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  Abstract 

Aims of this research to a statement etiquette wisdom and conditions, means and 

mechanisms for access to the wisdom, and includes several sections, mechanisms 

of wisdom, and the means of access to the wisdom, and the statement of 

administrative applications wise, human resources management, natural and 

exploitation, using descriptive and analytical approach in the study, and aim the 

study that for a Muslim to looking for wisdom wherever they may be, as the 

Prophet said: "wisdom goal of the believer," to get to the wisdom desired, how 

much wisdom was the reason for the emergence of a great scientist, or insist nation 

on its enemy, or was the seed of a great invention, and solves age of wisdom 

replaces the information age. 

 

 الملخص

الوصول إىل احلكمة ،ويتضمن عدة مباحث ، وسائل وآليات و  آداب احلكمة وشروطها،لبيان  يسعى هذا البحث
آليات احلكمة ، ووسائل الوصول للحكمة،  وتطبيقات إدارية حكيمة ، من إدارة املوارد البشرية ، واستغالل  الطبيعية 
، مستخدمة املنهج الوصفي والتحليلي يف الدراسة، وهتدف الدراسة إىل أنه على املسلم أن يبحث عن احلكمة أينما 

كما قال صلى اهلل عليه وسلم " احلكمة ضالة املؤمن " ، للوصول إىل احلكمة املنشودة ، فكم من حكمة  وجدت ،  
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كانت السبب يف ظهور عامل كبري، أو نصر أمة على عدوها ، أو كانت بذرة الخرتاع عظيم ،  وقد آن اآلوان ليحل 
 عصر احلكمة حمل عصر املعلومات.

 

 الدراسة : مشكلة

اإلسالمية ، والعامل أمجع من نقص احلكمة وقلة احلكماء ، بالرغم من وجود الذكاء ، واألذكياء ، والقادة تعاين األمة 
وفن القيادة ، وتوفر الكتب واملعلومات والوقت ، والصناعة واملصانع، وعلى الرغم من كل هذا ، فالعامل يعج 

لب دول العامل ، وظهر االستهتار بكل القيم بالفوضى واجلهل ، واألهواء ، والفساد ، واحلروب منتشرة يف أغ
واألخالق ، وازداد العامل غياً، وظهرت مفاهيم ضالة مضلة ، بعيدة عن املنطق ، ودبت الفرقة يف جسد األمة ، 

وقطعت أعضاءها حتت اسم اإلصالح والتغيري ، متناسية سبل التغيري احلقيقي احلكيم ، وضوابط التغيري ، ومهملة 
ة ريقا معوجا ، ملتزمة باملصاحل الشخصية البحتة ، ومهملتاحة ، واملوارد املتوفرة ، وبالتايل رمست طالكفاءات امل

املصاحل العامة ،فتنبه احلكماء هلذا الوضع املخيف ، وأخذوا على عاتقهم رسم الطريق للحكمة ، وتأسيس منهج 
ل واآلليات اليت ما هي الوسائ يف السؤال التايل :وتتلخص مشكلة الدراسة للسري عليه للوصول إىل احلكمة املنشودة ، 

 ؟ إىل احلكمةنصل هبا 
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 المقدمة

 الحكمة شروطها وآدابها .

احلكمة: احلكمة ليست العلم ؛إمنا هي فوق العلم ،لكنها بالعلم ، واملعىن احلقيقي له ، فاملراد بالعلم الوصول إىل احلق 
واحلقيقة ، وكما أن اإلميان يوصل لإلحسان ، كذلك العلم يوصل للحكمة ، فإذا احلكمة غطت العلم وغشيته أعطته 

ف فيزيائية أو كيمائية فحسب ، وإمنا يف كيفية االستفادة هبذا العلم واهلداجلمال والقوة ، والعلم ال يكمن يف معادلة 
منه ، فالعلم سالح ذو حدين ، منه حكمة ومنه ضاللة ، فيه خري وفيه شر ، وما يفصل بينهم هي النية الصادقة، 

يه قال علفيجدر بنا أن نستقصي احلكمة أينما وجدت ، كما وليس كل عامل حبكيم ، ولكن كل حكيم عامل ، 
، كان ال بد أوال من بيان احلكمة مبعناها العام واخلاص ، السالم ، احلكمة ضالة املؤمن ، وعمالً هبذا احلديث 

كمة القلب الغالب بيت احل وشروطها ، وآداهبا ، فاحلكمة ترفع اهلمة ، وتزكي النفوس ، ويرتقي هبا اإلنسان واجملتمع ،
 .عليه اإلخالص 

ق بالعلم والعمل فاحلكمة من اهلل معرفة األشياء وإاجادها على غاية اإلحكام و من اإلنسان حلكمة إصابة احل"فا 
وفعل اخلريات هبا واحلكم أعم من احلكمة فكل حكمة حكم وال عكس فإن احلكم له أن يقضي ، معرفة املوجودات 

ب ة صادقة كذا قرره الراغعلى شيء بشيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا ومنه حديث إن من الشعر حلكما أي قضي
وقال ابن الكمال احلكمة علم يبحث فيه عن حقائق األشياء على ما هي عليه يف الوجود بقدر الطاقة البشرية فهي 

 . يف االستخدام والتطبيق علم نظري غري آيل 

 .الدة اليت هي تفريطهاوالبواحلكمة أيضا هي هيئة القوة العقلية العلمية املتوسطة بني الغريزة اليت هي إفراط هذه القوة 
ة العلم مع وقيل احلكمة يف اللغ،وقد فسر ابن عباس رضي اهلل عنهما احلكمة يف القرآن بتعلم احلالل واحلرام " ،(1)

                                                           
/ 2دمشق،حتقيق د. حممد رضوان الداية ، ط-:دار الفكر املعاصر ، دار الفكر : بريوت 192(  املناوي :حممد عبد الرؤف، التوقيف على مهمات التعاريف ص1

 .ه2/2101بريوت ،ط–،حتقيق : ابراهيم االبياري ،دار الكتاب العريب 211ه . اجلرجاين : علي بن حممد بن علي : التعريفات ،ص 2120
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حِلكمُة : َمْرجُعها إىل الَعْدل والِعْلم واحلِْلم . ويقال : أْحَكَمْته الَتجاِرُب إذا كاَن حكيماً . وَأْحَكَم فالٌن عّني  ا .العمل 
 ".(2) كذا أي : َمَنعَه 

قال ابن فارس : احلاء والكاف وامليم أصل واحد، وهو: املنع، وأول ذلك احلكم، وهو املنع من الظلم، ومسيت حكمة 
 واحلكمة هذا قياسها؛ ألهنا متنع من اجلهل، واحملكم: اجملرب املنسوب إىل احلكمة، قال طرفة :، ألهنا متنعها الدابة؛

 ليت احملكم واملوعوظ صوتكما ... حتت الرتاب إذا ما الباطل انكشفا

واحلكمة عبارة عن معرفة ذو احلكمة،  وقال ابن منظور :قيل: احلكيم:،  (3) أراد باحملكم الشيخ املنسوب إىل احلكمة
احلكم: احلكمة  وقال اجلوهري :، (4)أفضل األشياء بأفضل العلوم، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها:حكيم

 بضم الكاف، أي: صار حكيما، قال النمر بن تولب : -وقد حكم، وصاحب احلكمة: املتقن لألمور من العلم.

 .اولت أن حتكماوأبغض بغيضك بغضا رويدا ... إذا أنت ح

هو الشيخ اجملرب، املنسوب إىل  -بفتح الكاف-قال األصمعي : أي: إذا حاولت أن تكون حكيما، واحملكم 
    (5)احلكمة

                                                           

 
 ، حتقيق د.مهدي املخزومي ، د.ابراهيم السامرائي ، دار ومكتبة اهلالل. 66ص 1(   الفراهيدي : ابو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ، كتاب العني ،ج2

،حتقيق :عبد السالم حممد 92/  1حكم( جـ معجم مقاييس اللغة مادة )ه(  191أمحد بن فارس بن زكرياء القزويّن الرازي ، أبو احلسني )املتويف :ابن فارس : ( 2)
 م .2999-ه 2199هارون ، دار الفكر ،

،  10/  21مادة )حكم( هـ( لسان العرب ، 922ريقى )املتوىف: ابن منظور : حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلف( 1)
 ه. 2121 -بريوت الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 

، حتقيق : أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم  2902/  1ه(  الصحاح تاج اللغة ، مادة )حكم( 191( اجلوهري :أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب ) املتويف 1)
 ه.2109بريوت، الطبعة الرابعة ، –للماليني 
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 شروط الحكمة وآدابها :

الفطرة اجلبلة املتهيئة لقبول الدين كذا عرب ابن الكمال وقال الراغب هي ما ركب اهلل يف اإلنسان من قوته  الفطرة :أوالً 
يكون على  الفطر بالفتح أصله الشق طوال وذلك قد، على معرفة اإلميان وقال الشريف اخللقة اليت جبل عليها اإلنسان 

  . (6) عالإاجاد الشيء وإبداعه على هيئة مرتشحة لفعل من األف سبيل الفساد وعلى سبيل الصالح وفطر اهلل اخللق وهو

َها ال تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه ْ  }تعاىل:  الق يِن َحِنيًفا ِفْطرََة اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليـْ   [10]سورة الروم:  {فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
مجاعة من املفسرين أن املراد بالفطرة: قال و ، (7): اخللقة أو هييها صنعة اهلل اليت خلق الناس علوقيل الفطرة هي : 
جاء عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "كل مولود .  و (8) الدين، وهو اإلسالم

فالفطرة شرط أساسي ملن يعطى احلكمة ، ذلك ألهنا تعّن  . (9) يولد على الفطرة، فأبواه يـَُهوِّدانه ويـَُنصِّرانه ومُيَجِّسانه"
 صفاء القلب من االحقاد واحلسد والغرية .  

كانت   -لقهطبيعته وخُ -وملا كانت احلكمة مفهوًما يتعلق باإلنسان وشخصه :   التقوى والقلب السليمثانياً : 
سري قوله إلمام أبو عثمان النيسابوري يف تفوقد بني ذلك ا، أخطر آثار البدعة يف شخصية املبتدع هي حرمان احلكمة

، [ قال: )هو القلب اخلايل من البدعة، املطمئن إىل السنة(89تعاىل: ))ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم(( ]الشعراء:
نطق  -قواًل وعماًل -نطق باحلكمة، ومن أمَّر اهلوى على نفسه  -قواًل وعماًل -وقال: )من أمَّر السنة على نفسه 

وكما  ،حيث إن اتباع اهلوى اجعل اإلنسان ينطق بالبدعة بعد فقده للربانية، اليت جتعله ينطق باحلكمة، بالبدعة(
 فأول آثار البدعة ُذل املبتدع، وأول آثار.تقابلت البدعة مع احلكمة .. تقابلت آثار البدعة مع آثار احلكمة ..

                                                           

 ( . 2/162( التعاريف )(6
 ( .181/  1( . تفسري الكشاف للزخمشري )99/  10( جامع البيان يف تأويل القرآن ، الطربي )(7

 9( . الكشف والبيان للثعليب  )190/  10بن عاشور  )( . التحرير والتنوير ، ا11/  21( . اجلامع ألحكام القرآن ، القرطيب  )169/  6( معامل التنزيل ، البغوي  )(8
 /102) . 

 ( 1618صحيح مسلم كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار واملسلمني ، برقم )(9(
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 كثري قول لقمان البنه: )يا بّن، إن احلكمة أجلست املساكني جمالس امللوك(.ولذلك أورد ابن  .احلكمة ِعزة احلكيم .
، فتقوى القلب يورث لإلنسان عزا وفخرا وحكمة ، فإذا وصل درجة احلكمة ، جلس يف جمالس امللوك ، "(10)

 والعلماء .

 " .(11) احلكمة عشرة أجزاء فتسعة منها يف الصمت والعاشرة عزلة الناس : يقال : اً : الصمتثالث

 شرط املشروط للحكمة الصمت ، إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما ، ال يتدخل فيما اليعنيه ، 

( احلكمة تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون إىل الدنيا 116/ 20حلية األولياء وطبقات األصفياء )
وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: وال يصح الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة باهلل 

املنع أفضل  يا، وال يكمل الفقري حىت يكون نظر اهلل له يفواألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى به غريه من الدن
من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أن اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه الذي 

وكل  [ متليكه فكل شيء له تابع119خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال ميلك إال ما كان من ]ص:
/  احلكمة تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون 20شيء له خاضع "حلية األولياء وطبقات األصفياء )

إىل الدنيا وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: وال يصح الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة 
يف املنع  ه غريه من الدنيا، وال يكمل الفقري حىت يكون نظر اهلل لهباهلل واألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى ب

أفضل من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أن اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه 
كل شيء له [ متليكه ف119الذي خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال ميلك إال ما كان من ]ص:

تنزل من السماء فال تسكن قلبا فيه أربعة: الركون إىل الدنيا وهم غد، وحب الفضول وحسد أخ، قال: تابعاحلكمة 
                                                           

10   )http://majles.alukah.net. 

ه 2/2120بريوت ، ط–، حتقيق أبو اسحاق احلويّن، دار الكتاب العريب  61: عبداهلل بن حممد بن عبيد بن أبيس، الصمت وآداب اللسان ، ص(   ابن أيب الدنيا 11
. 

 

http://majles.alukah.net/
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ريه غ الفقر للفقري حىت تكون فيه خصلتان: إحدامها الثقة باهلل واألخرى الشكر هلل فيما زوى عنه مما ابتلى وال يصح
 نظر اهلل له يف املنع أفضل من نظره له يف العطاء، وعالمة صدقه يف ذلك أنمن الدنيا، وال يكمل الفقري حىت يكون 

اجد للمنع من احلالوة ما ال اجد للعطاء، ال يعرفه غري بارئه الذي خصه مبعرفته وأياديه فهو ال يرى سوى مليكه وال 
 . "(12)[ متليكه فكل شيء له تابع وكل شيء له خاضع 119ميلك إال ما كان من ]ص:

يل آيًَة قَاَل  قَاَل َربِّ اْجَعلْ مت سنة إالهية أمر اهلل عز وجل بعض االنبياء هبا ملدة أيام ، زكريا عليه السالم }والص 
فالصمت آية لزكريا عليه السالم حني وهبه اهلل حييا عليه  ( 20 { ) مرمي :آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثاَلَث َلَياٍل َسِويًّا

ت ، أو الصوم الكالمي هو لعظيم االمور ، واحلكمة من أعظم األمور، ويأمر اهلل عز وجل مرمي السالم ، فالصم
 بالصوم عن الكالم  حني ولدت عيسى عليه السالم من غري أب ، وبكلمة اهلل كن ، وهو الصمت فيقول تعاىل :}

{ ) مرمي :   فـََلْن أَُكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسيًّاَحداً فـَُقويل ِإينِّ نََذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً َفُكِلي َواْشَريب َوقـَرِّي َعْيناً فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر أَ 
اْشَريب من املاء العذب يـَْعِّن َصْمًتا. َفُكِلي من النخلة وَ « ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً » ِن اْبِن َعبَّاٍس يف قـَْولِِه:عَ (  16

- اْليَـْوَم ِإْنِسيًّابالولد فَِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحداً فـَُقويل ِإينِّ نََذْرُت لِلرَّمْحِن َصْوماً يعىن صمتا فـََلْن أَُكلِّمَ َوقـَرِّي َعْيناً 
فال صوم  –واملقصود بالصوم هنا ، الصمت عن الكالم مع البشر ، ولكن الكالم بالتسبيح والتهليل _ كالم مع اهلل 

ثبتت الدراسات أن الصوم عن الكالم يزود النفس بالطاقة االاجابية ، واعتقد ذلك يعود لعدم اجملادلة وكثرة فيه ،وقد ا
الكالم ، ألن كثرة الكالم صفت اجلهالء ، وسبحان اهلل كيف تكون احلكمة بالصمت ! وإذا ما حاولنا أن نطبق 

 االنعاش والقوة واالاجابية ، وللصمت طاقة جمانية لوجدنا انفسنا يف حالة خمتلفة من –الصمت عن الكالم  –األمر 
 .  "(13)هائلة ، يغفل عنها كثري من الناس وهذا ما اكده الدكتور علي الكيايل 

                                                           
ار السعادة ( ، د116/ 20حلية األولياء وطبقات األصفياء ) (هـ110أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران  )املتوىف:  (  االصبهاين :12
 م. 2991ه/ 2191مصر، –

13 )https://m.youtube.com علي الكيايل .  الدكتور 
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عبارة عن معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم ، ويقال ملن حيسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم ، : احلكمة ف
،وهي العدل ، والعلم ، واحللم ، والنبوة ، والقرآن ، واإلجنيل ، وأحكم (14) واحلكمة : إصابة احلق بالعلم والعقل

وأمر اهلل تعاىل نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم بالدعوة إىل اهلل تعاىل  (15) األمر : أتقنه فاستحكم ومنعه عن الفساد 
( 211ْحَسُن { ) النحل :ِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم بِالَّيِت ِهَي أَ باحلكمة ، فقال : } ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَ 

 .  اخلربات والتجارب اليت افرزهتا احلوادث جمموعةفاحلكمة هي 

 

 المبحث األول: آليات الحكمة  .

 الدعاء والتوجه إىل اهللللحكمة آليات حىت نصل إليها، وهي متعددة لكن أهم هذه اآلليات من وجهة نظري هي 
تعاىل بنية صادقة ، واخالص ؛ لنيل درجتها العليا ، وقد دعا األنبياء والرسل وسألوا اهلل عز وجل احلكمة وفصل 

الفرصة ،  اغتنام -، ومن مث الرتكيز على اآلليات املادية وهي عديدة ومتعددة ، وأمهها  :-عليهم السالم  -اخلطاب 
 حديات ، وبعدها االهتمام والتقومي . مع مواجهة الظروف والت

فالفرص تأيت يف أوقات حمددة ، ويأيت معها ظروف ااجابية وأخرى سلبية ، وعلى اإلنسان الذي يبحث عن احلكمة  
ستفيد منها هذه الفرصة لي هتماماهلا ، وعليه بعد ذلك أن يتابع باأن يغتنم هذه الفرص ويواجه الظروف بكل أحو 

 ويفيد 

                                                           

هـ( النهاية يف غريب احلديث 606ابن األثري : جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف:  (14)
،واملعجم 229/  2الكاف ، مادة حكم  م، باب احلاء مع2999 -هـ 2199بريوت،  -حممود حممد الطناحي،املكتبة العلمية  -واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 

 . 219، املفردات يف غريب القرآن, للراغب األصفهاين, كتاب احلاء, مادة : حكم ص  290/  2الوسيط ، مادة : حكم : 

، وانظر : لسان العرب البن  2121، صهـ ، باب امليم ، فصل احلاء 829القاموس احمليط ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، املتوىف  الفريوزآبادي :  (15)
 .61، وخمتار الصحاح ، مادة : حكم ، ص 211/  21منظور ، باب امليم ، فصل احلاء
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 ول : اغتنام الفرصة .المطلب األ

ا فالن، قد فيقال: ي الفرصة مفرد فرص ، وتطلق غالبا على األمر النادر ، والذي رمبا اليتكرر ، أو يتكرر قليال ،
وهذا بالنسبة لألشياء من ناحية ، أما اإلنسان فاليوم بني يديه ولكن رمبا يف الغد   (16)، جاءت فرصتك، أي وقتك
أعجزه ، فاليوم فرصته ليس غدا ؛ ألنه اليضمن البقاء والعودة ، لذلك يقال يف املناسبات انتهت حياته أو أصابه أمر 

، عساكم من عواده، وهكذا املسلم يفهم جيدا معىن اغتنام الفرص ، من خالل ارتباطه بالعبادات ، فمثال شهر 
اعات من يام والقيام وتأدية الطرمضان الذي يأيت كل عام ، حياول املسلم بكل طاقته أن ينتهز هذه الفرصة ، بالص

فروض ونوافل بكل نشاط ، ألنه يعلم متاما أن فرصة العبادة يف رمضان أضعاف العبادة يف غريه ، لذلك حياول أن ال 
يرتك دقيقة يف رمضان دون أن يفعل نوعا من العبادات ، صالة وصوم وتسبيح وزكاة وصلة رحم ، لينال درجة العتق 

 رمضان سيعود ، لكن هو رمبا اليعود . من النار ، لعلمه أن

وهكذا يف حياتنا علينا أن نعلم أن الفرصة اليت تأيت اليوم رمبا ال تعود غدا ،وعندما نتحدث كمؤمنني عن اغتنام 
م اهلل به على بل نؤمن أن ما أنع –الذين يقولون بقلة املوارد وندرهتا  –الفرصة ، فإننا ال نعىبء بقول أهل االقتصاد 

اإلنسان ال يعد وال حيصى ، وعلى اإلنسان أن يستفيد من هذه النعم بالشكل الصحيح واملفيد وما فيه خري ، وأن 
يستخدم طاقته ليتمكن من استغالهلا مبا هو خري له وللجميع ، ورغم أن اإلنسان بطبعه ال يشبع ، ويريد املزيد ،قال 

سالم: " ال ميلئ بطن ابن آدم إال الرتاب " ، فهو يتطلع إىل كثري من الشهوات وامللذات  ويطمع يف  علية الصالة وال
 كل شيء .

 كيف يتعامل اإلنسان مع الفرص ؟!

كم قلنا سابقا بأن الفرصة هي األمر النادر ، فإذا نظر اإلنسان إىل ما حوله لوجد أن كل شيء نادر ، إذا ما قارنه 
يف هذه الدنيا ، فعمر اإلنسان أنفاسه قوته وشبابه وغريها ، وهي الفرص النوادر يف هذه الدنيا، بعمره ومدة بقائه 

                                                           

 م . 1001، حتقيق : حممد مرعب ، دار إحياء الرتاث العريب ، (219هـ( إصالح املنطق )ص: 111ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )املتوىف:  (16)
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وليست األشياء حبد ذاهتا ، وقد ورد عن علي رضي اهلل عنه :" إضاعة الفرصة غصة " ، لذلك على املسلم أن 
ملصلحته يف الدراين ، فيكون من يوظف كل ما سخر اهلل له من موارد طبيعة وموارد عنده كانسان من عمر وقوة 

نـَْيا َوَأْحِسْن َكَما أَ الفائزين " قال تعاىل : "} اَر اآْلِخرََة َواَل تـَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ْحَسَن اللَُّه ِإلَْيَك َوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
وال بد أن نعرف قيمة الفرصة قبل ضياعها ( 99القصص : ){ ُمْفِسِديَن َواَل تـَْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ الْ 

، وحناول اغتنامها ، واصحاب املبادرات هم الذين يوفقون يف اقتناص الفرص يف الوقت الصحيح ، لذلك فإهنم 
ك الفرصة يوحدهم املستفيد منها دون غريهم ، وقالوا أن الفرصة تأيت متنكرة وتذهب ساخرة ، لذلك ال تظن أن تأت

مباشرة، بل عليك أن تراها من وراء الكواليس ، فمنهم من يقول " احسست باألمر لكن مل أكن متأكد " ، ومنهم 
من يقول " مل أكن أتوقع أن جتري هكذا بسرعة " ،،، وهذا صورة من اجرى خلف الفرصة بعد أن تذهب من يديه ، 

يه ، وال ث عنها بني االوراق ، أما غريه فينتظرها حىت تأيت إلأما صاحب الفكر والعقل، فهو يقفز على الفرصة ويبح
شك أن الفرص عزيزة ، وال تبايل مبن اليبايل هبا ،فالفرصة كالثمرة ال بد أن تعرف الوقت املناسب لقطافها ، فإذا 

و سبقك أ قطفتها قبل أن تنضج مل تستطع االستفادة منها فكانت مرة يف طعمها ، وإذا انتظرهتا حىت تسقط تلفت
 إليها غريك .

 حىت جتد الفرصة وتستفيد منها ، ال بد أن تعرف بعض خصائصها : 

من خصائص الفرص أهنا ضبابية أي غري واضحة ، كالثمرة املغطاة باالوراق واألغصان ، فعليك أن  -
 تستشعرها من بعد ، او تشتم رائحتها ، وهذا حيتاج إىل سعة علم وإطالع ، وتعقل وتركيز .

متر بسرعة وجتري كجريان السيل ، فهي ال تقف عندك حىت تراها بل تركض من أمامك ،إىل غريك أهنا  -
 وغريك لذلك عليك ، حني تشعر هبا أن متسكها وتوقفها انت، الهنا متر مر السحاب .

ب اية ، واغتنامها متاح للجميع ، ويقول املثل :" الفرص تقرع كل األبو و اتأيت الفرص للجميع متكافئة ومتس -
 ، ولكن قد ال تفتح هلا الباب ، أو اهنا تدخل يف بيت ال أحد فيه . 
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إذا ذهبت الفرصة ومل تغتنمها فإهنا ال تعود إليك ، ألن غريك قد أمسك هبا واستفاد منها ، فهي صيد مثني  -
 ملن صادها . 

 كيف نصيد الفرصة ؟ للصيد أدوات ال بد ان حتضرها  عندما تفكر بالصيد وهي :

 الستعداد  أوال : ا

الفرصة كما سبق وقلنا أهنا متر بسرعة مر السحاب ، فمن أراد منها املاء عليه أن يهيئ الوسيلة جلمع املاء قبل أن 
يهطل ، وال ينتظر أن متطر السحابة مث يبدأ بالبحث عن وعاء ليجمع به املاء ، فهو ما زال يبحث وهي متر من فوق 

 كالسمكة يف البحر ، هل ترمي شباك الصيد أواًل أو تنتظر حىت ترى األمساك مثرأسه ليستفيد غريه منها ، وهي أيضا  
ترمي الشبكة ؟! والصحيح أن هتيئ الشبكة وترميها البحر مث تنتظر قدوم السمكة ، وهكذا تفوز بالسمك الذي تريد 

يلة مث ينتظر الفرصة ، لوس، فالفرق بني الناجحني يف اغتنام الفرص والفاشلني يف ذلك ؛ حيث يقوم الناجح بتهئية ا
أما الفاشل فيتنظر قدوم الفرصة مث يبدأ بتهئية الوسيلة ، فكما اسلفنا أن الفرص تأيت للجميع ، ولكن ال يصيدها إال 

 من أستعد هلا .

وقد سئل أحد التجار الناجحني كيف تربح وخيسر غريك ؟! قال أنا أدخل السوق حينما يكون غريي ال يزال مرتددا 
 ج منه حينما يكون غريي قد قرر الدخول ، فأحصد أنا الربح وحيصد هو اخلسارة .، وأخر 

وقد تسأل كيف اعرف الفرصة وهي كما قلنا سابقا أهنا ضبابية ؟! نعم ان الفرصة ضبابية ، وغري واضحة يف صورهتا  
، ومل نثق أهنا فرصة ، إال أن الظروف احمليطة هبا تكفي للكشف عنها ،،، فعليك أن تفهم جمريات الظروف مسبقا 

 تستعد الستعداد املسبق ، بغض النظر عن النتائج ، أما إذا ملوتستعد هلا ، لتغتنم الفرصة، وحقيقة ال خنسر شيئا با
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وأتت الفرصة ، فسوف تفوتك ويأخذها من استعد هلا وتضيع عليك ، وختسر بفواهتا .وقال االصفهاين : " اجعل 
 .(17)زمان رخائك ، عدة أليام بالئك 

 ثانياً: القفز على الفرصة وانتهازها حينما تأتي .

، قلنا إن الفرص ال تبايل مبن ال يبايل هبا ، وهي  (18) الفرصة إن الفرصة ... تصري إن تنتهزها غصهْ وأنتهز وقيل : 
أيضا ال تتكرر ، وال ميكن نسخها بأي صورة من الصورة ، وهذا يتطلب منك أن تتصرف بسرعة جتاه الفرصة وكاهنا 

ه ، ال احدهم : " من فتح له باب خري فلينتهز األخرية والوحيدة ، وهكذا هي الفرص فهي ال تعود إذا ذهبت، وقد ق
، ألن الفائت ال ميكن حلاقه ، فبادر  (19)فإنه ال يدري مىت يغلق عنه ، وال شك أن يف إضاعة الفرصة غصة  ، 

، وال تنتظر إىل أن (20)بسرعة إىل شبح الفرصة ،وقد قيل : "وإذا هبت رياحك فاغتنمها    فإن لكل خافقة سكون
ىل صورة وإال أضعتها ،،، وعندما تضييع منك ؛ فإهنا لن تعود إليك ، وستبقى غصة ضياعها  يف تتحول الفرصة إ
 نفسك وقلبك .

 ثالثاً: انتهاز الفرصة واستغاللها من غير شروط .

أي املغامرة واألخذ بزمام األمور ، فمن اجلدير باإلنسان أن يدخل املغامرة بكل ثقة ، فالذي يفوت ميوت ، والفرصة 
إذا ذهبت ال تعود ، وحقيقة الفرصة هي من يفرض الشروط ، وال حيق لك أن تضع شروط هلا ، فعليك تقبل الفرصة 

 معها .  بكل ما فيها وتستغلها بشكل يتناسب مع شروطها وتتكيف

                                                           

 م .1029/ 1/1، تاريخ االستفادة www.alwarraq.com ، مرقم آليا  موقع : الوراق = 98،ص2: الراغب ، حماضرات األدباء، ج االصفهاين (17)

(، حتقيق :خري الدين مشسي باشا ، دار الفكر 191(السراج : حممد علي، اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل )ص: 18)
 م.2981، 2دمشق ،ط–

(19) www.haydarya.com( تاريخ االستفادة 20810. الفصل الثاين : اغتنام الفرص ،الباب السادس يف املواعظ االجتماعية رقم ، )م .1029/ 1/1 

 م .1029/ 1/1، تاريخ االستفادة www.alwarraq.com ، مرقم آليا  موقع : الوراق = 98،ص2(االصفهاين : الراغب ، حماضرات األدباء، ج20)

http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.haydarya.com/
http://www.haydarya.com/
http://www.alwarraq.com/
http://www.alwarraq.com/
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 رابعا : التمسك بالفرصة بشدة ، وعدم التردد في استغاللها .

الكل ينتظر الفرصة حلني تأيت ، ولكن عندما تأيت يبدأ بالرتدد ويزهد فيها ، أو رمبا خياف من الفشل ، أو أنه صدم 
وأقول رمبا ختسر  ريعة ،من املفاجأة فلم يستطع استغالل الفرصة ، وقلنا أن الفرص متوفرة ، لكنها خمتلفة ورمبا س

ة األخرى القادمة استعد للفرصو  ال تبقى باكيا ومتحسرا عليها ؛ فرصة عرضت عليك ؛ ألنك قصرت يف انتهازها ، ف
إليك ، بل أحبث عن الفرص انت ، فالفرص ال تنتهي ، ومن خسر فرصة فليبحث عن غريها ؛ ألن البكاء على 

 ت دون فائدة ، وعليه أن يستعد النتهاز فرصة جديدة.االطالل ال يفيد ، بل يهدر القوة والوق

 

 المطلب الثاني : مواجهة الظروف الطارئة والتحديات .

إن من ضروريات الوصول إىل احلكمة ، امتالك القوة، وعدم اخلوف من املواجهة، مع التفاؤل واليقني بأن كل مشكلة 
ا اخلاص هبا ، رغم أن كل ما يف األرض والسماء ، سخره اهلل ال بد أن يكون هلا حل ، مع العلم أن احلياة هلا قانوهن

عود متوازية حمكمة ، بل طريق متعرج فيه صأو  يف خطوط مستقيمةعز وجل لك كإنسان ، فطريق احلياة ال تسري 
وكل إنسان يناسبه طريق ال تناسب اآلخر حسب عمله وبيئته ، فمن يرى  وصخور ، ، فيه مستنقعات وسهولونزول 

 لصخور رزقه؛ ألنه يعمل حجارا ، آخر يرى الصخور عراقيل أمامه ؛ ألنه يعمل مزارعا ، وهكذا هي احلياة ؛ يف ا
سبيلنا ،   نا ،ومعوقات تقف يفوحني نعيش هذه احلياة، نشعر أن هناك عراقيل تأيت أمام طريقنا ، وأزمات تواجه خطا

قة بالنفس مبا يناسبها ، وعلينا أن نستوعب هذه مع هذه الظروف، جبرأة وحزم وث وباحلكمة نستطيع التأقلم
التحديات لنجد هلا حال يتناسب معها، وال اجوز لنا أن نتصارع مع هذه التحديات ! إمنا علينا أن نتعامل معها 

ه مسار الطريق ،وعلينا ان جند أسلوبا حلل هذ األوضاع ، لتصحيح ،ونبذل جمهودا يف الوقت املناسب لتصحيح 
 إحلاق أي ضرر بنا أو باآلخرين، وهذا يكون من خالل ما يلي :الظروف دون 

 التحدي والظرف الطارئ بكل وضوح .املعوق و حتديد -
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 مجع كل املعلومات املمكنة حول الظرف الطارئ ، واستشارة أهل الذكر .-

 وضع عدة حلول ممكن ان تساعد يف مواجهة التحدي .-

 ، وذلك اعتبارا اهنا عقد ، فال بد ان حتل عقدة عقدة . حماولة جتزئة التحدي ، إىل جزئيات صغرية-

 تقييم هذه احللول مجيعا ، من حيث قابليتها وااجابياهتا وسلبياهتا ، واختيار أفضلها .-

 أختيار الوقت املناسب لتنفيذ خطة احلل ، مع استخدام احسن الوسائل للحل .-

 الظرف الطارئ . اختاذ القرارات بناء على املعلومات اليت مجعتها عن-

 التوكل على اهلل عز وجل والدعاء لتسهيل األمر الصعب . -

 

 المطلب الثالث: االهتمام والمتابعة .

ال يكفي أن تقوم بانتهاز الفرصة ، وإعداد خطة ملواجهة الظروف الطارئة ، بل عليك أن تعزز ما سبق باالهتمام واملراقبة 
ل ، وعليك التغيري ، فال تتوقف عن التفكري يف ما هو أفضرع بالتوفيق والتيسري مع الدعاء والتضومتابعة جمريات األمور 

بني الفينة واألخرى لألحسن ، وعليك مراجعة ما مت فعله للتأكد من أن األمور تسري بالطريق الصحيح ، وحتليل القرارات 
ى واقعية مور بشكل صحيح، والتعرف علوالنجاحات أو االخفاقات بذكاء عايل ، واملتابعة تعّن األطمئنان إىل قيام األ

األهداف اليت يراد حتقيقها ، وأيضا صالحية وكفاءة الوسائل املتبعة، وتذليل املشاكل والصعوبات اليت تواجه املوضوع ، 
وليس املراد من اإلشراف أن يتدخل املسؤول يف كل صغرية وكبرية ، أو اللجوء إىل التجسس على أفراده ، أو حماسبتهم 

نيبهم على خطأ دون النظر ملا قد يصدر من اجتهاد وحسن نية ، فإن ذلك مما يفسد الود ، واليت هي أسس العالقة وتأ
 األخوية ، ويغرس سوء الظن ، ويفقد الثقة كما أن ذلك له سلبيات كبرية على املسؤول .
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ور جبدية العمل ا ، مثل  تناقص الشعباملقابل فإن ضعف أو عدم اإلشراف واملتابعة واالهتمام، يولد سلبيات كبرية أيض
عند األفراد فالسؤال عن األمر دليل االهتمام به ، وأيضا جهل اإلدارة مبا اجري يف الشركة ، رمبا تقع أخطاء يف تنفيذ 
خطة العمل وتسبب يف اهنيار الشركة متاما ، أو حترفها عن أهدافها ، أو جتميد حركتها ، وكل هذه األمور ال تعرف إال 

 خالل اإلشراف واملتابعة .  من

 

 المبحث الثاني :وسائل الوصول إلى الحكمة : العلم  : التدريب: القيادة  .

 المطلب األول : العلم

إن العلم قوة هائلة وهو أعلى الرتب ، يعطي اإلنسان طاقة ال تقدر حبدود ، ويكسبه مكانة عليا ، وميهد له        
اِلِس فَاْفَسُحوا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا إذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا يف اْلَمجَ  }الطريق أمام الرفعة يف الدنيا واآلخرة . قال تعاىل 

 َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ وا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت  تُ آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أو إذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن وَ للَُّه َلُكْم  يـَْفَسِح ا
 . (11اجملادلة :) {

له يف  حني أتى حممدا صلى اهلل عليه وسلم يبلغه برسالة اهلل عليه السالموذلك أن جربيل ؛وبدأ اإلسالم بالعلم       
ليه عخلوته، واهلل تعاىل يعلم أن حممداً صلى اهلل عليه وسلم أمي ، لكن أول كلمة من اهلل تعاىل  له على لسان جربيل 

ة اقرأ باسم راءة ! وتأيت كلماألمر بالقراءة : اقرأ ! وعقال ال ميكن أن تأيت أحدا أميا تعرف أنه أمي وتأمره بالق السالم 
ال إوما هذا  ،أول ركن لدخول اإلسالم  ،ربك : ومل تكن كلمة أخرى مثل صلي أو  أعدل  أو  جاهد أو  حىت اشهد

عرف اهلل ألنك حني تقرأ ت؛ دليل على أن القراءة هي من اجعلك تعدل ،وتصلي ،وجتاهد وتفعل ما أمرك اإلسالم به 
قية اىل تلتزم مبا أمرك ، فالعلم طريقك ملعرفة احلق وادراكه ، وذلك ألن اهلل ميز اإلنسان على بتعاىل ،وحني تعرف اهلل تع

ُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجو أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما حَيْذَ   }املخلوقات بأن اعطاه قوة اإلدراك والتفكري : قال تعاىل 
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َا  يـَْعَلُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ َرمْحََة َربِِّه   وقد استشهد اهلل (  9الزمر :)  {اأْلَْلَباب أوُلو يـََتذَكَّرُ  ِإمنَّ
 }تعاىل على وحدانيته بأهل العلم وذلك لعلمه أن العلم يؤدي إىل معرفة اهلل الواحد الذي ال شريك له ، قال تعاىل 

 . ( 18آل عمران : )  { ْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ا وَ هُ  ِإالَّ  ِإلََٰهَ  اَل ُه أَنَُّه اَل إِلَََٰه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما بِاْلِقْسِط  َشِهَد اللَّ 

ال ملن أحبه اهلل تعاىل ، حيث إن اهلل عز وجل اعطى امللك ملن حيب وملن ال حيب ، أعطى إوالعلم ال يعطى         
طيه ، ولكنه اعطى العلم لسليمان ومل يعطه لفرعون . واملال أيضاً يع عليه السالمامللك لفرعون واعطى امللك لسليمان 

صلى مان األرض ومباله ! واعطى املال  لسلياهلل تعاىل ملن حيب وملن ال حيب ، فقد اعطى املال لقارون مث خسف به 
 ولعبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه . لكن احلكمة والعلم ال ،ولعثمان بن عفان رضي اهلل عنه اهلل عليه وسلم ،

َلىَٰ َعَلْيِهْم نْ أو تُوا اْلِعْلَم مِ  الَِّذينَ  ِإنَّ ُقْل آِمُنوا بِِه أو  اَل تـُْؤِمُنوا    }ال ملن احب . قال تعاىل إيعطيها اهلل   قـَْبِلِه إذا يـُتـْ
 (. 108- 107راء : االس) { َويـَُقولُوَن ُسْبَحاَن َربِـَّنا ِإْن َكاَن َوْعُد َربِـَّنا َلَمْفُعواًل ، خيَِرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجًَّدا 

ون شعار أن يكن خيشى اهلل تعاىل ،وكفى به جهال أن يعصي اهلل عز وجل ، وال بد أويكفي اإلنسان علما       
 زِْدين  َربِّ  َوُقلْ   َوْحُيهُ  إِلَْيكَ  ْقَضىَٰ يُـ  َأنْ  قـَْبلِ  ِمنْ  بِاْلُقْرآنِ  تـَْعَجلْ  َواَل فَتعاىل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ    } املسلمني :قوله تعاىل 

(  وعلينا الدعاء إىل اهلل تعاىل بالعلم واملعرفة من خالل ما أمرنا به اهلل تعاىل يف اآلية طلب الزيادة 221طه :)  { ِعْلمً 
ر . أو زدين ولدا أو  غريه من جاه وسلطان أو  عم وليس وقل ربِّ زدين ماال،يف العلم ، فقال ادعو اهلل بزيادة العلم ، 

نفاق ، ألن العلم حيرسك ،واملال أنت حترسه ، والعلم يزكو على اإلقال علي رضي اهلل عنه : العلم خري من املال : 
 (.21)نفاق واملال ينقص باإل

يكسبهم احلسنات وبعد موهتم فهو يعمل هلم و  ،والعلم يرفع أصحابه ويكسبهم االحرتام واجلاه بني الناس يف حياهتم     
أو  على األقل هم من ميلي على صناع القرار قرارهتم ، فلكل  ، هم قادة العامل احلكماء  حىت بعد موهتم ، والعلماء

                                                           
. النابلسي : حممد راتب ، موسوعة 99، ص2: جدار الفكر ،د.ط ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء ، (  االصبهاين : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ، 21

 . 1021-1-11تاريخ االستفادة  www.nabulsi.com.2006-9-26:صالح األمة في علو الهمة النابلسي ، 

http://www.nabulsi.com/
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رئيس جمموعة من املستشارين يف كل االختصاصات يعطيه القرار بشكل نصح والرئيس يصدر القرار ويوقع عليه بأنه 
 هو من  أصدره واجلميع يعرف هذه التكتيكات .

فعليك بالعلم ، وإذا اردت اآلخرة فعليك بالعلم ، وإذا  ": إذا اردت الدنياالشافعي رمحه اهلل  لذلك كله نورد قول  
والعلم ال يعطيك بعضه حىت تعطيه كلك ، فإذا اعطيته بعضك مل يعطك  (.22)اردت الدنيا واآلخرة فعليك بالعلم " 

ص هلل شيئا ، ويظل املرء عاملا ما طلب العلم ، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل . وحني يطلب املرء العلم عليه باإلخال
 . 23تعاىل حىت يستخدمه اهلل عز وجل يف الدعوة اليه ويوفق يف التأثري بالناس "

نعرف  وقادة التغيري لألفضل ، وحنناحلكمة ، والعلماء واملتعلمون هم رواد لكل أمة  احلق احلكمةفالعلم طريق         
ل أمر اصدره نشر العلم للجميع وخاصة ، أو  ونشر احلكمة فيها  أن صالح الدين األيويب حني آراد إصالح األمة

إىل وجود  يده اهلل تعاىل بالنصر على الصليبيني : فانتشار العلم يؤديأولذلك ، مهات ،حىت تريب جيال متعلما عاملا األ
والعلماء ال بد أن يكون هلم تالميذ ، فدولة شعبها إما أن يكون عاملا ،أو  أن يكون متعلما ، حتما وحكماء ،  علماء 

ناله يف الدنيا يال بد أن علمه هذا عليه أجر من اهلل عز وجل ، ألن العامل يعرف أن  يف طليعة الدول املتقدمةتكون س
ها اهلل تعاىل يؤيد بنوره هؤالء لشرف ما يقومون به فاملالئكة تبسط اجنحتو أو  اآلخرة ، واملتعلم أيضًا يعرف ذلك ، 

لطالب العلم ، وطريق اجلنة سهلت له ، فإذا ابتلي أحدهم بشيء من لطالب العلم ، والسمك يف البحر يستغفر 
 .ملن اقتدأ به من الناس املبتلني وأعرتف بذنبه فكان قدوة، وأناب واستغفر  ،املعاصي خر راكعا هلل تعاىل

، احلكماء  دالعلم وانتشاره كان السبب األهم يف وجو لنجد أن  ،من قبلتاريخ احلضارة يف األمة وإذا حبثنا يف       
يدهم أو   وقد آتى سبحانه وتعاىل العلم للعلماء ،ذكر يف أغلب اآليات احلكمة مرتبطة مع العلم  ذلك ألن اهلل تعاىل 

                                                           
-1-11تاريخ االستفادة  www.nabulsi.com.2006-9-26:صالح األمة في علو الهمة (  النابلسي : حممد راتب ، موسوعة النابلسي ، 22

1021 . 
  

  www.nabulsi.com.2006-9-26: صالح األمة في علو الهمة( النابلسي : حممد راتب ، موسوعة النابلسي ، 23

http://www.nabulsi.com/
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قبل ، قال  من الزلل والفجور ،وكما أُيد األنبياء من،بل حيميهم فهم ورثة األنبياء صلوات اهلل عليهم ،باحلكمة واملوعظة
َناهُ ُحْكًما َوِعْلًما   } لسالماتعاىل يف حق موسى عليه  هُ َواْستَـَوىَٰ آتـَيـْ : القصص) { اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي ِلكَ وََكذََٰ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ

َناهُ احلِْْكَمَة َوَفْصَل اخلِْطَابِ  } السالمويف حق داو د عليه  (21اآلية   ويف يوسف (10اآلية :ص) { َوَشَدْدنَا ُمْلَكهُ َوآتـَيـْ
َناُه ُحْكًما َوِعْلًما   } السالمعليه  ُه آتـَيـْ ِلكَ َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ .  وعن احلبيب ( 11: اآلية فيوس) { اْلُمْحِسِننيَ  جَنْزِي وََكذََٰ

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيهِ  }حممد صلى اهلل عليه وسلم  ُهْم يـَتـْ  َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب مْ ُهَو الَِّذي بـََعَث يف اأْلُمِّيِّنَي َرُسواًل ِمنـْ
بل جعله يعلم الناس ؛ ي مل يعطه احلكمة والعلم فقطأ  (1:  اجلمعة) { َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قـَْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ 

 ألهنم بدون هذا العلم هم يف جهل كبري وضالل كبري .  ؛ احلكمة ويعطيهم من مناهل العلم ما حيتاجون

علم من أهم قواعد احلكمة ودعائمها، فكما أن اجلهل مانع من موانعها، فإن العلم سبب من أسباهبا، وركن من وال" 
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء { )فاطر: من اآلية -سبحانه-وهلذا قال ؛ 24" أركاهنا (. وخشية اهلل من 18: } ِإمنَّ

(. ال يستوون يف أشياء  9َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن { )الزمر: من اآلية : } َهْل -احلكمة، وقال تعاىل
: } ال تعاىلقوالعلم يف عدة آيات من كتاب اهلل، -وهي احلكمة-وقرن اهلل بني احلكم ،  كثرية، ومنها إدراك احلكمة

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما { )األنبيا َناُه ُحْكًما َوِعْلًما  وقال عز وجل(. 91ء: من اآلية َوُلوطًا آتـَيـْ ُه آتـَيـْ : } َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ
َنا ُحْكًما َوِعْلًما { )األنبياء: من اآلية وقال تعاىل(.11وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْحِسِننَي { )يوسف:  (. 99: } وَُكالًّ آتـَيـْ

ُه َواسْ : } تعاىلوقال  َناُه ُحْكًما َوِعْلًما { )القصص: من اآلية َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ  (.21تَـَوى آتـَيـْ

يكون و  احلكمة،الذي يود  كون أهم األولويات للمجتمع تال بد أن و من خالل نشر العلم ،يكون  نشر احلكمة       
من النظر يف تاريخ  لبد لالجيااملفيدة حقا يف ذلك ، وال   واختيار املناهج ،ذلك بانتقاء املادة اليت يتعلم هبا الطالب

ب وكتب احلديث والسرية النبوية وجماهدة النفس وتربيتها على اآلدا والصاحلني، مم ، والنظر يف قصص األنبياء،األ
 قبل علمه  ربيعة فتعلم منه آدابهكانت أمي تعممّن وتقول يل : اذهب إىل :” الشرعية  ، قال مالك رمحه اهلل تعاىل 

                                                           
 .  islam.com-www.al . موقع اإلسالم 18( العمر : الشيخ ناصر بن سليمان ، احلكمة ، ص24

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
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 ق الشر يوقه اخلري يعطه ،ومن يت سالم ": إمنا العلم بالتعلم ،واحللم بالتحلم ، ومن يتحر. وقال عليه الصالة وال25"
. وقال الغزايل رمحه اهلل تعاىل ": فمن أراد مثال أن حيصل لنفسه خلق اجلود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل اجلود 26"

تيسر عليه فيصري نفسه حىت يصري ذلك طبعا وي وهو بذل املال ، فال يزال يطالب نفسه به ، ويواظب عليه تكلفا جماهدا
فكل هذه وصايا قيمة من االنبياء والعلماء لنا ولالجيال  .27ومجيع األخالق احملمودة شرعا هبذا الطريق "… جوادا 

 بكيفية أخذ العلم وطلب الزيادة فيه ما دام يف اإلنسان قدرة على ذلك . 

 التدريبالمطلب الثاني : 

ْربَةُ من   ْرُب باُب السِّكِة الواسعِة، والدَّْرب كلُّ َمدخل من م، الضَّراَوة؛ َوقد َدِرَب يَْدَربالدُّ َداِخل درب: قَاَل اللَّْيث: الدَّ
َج هَلَجاً، : َدِرَب َدَرباً، وهلَِ  ، ل: َدِرَب فاَلن َوَعرَِد َعْمرو: التَّْدرِيُب الصَّرب يف احلَْرب وقَت الِفرار يـَُقا هِباالريوم َدْرٌب من ُدور 
ارِبَ ،  ا اْعَتاَد الشيَء وأُوِلَع بِهِ وَضرَِي َضًرى، ِإذ اِرُب احلاِذق بصناعته؛ قَاَل: والدَّ ْربُة َعادٌة ، ُة العاِقلةالدَّ َوقَاَل اللَّْيث: الدُّ

َها، َويـَُقال: َما زَالَ وُجْرأٌَة على َحْرٍب وكلِّ أمٍر؛ َوَرُجٌل ُمَدرٌَّب قد َدرَّبَته الشَّدائِد َحىتَّ َمَرن   فالٌن يْعُفو َعن فاَلن َحىتَّ َعَليـْ
ذها ُدْربة  .28 اختَّ

ويشمل  كتب كثرية يف التدريب منذ زمن بعيد ،  ت، وقد ألفعامة واحلياة خاصة ، للتدريب أمهية كبرية يف احلكمة و 
علم الدين  لـ:عي الشاف ب يف الفقة ونذكر كتاب " التدري ، والفّن واكتساب خربة العملوالذهّن ، التدريب الفكري 

                                                           
( القاضي عياض : أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب )املتوىف: 111هـ( ، ترتيب المدارك وتقريب المسالك احملقق: جزء 2: ابن تاويت 25

.229، ص 2، ج 2990 - 2966: عبد القادر الصحراوي، 1، 1، 1جمزء  2961 الطنجي،  
 ( .2663( الطرباين :سليمان بن أمحد ، المعجم األوسط ،حتقيق : إبراهيم احلسيّن ،دار احلرمني ، د.ط،د.ت ،ح رقم )26

  .58 ،ص3( الغزايل : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف: 101هـ( إحياء علوم الدين، دار املعرفة – بريوت ،ج27

 م .1002، 2( حتقيق : حممد عوض مرعب : دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت، ط91/ 21هتذيب اللغة )(  األزهري : حممد بن أمحد أبو منصور ، 28
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ال يكفي العلم ، ف صاحل بن عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل بن شهاب بن عبد احلق بن عبد اخلالق البلقيّن
بالقوانني النظرية دون التدريب عليها حلل مسائلها ، وتفكيك غوامضها ، والغوص يف مكنوناهتا ، فكذلك ال يكفي 
العلم بقواعد، ووسائل احلكمة دون التدرب عليها وعلى استعماهلا يف نوازل األمور عند احلاجة إليها ، وتطبيقها على 

 الواقع والوقائع املناسبة . 
رح بتدريب خواص تالميذه على هذا املنهج بط -رمحه اهلل-أبو حنفية ومن األمثلة على التدريب ما فعله اإلمام 

املسائل عليهم، ومناقشة األحكام معهم، وتصحيح الصحيح، وتزييف الزائف، كما عرف ذلك عن املالكية يف 
يف املسائل  ،ه ليستشريهم القاضي شفاهة أو كتابةالقضاة املشاَورين، وهم العلماء الذين حيضرون مع القاضي يف جملس

تاج أن ندرب من ، وكذا احلكمة حن اليت ينظرها بني اخلصوم، حىت بلغت عدَّة املشاَورين يف قرطبة مخسة عشر فقيًها
على قواعد وأصول احلكمة ،  لنستفيد من حكمتهم  يف حل املسائل ،  –اهلبة األهلية  –نرى فيهم فطرة احلكمة 

 أمور األمة ، ألن احلكيم ال يبادر وخيرب الناس أنه حكيم ، إمنا يعرف من خالل فعله وتصرفه ، حيث يعرف   وتسري
 كل من حوله أنه حكيم ، وهو ال يدري بنفسه أنه حكيم . 

 ة رضي اهلل عنهاأن عائش»على استخدام السالح ، اصحابه وميرهنم على احلرب ، و  النيب صلى اهلل عليه وسلم يدربو  
قالت: لقد رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوما على باب حجريت واحلبشة يلعبون يف املسجد ورسول اهلل صلى 

رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم »عن عائشة قال:  وراية أخرى« 29 يسرتين بردائه أنظر إىل لعبهم اهلل عليه وسلم
 كان صلى اهلل حنيالسابق ديث احلأثناء املناسبات الدينية كما يف   التدريب على الرتويح «.30 واحلبشة يلعبون حبراهبم

 النظر إليهم . ، ويف هذا تشجيع هلم بيلعبون يف املسجد باحلراب عليه وسلم يسرتها حىت تنظر إىل األحباش وهم 

                                                           
 .( 111، كتاب الصالة ، باب اصحاب احلراب يف املسجد ، ح رقم )  صحيح البخاري :  البخاري ( 29
 . (111املرجع السابق : ح رقم ) ( 30
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هلم اللعبة من  عكما يف حديث الربيع اليت كانت تصن، التدريب على العبادة عند االطفال باللعب والرتويح عن النفس
 الصوف وتذهب هبم إىل املسجد وهم صيام فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطي اللعبة حىت اإلفطار.

ْنَصاِر، الَّيِت اُشورَاَء ِإىَل قـَُرى اأْلَ َعِن الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبِن َعْفرَاَء، قَاَلْت: أَْرَسَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َغَداَة عَ و 
َفُكنَّا، بـَْعَد َذِلَك  «َمْن َكاَن َأْصَبَح َصاِئًما، فـَْلُيِتمَّ َصْوَمُه، َوَمْن َكاَن َأْصَبَح ُمْفِطرًا، فـَْلُيِتمَّ بَِقيََّة يـَْوِمهِ »َحْوَل اْلَمِديَنِة: 

ُهْم ِإْن َشاَء اهللُ، وَ  َيانـََنا الصَِّغاَر ِمنـْ للُّْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، فَِإَذا َبَكى نَْذَهُب ِإىَل اْلَمْسِجِد، فـََنْجَعُل هَلُُم اَنُصوُمُه، َوُنَصوُِّم ِصبـْ
ْفطَاِر  َناَها ِإيَّاُه ِعْنَد اإْلِ  ".31َأَحُدُهْم َعَلى الطََّعاِم أَْعطَيـْ

يرمون  كانواتدريب األطفال على العمل اجلاد والعمل اجلماعي من خالل الرتويح، كما يف حديث النفر الذين   -
 سنبني يف وان شاء اهلل-، فالرتويح عن النفس ضروري جدا  عليه وسلم يرمى معهم مجيعاً بالسهام فجعل صلى اهلل

 .-استغالل املوارد البشرية كيفية االستفادة من الرتويح 

علمه من ا ما نتونعلم أن احلكمة منها ما هو هبة من اهلل عز وجل ؛ فتكون جبلة؛وفطرة يف اإلنسان احلكيم ، ومنه
احلكماء واحلياة بتوفيق من اهلل تعاىل وبنوره ، وقد جاء األمر االهلي إىل حممد عليه  الصالة والسالم  ، بتعليم احلكمة 
للمسلمني والصحابة يف أكثر من آية ، واغلب الذين كتبوا يف تفسري هذه اآليات ، مل يبينوا كيفية تعلم وتعليم احلكمة 

تعريف احلكمة وبياهنا ، ومل يضعوا منهجا واضحا للتعليم احلكمة ، ونفهم من هذا األمر ، أهنم ، بل اقتصروا على 
اعتربوا احلكمة هبة إالهية ، ال تكتسب اكتسابا ، لذلك مل نرى مدارس تعلم احلكمة وال برامج تدريبية ، وال مساقات 

رى حلكمة ، كحاجته للتدريب على أي مهارة أخجامعية تعىن بتعليم احلكمة ،  ولكن حاجة االنسان للتدريب على ا
، بل اشد ، وخاصة يف هذا الوقت الذي اجزم ان حاجة اإلنسان للحكمة مثل حاجته للطعام والشراب ، وهذا ما 

 " .32أكد عليه الدكتور علي عوض شراب يف مشروعه الطريق إىل احلكمة 

                                                           
 . (2216،كتاب الصيام، باب من أكل يف عاشوراء فليكف باقي يومه ، ح رقم ) صحيح مسلممسلم :( 31
  ." الطريق إىل احلكمة  موقع الدكتور علي شراب مؤسس منهج( 32
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 المطلب الثالث : القيادة

 وحقيقة أختلف علماء النفس واإلدارة -القائد –ال بد أن يتميز الشخص الذي يرنوا إىل احلكمة بصفة القيادة 
واالجتماع على جوهر القيادة ، هل تولد مع الشخص ؟ أم تكتسب ؟ وحقيقة وصلوا إىل أن قليل من البشر يولدون 

ودنا إىل وميكن تطوريها مبا يناسب العصر ، وهذا يققادة ، ومن جهة أخرى القيادة ميكن اكتساهبا ألهنا قابلة للتعلم ،  
ؤال ، هل القادة هلم صفات خاصة هبم وثابته نسبيا عند اجلميع ؟!  هناك بالطبع بعض الصفات اليت يتصف هبا  س

كل القادة ، ولكنها قليلة ، والصفات اليت خيتلفون فيها أكثر من الصفات اليت يتفقون هبا ، فمنهم من يتصف 
اد يف وائية ، ومنهم لطفاء يف التعامل ، ومنهم احلبالشخصية االجتماعية ، ومنهم على العكس متاما ، فشخصيته انط

طبعه ، ومنهم السريع يف حركته وقرارته  ، ومنهم البطيء باحلركة واختاذ القرار ، وال يتخذ القرار إال بعد أن يقتله حبثا ، 
ن فعالني ، يوغريها من الصفات الكثرية ، والقادة الناجحون هلم صفات مشرتكة وهي : اهنم فعالون ألن هلم مساعد

وألهنم منجزون وحمبون بسبب اجنازهتم ال بسبب شهرهتم ، ويتصفون إيضا بقرهبم من العمال والعاملني معهم والعمالء 
واجملتمع ككل ، وتراهم مضرب للمثل يف العطاء والتواضع والقدوة احلسنة ، وينظرون إىل القيادة على أهنا تكليف 

 وليست تشريف ، فهي مسؤولية كبرية .

" يف  33والقائد له منط خاص به وله فلسفته يف اإلدارة ومكوناهتا ، وأكد كل من "وارين بينيس و روبرت تاونسند 
كتاهبم إعادة اخرتاع القيادة " أنه ال توجد نظرية علمية أو صيغة رياضية تؤدي إىل تكوين الشخصية القيادية ، إال أنه 

 يها  هي :هناك أمور ميكن االتفاق عليها اجب أن تتوفر ف

                                                           
 ( خالصات كتب املدير ، الشركة العربية لإلعالم العلمي ) شعاع( العدد)81(  القاهرة ،2996م .33
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أوال: القائد يهتم بالوقت وعنده إحساس دائم باالحلاح وأمهية البدء واالجناز ، وعدم التوقف إال يف الوقت املناسب ، 
وال ينتظر األوامر لكي يبدأ أو يتوقف عن العمل ، وهو يستغل الفرص والنجاحات الصغرية ليؤكد للجميع أن النجاحات 

 الكبرية قادمة .

اقف اآلخرين وال يشتتهم، ويؤلف بينهم ، واجمع وال يفرق ، ويربط بعالقاته السمحة بني اجلميع ، ثانيا: يوحد مو 
 ويرسم الطريق  بدقة وثقة ، كمنهدس فنان ليسري فوقه اجلميع ، من غري تزاحم أو صدام . 

ية ، ويفكر بشكل ريح العاتثالثا: يضع رأسه يف السماء واقدامه يف الرتاب ، كالشجرة الراسخة القوية ، اليت جتابه ال
 عاملي ، ويتصرف بواقعيه وال ينفصل عن بيئته ومرتبط مبجتمعه ويتعامل بضمري .

ء يف عندما تبادر بتنظيم جمموعة من األصدقاء أو زمال ،يف الناس وتوجيههم إلجناز اهلدف القيادة هي عملية التأثري
سيطة هناية األسبوع مع بعضكم البعض، أو لتجهيز حفلة بالعمل جلمع تربعات ملساعدة احملتاجني، أو لقضاء عطلة 

 . قائدألحد الزمالء، يف هذه احلاالت ستظهر أنت مبظهر ال

اهلدف: هدفك يف هذه املنطقة من التطوير االحرتايف اجب أن يكون معرفة وإحراز أكرب قدر ممكن من صفات القيادة 
 ؟ .وكيف ومىت تطبق كل منهاللقيادة  الفعالة، وأن تتعرف على األمناط املختلفة

 "34 صفات القيادة:

ع شرح مرت أهم هذه الصفات حدد علماء النفس واإلداريني العديد من الصفات املميزة للقيادة الفعالة. وقد ذك
 : خمتصر لكل منها

 الشعور بأمهية الرسالة: اإلميان بقدرة الشخص على القيادة وحبه للعمل كقائد. -
 على مواجهة احلقائق القاسية واحلاالت الكريهة بشجاعة وإقدام.الشخصية القوية: القدرة  -

                                                           
 املرجع السابق .(34
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 اإلخالص: ويكون للرؤساء والزمالء واملرؤوسني واملنظمة والعائلة. -
 النضج واآلراء اجليدة: شعور مشرتك، براعة وذوق، بصرية وحكمة، والتمييز بني املهم وغري املهم. -
 بادرة.الطاقة والنشاط: احلماس، الرغبة يف العمل، وامل -
 احلزم: الثقة يف اختاذ القرارات املستعجلة واالستعداد للعمل هبا. -
 التضحية: يضحي برغباته واحتياجاته الشخصية لتحقيق الصاحل العام. -
 مهارات االتصال والتخاطب: فصاحة اللسان وقوة التعبري. -
 مي األداء... اخل.رق العمل وتقو القدرات اإلدارية: القدرة على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة وتشكيل ف -

_ اخرتهتا من عدة دورات تدريبية .وهذه الصفات بشكل خمتصر ، وليست شاملة لكل صفات القائد ،
 .-حضرهتا ، وال استطيع حتديدها بالضبط 

 المبحث الثالث : تطبيقات إدارية في عصر الحكمة من إدارة الموارد البشرية ، واستثمار الموارد الطبيعية .

 الموارد الطبيعية .استثمار المطلب األول :

. ويقول   َوإِلَْيِه النُُّشوُر {{ هِ يقول اهلل عزَّ وجلَّ: }ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلواًل فَاْمُشوا يف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن رِْزقِ 
َر َلُكُم َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقً سبحانه: }اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض َوأَنْـ  ا َلُكْم َوَسخَّ

َر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَـنْيِ  اَر َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـَّهَ  اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر بَِأْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم األَنـَْهاَر {َوَسخَّ
. هذه املوارد الكربى اليت  اٌر {{ َساَن َلظَُلوٌم َكفَّ {َوآتَاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اإِلنْ 

  ذكورة آنفا.اهلل لنفع اإلنسان كما يفيده ظاهر اآليات امل اوقد سخرهات مما أحلي اهلل استثماره، ذكرت يف هذه اآلي

اإلسالم دين العمل ، والعمل يف اإلسالم عبادة ، بل أن األنبياء والرسل صلوات اهلل عليهم كان هلم حرفة وعمل 
يعتاشون منها ، ومل يكونوا عالة على غريهم ،وحث اإلسالم على العمل ورغب يف اتقان العمل واالحرتافية فيه ، واهلل 

اَل: " ِإنَّ اهلَل تـََباَرَك ِإنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ واهلل حيب العبد احملرتف ،وَ حيب إذا عمل احد عمل أن يتقنه ، 
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وعندما هاجر النيب عليه الصالة والسالم واصحابه إىل املدينة ،  ، 35َوتـََعاىَل حيُِبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَماًل َأْن يـُْتِقَنُه "
اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واالنصار ، قدم االنصار نصف ما ميلكون ألخواهنم ، ومل يسجل على واخى النيب صلى 

أحد أنه أخذ من اخيه شيء ، بل كان يقول له " بارك اهلل لك يف مالك ،ولكن دلّن على السوق "، وهذا من عزة 
النفس  طاب  الرتبية احلكيمة على عزةأنفسهم فاملؤمن عزيز النفس ، يأكل من عمل يده وجهده ، ويف حديث االحت

،واملثل التطبيقي على حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف إدارة املوارد الطبيعية واالستفادة منها ، فاهلل تعاىل قد كتب 
 الرزق لكل البشر ، وسخر هلم سبل احلصول عليه ، فالفقري فقري يف اإلدارة قبل فقره باملال ، وحني جاء الرجل الفقري

إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يشكو الفقر وقلة املال ، وعدم توفر العمل ، تعامل معه النيب صلى اهلل عليه وسلم ، 
بكل حكمة وبرزت احلكمة يف ارشاد الفقري إىل ما سخره اهلل هلا يف الطبيعة ، واعطاه رأس مال يشرتي به أدوات العمل 

قولة تطب واجمع احلطب مث يبيعه ملن حيتاج هذا احلطب ، وكلنا يعرف امل، من فأس وحبل ، مث يذهب إىل اجلبال ليح
 Give a manالصينية " ال تعطيّن مسكة بل علمّن صنع الصنارة ؛ لصيد السمك " والنسخة االجنليزية  تقول " 

a fish and you feed him for a day ,teach a man to fish and you feed him for 
a lifetime".  ،" : ألن حيتطب أحدكم ُحزمة على ظهره، خري له من أن يسأل أحداً، وقال عليه الصالة والسالم
 " . فليعطيه أو مينعهُ 

 ومن هنا تأيت حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف تعليم الفقري العمل، واستغالل املوارد الطبيعية اليت وهبنا اهلل عز وجل
سالم عليه وسلم علينا أن حنل مشاكل الفقر والبطالة بنفس اسلوبه عليه الصالة وال وسخرها لنا ، وألنه قدوتنا صلى اهلل

، ولكن لألسف قليل من الدول من تنتهج هذا املنهج ، بل يكتفون بتخصيص مورد مايل شهري لألسر الفقرية يعتاشون 
نيتها اق الدولة وزيادة مديو ، كان السبب يف اره-وهذا ضيع الكثري على االفراد والدول  –منه وال يكاد يكفيهم 

                                                           
الدكتور عبد العلي  ، حتقيق :(111/ 9هـ(شعب اإلميان )118أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر )املتوىف:  البيهقي : (35

  م.1001-ه2111، 2الرياض ، ط –، مكتبة الرشد للنشر  عبد احلميد حامد
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حرفة أو صنعة  ولو أهنم دربوهم على وتأخرها ، وحيث على التكاسل والركون، بل ويهدر طاقات شبابية وموارد طبيعية ؛
   لكان خريا هلم من هذا األمر ، ولكانت سببا يف تطور الدولة وحضارهتا وتقدمها بني مصاف الدول املتحضرة .  

  :  الموارد البشرية وإدارة  استغالل:  المطلب الثاني

املوارد البشرية : ونعّن هبا الطاقة البشرية ، فاإلنسان خليفة اهلل عز وجل يف إعمار األرض ، وقد زوده اهلل بالعقل 
والقوة اجلسدية لتحقيق هذه العمارة ، وجعل الناس متفاوتني يف اقدارهم وارزاقهم ، وقد تنوعت ميوهلم ورغباهتم ، 

لفت طاقاهتم ، وكانت الفروق بينة وواضحة بني األخوة واألصحاب واالقران ، وكل هذا حلكمة إالهية مقصدها واخت
األعظم وهو عمارة األرض ، وتسخري اجلميع للجميع ، وقد أهتم النيب عليه الصالة والسالم بكل هذه املتناقضات 

، فلنرى كيف استغل النيب عليه الصالة والسالم بشكل جعل من أمته يف عقد من الزمان ، من أقوى وأعظم الدول 
شباب أسامة بن زيد ، ورىب فيه الطموح ، ودرب فيه فن القيادة والفروسية واإلقدام ، حني جعل منه قائدأ على كبار 
القوم من الصحابة أمثال علي وعثمان وعمر وأيب بكر رضي اهلل عنهم مجيعا ، رغم أهنم من شيوخ القوم ، وهو من 

ايل ، لكن حكمة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف إدارة املوارد البشرية ، جعلته خيتار أسامة قائدا للجيش ، كونه املو 
يتملك صفات القائد اليت وجدها النيب صلى اهلل عليه وسلم فيه ، وجعلت من باقي الصحابة الرضا والقبول هبذا ، 

، وهو رضا العاملني بكل ما يأمر به القائد ،وهناك الكثري من بكل رحابة صدر ، وهنا احلكمة العليا يف هذا املوقف 
األمثلة التطبيقية اليت انتهجها النيب عليه الصالة والسالم يف إدارة املوارد البشرية ، ونبني بشكل جممل ما الوسائل 

لى اهلل عليه يب صاحلكيمة اليت على القائد اتباعها لتحقيق إدارة بشرية صحيحة من خالل ما فهمناه من تعامل الن
وسلم مع صحابته رضي اهلل عنهم ومن خالله نبني ما استفدناه من فعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم واحلكمة اليت 

 انتهجها يف تعامله مع اصحابه رضوان اهلل عليهم فيما يأيت : 

 احلكمة يف التعامل مع العاملني .
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 االهتمام بالعاملني  -2

العاملني لن يهتموا بقدر ما تعرف ؛ حىت يعرفوا قدر اهتمامك ، وهلذا أشعرهم باهتمامك أوالً ، ال بد أن تتذكر أن 
وبعدها ميكنك أن تطلب منهم أن يفعلوا أي شيء ، فلسنا جمتمعاً من اآلالت ، حيث أننا نتعامل مع بشر، والناس 

 هلم مشاعرهم ، وكل واحد يطمح يف أن يكون موضع حمبة وتقدير واحرتام.

وهلذا إذا ما عاملت الناس هبذه الطريقة ؛ فاهنم يستجيبون بشكل أفضل ؛ أما إذا ما عاملتهم كما تعامل اإلنسان 
اآليل فاهنم يستجيبون كما تستجيب تلك اآللة ، وهبذا الوضع يصعب عليك احلصول على أي إبداع ، وستالحظ 

 بوط املعنويات وكثرة املشاكل.أهنم يعربون عن شعورهم بالتعاسة من خالل مظاهر معينة مثل ه

 التكلف العاملني من العمل ما يشق عليهم حىت وإن كنت تطيق ذلك -1

ال تتوقع من العاملني معك أن يكرسوا أنفسهم للعمل على غرار ما تفعل أنت ، فالسبب الذي جعل منك مسؤواًل 
 ، وهلذا أدعمهم يف ذلك ؛ ولكن لعمل معني هو أنك تنظر إىل ذلك العمل من منظور خمتلف عن بقية العاملني

عليك أن تتفهم جيداً أن املخلصني املضحني هم االستثناء ال القاعدة. وتنشئ املشكلة عندما يتوقع املسئول من 
العاملني حتته أن يعملوا ساعات فوق املطلوب ألنه هو يفعل ذلك ، أو أن اجعلوا العمل معهم داخل وخارج البيت 

أن اجعلوا عماًل معيناً هو كل حياهتم ألنه يفعل ذلك ، فعلى املسئولني والقادة أن يقدموا  ألنه هو يفعل ذلك ، أو
مثااًل حيتذي به ؛ ولكن عليهم أيضاً أن يدركوا الفارق بني تقدمي املثال واملطالبة املقنعة ، فالعاملون معك يريدون أن 

عدة قاهتم ونشاطاهتم ، أما تبعات جتاهل هذه القايعملوا ومع ذلك يريدون أن يستمتعوا بعالقاهتم العائلية وصدا
 فسوف يكون االستياء اخلفي أو السافر ، واحتمال ختريب نظام العمل.

قدر الفوارق بني العاملني ، واحبث عن الصفات املشرتكة بينهم لالنطالق بالعمل منها ؛ وحىت تستطيع إدارة  -1
لفروق ؛ ة أمر واقع ، وحاصل بني اجلميع ، وال حيق ألحد جتاهل هذه ا، فالفروق الفردياألفراد املختلفني بطرق خمتلفة
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ألمهيتها يف توزيع املهام ، فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ، ومن هذه القاعدة تنطلق الفروق الفردية ، وتقوم على 
 أساسها تقسيم املراتب والرتب .

، وحقيقة يف هم ظيم برامج وأنشطة تروحيية للعاملني وعائلتالرتويح عن العاملني بني الفرتة واألخرى ، ويكون يف تن -1
غري الضارة اليت ميكن أن يقوم هبا الفرد  باألنشطة :ال بد للفرد أن يروح عن نفسه  –هذا العصر اآليل _ عصر اآللة 

نسانية إلأو اجلماعة يف أوقات الفراغ بغرض حتقيق التوازن، أو االسرتخاء وإدخال السرور والتنفيس عن النفس ا
  وجتديد مهتها ونشاطها يف ضوء القيم واملبادىء اإلسالمية.

  :تربز أمهية الرتويح عن النفس يف جوانب كثرية منهاو 

غلبة جلانب من بدنية ( ففي الوقت الذي تكون فيه ال -عقلية  -حتقيق التوازن بني متطلبات الكائن البشري ) روحية 
م التوازن بني ذلك اجلانب الغالب وبقية اجلوانب األخرى املتغلب عليها.ويساهجوانب اإلنسان، يأيت الرتويح ليحقق 

النشاط الرتوحيي يف إكساب الفرد خربات ومهارات وأمناط معرفية، كما يساهم يف تنمية التذوق واملوهبة ويهيئ 
وقوع يف اجلرمية، وخباصة كري أو اللإلبداع واالبتكار،ويساعد االشتغال باألنشطة الرتوحيية يف إبعاد أفراد اجملتمع عن التف

يف عصرنا الذي ظهرت فيه البطالة حىت أصبحت مشكلة، وقلت فيه ساعات العمل والدراسة بشكل ملحوظ وأصبح 
ت هذا العصر،والرتويح ينقذ اإلنسان من امللل والضجر وضيق الصدر، وما إىل ذلك من وقت الفراغ أحد مسا

العادة عند بعض الناس خلوهم من األعمال اجلدية، والرتويح ينسي اإلنسان ما اإلحساسات األليمة اليت يسببها يف 
َها، ما روي :من أدلة جواز الرتويحو  لديه من آالم نفسية أو حسية، أو خيفف من وطأهتا َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، فـََلمَّا مَحَْلُت اللَّْحَم َسابـَْقُتُه َسَفٍر قَاَلْت: َفَسابـَْقُتُه َفَسبَـْقُتُه عَ أَنَـَّها َكاَنْت َمَع النَّيبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َلى رِْجَليَّ
َقةِ »َفَسبَـَقِّن فـََقاَل:  وما رواه مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ) واهلل لقد رأيت رسول ،."36 «َهِذِه بِِتْلَك السَّبـْ

                                                           
كتاب اجلهاد، باب يف سبق على سنن أيب داود ، هـ(191ِجْستاين )املتوىف: ري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ بن األشعث بن إسحاق بن بشسليمان  أبو داود : (36

 بريوت .–: املكتبة العصرية ، صيدا  احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد(1198الرجل ، ح رقم )
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إىل لعبهم، مث يقوم  ، سرتين بردائه لكي أنظربون حبراهبم يف مسجد رسول اهلللعاهلل، يقوم على باب حجريت واحلبشة ي
  السن، حريصة على اللهو. من أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة

ومل ،لكي يتفق مع روح اإلسالم ،ومقاصد الشريعة ، والرتويح من املباحات ما مل خيالف الشرع الرتويح له ضوابط و 
يضر بأحد أثناء أو بعد ممارسته  وهو فرع ؛ ألن اجلد أصل ، وهو وسيلة ، وفيه من اآلثار النفسية االاجابية على الفرد 

من حيث إزالة التوترات العصبية ، وحتسني املزاج ، وتنشيط اجلسم واالجهزة الرئيسة فيه مثل التنفس ، وال ننسى 
  ة . القوام السليم ، وتنشيط الدورة الدموي

 الخاتمة وتتضمن النتائج والتوصيات .

مت حبمد اهلل وفضله البحث املوسوم بـ " وسائل وآليات عصر احلكمة " وهو مبثابة اجلزء الثاين ، وتناولت يف البحث 
شروط وآداب احلكمة ، ووسائل الوصول إىل احلكمة وآلياهتا ، من خالل التعرض لثالثة موضوعات أساسية ، 

-إىل النتائج التالية :لت فيها توص  

 : احلكمة ليست العلم ؛إمنا هي فوق العلم ،لكنها بالعلم واملعرفة تنمو  أوالً 

 : الفطرة شرط أساسي للحكمة ، ذلك ألهنا تعّن صفاء القلب من االحقاد واحلسد والغرية .  ثانياً 

 . حترم الفرد من احلكمة  البدعة:   ثالثاً 

: الصوم الكالمي هو لعظيم االمور ، واحلكمة من أعظم األمور ، وقد اثبتت الدراسات أن الصوم عن الكالم  رابعاً 
 يزود النفس بالطاقة االاجابية .

 : أهم آليات احلكمة : اغتنام الفرصة، ومواجهة الظروف الطارئة، واالهتمام واملتابعة . خامساً 

 العلم  : التدريب: القيادة  .  : أهم وسائل الوصول إىل احلكمة : سادساً 
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اجلهل مانع من موانعها، فإن العلم سبب من أسباهبا، وركن من و العلم من أهم قواعد احلكمة ودعائمها،  :  سابعاً 
 . أركاهنا

 مسلمني والصحابة يف أكثر من آية ، بتعليم احلكمة للاالهلي إىل صلى اهلل عليه وسلم :  جاء األمر ثامناً 

سالم دين العمل ، والعمل يف اإلسالم عبادة ، وحث اإلسالم على مراعاة العمل والعمال ، واحرتام العاملني : اإل تاسعاً 
. 

 التوصيات :

ضرورة تأسيس معاهد ومؤسسات تعىن بالتدريب على احلكمة ، ودعمها ،والسعي لتطويرها ، ووضع منهاج  -
 لتدريس احلكمة . " وهذا ما تنبه إليه مؤسس منهج الطريق إىل احلكمة " الدكتور علي عوض شراب. 

ثمارهم يف احلكمة ، واست ضرورة انتقاء األفراد الذين يتمتعون بذكاء فطري وموهبة القيادة ، وضمهم إىل رواد -
 هذا اجملال .

التأكيد على اتقان العمل واالحرتافية فيه ، من خالل وضع برامج تدريبية لتنمية املواهب والقدرات والطاقات  -
 البشرية .

ضرورة استغالل املوارد الطبيعية بشكل يتناسب مع حجم الفقر والبطالة املتزايد ، وذك من خالل توجيه االفراد  -
 ، وتوفري االدوات اليت حيتاجوهنا لذلك . للعمل 
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 المراجع والمصادر :

 القرآن الكرمي 

، حتقيق أبو اسحاق  61ابن أيب الدنيا : عبداهلل بن حممد بن عبيد بن أبيس، الصمت وآداب اللسان ، ص (2
 ه .2/2120بريوت ، ط–احلويّن، دار الكتاب العريب 

 املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابنابن األثري : جمد الدين أبو السعادات  (1
حممود حممد  -هـ( النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 606األثري )املتوىف: 

 م.2999 -هـ 2199بريوت،  -الطناحي،املكتبة العلمية 
، حتقيق : حممد مرعب ، دار إصالح املنطقهـ( 111ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )املتوىف:  (1

 م . 1001إحياء الرتاث العريب ، 
ه( التحرير والتنوير " حترير 2191 ابن عاشور : حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر التونسي ) املتويف : (1

 م . 2981ونس ،ت –املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد " الدار التونسية للنشر 
ه(  مقاييس اللغة ،حتقيق 191ابن فارس : أمحد بن فارس بن زكرياء القزويّن الرازي ، أبو احلسني )املتويف : (1

 م .2999-ه 2199:عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ،
 ابن منظور : حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى (6

 ه. 2121 -بريوت الطبعة: الثالثة  –هـ( لسان العرب ، الناشر: دار صادر 922)املتوىف: 
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين )املتوىف: أبو داود :  (9

 وت .بري –: املكتبة العصرية ، صيدا  احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميدسنن أيب داود ، هـ(191
( حتقيق : حممد عوض مرعب : دار إحياء 91/ 21األزهري : حممد بن أمحد أبو منصور ، هتذيب اللغة )  (8

 .م1002، 2الرتاث العريب ،بريوت، ط
دار "وطبعة ،  .االصبهاين : أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، دار الفكر ،د.ط  (9

 م.2991ه/ 2191مصر، –السعادة 
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20)  
،  www.alwarraq.com، مرقم آليا  موقع : الوراق = اين : الراغب ، حماضرات األدباءاالصفه

 م .1029/ 1/1تاريخ االستفادة 

ه( 120البغوي : حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي )املتويف : (22
، 2بريوت ، ط،–معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، حتقيق : عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب 

 ه.2110
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر )املتوىف:  البيهقي : (21

الرياض ،  –، مكتبة الرشد للنشر  الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ، حتقيق :هـ(شعب اإلميان 118
 م. 1001-ه2111، 2ط

ه(  الكشف والبيان عن تفسري 119الثعليب : أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو اسحاق ) املتويف :  (21
 م.1001-ه2111، 2بريوت ، ط –القرآن ،حتقيق : اإلمام أيب حممد بن عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب 

ر الكتاب ،حتقيق : ابراهيم االبياري ،دا211اجلرجاين : علي بن حممد بن علي : التعريفات ،ص  (21
 ه.2/2101بريوت ،ط–العريب 

ه(  الصحاح تاج اللغة ، حتقيق : أمحد 191اجلوهري :أبو نصر امساعيل بن محاد الفارايب ) املتويف  (21
 ه.2109بريوت، الطبعة الرابعة ، –عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني 

الكشاف  هـ(118)املتوىف:  أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار اهللالزخمشري :  (26
 .هـ  2109 -الطبعة: الثالثة بريوت ، –دار الكتاب العريب عن حقائق غوامض التنزيل، 

السراج : حممد علي، اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة  (29
 م.2981، 2دمشق ،ط–واملثل ، حتقيق :خري الدين مشسي باشا ، دار الفكر 

(  القاهرة 81شعاع : خالصات كتب املدير ، الشركة العربية لإلعالم العلمي ) شعاع( العدد) (28
 م .2996،
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( املسند الصحيح املختصر 162مسلم : مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ) املتويف :  (29
بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) صحيح مسلم ( حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي 

 .بريوت  -، دار إحياء الرتاث العريب
 ألوسط ،حتقيق : إبراهيم احلسيّن ،دار احلرمني ، د.ط،د.تالطرباين :سليمان بن أمحد ، املعجم ا (10
 هـ(120حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف: الطربي :  (12

 -هـ  2110الطبعة: األوىل، ، أمحد حممد شاكر: مؤسسة الرسالة حتقيق:.جامع البيان يف تأويل القرآن 
 .م 1000

  www.al-islam.com. موقع اإلسالم 18ناصر بن سليمان ، احلكمة ، صالعمر : الشيخ  (11
. 
هـ( إحياء علوم الدين، دار املعرفة 101الغزايل : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  (11

 .بريوت –
هـ ، القاموس احمليط ، 829الفريوزآبادي :  ، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي ، املتوىف  (11

حتقيق : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف : حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 م. 1001ه_2116، 8بريوت ، ط–والنشر والتوزيع 

هـ( ، ترتيب املدارك 111اضي عياض بن موسى اليحصيب )املتوىف: القاضي عياض : أبو الفضل الق (11
: عبد القادر الصحراوي، 1، 1، 1جمزء  2961: ابن تاويت الطنجي، 2وتقريب املسالك احملقق: جزء 

2966 - 2990 . 
القرطيب : أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين ) املتويف  (16

القاهرة  –( اجلامع ألحكام القرآن ، حتقيق : أمحد الربدوين وإبراهيم  أطفيش ، دار الكتب املصرية ه692:
 . م 2961 -هـ 2181، 1،ط،

:دار الفكر املعاصر ، دار  192املناوي :حممد عبد الرؤف، التوقيف على مهمات التعاريف ص  (19
 ه .2120/ 2دمشق،حتقيق د. حممد رضوان الداية ، ط-الفكر : بريوت
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-9-26النابلسي : حممد راتب ، موسوعة النابلسي ، صالح األمة يف علو اهلمة : (18
2006.www.nabulsi.com  1021-1-11تاريخ االستفادة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nabulsi.com/


Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR) Vo: 4, No: 2, 2018 

           

 

 

 

 
 
 

 

 

422 

Journal of Human Development and Education for specialized Research 

 

 


