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ABSTRACT 

  

 

 

It seeks this research to demonstrate the means and mechanisms era 

wisdom in business administration, and they are many, and most 

important means of wisdom: time management, the art of leadership, 

and the principle of consultation, and I will follow the curriculum 

induction and analysis in the writing of this research, and we conclude 

that the wisdom and the wisdom of livelihood of Allah Almighty 

bestows on whom He will of his slaves, and the light in the heart and 

mind of the wise, led to success in what he is doing. 
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: إدارة   وسائل احلكمة، وأهم هي كثرية يسعى هذا البحث لبيان  وسائل وآليات  عصر احلكمة يف إدارة األعمال ، و 
 وسأتبع منهج االستقراء والتحليل يف كتابة هذا البحث ، وخنلص أن احلكمة ، الوقت ، وفن القيادة ، ومبدأ الشورى 

 نور يف قلب وعقل احلكيم ، تقوده إىل النجاح  يف ما يقوم به . ،و رزق من هللا عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده 
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 مقدم  
العاملني منزل الكتاب احلكيم على أشرف املرسلني نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ليزكينا ويعلمنا احلكمة احلمد هلل رب 

 . ، وبشرى وهدى ورمحة للمسلمني ، وبعد
احلكمة من و   الاألعم ظهرت بعض الكتاابت يف السنني املاضية على شكل مقاالت علمية تدعو إىل الربط بني إدارة

الوصول إىل  ركاتشمصدراً قيمياً، لذلك تريد ال شركةتنظيمي، واحلكمة اإلدارية تعين أن تصبح الأجل حتقيق النجاح ال
الذاكرة االجتماعية والثقافية والتنظيمية من خالل املمارسات التنظيمية واالجتماعات والعالقة طويلة األجل مع املوظفني، 

كمة اليت تناسب احلولكن هذه الكتاابت اليت صدرت عن مؤسسات أكادميية عريقة مل تستطع أن ترتقي إىل مستوى 
أن اقدم وسائل وآاليات احلكمة اليت يف تطبيقاها آمل أن نصل إىل اإلدارة احلكمية هذا العصر ، واسعى يف هذا البحث 

 .وأتوقع أن يكون منها إضافة علمية جديدة يف عامل إدارة األعماليف األعمال ، 
 عندما أكتب يف موضوع احلكمة ، فأين ال أدعي االحاطة بكل مواضيعها ؛ ووسائلها أو آلياهتا ، ولكين ألتمس تقدميو 

املفيد املختصر يف ذلك لطلبة العلم والباحثني يف هذا اجملال ، وال أدعي أين أتيت ابجلديد املبتكر ، بل حاولت أن 
أكيف ما جاء ابلقرآن الكرمي والسنة الشريفة من حكمة على ما ينبغي لنا فهمه وتطبيقه ، وأين قصدت لفت انتباه 

 منها يف جمال إدارة األعمال .الباحثني وطلبة العلم إىل هذه احلكمة لإلفادة 
فاحلكمة هي عصارة التجارب احلياتية وإفراز للحوادث والنوازل وإهلام بعد تفكري وتدبر لألمور، وهي نتيجة قناعة 

 .راسخة، فهي نظر يف املآل واستخالص للعاقبة بعد استشراف للمستقبل ومعرفة للمقصد
ين توجد؟ والفطنة أين مقرها؟ ال يعرُف اإلنسان قيمتها" وقال اإلمام ويف هذا قال أيوب عليه السالم: "وأما احلكمة فأ

علي كرم هللا وجهه: "احلكمة ضالة املؤمن، فخذوا احلكمة ولو من أهل النفاق" وقال عيسى عليه السالم: "إن احلكمة 
 ."هي نوُر كّل قلب
 أمهي  الدراس  :

حسيب أن موضوع الدراسة من األمهية مبكان يف حياتنا العملية ، وأنه الدراسة اليت تربط بني احلكمة وإدارة األعمال من 
 .يف وقتنا احلاضر،لنخرج مبنهج فريد يف تطبيقها على إدارة األعمال ، حيث الوسائل واآلليات 
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 هدف الدراس  :

ألعمال إىل اتباع احلكمة يف اإلدارة ،بل والتدرب عليها وعلى وسائلها هدفت الدراسة إىل توجيه اإلداريني واصحاب ا
 احلكيم . اإلداري وآلياهتا ، ليصبح لديهم مهارة التخطيط االسرتاتيجي

 الدراس  : مشكةل 
 .هل للحكمة ووسائلها وآلياهتا عالقة يف إدارة األعمال ؟  وما هي هذه العالقة بني احلكمة وإدارة األعمال ؟

 منهجي  الدراس  : 
دت أوال على املنهج معا ، واعتم” االستقرائي التحليلي” واملنهج الذي اتبعت يف هذه الدراسة فكان مبنيا على املنهج 

تقراء الكتب يف اسمن خالل  االستقرائي ، مث انتقل إىل التحليل القائم على استخالص األفكار والعرب من االستقراء
 حتليل النتائج وفق املعطيات والدراسات اخلاصة يف املوضوع .  ،املوضوع  أو قريبة منه 

 منها : ثرية ك ، لكن هناك مقاالت: يف احلقيقة مل اعثر على كتاب وسائل احلكمة يف إدارة األعمال  أدبيات الدراس 
 مقال حسام رمضان أمحد : إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة .  -
 . احلكمة  اإلداريةمقال أمين سليمان أبو سويرح :   -

 .http://abuswearh.akbarmontada.comاملوقع : 
 خط  البحث:

 وتوزعت الدراسة على مقدمة ومتهيد ومبحثني 
 املبحث االول : وسائل وآليات احلكمة يف إدارة األعمال .

 إدارة األعمال. املبحث الثاين : تطبيقات عصر احلكمة يف
 . كما ضمت الدراسة خامتة ، حوت أهم النتائج والتوصيات
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 بيان مفاهيم العنوان .يتضمن  متهيد :
ال بد قبل الدخول يف املوضوع االساسي للبحث من بيان املفاهيم اليت وردت يف العنوان وذلك تسهيال لفهم أهداف 

 البحث وحتقيقها .
 األدوات ، املواد .  –أي الطرق  -أواًل: وسائل : الوسائل 

، ومجعها وسائل : وهي األجهزة واألدوات واملواد (1)الوسيلة : الطريقة ، وهي األداة املستخدمة للوصول إىل اهلدف 
 اليت تستخدمها إدارة األعمال لتحسني العمل .

ثل به اإلداري احلكيم حقيقة العمل ،و حياة العمل ، وروح األسلوب : هو أيضا أداة ، وهو املنظار االعظم الذي مي
العمل ، وهللا عز وجل خلق اإلنسان لعمارة األرض ، والعمارة ال تكون إال ابلعمل ، وهبذا العمل تسمو الروح إىل عامل 

  القدسية ، والقداسة وذاك ألن سر وجودها هو العمل ، وأن ال وظيفة هلا سوى عمل اخلري على األرض .
وحيتاج كل عمل إىل وسائل حىت يبلغ متامه ، لذلك حيتاج الطبيب إىل عيادة ، وإىل اجهزة وغريها من االدوات ، 
واملهندس حيتاج إىل أدوات هندسية مثل املنقلة واملثلث والفرجار والقلم والورق وغريها من االدوات والوسائل للوصول 

ج إىل حكمة إدارية ، هلا وسائلها اخلاصة هبا واساليبها املناسبة هلا  واليت إىل متام العمل ، وكذلك إدارة األعمال ، حتتا 
 نبينها فيما بعد . 
  اثنيا : احلكم  :

عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم ، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، واحلكمة : احلكمة 
وهي العدل ، والعلم ، واحللم ، والنبوة ، والقرآن ، واإلجنيل ، وأحكم األمر : أتقنه ،(2) : إصابة احلق ابلعلم والعقل

 أمر هللا تعاىل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم ابلدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة ، فقال و  (3) فاستحكم ومنعه عن الفساد 
                                                           

،حتقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب   2/321هـ( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها 122السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، )املتوىف:  (1)
 م.2111هـ 2121بريوت ،الطبعة: األوىل،  –العلمية 

هـ( النهاية يف غريب 606ري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: ابن األث(2)
 2مادة حكم  م، ابب احلاء مع الكاف ،2171 -هـ 2311بريوت،  -حممود حممد الطناحي،املكتبة العلمية  -احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . 227، املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, كتاب احلاء, مادة : حكم ص  210/  2،واملعجم الوسيط ، مادة : حكم : 221/ 

، وانظر : لسان العرب البن منظور  2121هـ ، ابب امليم ، فصل احلاء ، ص127القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي ، املتوىف  (3)
 .62، وخمتار الصحاح ، مادة : حكم ، ص 213/  22، ابب امليم ، فصل احلاء



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 451 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
اِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهيى أىْحسىُن { ) النحل : ْوِعظىِة احلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى اِبحلِْْكمى ( فاحلكمة هي عصارة 221: } ادُْع ِإىلى سى

 اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة نظر اثقب ، وقناعة راسخة
 وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 

ومن تتبع سرية النيب صلى هللا عليه وسلم وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع أموره ، وخاصة يف دعوته إىل اّلّل عز  
هللا عليه وسلم الذي  ىوجل، فأقبل الناس ودخلوا يف دين هللا أفواجا بفضل هللا تعاىل ، مث بفضل هذا النيب احلكيم صل

 عليه كان أبو ذر حيدث أن رسول هللا صلى هللا» قال :  -رضي هللا عنه  -مأل هللا قلبه ابإِلميان واحلكمة ، فعن أنس 
وسلم قال : " فُرِجى سقف بييت وأان مبكة ، فنزل جربيل فـىفىرجى صدري مث غسله مباء زمزم ، مث جاء بطست من ذهب 

 "(4)أفرغه يف صدري ، مث أطبقه ، مث أخذ بيدي فعرج يب . . . ممتلئ حكمة وإمياان ف
يؤكد قيمة وأمهية احلكمة من خالل جميئها حيملها جربيل وهو روح القدس ، يف طست من ذهب ، وهو أغلى املعادن و 

ق ، بعد ل، يف مكة املكرمة ، وهي البقعة املباركة ، ليمتلئ هبا صدر حممد رسول صلى هللا عليه وسلم وهو خري اخل
 .(5)غسله مباء زمزم وهو أطهر املاء وأفضله 

ةى فـىقىْد  كل هذا يؤكد أن احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل أمرها عظيم وشأهنا كبري ، وقد قال تعاىل :) وىمىْن يـُْؤتى احلِْْكمى
ِثريًا ( ) البقرة :  رًا كى يـْ  ( .261أُوِتى خى

سالم سلم على طريقه وهديه يف الدعوة إىل هللا تعاىل ابحلكمة ، فانتشر اإِل مث سار أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و 
انتشارًا عظيًما ، ودخل يف اإِلسالم خلق ال حيصي عددهم إال هللا تعاىل ، وجاء  -رضي هللا عنهم  -يف عهدهم 

فضلة ومن بعدهم ون الثالثة املالتابعون ، وكملوا السري على هذا الطريق يف الدعوة إىل هللا ابحلكمة ، وهكذا سارت القر 
 من أهل العلم واإِلميان ، فأظهر هللا اإِلسالم وأهله ، وأذىلَّ الشرك وأهله وأعوانه .

الناس يظن أن احلكمة تقتصر على الكالم اللني ، والرفق ، والعفو ، واحللم . . . فحسب . وهذا نقص وقصور  بعض
ظاهر ملفهوم احلكمة ؛ فإن احلكمة قد تكون كل هذا  مع بيان احلق علًما وعماًل واعتقاًدا ابألدلة ، وهذه املرتبة 

 ال يعاندون .تستخدم جلميع األذكياء من البشر الذين يقبلون احلق و 

                                                           
، ومسلم ، واللفظ له ، كتاب اإلميان ، ابب اإلسراء برسول  111/  2لصلوات يف اإِلسراء ؟ البخاري مع الفتح ، كتاب الصالة ، ابب كيف فرضت ا (4)

 .211/  2إىل السماوات وفرض الصلوات ،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

(5)http://majles.alukah.net/t30425/  

http://majles.alukah.net/t30425/
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واترة تكون احلكمة من خالل املوعظة احلسنة املشتملة على الرتغيب يف احلق والرتهيب من الباطل ، وهذه املرتبة 

 تستخدم مع القابل للحق املعرتف به ، ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء تبعده عن اتباع احلق .
ينه سن خلق ، ولطف ، ولني كالم ، ودعوة إىل احلق ، وحتسواترة تكون احلكمة ابستخدام اجلدال ابليت هي أحسن ، بُ 

ابألدلة العقىلية وىالنقلية ، ورد الباطل أبقرب طريق وأنسب عبارة ، وأن ال يكون القصد من ذلك جمرد اجملادلة واملغالبة 
 .(6)احد  اند جوحب العلو ، بل ال بدَّ أن يكون القصد بيان احلق وهداية اخللق ، وهذه املرتبة تستخدم لكل مع

فال يزهد يف الدنيا والناس باجة إىل النشاط واجلد والعمل ، وال ، احلكمة جتعل الداعي إىل هللا يقدر األمور قدرها 
 يدعو إىل التبتل واالنقطاع واملسلمون يف حاجة إىل الدفاع عن عقيدهتم وبالدهم .

 اإلدارة : 
اإلدارة: علم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها واستعمال احلكمة يف اّّتاذ قرارات مناسبة بشأهنا 

(7) ." 
إن اإلدارة ال مُتارىس يف فراغ، بل مُتارس عملها يف إطار حمدد، وهي تعتمد على عناصر حمددة من أجل القيام هبذا 

وقت الذي "يعّد أكثر املفاهيم صالبة ومرونة يف آن مًعا، نظرًا ألن الوقت مورد العمل؛ ومن تلك العناصر املهمة: ال
مهم، وهو "سريع االنقضاء وما مضى منه ال يرجع وال يُعوَّض بشيء، كان الوقت أنفس وأمثن ما ميلك اإلنسان، وترجع 

ليه تقوم احلياة سان فرداً وجمتمعاً". وعنفاسته إىل أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو يف الواقع رأس املال احلقيقي لإلن
واحلضارة، ومع العلم أبن الوقت من موارد اإلدارة األساسية، إال أنه خيتلف عن بقيتها يف عدم إمكانية ّتزينه أو إحالله، 

يف الطريقة  - ا أو إجياابً سلبً  -ويف كونه يتخلل كل جزء من أجزاء العملية اإلدارية. ومن مثّ فإن أمهيته تكمن يف أنه يؤثر 
  (8)اليت ُتستخدم فيها املوارد األخرى ( 

 
 

                                                           
اململكة العربية  -وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ،2ط ،احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىلن علي بن وهف ،القحطاين : سعيد ب (6)

 . قليلبتصرف .   islam.com-http://www.alموقع اإلسالم  :3-2ص،  هـ2123 : السعودية

، 2ط،اململكة العربية السعودية -دار املغين، الرايض عمل ، معجم اللغة العربية املعاصر، هـ( مبساعدة فريق2121أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف: (7)
 . 713-712، ص2جم. 2006 -هـ  2127

 . (20املرجع السابق )ص: (8)
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كما كان عليه الصالة والسالم حريصًا على إعمار وقته ابلعبادة والطاعة، فقد جاء عن أم املؤمنني عائشة رضي هللا 

هذا ايرسول هللا  صنعُ ملى ت»عنها أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان يقوم من الليل حىت تتفطر قدماه، فقالت عائشة: 
 " .(9)وقد غفر هللا لك ما تقّدم من ذنبك وما أتّخر؟ قال: أفال أحب أن أكون عبداً شكوراً 

، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات األعمال : عمل ، نشاط يقوم اإلنسان 
 اليت ّتصه ، فالتفكري عمل ، والوظيفة عمل ، والكتابة عمل ، والقراءة عمل . 

  . (10) فاي نشاط يقوم به إنسان حيتاج إىل جهداً عقليا أو جسداي فهو عمل 
 ال .املبحث األول : وسائل وآليات احلكم  يف إدارة األعم

يف هذا املبحث حناول الربط بني إدارة احلكمة وإدارة املعرفة ، من أجل حتقيق النجاح ألي مؤسسة ، حيث يتضمن 
 املبحث  متهيد وثالثة مطالب .

 متهيد 
متثل سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لنا أرضا خصبة للتأمل وأخذ األسوة يف معاجلة األمور وإدارة مجيع ما يعن 

فقد كانت له عليه السالم طريقة فريدة يف إدارة األزمات وفق حكمة سديدة، فقد كان  ,لنا من مصاعب وخطوب
 ع محاية اجملتمع اإلسالمي من آاثر األزمة, بل يعمل علىعليه السالم بفطنته ينهي منازع اخلالف بشكل قاطع, م

االستفادة من املوقف الناتج عن األزمة يف اإلصالح والتطوير, واّتاذ إجراءات الوقاية ملنع تكرار األزمة أو حدوث 
وبعدها فمن  ةأزمات مشاهبة هلا. وإنك لرتي آاثر هذه احلكمة يف تلك املعاجلات يف السرية النبوية الشريفة قبل البعث

ذلك أنه قبل البعثة أعادت قريش بناء الكعبة علي أساس قواعد إبراهيم عليه السالم حىت بلغ البنيان موضع الركن 
فأرادت كل قبيلة أن ترفع احلجر األسود إىل موضعه دون األخرى، فاختصموا وأوشكوا على االقتتال, وملا أخربوا 

أخذ كل ال: هلم إيل ثواب, فأِت به, فأخذ الركن فوضعه فيه بيده مث قال: لترسول هللا صلى هللا عليه وسلم اخلرب, ق
  . (11)قبيلة بناحية من الثوب مث ارفعوه مجيعا ففعلوا حىت إذا بلغوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة مث بىن عليه 

 هبذا التفكري السليم والرأي الصائب حسم صلى هللا عليه وسلم اخلالف بني قبائل مكة, وأرضاهم مجيعا, وجنب 

                                                           
 . ( 1137البخاري : صحيح البخاري ، كتاب تفسري القرآن ،ابب ليغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك ،ح رقم )(9)

 .12( ص12، جملة االصالة العدد )7( ، عزت بن عبد العظيم الطويل : مهوم العمل والعمال ، ص1/211معجم مقاييس اللغة )ابن فارس : (10)

 (2/212ابن هشام : )سرية ابن هشام  (11)
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بلده وقومه حراب ضروسا شحذت كل قبيلة فيها أسنتها، من ذلك جند أن استقرار األمة يؤدي إىل استقرار االقتصاد ، 

ىل ندرة فر العمل يعين القضاء على الفقر ، وعدم الفقر يؤدي إواستقرار االقتصاد يؤدي إىل توفر العمل للجميع ، وتو 
 اجلرمية ، وابحلكمة يكون لألمة احلضارة والتطور . 

فالدولة اليت هلا قيادة حكيمة ذات اسرتاتيجية واضحة وهتتم ابلنظم الذكية ، وهلا إدارة معرفية جيدة هي ذات مؤسسات 
رمي بكار حتت عنوان: ومن يؤت احلكمة فقد أوِت خرياً كثرياً : "إذا كنا حكيمة، وجاء يف مقال للمفكر أ. د. عبد الك

خنتلف على تعريف احلكمة فإنه سيظل ابإلمكان حتليلها إىل العناصر املكّونة هلا، وهي على ما يبدو يل ثالثة: الذكاء، 
 عاً: )احلكمة( وعلى مقدار كمال هذهواملعرفة، واإلرادة؛ فالذكاء اللماح، واملعرفة الواسعة، واإلرادة الُصلبة تكّون م

 العناصر يكون كماهلا، واليت ، ونبينها يف املطالب التالية : 
 .(12)املطةلب األول: عناصر احلكم  ، الذكاء ، املعرف  ، اإلدارة 

  عنصر الذكاء
 :(13) تعريف الذكاء

 شك فيه أن الذكاء الذكاء، لكن مما ال ال يوجد تعريف حمدد للذكاء؛ فتعريفه خيتلف ابختالف املعايري اليت يقاس هبا
مرتبط بشكل كبري مع العقل والقدرات العقلية كالقدرة على التكيف العقلي مع ظروف احلياة اجلديدة، ابإلضافة إىل 
القدرة على االستفادة من التجارب واخلربات السابقة بل املشكالت اجلديدة، والقدرة على التفكري، والتحليل، 

ل املشاكل، واإلستنتاج السليم، ابإلضافة على قدرة الفرد على سرعة التعلم واستخدام ما قام بتعلمه والتخطيط، وح
ابلشكل السليم واملفيد، ويرتبط الذكاء ابإلحساس ابآلخرين وتفهم مشاعرهم، فال بد للفرد أن ميارس حياته االجتماعية 

  .ابلشكل السليم حىت يعترب ذكياً 
 
 
 

                                                           
 ابحث فلسطيين يف جمال اإلدارة، بتصرف. ، حسام : أمحد رمضان ،  إدارة احلكمة والقيادة احلكيمة(12)

(13)http://mawdoo3.com/ 

 

http://mawdoo3.com/
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 :(14)  يف تعريف الذكاء ،وميكن تصنيف التعريفات اليت وضعوها إىل مخسة أنواع اختلف علماء النفس
تعريفات تؤكد على تكيف الفرد مع الظروف اليت يعيش فيها ومنها تعريف شرتن : أبنه القدرة على التكيف  -2

 . العقلي مع احلياة وظروفها اجلديدة
ابقة يف أبنه القدرة على االستفادة من اخلربة الس جودرد :تعريفات تؤكد على القدرة على التعلم ومنها تعريف -2 

 . حل املشكالت اجلديدة
 .تعريفات تؤكد على القدرة على التفكري ومنها تعريف ترمان :أبنه القدرة على التفكري اجملرد  -3
تعريف وكسلر  اتعريفات أكثر مشوال ،وجتمع جمموعة من الوظائف العقلية اليت يتسم هبا السلوك الذكي ، ومنه -1

:أبنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف اهلادف ،والتفكري املنطقي، والتعامل اجملدي مع البيئة . وكذلك تعريف 
االقتصاد  –التجربة  –التعقد  –الصعوبة  : ستودارد : الذكاء هو القدرة على القيام أبوجه من النشاط تتميز مبا أيِت

ظهور االبتكارات ،واالحتفاظ هبذه األوجه من النشاط حتت ظروف  –ة االجتماعية القيم –االندفاع حنو هدف  –
 .تتطلب تركيز اجلهد ومقاومة العوامل االنفعالية

فاملنظمة ابعتبارها ذات شخصية معنوية جيب أن يتمثل فيها عنصر أساسي ينم عن ونقصد به الذكاء املؤسسي ،  
وظيف األنظمة الذكية تب أن هتتم  ء الصناعي، مبعىن أن املنظمة يفرتض فيهاالذكاء املؤسسي وهو ما عرف حديثا ابلذكا

 .يف كافة أنشطتها سواء إدارية أو خدمية أو إنتاجية وعلى كافة الصعد
 : عنصر املعرف   

 يفوهي هنا ذات شقني العلم واخلربة، واملنظمة العاملة يتحصل لديها العلم من خالل االستعانة ابخلرباء واملختصني 
جمال اإلدارة والصناعة اليت تشغلها املنظمة، أي أن العلم ابلتعلم، أما اخلربة فهي تكتسب من خالل املمارسة العملية، 

وال يوجد قاعدة حتدد العمر الزمين العتبار املنظمة ذات خربة عريقة يف جمال الصناعة أو حىت اإلدارة إال من خالل 
 :اجلمع بني أمرين مها

 .ظمة طويلة العمر مقارنه مع منافسيها يف جمال الصناعةأن تكون املن •

                                                           
(14)https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid 

 . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=390250961055197&story_fbid
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 .أن تكون املنظمة ذات وضع مستقر لسنوات طويلة ابلنسبة ملنافسيها •

 .فإذا اجتمع هذان األمران: ميكن اعتبار املنظمة منظمة معرفية متتلك عنصري العلم واخلربة
التطبيقية ، ويف الكادميية ، وازدادت حيويتها يف اجملاالت العلمية و وإدارة املعرفة يف العصر اكتسبت أمهية كبرية يف احلياة ا

املؤسسات والشركات العمالقة ، وذلك بيبب فوائدها اجلمة اليت من أمهها تزايد االيرادات واألرابح هلذه الشركات اليت 
غريها من اليت مل  تقدمها علىاتبعت األساليب املبتكرة إلدارة املعرفة من خطط، وبرامج ومشاريع ، امثرت يف تطورها و 

 .(15)هتتم إبدارة املعرفة 
  عنصر اإلدارة  

 :(16)تعريف اإلدارة 
 ،تعترب هذه الوظيفة من أحد أهم الوظائف املوجودة ىف الدول احلديثة ،االدراة العامة : هى علم من العلوم االجتماعية

جهزة التنفيذية ترتبط االدراة العامة ابأل ،ونشأت بسبب ضرورة وجود ادارة ىف اجملتمعات الىت متتلك موارد مادية وفنية
ىف الدول احلديثة وسياسات احلكومات. حيث تقوم االدراة العامة بتنظيم وتنسيق وتوجيه األفراد داخل املنظمات 

اخلاصة لكنها تعمل على تقدمي خدمات تفيد كل أفراد اجملتمع  ،نظماتال ّتتص االدراة العامة ابمل لتحقيق هدف معني
على حد سواء وليس فئة معينة. تقوم االدارة العامة بتنفيذ سياسات احلكومات بكل دقة وفعالية عن طرق استخدام 

 (17) نظم االدارة احلديثة. حىت تقدم خدمة لكل أفراد اجملتمع أبفضل جودة وكفاءة وأبقل تكاليف مادية
من خالل إدارهتا اإلسرتاتيجية ووضوح رؤيتها ورسالتها وأهدافها  اإلدارة من رؤية واضحة ،تتكون  :  مكوانت اإلدارة

اإلسرتاتيجية القصرية واملتوسطة والطويلة املدى، ووجود هذا وحده ال يكفى، بل جيب أن نراجع نتائج التقييم اإلسرتاتيجي 
من وضع ومركز إىل وضع ومركز آخر أفضل من السابق والنظر يف طريقة معاجلتها للمنظمة للتأكيد على أهنا تنتقل 

 لألزمات واملشكالت اليت مرت هبا للتأكد من أن املنظمة قد التزمت ابلقيم األخالقية واملسئولية االجتماعية 
                                                           

ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع  ، جملة1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (15)
 م تشرين اثين .2001ه/ 2121، رمضان 

لثالث والرابع لتعليم العايل ، اجمللد الرابع ، العددان ا، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة ل1جملة الرابطة : إدارة املعرفة ص (16)
 م تشرين اثين .2001ه/ 2121، رمضان 

(17)http://mawdoo3.com/ 

. 
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 .جتاه موظفيها وعمالئها

العلم واخلربة تنتج فروضاً ومعرفة )شكلية(، كما أن الذكاء مبفرده ال جيعل اإلنسان حكيماً؛ دون قاعدة جيدة من 
املعرفة دون ذكاء جتعل استفادة صاحبها منها حمدودة، وجتعل وظيفته جمرد احلفظ والنقل، دون التمكن من غربلة 
نا ماملعرفة أو اإلضافة إليها. واألهم من هذا وذاك؛ أن املعرفة دون ذكاء تؤخر والدة املوقف احلكيم، وجتعل الواحد 

 .أيِت بعد احلدث بسبب ضعف البداهة
كما ال يكفي الذكاء اللّماح، وال اخلربة الواسعة يف جعل اإلنسان حكيماً ما مل ميتلك قوة اإلرادة؛ ألن اإلرادة القوية 

لوك سوحدها هي اليت جتعلنا ننصاع ألمر اخلربة، وهي اليت تنتج سلوكاً خيتفي فيه الفارق بني النظرية والتطبيق، وهو ال
 .احلكيم

ة، واملعرفة الواسعة كسب شخصي مبين على العلم واخلرب  -تبارك وتعاىل  -والذكاء يف حق اإلنسان موهبة من هللا 
واإلرادة القوية امللتزمة ابخللق الكرمي واملسئولية االجتماعية؛ هي اليت حتّدد العتبة والسقف املطلوبني للعيش بكرامة يف 

ة، وعلى مستوى القدرة، فاجملتمع ال مينح القدرة، لكنه مينح أفراده إرادة الفعل من خالل اجملتمع على مستوى اإلراد
 .مناذجه الراقية، ومن خالل املراتب االجتماعية اليت يصوغها أتسيساً على االستجابة ألوامره

عل املنظمة ال ال جيوما سبق ميكن إسقاطه على بيئة األعمال، فكما أن توظيف التكنولوجيا الذكية يف منظمة األعم
حكيمة، دون أن متتلك األساس العلمي واخلربة الالزمة، وكذلك املعرفة املؤسسية، فدون األنظمة الذكية يبقى استفادة 
املنظمة من املعرفة حمدوداً، وتقتصر وظيفة األنظمة الذكية على احلفظ واالستدعاء دون التمكن من فلرتة هذه املعرفة 

 .صورة جديدة ّتدم املنظمةأو إعادة إنتاجها يف 
وال ميكن اعتبار املنظمة اليت متتلك الذكاء الصناعي وإدارة املعرفة منظمة حكيمة، ما مل متتلك الرؤية اإلسرتاتيجية 

وتشهد هلا سريهتا التنظيمية على بناء صرحها من النجاحات املتتابعة واملواقف املميزة وااللتزام العايل ابلقيم األخالقية 
 .ولية االجتماعيةواملسئ
وابلتايل ميكن  ، "املؤسسة اليت هتتم ابلنظم الذكية و إبدارة املعرفة ولديها قيادة إسرتاتيجية هي مؤسسات حكيمة إذن

عند توفر هذه العناصر الثالثة )الذكاء  بيان عناصر احلكمة ألي مؤسسة تود النجاح والتطور يف عملها،من هذا املنظور 
عندها ميكن اعتبار املنظمة  (لذكية، واملعرفة املبنية على العلم واخلربة، والرؤية اإلسرتاتيجية املتوارثةالصناعي أو األنظمة ا

 .منظمة حكيمة منتجة للقيم
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 املطةلب الثاين : آليات احلكم  ، احلق ، األخالق ، فن القيادة  

 أوال : احلق .
 لىع يدل وهو واحد، أصل والقاف حلاءا: واحلق لغ  احلق من أمساء هللا عز وجل ، وهو األمر الثابت بال شك ، 

 يضنق، واحلق  ووجب ثبت إذا حيق، الشئ، حق من إنكاره يسوغ ال الذي الثابت هو، و وصحته الشيء إحكام
قّ  الشيءُ  حىقّ : تىقول اْلبىاِطل، ّقا حيِى  .(18) وجواب جيب وىجب: مىْعنىاهُ  حى

 ذلك، على ماهلااشت ابعتبار واملذاهب واالداين، والعقائد، االقوال على يطلق للواقع، املطابق احلكم"احلق اصطالحا:  
ان أو اللغة حسنا ك الفرق بني احلقيقة واحلق: أن احلقيقة ما وضع من القول موضعه يف أصل، و (19)الباطل ويقابله
واحلق ما وضع موضعه من احلكمة فال يكون إال حسنا وإمنا مشلهما إسم التحقيق الشرتاكهما يف وضع الشئ  ،قبيحا

  " (20)منهما موضعه من اللغة واحلكمة
احلق شرعا : مبعىن األمر الثابت املوجود مما هو خاص ابإلنسان ، ومبعىن النصيب ، وقال القرايف " حق هللا : هو أمره 

 .(21)وهنيه ، وحق اإلنسان : هو مصاحله أي األمور اليت تتحقق هبا مصاحلهم 
حق حقه  ء ، فيعطي كل صاحبيعين التزام من املدير ابلثوابت ، ونفي الباطل من الشيو واحلق من آليات احلكمة، 

من العمال ، وال يكلفهم ما ال يطيقون من العمل، ويلتزم قول املثل " إذا أردت  أن تطاع فأمر مبا يستطاع ، وعليه أن 
يكون رحيما هبم سفيقا باهلم، ألهنم هم من ينجز العمل له، ويتعرف عليهم ويعرف قدراهتم ومشكالهتم ، ويعرف ما 

هذا و ، ويتقرب منهم مبشاعره ، ويتفقد أحواهلم ، من املريض فيعوده ، ومن الغائب فيسأل عنه ،  يسعدهم وما حيزهنم
 جيعلهم خيلصوا له يف العمل ، وأيضا ال يغفل عن قدراهتم احملتلفة ، وهذه حكمة هللا عز وجل أن جيعل القدرات غري 

                                                           
 لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-الفكر ،بريوتم، دار 2111ه، 2121، 2طهـ( ، 311أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف:  ابن فارس ،(18)
(2 /21. ) 

هـ( معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب 311العسكري ، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي ابن مهران )املتوىف: حنو 
( مصطفى ، إبراهيم : املعجم الوسيط ، حتقيق جممع اللغة 212/ 3ذيب اللغة )ه. هت2122، 2( ،مؤسسة النشر اإلسالمي بقم ،ط213وزايدة، )ص: 

 . 3، دار الدعوة ،ط217،ص2العربية ،ج

 ( 213معجم الفروق اللغوية = الفروق اللغوية برتتيب وزايدة )ص: (19)

 ( 211املرجع السابق )ص: (20)

 م.   2111، 2لبنان ،ط–لمية ،بريوت ، دار الكتب الع216،ص2القرايف : أمحد بن إدريس ، الفروق ، ج(21)
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مدراء ! فعليه أن يتعامل مع العمال على هذا االساس متساوية ، ولو كانت متساوية ملا كان عندك عمال ! بل الكل 

، وضمن هذه الفروق ، وال يتعامل معهم على أهنم آلة أو عمل أيخذ أجره ، حيركه مباله فقط ، بل يعاملهم كما قال 
يِت , مُثَّ تـىنْ  النيب صلى هللا عليه وسلم " ِذِه ُمْهِلكى نىةُ , فـىيـىُقوُل اْلُمْؤِمُن: هى يءُ اْلِفتـْ نىةُ , فـىيـىُقوُل اْلُمْؤِمُن: كى جتِى يءُ اْلِفتـْ ِشُف , وىجتِى

ْن أىحىبَّ أىْن يـُزىْحزىحى عىْن النَّاِر وىيُْدخىلى اجلْىنَّةى , فـىْلتىأتِِه مىِنيـَُّتُه وىُهوى يـُْؤِمُن  ِذِه , فىمى هلِل وىاْليـىْوِم اآْلِخِر, وىْليىأِت ِإىلى النَّاِس ابِ هىِذِه هى
ا من جى ، " " أي هبذا املعىن : عامل الناس مبا حتب أن يعاملونك به (22)  يـُْؤتىى إِلىْيهِ  الَِّذي حيُِبُّ أىنْ  وىاِمع  قىالى النـَّوىِوّي هىذى

ْنسىان يْلتىزم أىن الى يفع بىِغي االعتناء هبىا وىأىن اإْلِ ة مهمة فـىيـىنـْ مىعى  لكىلمه صلى هللا عىلىْيِه وىسلم وبدائع حكمه وىِهي قىاِعدى
 "(23) ِإالَّ مىا حيب أىن يفعلوه مىعىهالنَّاس 

 اثنيا : األخالق
هو الدين والطبع والسجيه واملروءة وحقيقة أن صورة األنسان -بضم الالم وسكوهنا–واخللق  مجع خلقاخلةلق لغ  :

 .(24)املختص هبا مبنزلة اخللق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها  الباطنه وهي نفسه وأوصافها ومعانيها
: " عبارة عن هيئة يف نفس راسخة ، عنها تصدر األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية  اصطالحا اخلةلق

سنا ، وإن كان تلك اهليئة خلقا ح وشرعاً ، مسيت ، فإن كانت اهليئة بيث تصدر منها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً 
نستطيع أن نقول أن القيم األخالقية لذلك "، (25)ملصدر خلقاً سيئاً الصادر عنها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي ا

هي: جمموعة األخالق احلميدة اليت هلا وقع وأتثري على النفوس من حيث االستقامة وقول احلق والعدل وفعل اخلريات 
 واليت  حسنها النص والعقل .

 

                                                           
هـ( ، كتاب املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا 262مسلم : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  (22)

بريوت ، ح رقم)  -الباقي، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  صلى هللا عليه وسلم،كتاب اإلمارة، ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء، احملقق: حممد فؤاد عبد
2111.) 

هـ(، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، حقق أصله، وعلق عليه: أبو 122السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: (23)
 (. 117/ 1، )م  2116 -هـ  2126اخلرب، الطبعة: األوىل  –اململكة العربية السعودية  -اسحق احلويين األثري ،الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع 

 1،طنلبنا –، القاموس احمليط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوتهـ( 127، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )املتوىف: الفريوزآابدي (24)
ىف: فعى اإلفريقى )املتو (،ابن منظور ،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الروي112م) ص  2001 -هـ  2126، 

 ( .  16/20هـ ) 2121 -،  3بريوت ، ط -هـ( لسان العرب ، دار صادر 722
 م .  2002-ه2،2121السعودية،ط–، مكتبة الرشد، الرايض21سعد الدين:د.إميان عبد املؤمن ، األخالق يف اإلسالم ص(25)
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واخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، وهو السياج الواقي للمؤسسة 
من االهنيار ، وهو قوة يف اإلرادة وأدب شرعي اجتماعي ، ما التزم به املدير إال وكان النجاح حليفه وحليف مؤسسته 

حابة وعلى سلم األسوة احلسنة يف صربه على حتقيق هدفه ، وصربه على الص، وقد كان لنا يف رسول هللا صلى هللا عليه و 
أتسيس الدوله وإدارهتا ابلشكل الصحيح ، والصدق أساس الثقة بيم املدير والعمال ، وبني املؤسسة واجملتمع ، وهو ذا 

لق رأس احلكمة دق ،وحسن اخلأمهية ابلغة ألنه مركز األخالق جلها ، فاألمانة تبىن على الصدق ، والثقة تبىن على الص
ا عىلىْيكى ِبُْسِن اخْلُُلِق , وىطُوِل الصَّْمِت، فـىوىالَِّذي نـىْفِسي بِيىِدِه، مىا جتىىمَّلى اخلْى ، قال صلى هللا عليه وسلم :"  الِئُق مبِْثِلِهمى

 سالم، واإلسالم هواألخالق هي اإلحسن اخللق من جوامع الكلم اليت تشمل كل األخالق احلميدة احلسنة ، و  "(26)
والدين بغري خلق وأدب    (27)األخالق قال  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق "

والناظر يف مشاكل هذه األمة يف هذا العصر جيد أهنا مشاكل أخالق  ،كمحكمة بال قاض ! واألخالق بغري دين عبث
وأزمة أخالق،وقد حث اإلسالم  على مراعاة اآلداب وأكد أن العبادات هي الطريق املقبول والوحيد إلصالح األخالق 

 وغرس الفضائل فيهم ومن مث إصالح اجملتمع إبصالح أفراده.
ت " فإن اليس تقرأ القرآن " قال: بلى،قال“ ى هللا عليه وسلم فقالت : وحني سئلت امنا عائشة عن خلق النيب صل

وقال ابن كثري يف ذلك : " صار امتثال القرآن أمراً وهنياً سجية له وخلقاً تطبعه،وترك ( 28)خلق نيب هللا كان القرآن ". 
إن هذا القرآن يهدي لليت هي ﴿وقال تعاىل :   (.29")طبعه اجلبّلي،فمهما امره القرآن فعله،ومهما هناه عنه تركه 

بقوة، فتمكن هبذا القرآن احملكم أن يعاجل ظلمات  عليه وسلمصلى هللا  [، وقد أخذه نيب احلكمة1أقوم﴾]اإلسراء/
اجلهل أبنوار العلم, وأن ينقل الناس من رعاة غنم إىل قيادة أُمم، فكانت قيادة رائدة, ومنهجية رائعة, هبرت احلضارات 

 ، وما كان هذا إال بسن اخللق واإلخالص .أرابب اهلمم الذين يتصدرون حلل مشاكل األمم األخرى، وشهد له
 
 

                                                           
 (.267/ 1اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد )(26)

( وقال صحيح 1217( . احلاكم : املستدرك على الصحيحني ، ح رقم )  1721( االمام أمحد : املسند ، ح رقم ) 273ب املفرد )البخاري : االد (27)
 على شرط مسلم ووافقه الذهيب 

 ( .1342( ، ابو داو د: سنن أيب داو د ،) 746مسلم ، صحيح مسلم ، ) (28)
 .  403، ص 4ابن كثري : تفسري القرآن العظيم ، ج (29)
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 اثلثا: فن القيادة : 

ونعين به يف إدارة األعمال ، فن التعامل بني املدير والعمال بكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض ، 
من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات،  التعاملو 

ِ  ادْعُ ِإِِل َسِبيِل رَبِ َك ِِبحلِْْكَمِ  َواْلَمْوِعظَ ، قال تعاىل: أو إىل فكرة يؤمن هبا املدير  وكذلك من أهم وسائل الدعوة إىل هللا
 221النحل :  ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسنُ  احلََْسَنِ  َوَجاِدهْلُم

ب من أجل الوصول إىل قلو  لتعامل ، واحلوار ، أن يتقنوا فن ادارة ومن هنا كانت الضرورة ملحة للقائمني على اإل
ار، احلو التعامل ، و أبسلوب  وقد اهتم النيب ،الفضيلة واالستقامة االجناز والتفاين يف العمل ، و والتأثري فيها حنو  عمال،ال

وعقوهلم، وملا له من عني املستموجعل منه منهجاً يف خطاابته للناس ودعوته هلم، ملا له من أثر وأتثري ابلغني يف نفوس 
 .(30) عماللكل ال إداريتوجيه و ، وملا فيه من تلقني نفيذ األمر وت طاعة املدير حتفيز على 

 املطةلب الثالث : وسائل احلكم  يف إدارة األعمال 
: الوقت هو رأس املال احلقيقي وهو من أهم موارد اإلدارة ، وحتتاج إدارة الوقت إىل حكمة ابلغة  إدارة الوقتأواًل : 

هو : قدرة  ونعين إبدارة الوقت، ذلك ألهنا تعترب علم وفن قائم بذاته ، وهي عنصر أساسي من عناصر اإلدارة املهمة ، 
يق األهداف املرجوه أبقل التكاليف ، وضمن اإلمكاانت املتاحة ، اإلدارة على إجناز األعمال يشكل اتم ومنظم وحتق

ويف الوقت املناسب ، واحلكمة يف هذا هو مدى استفادة اإلدارة من الوقت يف اجناز العمل ، وهبا حيدد النجاح أو 
ها ، والواجبات يالفشل يف املؤسسة ، فإذا استطاع املدير والعمال عمل توازن بني األهداف اليت يسعون إىل الوصول إل

 الالزمة عليهم الوفاء هبا لآلخرين ، فقد جنحت املؤسسة وإال فالفشل للمؤسسة .  
فالدين اإلسالمي وتعاليمه السمحة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بفعالية، وهذا عني  -إدارة الوقت والفكر 

 . (31)ما تدعو إليه اإلدارة يف مفهومها املعاصر  
 
 

                                                           

م، 2001هـ ـ 2626اللوح : عبد السالم محدان ، أدب احلوار يف اإلسالم ، مؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بفلسطني،(30)
  .2ص

 . (1خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي ،إدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري )ص:(31)
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عليه الصالة والسالم ليبني لنا أمهية الوقت ، استخدم أهم حلظة يف حياة اإلنسان ، وهي وقوفه بني يدي هللا عز والنيب 

ْن ُعُمرِِه ِفيمىا الى تـىُزوُل قىدىمىا عىْبٍد يـىْومى اْلِقيىامىِة حىىتَّ ُيْسأىلى عىْن أىْربىٍع عى  وجل للحساب ، فقال صلى هللا عليه وسلم  : "
ا عىِملى بِِه وىعىْن مىالِِه ِمْن أىْينى اْكتىسىبىُه وىِفيمى انفقهأىفْـنىاُه  ُه وىعىْن ِعْلِمِه ِفيمى ا أىْبالى  . " (32) وىعىْن جىسىِدِه ِفيمى

كان النيبُّ صلى هللا عليه وسلم من أشدِّ الناس حفظًا لوقته؛ فكان ال يصرف وقًتا يف غري عمل هلل تعاىل، أو فيما ال و 
سه، يقول علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يصف حال النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أبنه: "كان إذا بد منه لصالح نف

 " . (33)أوى إىل منزله جزّأ دخوله ثالثة أجزاء؛ جزءاً هلل، وجزءاً ألهله، وجزءاً لنفسه، مث جزأ ُجزأه بينه وبني الناس 

سوف نعدد بعض  لكولذ ؛واألسئلة اليت سيواجهها كل منافربط بني استثمار الوقت مبا يرضي هللا، وبني دخول اجلنة 

 "(34) .الفوائد الستثمار الوقت واستغالل كل اثنية دون يف عمل مفيد

: أثبتت  االباث إن اإلنسان الذي يشغل وقته فب أعمال مفيدة ومنظمة وانفعة ، أكثر سعادة من الذي  السعادة
سعادة مبا يقدمه اإلنسان من أعمال انفعة لنفسه ولآلخرين ، فالذي يريد اليضيع وقته من دون فائدة ، فالسعادة مرتبطة 

له وللعمال الذين يعملون معه، عليه أن يتعلم كيف يستثمر وقته ووقتهم ابلكامل ، وال يرتك وقته وعمله للظروف احمليطة 
غالل الوقت تكون النتيجة ، فاست، كالقارب الذي تتقاذفه الريح واالمواج دون توجية أو سيطرة ، فالغرق واخلسارة س

 هو مفتاح السعادة .

: بسبب عدم معرفة الكثري أمهية الوقت ، جعلهم غري راضني عن حياهتم وأعماهلم ، ألن هذا ما جعلهم يعانون  النجاح
من أمراض نفسية تنشأ عن عدم الرضا عن أنفسهم وأعماهلم واليت سببت هلم آالم نفسية كانت عليهم أصعب من 

 م اجلسدية ، واستغالل الوقت مبا يفيد هو النجاة من هذه االضطراابت النفسية ، والعالج الوحيد لآلالم النفسية اآلال

                                                           
 . (121/ 22)فتح الباري البن حجر (32)

الدكتور عبد العلي عبد احلميد  شعب اإلميان ،حتقيق :هـ(111البيهقي :أبو بكر ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين )املتوىف:  (33)
 م. 2003 -هـ  2،2123حامد،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند، ط

(34)11-03-2010-http://www.kaheel7.com م .1/1/2026االستفادة : . اتريخ 
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، فاحلكمة يف استثمار الوقت متنح النفس الرضا ، وتشعر العمال ابلسعادة مما يزيد يف طاقة انتاجهم واجنازاهتم ، وابلتايل 
 واملؤسسة ، فإدارة الوقت الناجحة تعين النجاح يف العمل واملؤسسة . تكون إدارة الوقت سبب يف جناح الفرد

من خالل إدارة الوقت بكمة، تكسب املؤسسة االرابح واألموال ،رغم أن املال ليس هدفا اساسيا عند كسب املال : 
ي هللا تعاىل ، ا يرضاملسلمني ، إال أنه وسيلة لتحقيق أهداف أمسى ، مثل الصدقات واإلنفاق على األهل واألوالد فيم

لذلك فاملدير املسلم له حاجة ماسة لثقافة إدارة الوقت ، فال يبذر ابملال وال يبخل به ، ويستثمر الوقت يف إجناز عمل 
 يكسبه ماال حالال طيبا، وينفقه يف احلالل . 

ع الوقت ، دم تضيوهللا عز وجل ربط بني الرزق والتقوى يف كثري من اآلايت ، وأهم عنصر من عناصر التقوى ع
ك هللا كل وعندما تستغل وقتك يف رضا هللا سيسخر لواستغالله يف االعمال الصاحلة ، والثقة ابهلل عز وجل وعطائه ،

 شيء خلدمتك، وسييسر لك أسباب الرزق، ولذلك أقول: إن اإلدارة الناجحة للوقت تعين املزيد من الرزق إبذن هللا.
. لو أردان أن نعّدد فوائد اإلدارة الفعالة للوقت سوف حنتاج جمللدات..كمة وفاعلية ،ب فوائد ال حُتصى إلدارة الوقت

ولكن يكفي أن نقول إن اإلدارة الصحيحة للوقت على ضوء الكتاب والسّنة تعين: إجناز الكثري من األعمال يف زمن 
من االستقرار  لنفسي... تعين املزيدقصري... تعين حل العديد من املشاكل جبهد أقل... تعين االستقرار االجتماعي وا

العاطفي والشعور ابلسعادة والقوة والتفاؤل... تعين التخلص من الرتاكمات السلبية اليت تنهك طاقات اإلنسان ... 
ظم نوتعين التخلص من احلزن والقلق وتعين أنك بدأتى حياة جديدة، لن تستطيع الكلمات وصفها، ولكن مبجرد أن ت

 .(35)ستدرك روعة تنظيم الوقت وإدارته ملني؛وقتك ، ووقت العا

ُملزىم  ديرامل .هو عبارة عن عملية فكرية تعتمد على املنطق والرتتيب والتقدير واملرونة وإجياد البدائل : اثنيًا التخطيط
النبوية الدالَّة على  يف كل جمال. ومن األحاديث ؤسسةابلتخطيط املستقبلي لتفادي النكبات واألزمات اليت قد حتيط ابمل

التخطيط والعمل لتفادي تقلبات املستقبل حىت حيمي اإلنسان نفسه ومىْن حتت واليته قوله صلى هللا عليه وسلم لسعد 
 : "...إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس...( وأيًضا -رضي هللا عنه -بن أيب وقاص

                                                           
(35)11-03-2010-http://www.kaheel7.com م بتصرف .1/1/2026: . اتريخ االستفادة 
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قوله لألعرايب الذي ترك انقته عند ابب املسجد دون أن يعقلها: "اعقلها وتوكل"، ويف هذا احلديث إشارة لإلداري 
 ..املسلم أبن يربط التوكل على هللا ابالحتياط والتخطيط الذي ال يتناىف مع التوكل، وال مع القضاء والقدر

رك والبد من واملسؤولية وهو كيان حي متح دارةهو بيان وحتديد اهليكل الذي تنتظم فيه عالقات اإل التنظيم:اثلثًا 
أهم يقسمون رمحة ربك { قال تعاىل،إعداده ليتالءم دائًما مع املتغريات الداخلية واخلارجية، وهو ما جاء به اإلسالم 

، وهذا غاية يف التنظيم، 23الزخرف:  }ق بعض درجاتحنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فو 
يم وهي املؤاخاة أوىل خطوات التنظ -صلى هللا عليه وسلم -فهو تنظيم الكون واحلياة أبمجعها. وجند يف قدوم النىب 

 .فآخى بني املهاجرين واألنصار ليكونوا نواًة لتنظيم اجملتمع (آتخوا يف هللا أخوين أخوين) :حيث قال

هو القدرة على السري الصحيح مع املوظفني، وهدايتهم وتوجيههم مع إجياد روح الود واحلب والرضى  لرقاب  :رابعًا ا
هذا توجيه و يف قوله ،  آل عمران ، واالنتماء للعمل. ولقد اعتىن اإلسالم ابلتوجيه وأواله رعاية خاصة لشحذ اهلمم، 

  النفضوا من حولكولو كنت فظًا غليظ القلب }عام للمدراء واملوظفني. 

ما تقدم من وسائل احلكمة يف إدارة الوقت والتخطيط والتنظيم مث الرقابة ، حيتاج إىل التوجية والتقومي بني احلني واآلخر 
للحكم على اإلدارة والشركة ابلنجاح ، وحتقيق اهلدف من إنشائها ، وحتقيق االرابح املتوقعة منها، وإيضا حىت تستمر 

يت .وكل هذه الوسائل ستتضح لنا يف التطبيقات الِت يف املبحث الثاين والذي أي بعد عمر معنياملؤسسة وال متوت 
 مباشرة   

 املبحث الثاين : تطبيقات عصر احلكم  يف إدارة األعمال.
 التطبيقات كثرية ال تعد وال حتصى، وحتتاج إِل جمةلدات ، لذلك اضع هنا فقط ثالث  مناذج تطبيقي  فقط.

 : التخطيط يف بناء املؤسس   :املطةلب األول
يعد التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل تنظيم 
شؤون حياته ولتطويع املستقبل اجملهول ألهدافه وأعراضه ، أول ما يقوم به املدير من عمل هو وضع خطة لعمل املؤسسة 

وغريها من األمور االساسية اإلدارية ، والتخطيط اإلداري يف األعمال ، من حيث املوقع ، رأس املال ، الكفاءات ، 
خاصة،  يتجلى يف قصة يوسف عليه السالم اليت حوت على جمموعة من اخلطط املستقبلية مع كامل التوكل على هللا 

 جوانب القوة يف التنفيذ  ةتعاىل ، واإلميان ابلغيب ، وفيها من املتابعة والتنظيم واإلشراف على ما مت التخطيط له ، ملعرف
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من أجل اإلبقاء عليها ... وفيها من التوجيه إىل ما يفعلونه يف تلك السنني ، وذلك ابدخار ما استغلوه يف السنوات 

 السبع يف سنبله ... واحلكمة يف األمر هو يف إطار القصة مواجهة علمية عملية عميقة للتخطيط وإعداد املوازانت .
ه السالم ابلتخطيط كنهج لتفكري والتدبر بشكل فردي ومجاعي يف أداء عمل مستقبلي ، مع ربط لقد اهتم يوسف علي

قدره مث بذل األسباب املشروعة يف حتقيقه مع كامل التوكل واإلميان ابلغيب فيما قضى هللا و  -تعاىل–ذلك مبشيئة هللا 
د والعباد عن طريق تسخريها يف إنقاذ البالعلى النتائج ، ويسعى لتحقيق هدٍف شرعي للتحكم يف ظروف املستقبل؛ ل

حتديد األهداف ، ووضع السياسات ، وتصميم الربامج ، وحتديد اخلطوات واإلجراءات والقواعد يف إطار زمين حمدد ، 
حيث قدم يوسف عليه السالم خطة من عدة مبادرات خلمسة عشر عاما ، إن هذا التعبري املقرون ابملقرتح للمستقبل 

  :(36)وحاشية ، وكان سببا إلنقاذ أهل مصر من الفحط القاتل من خالل اخلطوات التالية حرك امللك 
 . حتديد األهداف بشكل مسبق 
  وضع سياسات وقواعد لتحقيق األهداف 
 . وضع واختيار البدائل املناسبة لتنفيذ األهداف 
 . حتديد اإلمكانيات املتاحة 
 . حتديد كيفية توفري اإلمكاانت غري املتوفرة 
 .وضع الربامج الزمنية الالزمة لتنفيذ األهداف 

وقد وضع هدف تنفيذي بتقييد استهالك الطعام ، حيث أدرك يوسف عليه السالم اخلطر وهو القحط يف املستقبل ، 
وبدأ برتتيب الربامج واألنشطة املتعبة يف ذاك البلد الكبري ، وجيعل من الزراعة وتنظيمها املهمة األوىل واألهم ، فدعا 

 . (37)الناس إىل زايدة األنتاج ، وعدم اإلسراف ، وتقنني االستهالك، وّتزين احلبوب لالستفادة يف وقت القحط والشدة 
وأهتم يوسف عليه السالم بتنظيم وتوزيع األعمال على العاملني كل يف جمال ّتصصه ، وذلك استكمال الربامج وترابطها 

 حيات إلجناز ما اسند اليهم من أعمال يف أقصر وقت ممكن ، وأبقل مع بعضها البعض ، حيث أعطى العاملني الصال
 

                                                           
لقيم القرآنية يف االعرتيب : حممد فتحي حممد ، دور القرآن الكرمي يف أتسيس االسرتاتيجيا وتنمية الوعي رؤية مقاصدية ، بث يف املؤمتر الدويل " تفعيل (36)

 بتصرف .. 111-131اجملتمع ، اجمللد األول ، ص

 املرجع السابق ، بتصرف  . (37)
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كلفة ، وأبعلى مستوى لألداء ، ووضع من نفسه املتابع واملشرف ، على تنفيذ ما مت التخطيط له ، ملعرفة جوانب القوة 

 جها .عال يف التنفيذ من أجل اإلبقاء عليها ، والعمل على تعزيزها ، ومعرفة نواحي الضعف لتالفيها أو
والتوجيه هو أحد الوظائف اإلدارة األساسية ، ومن أكثرها حساسية ،الرتباطه ابلقيادة ،  فقام يوسف عليه السالم 
بتوجيههم إىل ما يفعلونه يف سنوات اخلري ، وتوىل قيادهتم ، وتقنني اعماهلم بيث جعل من نفسه القائد واملوجه يف ذات 

 .(38)رته على اإلدارة بكمة، وفهمه لألهداف اليت يريد حتقيقها الوقت ، وذلك لثقته بنفسه ، وقد
يوسف عليه السالم استلم أهم وزارت الدولة ، وزارة االقتصاد  ، وزارة العمل والعمال ، وزارة الزراعة ، وزارة املالية ، 

 وزارة الطوارئ ، وزارة التخطيط ، فأي قوة وحكمة كانت لدى هذا النيب عليه السالم ! 
ضع للملك موازنة ّتطيطية توافرت فيها األصول العلمية والعملية ، حيث وزان بني االيرادات ، والنفقات االستهالكية وو 

 : (39)قكانت احلطة ابختصار كما يلي  –اجملاعة  –،هبدف مواجهة اخلطر القادم 
)تزرعون( ، الزراعة ، وهي االنتاج مدة من الزمن ) سبع سنني ( ، مستوى االنتاج، ) دأاب( أي نشاطا وعمال دائبا ، 

 متواصال ، ليزداد االنتاج ،) فما حصدمت فذروه يف سنبله ( تقنني االستهالك وتنظيمه . 
كلن ادمة ،) مث أيِت من بعد ذلك سبٌع شداٌد أي) إال قليال مما أتكلون ( ترشيد االستهالك استعدادا حلالة الطوارئ الق

 ما قدمت هلن ( سبع سنوات من القحط عليكم تقنني االستهالك بشكل اتم ومتوافق مع الظرف القاسي .
) إال قليال مما حتصنون ( وهي أصعب مرحلة عليكم حفظ البذور العادة االنتاج واالستثمار ، استعدادا لعام ) فيه 

ن ( فاخلطة كانت تستهدف كل الناس ، وكل اجملتمع ، وعليهم السماع وطاعة هذا القائد واملدير يغاث الناس ويعصرو 
 (40)، ألنقاذ انفسهم من اهلالك ، ولتحقيق التنمية للمجتمع ككل . 

والنيب صلى هللا عليه وسلم حني أراد أتسيس مؤسسته " الدولة اإلسالمية " ، وضع اخلطة لتنمية كل اجملتمع بكل 
فه، فوضع املواثيق بني اليهود واملسلمني ، وبني املسلمني بعضهم ببعض ، وقبل ذلك اختار املوقع " يثرب " رأس اطيا

 املال " اإلميان ابهلل " الكفاءات " الصحابة من كل الفئات، فأسس عليه الصالة والسالم بناء الدولة على قوة إميانية ، 
 

                                                           
 املرجع السابق  بكثري تصرف . (38)

 جع السابق  .املر  (39)

 املرجع السابق  . (40)
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 ع بينهم املودة والرمحة ، واسند لكل فرد يف الدولة عمل يقوم به ، وكان هووبدأ بنزع البغضاء من قلوب املسلمني وزر 

 القائد واملشرف واملدير واملوجه هلم مجيعا . 
 . املؤسس  عةلى العدل بناء  : طةلب الثاينامل

بعدل و   ال تقوم املؤسسات والشركات، إال ابلعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل ابخللق احلسن
 عر املواطنالعدل يش، وذلك إبعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار،"و 

ابألمن على ماله وعرضه وسائر حقوقه، ففي ظل العدل ّتتفي اجلرمية، وينصرف كل إنسان إىل عمله، ويسهم  العامل،
اخلري،  يادينرة عمله وتعبه، وينطلق يف ميادين التنافس الشريف يف ميف بناء جمتمعه وأمته، وابلعدل جيىن اإلنسان مث

سى اإلسالم سبق كل الذين دىعىْوا إىل العدل، وأر و   ،وابلعدل تتم املساواة، ويتفاضل الناس بسب قدراهتم وجهدهم
 . (41)"دعائمه، وقد طبق العدل أروع تطبيق يف حياة املسلمني

وقد كان لنا يف قصة أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه  حني سأل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أن يوليه فيما أخرجه 
 :قال: قلت: اي رسول هللا، أال تستعملين؟ قال: فضرب بيده على منكيب، مث قالرضي هللا عنه  عن أيب ذىّر مسلم : 

 (42) ."القيامة خزي وندامة إال من أخذها بقها، وأدَّى الذي عليه فيهااي أاب ذىّر، إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يوم "
ِت الى ِسيَّمىا ِلمىْن كىانى فِ ، وقال النووي يف شرح هذا احلديث : "  ايى ا احلْىِديُث أىْصٌل عىِظيٌم يف اْجِتنىاِب اْلوالى يِه ضىْعٌف هىذى

يىِة وىأىمَّ  اًل وىملىْ يـىْعِدْل ِفيهىا فـىُيْخزِيِه ا اخلِْْزُي والندامة فهو يف حىقُّ مىْن ملىْ يىُكْن أىْهاًل هلىىا أىْو كىانى أىهْ عىِن اْلِقيىاِم ِبوىظىاِئِف تِْلكى اْلوالى
يىِة وىعى  ُم عىلىى مىا فـىرَّطى وىأىمَّا مىْن كىانى أىْهاًل لِْلوالى ا فـىلىُه فىْضٌل عىِظيٌم تىظىاهىرىْت لى ِفيهى دى اّللَُّ تـىعىاىلى يـىْومى اْلِقيىامىِة وىيـىْفضىُحُه وىيـىْندى

" فالعدل احلق هو أن تسند األمر ملن هو أهل له ، ولكل عمل من يقدر أن يقوم به على أفضل حال ، فال  (43)بِهِ 
 حرج يف اختيار املناسب وترك غري املناسب لكل منصب ، ومن عالمات الساعة اسناد العمل لغري أهله . 

 
 

                                                           
لدمشقي )املتوىف: ا ابن تيمية : تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي(41)

 .271م ،ص:  2007 -هـ 2،2121هـ( احلسبة،حتقيق: علي بن انيف الشحود،ط 721

 (  .2121مسلم : صحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) (42)

 (  .  2121( ، كتاب اإلمارة ، ابب كراهة اإلمارة لغري ضرورة ، ح رقم ) 220/ 22النووي : شرح النووي على مسلم ) (43)
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 .  األمن واحلري  تطبيق :  الثالثملطةلب ا

احلياة، بل ال تتحقق أهم مطالبها إال بتوفره، حيث يعترب ضرورة لكل جهد بشري،  مقاصدفإن األمن يعترب من أهم 
والتاريخ اإلنساين، يدل على أن حتقيق األمن لألفراد واجلماعات ،فردي أو مجاعي، لتحقيق مصاحل األفراد والشعوب

ل يف فرتات طويلة من التاريخ، وأن األمن مل ينبسط على الناس يف املعمورة إال خالل اإلنسانية، كان غاية بعيدة املنا
فرتات قليلة. وتعتمد احلضارات اإلنسانية يف قوهتا وضعفها وانتهائها، على ما متلكه من مقومات ذاتية، متيز حضارة 

 عن أخرى. 
ر األمن احلقيقية للمستقبل األفضل، وتوفر عناص ، هو البدايةالشركة أو مؤسسة ولذلك؛ فإن تكامل عناصر األمن يف 

 األمنو قيق ، شركة واملؤسسة للبقاء واالجناز وحتالديين واالجتماعي واالقتصادي والثقايف، وبقاؤه يف اجملتمع، ضمان ل
ياته من ح، أو على ما تقوم به وعمله  عين السالمة واالطمئنان النفسي، وانتفاء اخلوف على حياة اإلنساننالذي  هو

 .(44) مصاحل وأهداف وأسباب ووسائل، أي ما يشمل أمن اإلنسان الفرد، وأمن اجملتمع
وحقيقة مقصد األمن مرتبط مبقصد حفظ النفس والذرية ، وحفظ املال واملوارد ، بل هو يشمل حفظ كل الضرورات ، 

ُ عىلىْيِه قىالى رىُسوُل اّللَِّ االحاديث،وأكد عليه يف كل يف كثري من وقد أهتم عليه الصالة والسالم يف هذا املقصد   صىلَّى اّللَّ
نـْيىا»وىسىلَّمى:  ُه ُقوُت يـىْوِمِه فىكىأىمنَّىا ِحيزىْت لىُه الدُّ  ." (45) مىْن أىْصبىحى ِمْنُكْم آِمًنا يف ِسْربِِه ُمعىاىًف يف جىسىِدِه ِعْندى

 ه، هو األمن الشامل الذي أوجز " قوت يومه "  الرزقعلى رض،و ، وعلى سالمة بدنه من املعاملفاألمن على نفس ال
ا ملك الدنيا أبسرها، فكل مكأنه  عامل، وجعل حتقق هذا األمن لدى ال -احلديث –عليه السالم يف جوامع الكلم 

ن حىت سالم ابألمويظهر اهتمام اإل ،ميلكه اإلنسان يف دنياه، ال يستطيع االنتفاع به، إال إذا كان آمناً على نفسه ورزقه
يف وقت القتال، فال يصح إرهاب أو قتال من ال حيارب، كالنساء والصبيان، وكبار السن، الذين ال مدخل هلم يف القتال 

ومل يقتصر األمن على املسلمني، بل إن غري املسلمني، كان هلم نصيبهم من األمن على أنفسهم وأعراضهم ،ضد املسلمني
هم انت أول وثيقة تنظم أمور اجملتمع املسلم، وعالقات أفراده من املسلمني بغري وأمواهلم، وقد مت ذلك ابلصحيفة اليت ك

 ومن أهم مبادئ تلك الصحيفة أو الوثيقة، أن ذمة هللا واحدة، جيري على املسلمني ، من أهل الكتاب

                                                           
 ته يف اإلسالم ، بتصرف.الرتكي : عبد هللا بن عبد احملسن ، األمن يف حياة الناس وأمهي (44)

هـ(، سنن الرتمذي،حتقيق : أمحد شاكر،مطبعة مصطفى 271الرتمذي : حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  (45)
 ( . 2316م ،أبواب الزهد ،ح رقم)  2171 -هـ  2311، 2مصر،ط –البايب احلليب 
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ألسوة، غري ة واأدانهم، واملسلمون بعضهم موايل بعض من دون الناس، وأن من تبع املؤمنني من يهود، فإن هلم النصر 

  مظلومني وال متناصرين عليهم. 
 والتعايش . املساواة:   رابعاملطةلب ال

 يكن أصياًل يف الشرع اإلسالمي، وملومقصداً تعد املساواة بني الناس على اختالف األجناس واأللوان واللغات، مبدأ 
سائداً  املصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كانهذا املبدأ على أمهيته وظهوره قائمًا يف احلضارات القدمية، كاحلضارة 

ون، والغىن ولقد كانت التفرقة بني البشر يف اجملتمعات القدمية، تستند إىل اجلنس والل، تقسيم الناس إىل طبقات اجتماعية
 .والفقر، والقوة والضعف، واحلرية والعبودية، وكانت طبقة احلكام ورجال الدين من الطبقات املميزة

ا مبادئ وشعارات راننة مل تطبق وليس م شعار املساواة, غري أهن2711 العصر احلديث رفعت الثورة الفرنسية سنة ويف 
, وذلك ما جنده يف التشريع اإلسالمي يف مبدأ املساواة بني الناس, فهي تسوية أصلية بكم الشرع، هلا أي قوة أو أتثري 

واحلديث الشريف ،(46) زاء عند خمالفتها قائم, وهو جزاء دنيوي وأخرويومضموهنا حمدد، وأساليب تطبيقها واضحة، واجل
يَّةى اجلْىاِهِليَِّة، فيقول نيب هللا حممد صىلَّى هللُا عىلىْيِه وىسىلَّمى: " ِإنَّ هللاى عىزَّ وىجىلَّ قىْد أىْذهىبى عىْنُكْم ُعبِّ  -املساواة -يؤكد على

 َّ تىِهنيى ِء، ُمْؤِمٌن تىِقيٌّ، وىفىاِجٌر شىِقيٌّ، وىالنَّاُس بـىُنو آدىمى، وىآدىُم ِمْن تـُرىاٍب، لىيـىنـْ قْـوىاٌم فىْخرىُهْم ِبرِجىاٍل، أىْو لىيىُكونُنَّ أى  وىفىْخرىهىا اِبآْلابى
ى " ا النـََّتى ِن الَّيِت تىْدفىُع أبِىْنِفهى هِتِْم ِمنى اجْلِْعالى  . (47)أىْهوىنى ِعْندى هللِا ِمْن ِعدَّ

األشكال و واملقصد من اخللق ، التعارف والتآلف والتعايش بسالم ، وإلمتام التعايش جعل هللا اخللق خمتلفني يف األلوان 
ًة وىال يىزاُلونى خُمْتىِلِفنيى ِإالَّ واللغات والوظائف واملواهب ، قال تعاىل )  مىْن رىِحمى رىبُّكى وىلىْو شاءى رىبُّكى جلىىعىلى النَّاسى أُمًَّة واِحدى

لىقىُهمْ  رفع بعضهم و  ، أي حلاجة الناس لبعضهم البعض ، فقد قسم هللا تعاىل التعايش بني الناس221( هود:وىِلذِلكى خى
 فوق بعض تفضيال وتسخرياً ، ليكون البالء واجلزاء ،وليتعاون بعضهم مع بعض، فهل حقق البشر هذا املقصد ليكون 

 

                                                           
(46)http://www.alimam.ws/ref/1220  .بتصرف ، 

صـــهيب عبد اجلبار: املســـند املوضـــوعي اجلامع للكتب  قال األلباين: صـــحيح، ،311ص 21( ط الرســـالة ج1736اإلمام أمحد : مســـند أمحد ح رقم) (47)
 الشاملة ، لكتاب غري مطبوع.، املكتبة 312ص 1العشرة كتاب الكبائر ، التكرب ابلنسب من الكبائر ج

http://www.alimam.ws/ref/1220
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التعاون والتعايش السلمي واألمن ولبناء اجملتمع القوي املتماسك ،واملعيشة واالرزاق مقسومة من هللا عز وجل لكل 
 البشر،وبناء على ما سبق؛ فقضية التعايش بني الناس مقصداً من مقاصد الشرع  وسنة كونية ، وقد ضرب لنا رسول 

وتزوج  مع اليهود والنصارى وتعامل معهم ابلتجارة والسالح والعتاد ،هللا عليه الصالة والسالم مثاال يف هذا فقط تعايش 
منهم ، واستقلبهم يف دولته واهدى هلم وقبل منهم اهلدااي ، وآكل من طعامهم ، وغري ذلك من صور التعايش ، فالتعايش 

متع دف ببناء اجمليتحقق بني البشر ألن األصل واحد : "كلكم من آدم ، وآدم من تراب "، هبذه الوحدة يتوحد اهل
 وتعمري الدولة ويستمر العمران لألجيال بعد األجيال .

والتعايش الذي نرنوا إليه هو أن يتألف ويتعايش املدير مع العمال ، والعمال بكافة مستوايهتم االجتماعية مع بعضهم 
صالة والسالم رمسه النيب عليه الالبعض ، بكمة التعايش وقبول الرأي والرأي اآلخر ، واحرتام اآلخر ، والتعايش الذي 

،وارسى قواعده يف املدينة كنموذج للدولة املسلمة القوية،  واإلدارة احلكيمة ، اليت يظللها التعايش ،والتسامح واملتكافئ 
 بني األفكار والدايانت املختلفة، ميثل منوذجا فريدا وسبقا اترخييا واسرتاتيجيا لإلسالم مل يسبقه أحد فيه . 
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 اخلامت  : النتائج والتوصيات . 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على النيب العريب األمني ، وبعد ،،،
يف اخلامتة ، اقدم لكم أهم النتائج والتوصيات ، واظن أين قد وقفت على أهم النقاط اليت ّتص املوضوع ، مؤكدة على 

 النجاح و ه ، وهو أحق هبا من غريه ، واإلدارة بكمة هي السعادة والكسب أن احلكمة ال تعطى إال ملؤمن ، وهي ضالت
 النتائج : 

 

عصارة اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث والنوازل بعد التدبر والتفكر يف االمور ، وهي نتيجة  أوال: الحكمة 
 نظر اثقب ، وقناعة راسخة وبعد نظر ورؤية مستقبلية مشرقة ، ومعرفة للمقاصد املرجوه . 

قرارات مناسبة  احلكمة يف اّّتاذعلم وفّن تدبري األعمال وتوجيهها والسيطرة عليها وضبطها واستعمال اثنيا :اإلدارة  
 .بشأهنا

، وهو ما يقوم به الشخص من جهد إرادي واعي الجل هدف اشباع احلاجات عمل ، نشاط يقوم اإلنسان اثلثا: ال
 اليت ّتصه.

 عناصر احلكمة ، الذكاء ، املعرفة ، اإلدارة . رابعا:
بني النظرية  ة، وهي اليت تنتج سلوكًا خيتفي فيه الفارقاإلرادة القوية وحدها هي اليت جتعلنا ننصاع ألمر اخلرب  خامسا:

 .والتطبيق، وهو السلوك احلكيم
   سادسا: آليات احلكمة ثالث هي:  احلق ، األخالق ، فن القيادة

اخللق له شأن عظيم يف حياة اإلنسان املدير ، فالصرب أساس بناء الشركة أو املؤسسة ، وهو السياج الواقي سابعا: 
 .من االهنيارللمؤسسة 

 التعاملو فن التعامل بني املدير والعمال بكمة وقيادهتم إىل النجاح ، وبني العمال بعضهم ببعض ، اثمنا :القيادة هي 
 .من أهم وسائل التفاهم بني الناس، وهو من أهم وسائل املعرفة واإلقناع مهما كانت الثقافات والتوجهات

ة تدعو إىل حسن استثمار الوقت وإدارته بفعالية، وهذا عني ما تدعو إليه الدين اإلسالمي وتعاليمه السمحاتسعا : 
 .اإلدارة يف مفهومها املعاصر  

التخطيط ضرورة من ضرورات احلياة اإلدارية ، وذلك ملواجهة اجملهول واخلطر احملتمل ، والتخطيط يهدف إىل عاشرا: 
 .وأعراضهتنظيم شؤون حياته ولتطويع املستقبل اجملهول ألهدافه 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 2, 2017           

 
 411 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ال تقوم املؤسسات والشركات، إال ابلعدل واملساواة ،واإلحسان يف العمل  وللعمال ، والتعامل ابخللق  احلادي عشر:

 احلسن  وبعدل ، وذلك إبعطاء كل ذي حق حقه ،وهي مقاصد تبين اجملتمع ومؤسساته وحتفظه من االهنيار.
وية،  الصالة والسالم ،وارسى قواعده يف املدينة كنموذج للدولة املسلمة القالثاين عشر: والتعايش الذي رمسه النيب عليه 

 . واإلدارة احلكيمة
 الثالث عشر : احلكمة فضل من هللا عز وجل ورزق للمؤمن ، وهي اخلري الذي يهبه هللا للصاحلني من عباده.  

 التوصيات: 
 ع إليها ال تقل عن العلوم األخرى.ضرورة الرتكيز على احلكمة يف إدارة األعمال ، وحاجة اجملتم -
 إنشاء كليات ومعاهد يف احلكمة ، واليت هتتم بكمة السلف الصاحل يف إدارة البالد والعباد . -
 إنشاء كرسي علمي خاص ابحلكمة ، وفن القيادة ، وإدارة املعرفة . -
مية دورها ألمة اإلسالمجع الصف لألمة املسلمة عرب توحيد األعمال ضمن تكتالت إقليمية مشرتكة ، تعيد ل -

 القيادي الذي فقدته منذ قرن أو يزيد  .
 مد اهلامشي وعلى آله وصحبه وسلموأخريا احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت الرسل حم

 املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي 

 

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ابن األثري :  -2
املكتبة ،حممود حممد الطناحي -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى  ،النهاي  يف غريب احلديث واألثرهـ( 606)املتوىف: 
 . م2171 -هـ 2311بريوت،  -العلمية 

أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تقي الدين بن تيمية : ا -2
 -هـ 2،2121،طعلي بن انيف الشحود قيق:حت،حلسب ا هـ( 721تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 م. 2007

، 2ط  خمتار الصحاح، (هـ311: املتوىف) احلسني أبو الرازي، القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ابن فارس ، -3
 . (21/ 2) لبنان ، حتقيق وضبط : شهاب الدين ابو عمرو-م، دار الفكر ،بريوت2111ه، 2121
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 تفسري القرآن  هـ(771أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:  ابن كثري : -1
 .  العظيم

: املتوىف) ىاإلفريق الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممدابن منظور ، -5
  . هـ 2121 -  ،3ط ، بريوت - صادر دار،  لسان العرب( هـ722

ين، دار املغ ،، معجم الةلغ  العربي  املعاصر هـ( مبساعدة فريق عمل2121أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:   -6
 .م 2006 -هـ  2127، 2،طاململكة العربية السعودية -الرايض 

املسند  :صهيب عبد اجلبار ،قال األلباين: صحيح ،311 ص21جط الرسالة ، مسند أمحداإلمام أمحد :  -7
، املكتبة الشاملة ، 312 ص1كتاب الكبائر ، التكرب ابلنسب من الكبائر جاملوضوعي اجلامع للكتب العشرة  

 .لكتاب غري مطبوع
 اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صةلى هللا عةليه،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا  البخاري : -1

مصورة لناشر: دار طوق النجاة )احتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر،  )صحيح البخاري ( وسةلم وسننه وأايمه 
 .2، طالباقي عن السلطانية إبضافة ترقيم  حممد فؤاد عبد

ق: يقحت،األدب املفرد هـ(216البخاري : حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا )املتوىف:  -1
 .بريوت  -دار البشائر اإلسالمية  ،حممد فؤاد عبد الباقي

شعب اإلميان هـ(111)املتوىف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسرىْوِجردي اخلراساين البيهقي :أبو بكر ، -11
لفية مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار الس،الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ،حتقيق :

 .م 2003 -هـ  2،2123، طببومباي ابهلند

 . األمن يف حياة الناس وأمهيته يف اإلسالمالرتكي : عبد هللا بن عبد احملسن ،  -22
سنن ، هـ(271حممد بن عيسى بن سىْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  الرتمذي : -22

 .م 2171 -هـ  2311، 2،طمصر –مطبعة مصطفى البايب احلليب حتقيق : أمحد شاكر، الرتمذي،
ين اأبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهم احلاكم : -23

 ،حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،املستدرك عةلى الصحيحني هـ(101النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
 م.2110 -ه 2122، 2،طبريوت –دار الكتب العلمية 

 . ابحث فلسطيين يف جمال اإلدارة، إدارة احلكم  والقيادة احلكيم حسام : أمحد رمضان ،   -21
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 ملة ..املكتبة الشاإدارة الوقت من املنظور اإلسالمي واإلداري، خالد بن عبد الرمحن بن علي اجلريسي  -21
 خمتار الصحاحهـ( 666زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: الرازي:  -26

   م .2111هـ / 2120، 1،طصيدا –بريوت الدار النموذجية،  -املكتبة العصرية ،ق: يوسف الشيخ حممديق، حت
املفردات هـ( 102أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاىن )املتوىف:  الراغب االصفهاين : -27

  . هـ 2122 - 2،طدمشق بريوت -دار القلم، الدار الشامية ،ق: صفوان عدانن الداودييق،حتيف غريب القرآن
 . املكتبة الشاملة .دار الدعوة ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة،  يطاملعجم الوسالزايت وآخرون :  -21
الديباج على صحيح مسلم بن ، هـ(122عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: السيوطي:  -21

اململكة  -الناشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع ، حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق احلويين األثري، احلجاج
 . م  2116 -هـ  2126الطبعة: األوىل ، اخلرب –العربية السعودية 

قق: ،حتاملزهر يف علوم اللغة وأنواعها  هـ(122)املتوىف:  السيوطي : جالل الدين عبد الرمحن بن أبيب بكر ، -20
 .م2111هـ 2121الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار الكتب العلمية  ،فؤاد علي منصور

ق: يقحت،املوافقات هـ(710إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )املتوىف: الشاطيب :  -22
 .م2117هـ/ 2127،دار ابن عفان ،أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 ع.، املكتبة الشاملة ، لكتاب غري مطبو  املسند املوضوعي اجلامع لةلكتب العشرة :صهيب عبد اجلبار -22
ؤية مقاصدية ، ر  دور القرآن الكرمي يف أتسيس االسرتاتيجيا وتنمي  الوعيالعرتيب : حممد فتحي حممد ،  -23

 .بث يف املؤمتر الدويل " تفعيل القيم القرآنية يف اجملتمع

 معجم (هـ311 حنو :املتوىف) مهران بنا حيىي بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن احلسن هالل بوالعسكري ، أ -21
 ه.  2122، 2،مؤسسة النشر اإلسالمي بقم ،ط وزايدة برتتيب الةلغوي  الفروق=  الةلغوي  الفروق

 الرسالة مؤسسة،  القاموس احمليط،  (هـ127: املتوىف) يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد، الفريوزآابدي  -21
 .  م 2001 - هـ 2126 ، 1،طلبنان –بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة

وزارة الشؤون اإلسالمية  ،2ط ،احلكم  يف الدعوة إِل هللا تعاِلبن علي بن وهف ،القحطاين : سعيد  -26
 . هـ2123 : ةاململكة العربية السعودي -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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 م.   2111، 2لبنان ،ط–، دار الكتب العلمية ،بريوت  ، الفروقالقرايف : أمحد بن إدريس  -27
ؤون ، وزارة األوقاف والشمؤمتر اإلرشاد والوعظ السنوي ،أدب احلوار يف اإلسالم اللوح : عبد السالم محدان ،  -21

 .م2001هـ ـ 2626الدينية بفلسطني،
 ،بث مقدم إىل مؤمتر اإلرشاد والوعظ ،أدب احلوار وآفاقه يف السن  املطهرة"اللوح : عبد السالم محدان  -21

 م .2001السنوي ، وزارة األوقاف الدينية بفلسطني ، 
، جملة ثقافية تصدر عن األمانة العامة لرابطة املؤسسات العربية اخلاصة للتعليم  جمةل  الرابط  : إدارة املعرف  -30

 م تشرين اثين .2001ه/ 2121العايل ، اجمللد الرابع ، العددان الثالث والرابع ، رمضان 
املسند الصحيح كتاب  ، هـ(262مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  مسلم : -31

الناشر: دار ، اقياحملقق: حممد فؤاد عبد الب، املختصر بنقل العدل عن العدل إِل رسول هللا صةلى هللا عةليه وسةلم
 . بريوت -الرتاث العريب  إحياء

  . 3، حتقيق جممع اللغة العربية ، دار الدعوة ،ط املعجم الوسيطمصطفى ، إبراهيم :  -32
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