثقة  ،على حساب إقصاء
أهل الكفاءة  ،فكان من نتيجة هذا املعيار املعوج  ،امتالء كثري من مؤسسات الدولة بالفساد
واملفسدين  ،وهذا أمر مل يعد خافيًا على أحد  ،يف الوقت الذي تلقفت فيه كثري من الدول هذه
الكفاءات لتبنى بها حضاراتها  ،فقامت على أسس من العلم والصالح واالستقامة.
وبالنظر جند أن قائد أول دولة إسالمية نبينا حممد (صلى اهلل عليه وسلم) كان يتحرى
األقوياء الذين هلم القدرة على أداء ما نيط بهم من مهام  ،فيوليهم من أعمال هذه الدولة
ما ميكنهم إجنازه على أكمل وجه  ،معتربا أن تولية العاملني يف الدولة أمانة  ،ال يقوم بها إال قوي
اللهِ أَالَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ .قَالَ :
قادر على أدائها  ،ف َعنْ أَبِى ذَرٍّ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قُلْتُ يَا رَسُولَ َّ
فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى منكيب ثُمَّ قَالَ « :يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَاَنةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَا َمةِ خِ ْزيٌ وَنَدَامَةٌ
إِالَّ َمنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَ ْيهِ فِيهَا » (صحيح مسلم).
إن اجملتمع حيمل من الطاقات الكبرية  ،واإلبداعات العديدة ،والواجب توجيه كل
إنسان فيما حيسنه وفيما يبدع فيه  ،وتوجيه األفراد إىل مواقع اإلبداع فهذا من األهداف
الرتبوية ،تأمل هذا احلديث الشريفَ :عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( رضي اهلل عنه) ،أَنَّ رَسُولَ اهللِ (صَلَّى
اللهُ عُمَرُ  ،وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً
ن َّ
اهلل عَل ْيهِ وسَلَّمَ) قَالَ" :أَرْحَمُ أُمَّتِي ِبأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ  ،وَأَشَدُّهُمْ فِي دِي ِ
ب اهللِ أُبَيُّ ْبنُ كَعْبٍ  ،وَأَعْلَ ُمهُمْ بِالْحَالَلِ
عُثْمَانُ  ،وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ ْبنُ أَبِي طَالِبٍ  ،وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَا ِ
ُمةٍ أَمِينًا  ،وَأَمِنيُ هَذِهِ األُ َّمةِ أَبُو
وَالْحَرَامِ مُعَاذُ ْبنُ جََبلٍ  ،وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ ْبنُ ثَابِتٍ  ،أَالَ وَإِنَّ لِكُلِّ أ َّ
عُبَيْدَةَ ْبنُ الْجَرَّاحِ"( مسند أمحد)  ،فنجد يف هذا احلديث الشريف إعداداً للمواهب والصفات
ق  ،وحَسْبَ ما عليه
والطاقات اليت اتصف بها هؤالء الصحابة الكرام  ،كلٌ حسب ما قدِّر له من رز ٍ
من كفاءة.
وكثري من أسباب ضعف الدول يرجع إىل عدم األمانة يف االختيار وذلك بتقديم أهل
الثقة  ،وإقصاء أهل الكفاءة  ،فأحدث ذلك صدعاً يف جدار األمِّةِ اإلسالمية واليت ما زالت تعانى

-5منه حتى يومنا  ،وإن مصر مبا مر عليها من حمنٍ وأحداثٍ جسامٍ  ،ينبغي على القائمني عليها تنقية
مؤسساتها من العاملني بها املصنفني ضمن أهلِ الثقة والذين ولُّوا دُونَ اعتبا ٍر خلربةٍ أو كفاءةٍ ،
حتى أنها تفتح اجملال الختيار من كان على شاكلتها  ،وهذا ما يسفر عنه الواقع األليم  ،من
انتشار الرشوة والفساد يف أوصال الدولة ومؤسساتها املختلفة  ،لكن كل من يقيم يف هذه الدولة
من أهلها أو من غريهم  ،يأمل يف غدٍ تشرقُ مشسهُ على مؤسسات الدولة دون أن يكون بها مفسدٍ
أو خائنٍ ألمانته  ،تَمِّ اختياره جماملةً دون أن يكون له أدنى خربة مبا أسند إليه من عمل  ،وإذا
كان اإلسالم حيض على إتقان العمل  ،ملا روته عَائِ َشةَ (رضي اهلل عنها) قَالَتْ :قَالَ رَسُولُ اهللِ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) " :إِنَّ اهللَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَ ِملَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقَِنهُ "( .شعب اإلميان
(صَلَّى َّ
للبيهقي)  ،فإن هؤالء املفسدين ال يتقنون إال لغة واحدة بعيدة كل البعد عن الصالح واإلصالح.
وكان القدوة احلسنة لنا النيب الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) يتعامل مع أهله وعشريته
مبعيار الكفاءة ؛ لذلك مل يستعمل منهم سوى األكفاء يف كل شيء  ،حيث أَمَر ابن عمهِ على بن
أبى طالب بالنوم يف مكانه أثناء اهلجرة ليؤدى األمانات إىل أهلها ،فهو أحق الناس بهذه
املهمة  ،وأكفأ وأجدر من يقوم بها  ،فكان الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) ال يولِّ أحداً من أقاربه
أي منصبٍ إال مبعيار الكفاءة.
وجند أيضاً نبينا (صلى اهلل عليه وسلم) يبحث عن الكفاءات يف كل اجملاالت حتى لو مل
ال كافراً امسه
يكونوا مسلمني ؛ فقد استعان بغري املسلمني يف بعض األحيان  ،حيث استأجر رج ً
(عبد اهلل بن أريقط) ليكون دليله يف دروب الصحراء عند اهلجرة النبوية إىل املدينة ؛ ملا له من
معرفة وخربة متمرسة بالدروب واملسالك والطرق  ،فهو هلذه املهمة كفءٌ وللقيام بها أهل .
فالرسول (صلى اهلل عليه وسلم) مل يعامل أهله وعشريته من منطلق أنهم أهل الثقة  ،ومل
يعينهم يف املناصب القيادية  ،بل كانت رؤيته أن يُولِي على كل عمل من أعمال املسلمني
أصلح وأكفأ من جيده هلذا العمل فهو (صلى اهلل عليه وسلم) القائلَ " :منْ وَلِيَ ِمنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِنيَ
اللهُ مِ ْنهُ صَرْفًا وَالَ عَدْالً حَتَّى يُدْخِ َلهُ جَهَنَّمَ"
شَيْئًا َفأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَ ْيهِ لَعَْنةُ اهللِ الَ يَقَْبلُ َّ
مسند أمحد واملستدرك للحاكم.
ومل يكن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يعطى الوالية ألي شخص يطلبها أو يكون حريصاً
اللهُ عَ ْنهُ) قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ (صلى اهلل عليه وسلم) أَنَا
عليها  ،ف َعنْ أَبِي مُوسَى (رَضِيَ َّ
وَرَجُالَنِ ِمنْ قَوْمِي  ،فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَ ْينِ :أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اهللِ  ،وَقَالَ اآلخَرُ مِثْ َلهُ  ،فَقَالَ " :إِنَّا الَ
سأََلهُ  ،وَالَ َمنْ حَرَصَ عَلَ ْيهِ " (متفق عليه).
نُوَلِّي هَذَا َمنْ َ

-6ومل يقتصر اهلديُ النبوي الكريم على منع الوالية واإلمارة عمن يسأهلا فحسب  ،بل جاء
التوجيه الكريم واإلرشاد العظيم يف أمر الوالية بالنهي عن سؤاهلا  ،أو السعي يف احلصول عليها ،
اللهِ (صلى اهلل عليه
كما ورد عن عَبْدِ الرَّحْ َمنِ بْنِ سَمُرَةَ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ لي رَسُولُ َّ
وسلم) :يَا عَبْدَ الرَّحْ َمنِ ْبنَ سَمُرَةَ " الَ تَ ْسَألِ اإلِمَارَةَ َفإِنَّكَ ِإنْ أُعْطِيتَهَا َعنْ غَيْ ِر مَ ْسأََلةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا َعنْ مَ ْسأََلةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا " (متفق عليه).
يف حني أننا نفرق بني الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) يف كونه بشراً وكونه نبياً يوحى
إليه  ،جند أنه يف كلتا احلالتني مل تأخذه يف اهلل لومة الئم فيما يتعلق بأهله وقبيلته ؛ ومل جيامل
أحداً منهم على حساب دينه أو حساب أحدٍ  ،فقد نزل قول اهلل  -تعاىل -يف حق عمه أبي
هلب{ :تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}[املسد ، ]1:فقاهلا ومل ينكرها حني نزلت ؛ يف املقابل نرى
الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) رؤوفاً رحيماً بأهله ،لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اهللِ
اللهُ كَلِ َمةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اهللِ" (صحيح البخاري) .
(صلى اهلل عليه وسلم) فَقَالَُ " :قلْ الَ إَِلهَ إِالَّ َّ
وجند أن الرسول الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) كان خيتار الرجل املناسب يف املكان
املناسب ؛ فعندما أرادَ أنْ يرسل والةً إىل اليمن أرسل يف البداية معاذ بن جبل ثم بعده
أبا موسى األشعري  ،وأخرياً على بن أبى طالب (رضي اهلل عنهم) على الرغم من أنه كان يقول:
" أَنَا مَدِيَنةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا "(مستدرك احلاكم) ؛ لكنه مل يرسله باعتباره أحد أقاربه  ،إمنا باعتباره
أحد العلماء؛ كذلك عندما أخذ الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) البيعة من أهل املدينة أرسل
معهم بعض أصحابه مل يكن منهم أي من أقاربه  ،و مل يرسل أياً من أقاربه ألخذ البيعة من أهل
املدينة.
وبعد اختيار أهل الكفاءات البد أن نشجعهم ونشد من أزرهم حتى يبدعوا ويبذلوا
قصارى جهدهم يف عملهم سواء تشجيعا ماديا أو معنويا أو بهما معًا جند أن النيب (صلى اهلل عليه
وسلم) فعل ذلك مع أبي قتادة  ،وسلمة بن األكوع (رضي اهلل عنهما) يف غزوة الغابة (املعروفة
بغزوة ذي القَرَد) ملا رجعوا قافلني إىل املدينة بعد أن أبلى سلمة بن األكوع وأبو قتادة (رضي
اهلل عنها ) بالءً حسناً  ،ثم ناموا يف الطريق .قال سلمة (رضي اهلل عنه)  :فلما أصبحنا قال رسول
اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) « :كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَ َمةُ » .قَالَ  :ثُمَّ
ل فَجَمَعَهُمَا لِي
ج ِ
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم) سَهْمَ ْينِ سَهْمُ الْفَا ِرسِ وَسَهْمُ الرَّا ِ
أَعْطَانِي رَسُولُ َّ
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم) وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ رَاجِعِنيَ إِلَى الْمَدِينَةِ
جَمِيعًا  ،ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ َّ
(صحيح مسلم).

-7تأمل هذه احلادثة  !.وكم فيها من الثناء والتشجيع وتقدير الكفاءات؛ ففي قوله« :وخري
رجالتنا سلمة» إعالن للتكريم أمام جممع من الصحابة ،ثم إن يف إعطائه سهمني مكافأة أيضاً
وتقديراً جلهوده ،ثم يف إرداف النيب (صلى اهلل عليه وسلم) له على الدابة زيادة يف التكريم
والتقدير له ،ولك أن تتصور مقدار التكريم حني يُركبك القائد معه يف مركبته اخلاصة تسري
بصحبته أمام الناس ـ كم سيضاعف هذا الثناء والتقدير من نشاطٍ يف نفس سلمة أو أبي قتادة
(رضي اهلل عنهما) ،بل كم سيحرك يف نفوس اآلخرين حني يكون املدح يف حمله!.
إن كثرياً من القدرات  ،وكثرياً من أصحاب الكفاءات يصابون بالضمور  ،بل رمبا ميوتون
ومتوت مواهبهم وقدراتهم ؛ ألنهم ال جيدون من يدفعهم بكلمة ثناء  ،أو يرفعهم بعبارة تشجيع؛
إننا حني نثين على أصحاب القدرات لسنا حنفظ ونضمن جهد اجملتهد منهم فحسب  ،بل إننا
حنرك نفوساً رمبا ال حيركها أسلوب آخر.
جدير بالذكر أن اإلسالم يرفض احملاباة أو التسرت على أهل الفساد واإلفساد  ،مهما كان
قدرهم ومهما كانت منزلتهم  ،فهذا رسولنا الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) كان يرفض أن حيابى
أحداً من أهله وعشريته  ،وكان يقول " :أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ
اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِ َمةَ بِنْتَ
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ  ،وَإِذَا سَ َرقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَ ْيهِ الْحَدَّ  ،وَأيِّمُ َّ
مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " (متفق عليه).
ومل يُعرف عن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) طوال حياته التزكية أو الرتقية أو تعيني أحد
أقاربه يف أي منصب من مناصب الدولة  ،خوفاً من ضياع األمانة ،اليت كان حريصًا على
استقرارها عند أهلها ،فهو (صلى اهلل عليه وسلم) القائل" :إِذَا ضُيِّعَتِ األَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّا َعةَ .قِيلَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اهللِ ؟ قَالَ :إِذَا أُسْنِدَ األَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْ ِلهِ فَانْتَظِرِ السَّا َعةَ"(صحيح البخاري) .
ومل تكن احملاباة يوما من األيام سبيل توىل املناصب  ،أو احلصول على مكاسب  ،فإن
أنبياء اهلل تعاىل ورسله كان دأبهم وحرصهم األول على تولي أهل الكفاءة  ،وأصحاب املسؤولية،
حيث قال اهلل  -تعاىل -خمربًا عن نبيه يوسف (عليه السالم){:قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَاِئنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ }[يوسف ، ]55 :كذلك فهمت ابنة الرجل الصاحل أن الكفاءة شرط يف توىل
القيادة  ،وإسناد العمل للفرد وتكليفه به  ،دون جماملة أو حماباة  ،قال تعاىل{ :قَالَتْ إِحْدَاهُمَا
يَا أَبَتِ اسَْتأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ َمنِ اسَْتأْجَرْتَ الْقَوِيُّ اْلأَمِنيُ} [القصص.]26 :
وهذا نيب اهلل موسى ( عليه السالم ) حني أراد املضي للمناجاة واملغيب فيها استخلف
أخاه هارون  ،قال تعاىل{:وَقَالَ مُوسَى ِلأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصِْلحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ

-8الْمُفْسِدِينَ}[األعراف ، ]142 :وأوصاه باإلصالح يف أمرهم ويف نفسه  ،كذلك نهاه عن اتباع
سبيل العاصني  ،وال يكن عونا للظاملني .
إن دين اإلسالم قد جاء ليؤسس لقواعد صارمة وحامسة لألمور اإلدارية اليت دعت إليها
بعد قرون خمتلف النظريات اإلدارية املعاصرة  ،وتعرف اإلدارة يف اإلسالم بأنها الوالية أو الرعاية
اليت تأتي يف نطاق املسئولية اليت تلزم وجود أمانة لدى من يتصدى لشؤون اإلدارة على
اختالف أمناطها ومستوياتها ..كما وضع اإلسالم مجلة من الركائز لفن اإلدارة  ،من تقديم أهل
الكفاءة  ،باعتبارها أصلًا من أصول عالقات العمل.
وهناك أحاديث نبوية شريفة كثرية حتدثت عن اإلدارة  ،وسبل اختيار املسئُول أو القائد،
ن عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ
وتقديم الكفاءة وحُ ْسن اإلدارة على غريهما  ،منها ما يشري إليه حديث ا ْب ِ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) َ " :منِ اسْتَعْمَلَ رَجُالً ِمنْ عِصَاَبةٍ وَفِي تِلْكَ
عَنْهُمَا) قَالَ  :قَالَ رَسُولُ اهللِ (صَلَّى َّ
اللهَ وخانَ رَسُوَلهُ وخانَ الْمُؤْمِنِنيَ"(مستدرك احلاكم)،
ِلهِ مِ ْنهُ فَقَدْ خَانَ َّ
الْعِصَاَبةِ َمنْ هُوَ أَرْضَى ل َّ
وكان من دعائه (صلى اهلل عليه وسلم) " :اللَّهُمَّ َمنْ وَلِىَ ِمنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ
عَلَ ْيهِ وَ َمنْ وَلِىَ ِمنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَ َفقَ بِهِمْ فَارْ ُفقْ ِبهِ " (صحيح مسلم).
وهذا يبني لنا خطورة تقديم الوالء أو غري األكفاء على أصحاب اخلربة من أهل الكفاءة
ومتقين اإلدارة  ،الذي قد يلحق ضرر ًا أو يأتي بشررٍ على الفرد واجملتمع.
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَـلَّمَ) يَقُـولُ:
اللهِ (صَلَّى َّ
فعن مَعْ ِقلَ ْبنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ (رضي اهلل عنه) قال :سَمِعْتُ رَسُولَ َّ
" مَا ِمنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّـهُ رَعِيَّـةً يَمُـوتُ يَـوْمَ يَمُـوتُ وَهُـوَ غَـاشٌّ لِرَعِيَّتِـهِ إِلَّـا حَـرَّمَ اللَّـهُ عَلَيْـهِ الْجَنَّـةَ "
(صحيح مسلم) .فكل هذه األحاديث تشري إىل ضرورة أن يتوىل اإلدارة أهل الصالح واإلصـالح،
وأهل املعرفة واإلتقان  ،وأهل الكفاءة واخلربة يف جماالتهم  ،وتقدميهم على غريهم.
فاإلدارة فن أقره اإلسالم  ،وأوصى باختيار الرجل املناسب يف املكان املناسـب  ،سـواء
علــى مســتوى املؤسســات العامــة أو املؤسســات اخلاصــة أو حتــى مســتوى األســرة  ،واختيــار هــذا
الرجل جيب أن يعتمد على شرط الكفاءة  ،وحـني اختـار اهلل  -سـبحانه وتعـاىل -لـبين إسـرائيل
ملكـاً يقــاتلون وراءه يف ســبيل اهلل  ،اختــار طــالوت عليــه الســالم  ،وبــيِّن عالمــات صــالحيته لتلــك
َاللهُ يُـؤْتِي مُلْكَـهُ
م و َّ
م وَالْجِسْ ِ
طةً فِي الْعِلْ ِ
اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْ َ
القيادة  ،بقوله تعاىل ...{:إِنَّ َّ
َاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة ،]247 :فجعل القدرة اجلسمية الالزمة والعلم الواجب عالمتان
َمنْ يَشَاءُ و َّ
لكفاءته وداللة على أهليته للقيادة .يقول اإلمام القـرطيب :قولـه{ :إِنَّ اللَّـهَ اصْـطَفَاهُ} أي :اختـاره
وهو احلجة القاطعة ،وبيَّن هلم مع ذلك تعليل اصطفاء طـالوت ،وهـو بسـطته يف العلـم الـذي هـو

-9مالك اإلنسان ،واجلسم الذي هو معينه يف احلرب وعدته عند اللقـاء ،فتضـمنت بيـان صـفة اإلمـام
وأحوال اإلمامة  ،وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة ال بالنسب  ،ألن اهلل تعاىل أخـرب أنـه اختـاره
عليهم لعلمه وقوته  ،وإن كانوا أشـرف منـه نسـباً  ،وقيـل :زيـادة اجلسـم كانـت بكثـرة معـاني اخلـري
والشجاعة  ،ومل يرد عظم اجلسم.
ومن هنا فقـد حـرص اإلسـالم علـى رفـع املسـتوى الثقـايف وغـرس روح املبـادرة وحسـن
التصرف ،وكذلك الرتكيز على التدريب املشرتك للجميع األفراد والرتكيز على التـدريب املسـتمر
على العمل يف ظروف متعددة وطارئة واستخدام اإلمكانات املتاحة  ،وذلك حلل املشاكل اليت
قد تواجه املؤسسات .
وجند يف نصوص اإلسالم أن التدريب والتطوير يعد من الضرورات احليوية إلعداد القـوة
اليت أمر بها اإلسالم  ،كمـا حتتـوي توجيهـات اإلسـالم يف التـدريب اإلتقـان يف التـدريب لبلـو
أعلى قدر من الكفاءة  ،ومن مقتضيات هذا املبدأ أال يكتفـي املسـلم باملسـتوى التـدرييب الـذي
بلغه ،بل عليه أن جيود فيه ويرفع مستواه باملزيد من التمرين واملعرفة  ،فقـد أمـر اهلل تعـاىل نبيـه
الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) أن يقول { :رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا } [طه ]114 :وهذه املسئولية تقع على
عاتق الفرد قبل أن تقع على قيادته.
ومن أهم مباديء التدريب احلديثة االستمرارية ؛ ألن االستمرار حيقق فائدتني كـبريتني
هما :احملافظة على مستوى كفاءة الفرد  ،ودعم هذه الكفاءة واالرتفـاع بهـا إىل مسـتوى أفضـل.
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) وهو حيذر املسلمني مـن االنقطـاع عـن
وهذا ما يفهم من قول رسول اهلل (صَلَّى َّ
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ) .. « :وَ َمنْ تَرَكَ
التدريبَ :عنْ عُقَْبةَ ْبنِ عَامِرٍ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ (صَلَّى َّ
ي بَعْدَمَا عَلِ َمهُ فَقَدْ كَفَ َر الَّذِي عُلِّ َمهُ » (رواه أبو داود) .
الرَّمْ َ
ومن املعروف أيضاً أن املنافسة من أفضل احلوافز على اإلجادة واإلتقان ألنها مـن وجهـة
نظر علم النفس حترك يف اإلنسان دافعـاً ذاتيـاً لكـي يتفـوق علـى غـريه ؛ وهلـذا كـان التنـافس مـن
مباديء التدريب اليت تستهدف رفع مستوى الكفاءة لدى األفـراد  ،وقـد كـان رسـول اهلل (صَـلَّى
اللهُ عَلَ ْيهِ وَسَلَّمَ ) معنياً غايـة العنايـة بهـذا املبـدأ  ،فكـان يشـجع علـى املسـابقات يف كـل جمـاالت
َّ
التدريب البدنية والرياضية والفروسية والرمي بالسالح  ،بـل كـان (صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ) يشـرتك
بنفسه فيها حتفيز ًا للهمم وإذكاءً لروح التنافس الربيء واملشجع .

-10وحيــث أكَ ـدَ اإلســالم علــى املبــادس األساســية للتــدريب  ،يف املاضــي واحلاضــر  ،فــإن
اإلسالم احلنيف قد سبق غريه من األنظمة احلضـارية يف تأصـيل ويديـد وإقـرار هـذه املبـادس
التدريبية اإلجيابية واليت يؤدي تطبيقها إىل رفع مستوى الكفاءة النوعية .
من هنا نؤكد على اعتبار املسئولية تكليفاً ال تشريفاً  ،فالقائد لألمة خادمها وراعيها ،وينبغي
إمداد الدولة بالطاقات البشرية  ،ومراعاة الدقة يف االختيار  ،واالعتماد على أصحاب الكفاءات
واخلربات  ،الكفيلة مبواجهة الشدائد  ،والقادرة على النهوض باألمة.

