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إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
رشيك له, وأشهد أن حممداً عبده ورسوله, اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد, كام صليت 

 : عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم يف العاملني, إنك محيد جميد,وسلم تسليام كثريا, أما بعد
أن دون  ةاإلنسانيم ال يكون اإلنسان إنسانا كامل قررها اإلسالالتي  األخالقية فإن السامت
 , ومن أحوج الناس إىل التحيل باألخالق اإلسالمية املسلمون املبتلون بالوالياتيتحىل هبا

  :اخلاصة العامة والوظائف اإلدارية
ع الرجل األسس واملبادئ املتفق عليها يف العمل اإلداري رضورة وضمن أعظم و* 

الكوارث احلياتية التي حتدث للمجتمعات البرشية كام أن من املناسب يف املكان املناسب, 
م قبل أن يعرف الناس وهذا املبدأ العظيم قرره اإلسالوضع الرجل يف غري مكانه الصحيح,

صىل اهللا عليه وآله  –لام سئل الرسول ف : علم اإلدارة, ومهارات القيادة, وأخالقياهتام
يا رسول اهللا : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة, فقيل": متى تقوم الساعة? فقال − وسلم

د األمر لغري أهله فانتظر الساعة: وكيف إضاعتها? فقال    )1(.إذا وسِّ
اليشء يف غري موضعه تكون قد  العدل هو وضع اليشء يف موضعه, وإذا ما وضعتَ إن * 

 .ائج سلبية عىل كل األحوالالصواب, لذا سوف تكون النتوجانبت العدل 
انِ  ﴿:قال تعاىل لرشيعةاصد اأعظم مق منوحتقيق العدالة *  سَ حْ اإلِ لِ وَ دْ عَ رُ بِالْ أْمُ إِنَّ اهللاَّ يَ

ونَ ﴾ رُ كَّ مْ تَذَ لَّكُ عَ مْ لَ عِظُكُ يِ يَ بَغْ الْ رِ وَ املُْنكَ اء وَ شَ حْ فَ نِ الْ ى عَ نْهَ يَ بَى وَ رْ قُ إِيتَاء ذِي الْ      90النحل وَ
مٍ  ﴿: تعاىل وقال وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ ْرِ الَ جيَ طِ وَ سْ قِ اء بِالْ دَ هَ نيَ هللاِِّ شُ امِ وَّ ونُواْ قَ نُواْ كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ

لُونَ ﴾ مَ عْ بِريٌ بِامَ تَ واْ اهللاَّ إِنَّ اهللاَّ خَ قُ اتَّ  وَ وَ بُ لِلتَّقْ رَ وَ أَقْ واْ هُ لُ دِ واْ اعْ لُ دِ عْ ىلَ أَالَّ تَ  8ةاملائد عَ
َ النَّاسِ أَن  ﴿: وقال تعاىل تُم بَنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ انَاتِ إِىلَ أَهْ واْ األَمَ مْ أَن تُؤدُّ كُ رُ أْمُ إِنَّ اهللاَّ يَ

رياً ﴾ يعاً بَصِ مِ انَ سَ م بِهِ إِنَّ اهللاَّ كَ عِظُكُ امَّ يَ لِ إِنَّ اهللاَّ نِعِ دْ عَ واْ بِالْ مُ كُ ْ  58النساء حتَ

                                           
  .أخرجه البخاري  ) 1(
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َّتْ  ﴿:وقال تعاىل متَ لِيمُ ﴾وَ عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ هُ تِهِ وَ لِامَ لِ لِكَ بَدِّ الً الَّ مُ دْ عَ قاً وَ دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ  كَ
 115األنعام

تَ وَ  ﴿: وقال تعاىل رْ امَ أُمِ مْ كَ تَقِ اسْ عُ وَ ادْ لِكَ فَ لِذَ ن  الفَ لَ اهللاَُّ مِ نتُ بِامَ أَنزَ لْ آمَ قُ مْ وَ اءهُ وَ تَّبِعْ أَهْ تَ
تُ  رْ أُمِ مْ ألَ كِتَابٍ وَ كُ لُ امَ مْ أَعْ كُ لَ نَا وَ لُ امَ نَا أَعْ مْ لَ بُّكُ رَ نَا وَ بُّ مُ اهللاَُّ رَ يْنَكُ لَ بَ دِ مُ  العْ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ ةَ بَ جَّ حُ

ريُ ﴾ يْهِ املَْصِ إِلَ يْنَنَا وَ عُ بَ ْمَ  15الشور اهللاَُّ جيَ
 :ومن النصوص القرآنية الظاهرة يف احلث عىل العدالة يف إدارة شؤون احلياة

مْ  ﴿: ه تعاىلقول يْنَكُ تُب بَّ يَكْ لْ تُبُوهُ وَ اكْ مى فَ سَ لٍ مُّ نٍ إِىلَ أَجَ يْ نتُم بِدَ ايَ ا تَدَ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ
لِ  دْ عَ اتِبٌ بِالْ  ذي يعمل وسيطا يف حترير االتفاقياتوال شك أن الكاتب ال 282البقرة ﴾كَ

, ويلحق به الذي يعمل يف األعاملأهم التجارية هو يف احلقيقة يقوم بعمل إداري من 
 .املحاسبة, والذي يرتجم بني اثنني, والذي ينوب صاحب املرافعة يف تبليغ حجته

ةً ﴾ ﴿: وقوله تعاىل دَ احِ واْ فَوَ لُ دِ عْ تُمْ أَالَّ تَ فْ إِنْ خِ وهذه اآلية وإن كان موضوعها  3النساء فَ
يتوىل مسؤولية ما ينبغي أن ينظر إىل أحكام النكاح والعدل بني الزوجني لكن فحواها أن من 

سند قيادة املوارد البرشية إىل شخص ال يصلح إلدارة قدراته الذاتية واملكتسبة, فال تُ 
 .شخصني

لُونَ  ﴿: تعاىل وقوله   مَ عْ انَ بِامَ تَ إِنَّ اهللاَّ كَ واْ فَ ضُ رِ عْ واْ أَوْ تُ لْوُ إِن تَ واْ وَ لُ دِ عْ  أَن تَ َوَ واْ اهلْ تَّبِعُ فَالَ تَ
بِرياً ﴾ عىل أن اتباع اهلو من أعظم أسباب  الكريم دليلص نالوهذا  135النساء خَ

 .االنحراف عن العدالة ومقتضياهتا
نَانِ ي ﴿: تعاىل وقوله يَّةِ اثْ صِ وَ نيَ الْ تُ حِ مُ املَْوْ كُ دَ َ أَحَ رضَ ا حَ مْ إِذَ يْنِكُ ةُ بَ ادَ هَ نُواْ شَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ

نكُ  لٍ مِّ دْ ا عَ وَ وهذا نص يف وجوب العدالة يف من يستشهد يف قضايا  106املائدة مْ ﴾ذَ
 .ونحوها ,املرياث, والوصية
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ىلَ  ﴿: وقال تعاىل ا عَ َ امهُ دَ تْ إِحْ إِن بَغَ امَ فَ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ تَتَلُوا فَ نِنيَ اقْ مِ نَ املُْؤْ تَانِ مِ إِن طَائِفَ وَ
لِ األُ  دْ عَ امَ بِالْ يْنَهُ وا بَ لِحُ أَصْ إِن فَاءتْ فَ رِ اهللاَِّ فَ يءَ إِىلَ أَمْ فِ تَّى تَ بْغِي حَ تِي تَ اتِلُوا الَّ قَ  فَ رَ خْ

طِنيَ ﴾ سِ ِبُّ املُْقْ طُوا إِنَّ اهللاََّ حيُ أَقْسِ  9احلجرات وَ
 .فنصت عىل وجوب العدالة يف القضاء والصلح 

يف كل ما إرضاء اهللا تعاىل  :يف احلياة, هي مسلمحيملها كل ال بد وأن التي عامة الرسالة إن ال
 :من خالليقوم به من عمل, وال يكون ذلك إال 

 .هلاألال واملنفس والااللتزام بمنهج اإلسالم يف   −1
 .املهني تخصصالصناعة احلياة من خالل التفوق يف    −2

 .يف األداءوهو ما يتلخص من املعرفة التامة باملهنة, واألمانة الكاملة 
ائِنِ ا ﴿:اسمع إىل نبي اهللا يوسف عليه السالم حيث زَ ىلَ خَ لْنِي عَ عَ الَ اجْ يظٌ قَ فِ ضِ إِينِّ حَ ألَرْ

لِيمٌ  هُ إِنَّ ﴿:واسمع إىل ابنة صاحب مدين إذ  55:يوسف ﴾عَ رْ تَأْجِ ا أَبَتِ اسْ ا يَ َ امهُ دَ الَتْ إِحْ قَ
نِ اسْ  َ مَ ريْ نيُ خَ يُّ األَمِ وِ تَ القَ رْ  26:لقصصا ﴾تَأْجَ

 :التاجر, والعامل, واملزارعوومما هو مطلوب منك أهيا اإلداري ويا أهيا املهندس, 
إن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمال  ":يقول الرسول صىل اهللا عليه وآله وسلم : اإلتقان .1

 )2(. "أن يتقنه 
واهلدايا  − corruption(كالرشوة :من ضغوط املال التخلصوتربية النفس عىل الصرب   .2

 )ملشبوهةا
وَ  ﴿:قال تعاىل نْ أَمْ يقاً مِّ رِ واْ فَ لُ امِ لِتَأْكُ ُكَّ َا إِىلَ احلْ واْ هبِ لُ دْ تُ بَاطِلِ وَ م بِالْ يْنَكُ م بَ الَكُ وَ لُواْ أَمْ أْكُ الَ تَ الِ وَ

ونَ  لَمُ عْ أَنتُمْ تَ مِ وَ ثْ  188البقرة ﴾النَّاسِ بِاإلِ
ِ  ﴿: قال تعاىلو الَ أَمتُ نَ قَ يْامَ لَ اءَ سُ امَّ جَ لَ تُ فَ نْ مْ بَلْ أَ اكُ َّا آَتَ ٌ ممِ ريْ َ اهللاُ خَ اينِ امَ آَتَ لٍ فَ ونَنِ بِامَ مْ دُّ تِكُ يَّ َدِ مْ هبِ

ونَ  حُ رَ فْ  36:النمل ﴾تَ

                                           
  .رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد صحيح  ) 2(
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الَ عن و يِّ قَ دِ اعِ َيْدٍ السَّ جُ ":أَيبِ محُ ولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم رَ سُ لَ رَ مَ تَعْ ىلَ  الً اسْ عَ
ى ا عَ دْ يْمٍ يُ لَ نِي سُ قَاتِ بَ دَ بَهُ صَ اسَ اءَ حَ امَّ جَ لَ تَبِيَّةِ فَ لَّ نَ الْ الَ  ,بْ ةٌ  :قَ يَّ دِ ا هَ ذَ هَ مْ وَ كُ الُ ا مَ ذَ الَ  .هَ قَ فَ

ولُ اهللاَِّ صىل اهللا عليه وآله وسلم سُ هَ  :رَ تُكَ  الَّ فَ يَّ دِ أْتِيَكَ هَ تَّى تَ كَ حَ أُمِّ يْتِ أَبِيكَ وَ تَ يفِ بَ لَسْ جَ
ا ادِقً نْتَ صَ اهللاَِّ :  إىل أن قال..,إِنْ كُ هِ إِ  ال وَ قِّ ِ حَ ريْ يْئًا بِغَ مْ شَ نْكُ دٌ مِ ذُ أَحَ أْخُ مَ  الَّ يَ وْ هُ يَ لُ ْمِ يَ اهللاََّ حيَ قِ لَ

ةِ  يَامَ قِ   )3( )) الْ
فيام يؤديه من عمل, وذلك بأن يصحح النية فيه, ويراقب اهللا عند  استشعار العبودية .3

 .األداء, فال رشوة, وال غش, وتأخري, وال مماطلة, وال حماباة
ِنيَ  ﴿: ا اإلخوة املؤمنون يقول اهللا تعاىلأهي املَ عَ بِّ الْ َايتِ هللاِِّ رَ ممَ ْيَايَ وَ حمَ كِي وَ نُسُ الَيتِ وَ لْ إِنَّ صَ قُ
 162األنعام ﴾

 ....أقول ما تسمعون وأستغفر اهللا يل ولكم
ابَ ال ﴿ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  201البقرة ﴾نَّارِ رَ
ينَ  ﴿ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ ا عَ نَ ْ انرصُ نَا وَ امَ دَ بِّتْ أَقْ ثَ اً وَ ربْ يْنَا صَ لَ غْ عَ رِ نَا أَفْ بَّ  250البقرة ﴾رَ
ىلَ  ﴿ تَهُ عَ َلْ امَ محَ اً كَ يْنَا إِرصْ لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ نَا وَ بَّ أْنَا رَ طَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِن نَّسِ نَ ذْ اخِ ؤَ نَا الَ تُ بَّ بْلِنَا رَ ن قَ ينَ مِ ذِ  الَّ

نَ  ْ الَنَا فَانرصُ وْ ْنَا أَنتَ مَ محَ ارْ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ نَا بِهِ وَ ةَ لَ ا الَ طَاقَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ نَا وَ بَّ مِ رَ وْ قَ ىلَ الْ ا عَ
ينَ  افِرِ كَ  286البقرة ﴾الْ

هَ  ﴿ تَنَا وَ يْ دَ دَ إِذْ هَ عْ نَا بَ لُوبَ غْ قُ نَا الَ تُزِ بَّ ابُ رَ هَّ وَ َةً إِنَّكَ أَنتَ الْ محْ نكَ رَ دُ ن لَّ نَا مِ  آل ﴾بْ لَ
 8عمران

ابَ النَّارِ  ﴿ ذَ قِنَا عَ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ اغْ نَّا فَ نَا آمَ نَا إِنَّ بَّ  16آل عمران ﴾رَ
عَ ا﴿ تُبْنَا مَ اكْ ولَ فَ سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ لْتَ وَ نَّا بِامَ أَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َنزَ نَا آمَ بَّ ينَ رَ دِ اهِ  53آل عمران﴾لشَّ
 )م15/2/2008=هـ 8/2/1429اجلمعة (
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