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DURABILITY OF ORGANIZING STRUCTURES
The Organizing Structure of the Universe as a Model
Dr. Samer Mazhar Kantakji
Abstract:
The power of any entity is represented by the power of its organizing
structures. Thus, the one who aims at sound and everlasting structure,
he shall build his structure consistently to have active performance,
hard work and supernormal competence.
When someone contemplates in the holy Quran, he can find out
controlled organized structures that make the wise person learn from
them.
The attempt to follow-up and interpret the organizing structures of
this universe is something useful particularly it is a controlled system
as everything mentioned in the Holy book of Allah.
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إنّ قBوَّةَ أيِّ كِBيانٍ؛  -سBواءٌ أكBانَ مBؤسَّBسةً أمْ شBركBةَ أعBمالٍ ،أو حBتّى لBو كBانBت أُسBرةً  -تBتمثَّلُ بBقوَّةِ هBيكلِه
الBتنظيميِّ ،فBمَن أراد بBنيانBاً صBحيحاً يَBدومُ ويَBدومُ؛ فBعليه تBأسBيسُ بُBنيانِBه بهBيكلٍ تBنظيميٍّ مُBحكَمِ الBبنيان
للحصولِ على أداءٍ فعّالٍ وعملٍ جادٍّ وكفاءةٍ فائقةٍ.
واملBتأمِّBلُ فBي كBتابِ اهلل تBعالBى يجBدُ هBياكBلَ تBنظيميةً مُBنضبِطةً ومُBحكَمةً يBنبغي لBلعاقBلِ احلBصيفِ أن يBتعلَّمَ
مBنها؛ فBهو عBزّ وجBلّ يُBعلِّمُنا ،يَBقولُ اهللُ تBعالBى فBي سBورةِ الBبقرةِ :ويُBعَلِّمُكُمُ الBلَّـهُ﴾۲۸۲﴿ ..؛ وإنَّ مBحاولBة
تَBتبُّعِ الهBياكBلِ الBتنظيميةِ لهBذا الBكونِ وتBأويBلَها أمBرٌ مBفيدٌ؛ خBاصَّBةً أنّBه نِBظامٌ مُBحكَمٌ  -كBما هBي حBالُ كBلِّ شBيءٍ
فBي كBتابِ اهللِ تBعالBى  ،-يBقولُ اهللُ الBعزيBزُ اجلBبَّارُ :هُBوَ الَّBذِي أَنBزَلَ عَBلَيْكَ الْBكِتَابَ مِBنْهُ آيَBاتٌ مُّBحْكَمَاتٌ هُBنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾۷﴿ ..آل عمران.
وقBبل مBحاولBة تَBتبُّعِ الهBياكBلِ الBتنظيميةِ لهBذا الBكون البBد مBن قBواعBد عBامBة لBذلBك ،وهBي أن الBطَّبقاتُ سُBنَّةٌ مِBن
سَBننِ اهللِ تBعالBى فBي هBذه احلBياةِ ،وأن الBرِّعBايBةُ أسBاسُ حَBملِ املBسؤولBيَّةِ ،وأخBالقُ الBعامِBلنيَ ورُؤسBائِBهم ،أسBاس
حتقيقُ الوَالءِ.
الطَّبقاتُ سُنَّةٌ مِن سَننِ اهللِ تعالى في هذه احلياةِ:
هBناك فBارقٌ بBني املBساواةِ والBعدلِ؛ فBاملBساواةُ تBتحقَّقُ بBأن تُBعطي وارثBنيِ اثBننيِ لِBكُلٍّ مِBنهُما مِBثلُ اآلخَBرِ ،أمّBا الBعَدل
فBأمBرُه غBيرُ ذلBكَ؛ فBحِصَّةُ الBوارثِ تBتناسَBبُ بحسBبِ كBونِBه )ذَكBراً أو أنBثى( ،وبحسَBبِ مَBوقBعِه فBي سُBلّمِ األُسBرةِ؛
فBاألنBثى قBد تBكونُ )بِBنتاً ،أو أُخBتاً ،أو أُمّBاً ،أو جَBدّةً ،أو خBالBةً ،أو عBمّةً ،وقBد تBكون وحBيدةً أو مBعَها غBيرُهBا(.
وكBذلBك الBذَّكBرُ قBد يBكونُ )ابBناً ،أو أخBاً ،أو عَBمّاً ،أو خBاالً ،أو جَBدّاً ،وقBد يBكون وحBيداً أو مBعُه غBيرُه( ،ومبBا
أنّ احBتياجBاتِ كُBلِّ مَBن سَBبَقَ ذِكْBرُه تBتبَّدَلُ فBإنّ نBظامَ تBوزيBعِ اإلرثِ الشBرعBيِّ يُBراعBي كBلَّ ذلBك بBطريBقةٍ اجBتماعBيةٍ
عBادلBةٍ فريBدة مِBن نBوعِBها؛ لBذلBك مَBن تBعلّمَ املBواريBثَ سBيجِدُ حBاالتٍ تBزيBدُ فBيها حِBصَّةُ الBذَّكَBر ِعBن األنBثى ،وفBي
حاالتٍ ثانية يتساويانِ ،وفي حاالتٍ أُخرى تزيدُ حِصَّةُ األنثى عن الذَّكَرِ ،وذلك هو العَدلُ.
ويBحتاجُ تBصريBفُ شBؤونِ حBياةِ الBناسِ لBلتفاوتِ كBونُBهم مُBتدرِّجBنيَ فBي الBشكلِ واإلدراكِ ،وكBذلBك فBي الBقُدرة
والBتصرُّفِ ،وفBي الBغِنى والBفقرِ ،وهBذا أفBضلُ ممّBا لBو كBان شBأنُBهُم واحBداً؛ ليسBتخْدِمَ بBعضُهم بَBعضاً؛ فيسBتفيد
اجلBميعُ ،ويَBعيشونَ عBلى هBذه البسBيطةِ مُBتعاوِنBنيَ مُBتكافِBلنيَ .يBقولُ املBولBى :أَهُBمْ يَBقْسِمُونَ رَحْBمَتَ رَبِّBكَ ۚ نَBحْنُ
قَBسَمْنَا بَBيْنَهُم مَّعِيشَBتَهُمْ فِBي احلَْBيَاةِ الBدُّنْBيَا ۚ وَرَفَBعْنَا بَBعْضَهُمْ فَBوْقَ بَBعْضٍ دَرَجَBاتٍ لِّيَتَّخِBذَ بَBعْضُهُم بَBعْضًا سُخْBرِيًّBاۗ
وَرَحْBمَتُ رَبِّBكَ خَBيْرٌ مِّBمَّا يَجْBمَعُونَ ﴿ ﴾۳۲الBزُّخْBرُف ،ويBقول أيBضا فBي سBورة اإلسBراء :انBظُرْ كَBيْفَ فَBضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلَآلْخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيالً ﴿.﴾۲۱
وهBذه الBسُنَّةُ جBاريBةٌ عBلى األنBبياءِ أيBضاً وهُBم أفBضلُ البشBرِ عBليهمُ الBصالةُ والسBالمُ ،فBقَد مَBيّز اهللُ بَBعضَهم عَBن
بBعضٍ فBقالَ عBزَّ وجBلَّ :تِBلْكَ الBرُّسُBلُ فَBضَّلْنَا بَBعْضَهُمْ عَBلَى بَBعْضٍ ۘ مِّBنْهُم مَّBن كَBلَّمَ الBلَّـهُ ۖ وَرَفَBعَ بَBعْضَهُمْ دَرَجَBاتٍۚ
…﴿ ﴾۲٥۳البقرة.
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الرِّعايةُ أساسُ حَملِ املسؤوليَّةِ:
بBناءً عBلى سُBنّةِ اهللِ فBي قBسمةِ املBعيشةِ تBناسُBبيّاً ،ومتBايُBزِ الBناسِ بBعضِهم فBوقَ بBعضِ؛ فBقد أُلِBزمَ األعBلى رعBايBةَ مَBن
هُBBو أدنBBى مBBنه ،ومَBBن هBBو حت Bتَ كBBفلِه؛ ف Bمَثالً نBBبيُّ اهللِ زكBBريBBا قBBد كBBفلَ مBBرميَ عBBليهما السBBالمُ ،يBBقولُ تBBعالBBى:
فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا … ﴿ ﴾۳۷آل عمران.
ويُBخاطِBبُ نBبيُّ الهُBدى مُحBمَّدٌ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ كُBلَّ مَBسؤولٍ لBديBهِ مَBن هُBمْ مَBسؤولٌ عBنهُم  -مBهما كBانBت
نBوعBيَّةُ مBسؤولBيَّتِه -؛ فBقد رَوى عBبدُ اهللِ بBنُ عُBمَرَ رضِBيَ اهللُ عBنهُما أنّBه صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلّم قBالَ :كُBلُّكُمْ راع
ومَBسؤولٌ عBن رعBيَّتِه؛ فBاإلمBامُ راعٍ ومَBسؤولٌ عBن رعBيَّتِه ،والBرَّجُBلُ فBي أهBلِه راعٍ وهBو مَBسؤولٌ عBن رعBيَّتِه ،واملBرأةُ
فBي بBيتِ زَوجِBها راعBيةٌ وهBي مَBسؤولBةٌ عBن رعBيَّتِها ،واخلBادِمُ فBي مBالِ سBيِّدِه راعٍ وهBو مَBسؤولٌ عBن رعBيَّتِه .قBال
فBسمِعتُ هBؤالءِ مِBن الBنبيِّ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ ،وأحسBبُ الBنبيَّ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ قBال :والBرَّجُBلُ فBي مBالِ
أبيهِ راعٍ ومَسؤولٌ عن رعيَّتِه ،فكُلُّكُمْ راعٍ ،وكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عن رعيَّتِه.1
لBكنّ قBد تBتغيَّرُ احلBالُ ،وتBنقلبُ األدوارُ؛ فBيكبرُ األبBناءُ ويشBيخُ والBداهُBم كِBالهُBما أو أحBدُهُBما فBيكونBانِ فBي
كBفالBتِه ،يBقولُ تBعالBى :وقَBضَى رَبُّBكَ أَلَّBا تَBعْبُدُوا إِلَّBا إِيَّBاهُ وَبِBالْBوَالِBدَيْBنِ إِحْBسَانًBا ۚ إِمَّBا يَBبْلُغَنَّ عِBندَكَ الْBكِبَرَ أَحَBدُهُBمَا أَوْ
كِBالَهُBمَا فَBالَ تَBقُل لَّBهُمَا أُفٍّ وَالَ تَنْهَBرْهُBمَا وَقُBل لَّBهُمَا قَBوْالً كَBرِميًBا ﴿ ﴾۲۳وَاخْBفِضْ لَBهُمَا جَBنَاحَ الBذُّلِّ مِBنَ الBرَّحْBمَةِ
وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿ ﴾۲٤اإلسراء.
وتَسBBري هBBذه املBBنهجيةُ عBBلى الBBغنيِّ جتُBBاهَ الBBفقيرِ ،وعBBلى الBBدائ Bنِ جتُBBاه مَBBدي Bنِه الBBغارمِ؛ لِBBيغدوَ اجملBBتمعُ مBBتكاتBBفاً
مBتكافBالً مُBتآلBفاً مُBتراحBماً كBأنّBه جسBدٌ واحBدٌ ،كBما شBبَّهُه رسBولُ الهُBدى صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ بِBقولِBه :مBثلُ
املBؤمِBننيَ فBي تَBوادِّهِBمْ وتَBراحُBمِهِمْ وتَBعاطُBفِهِمْ كBمَثلِ اجلَسBدِ الBواحBدِ إذا اشBتكَى مِBنْهُ عُBضوٌ تَBداعBى لBه سBائِBرُ اجلَسBدِ
باحلُمّى والسَّهَرِ.2
وعلى ذلكَ يجبُ أن تكونَ صِفةُ أيِّ مُجتمعٍ في أيِّ هيكلٍ تنظيميٍّ.
أخالقُ العامِلنيَ ورُؤسائِهم وحتقيقُ الوَالءِ:
يُBخاطِBبُ ربُّ الBعاملَِBنيَ عBبدَهُ ورَسُBولَBهُ مُحBمَّداً صBلَّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ؛ وهBو خَBيرُ خَBلْقِه  -وقBد وَصَBفَه فBي غBيرِ
مَBوضِBعٍ بBأنّBه صBاحِBبُ اخلُBلُقِ الBعَظيم :وَإِنَّBكَ لَBعَلَى خُBلُقٍ عَBظِيمٍ ﴿ ﴾٤الBقلم  ،-فBقالَ لBه :فَBبِمَا رَحْBمَةٍ مِّBنَ الBلَّـهِ
لِBنتَ لَBهُمْ ۖ وَلَBوْ كُBنتَ فَBظًّا غَBلِيظَ الْBقَلْبِ الَنBفَضُّوا مِBنْ حَBوْلِBكَ ۖ فَBاعْBفُ عَBنْهُمْ وَاسْBتَغْفِرْ لَBهُمْ وَشَBاوِرْهُBمْ فِBي األَْمْBرِۖ
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ املُْتَوَكِّلِنيَ ﴿ ﴾۱٥۹آل عمران.
بBذلBك ميُBكِنُنا فBهمُ الBعالقBةِ املُBميَّزةِ بBنيَ الBرَّئBيسِ ومَBرؤوسBيهِ؛ بBل نسBتطيعُ أن نُBعلِّلَ ملBاذا كBانَ الBنَّتاجُ شBخْصاً ممُBيَّزا
شَهِدَتْ له الدُّنيا حتّى قيامِ الساعةِ؟
إنّ قBصَّةَ أنBسِ بBنِ مBالBكٍ رَضِBيَ اهللُ عBنه الBذي خَBدَمَ رسBولَ الهُBدى صBلّى اهللُ عBليه وسBلَّم تBسعَ سِBننيَ حBاضِBرةٌ فBي
ذِهBني ال تBغيبُ عBن خَBلَدي؛ فBفِيها مBا يَعجَBزُ عBنه جُBلُّ الBناسِ  -إنْ لBم نَBقُلْ كُBلَّهُم  -إذا لBم يتحBلَّوا بخُBلُقِ الBنبي
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مُحBمَّدٍ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ؛ فهBذا الBرئBيسُ لBم يُBنْكِر ْعBلى عBامِBلهِ فِBعالً فَBعلَه ،وال عBابَ عBليه شBيئاً ،وهBذا إنْ
دل عBلى شBيءٍ فBإمنBا يBدلُّ عBلى كBمالِ خُBلقِه وعَBظمتَه ،وكBذلBك يBدلُّ عBلى نBباهBةِ الBفتى الBعامBلِ .وواهللِ مBا قBرأتُ
هBذا الBكالمَ إالّ واقBشعَّرَ جِBلْدِي ،وقBد عِشْBتُ جُBلَّ عُBمُري مُBديBراً ورئBيساً ألعBمالBي ،فBأيُّ تBربBيةٍ هBذه الBتي تBربَّBى
عBليها أنBسٌ رضBيَ اهللُ عBنه؟؛ فBاملBرؤوسُ كBان فBاهِBما لِBعَملِه ،مسBتوعBباً ملِBا عBليه مBن واجBباتٍ ،وال حBاجBةَ لBرئBيسهِ
أن يُBوجِّBهَه ،وأن يBؤنِّBبَه ،أو مBا شBابَBه ذلBكَ ،روى أنBسُ بBنُ مBالBكٍ رضBي اهللُ عBنهُ قBال :خBدمBتُ رسBولَ اهللِ صBلَّى
اهللُ عليه وسلَّمَ تسعَ سننيَ فما أعلمُه قال لي قطُّ :لِمَ فعلتَ كذا وكذا؟ وال عابَ عليَّ شيئًا قطُّ.3
وهBذا مBا عBلينا أن نَBعلَمَه وأن نُBطبِّقَه فBي مBؤسَّBساتِBنا وبBني جBميعِ مسBتويBاتِ الهBياكBلِ الBتنظيميةِ تBأسِّBياً بBخيرِ
اخلَلْقِ مُحمَّدٍ صلواتُ اهللِ وسالمُه عليه؛ فهو القائدُ ،واملديرُ ،وهو القُدوةُ املثلى ،واألُسوةُ احلسَنَةُ.
وال يَBصِحُّ مBا عBليه حBالُ أولBئكَ الBذيBن يُBديBرونَ أمBورَ الBناسِ ويُBعامِBلونَBهُم بBالشَّBتْمِ ،والسُّBبابِ ،والBلفظِ الBغليظِ،
وقBد شهBدتُ شBخصيَّاً وعَBمِلْتُ فBي أكBثرَ مِBن مBؤسَّBسةٍ  -مُBعتبَرةٍ  -يُBعامِBلُ فBيها مُBديBرُوهBا الBعامُّBونَ مBوظَّBفيهِم
بBقسوة وجBالفBةٍ ،كBما عَBرفBتُ وشهBدتُ أعBضاءَ ورؤسBاءَ مBجالBسِ إدارةٍ يBفعلونَ ذلBك مBع مُBديBرِهِBم الBعامِّBنيَ ،ومَBن
هُمْ دُونهِم  -وال حاجةَ لِذكْرِ األسماءِ -؛
لBذلBك لBن نBحصلَ عBلى والءِ الBعامBلِ ملBؤسَّسBتِه بBشكلٍ حBقيقيٍّ؛ ألنّ الBعالقBةَ املBادّيَّBةَ هBي الBرابBطُ الBوحBيدُ بBينهُما،
وهBذه عBالقBةٌ ال تَBقوى عBلى مBقاومBةِ أيِّ إغBراءٍ أكBبرَ مBنها ،فBال شBيءَ غBيرُهBا يBربBطُ الBعامBلُ مبBؤسَّسBتِه .ولBنَنظُر إلBى
قBولِ اهللِ تBعالBى فBي سBورةِ األنBفالِ حBيث أنّ املBالَ عBاجBزٌ عBن حتBقيقِ األُلBفَةِ ،يBقولُ املBولBى :لَBوْ أَنBفَقْتَ مَBا فِBي
األَْرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَنيَْ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللَّـهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿.﴾٦۳

الهيكلُ التنظيميّ:
يBتكوَّنُ الهBيكلُ الBتنظيميُّ فBي أيِّ مBؤسَّBسةٍ أو كBيانٍ مِBن مجBموعBةِ أنشBطةٍ ومBهامٍّ تBتوزَّعُ بBني الBعامِBلنيَ فBيها؛
بهBدف التنسBيقِ واإلشBرافِ عBلى تBنفيذِ تBلك األنشBطةِ واملBهامِّ وُصBوال ً لBتحقيقِ غBايBةٍ مBنشودةٍ؛ لBذلBكَ يُحBدِّدُ
الهBيكل الBتنظيميَّ أسBلوبَ الBعملِ ونBتائBجَه ،ويُحBدِّدُ املBسؤولBياتِ ،ويُBساعِBدُ فBي وصBفِ الBوظBائBفِ والBعملياتِ
احملدَّدةِ؛ لذلك هو أداةُ التنظيمِ؛ألنّه يُحدِّد:
✴ آلياتِ التحكُّمِ بإجراءاتِ التشغيلِ القياسيَّةِ واملعتادةِ.
✴ األفرادَ املتحملِّنيَ ملسؤوليةِ صُنعِ القرارِ في كُلِّ إجراءٍ ،وبيانِ وُجهاتِ نظرِهم.
✴ الBBعالقBBاتِ الBBعامBBودي Bةَ )مِBBن األعBBلى إلBBى األسBBفلِ  -الBBرئBBيس ومBBرؤوسBBيه( والBBعالقBBاتِ األفBBقيةَ )أي ب Bنيَ
املَرؤوسنيَ مِن السَّويةِ نفسِها(.
✴ املَBسؤولBيةِ عBلى أسBاسِ تسBلسلِها الBقياديِّ ،أو عBلى أسBاسِ الBوظBائBفِ ،أو كBليهِما مBعاً .ويُBوضِّBحُ ذلBك مBا
يُBسمّى بBاخملBطَّطِ الBتنظيميِّ Organizational Chart؛ فBتتوسَّBعُ السBلطةُ واملBسؤولBيةُ كBلّما تBدرَّج
املستوى.
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✴ حقوقَ وواجباتِ وامتيازاتِ كلِّ منصبٍ في التنظيمِ.
✴ التنسيقَ بني األنشطةِ ،وحتليلَ الوظائف ،ثُمَّ حتديدَ صفاتِ املرشَّحِني املناسبِنيَ.
فBإذا اخBتلفَ الهBيكلُ الBتنظيميُّ الBتنفيذيُّ عBن الهBيكلِ الBتنظيميِّ املBرسBومِ واخملBطَّطِ فهBذا مَBعناه :أنّ املBؤسَّBسةَ
فBيها سBلطةٌ غBيرُ رسBميَّةٍ تBتحكَّمُ بِBزمBامِ األمBورِ وتُسBيطِرُ عBلى الBعملِ؛ ممّBا يَBسمَحُ بBوجBودِ الBتجاوزاتٍ ،وهBذا
يُBعيقُ تBطبيقَ مBحاسBبةِ املBسؤولBيةِ ،وحتBديBدَ املBسؤولِ احلBقيقيِّ عBن أيِّ جتBاوزاتٍ  -حَBالَ وُجBودِهBا -؛ فBيتعرقَل
أيُّ تعاونٍ ،ويتوقَّفُ تنفيذُ املهامِّ في وقتِها احملدَّدِ ضمنَ ما رَسمَتْه املُوازناتُ التخطيطيّةُ.
وبBالBتفكُّر ِفBي هBذا الBكونِ ونBظامِBه فBإنّ اهللَ تBعالBى اخلBالBقَ الBبارئَ املBالBكَ  -جBلَّ فBي عُBالهُ ،وتBعالBى عBن أيِّ تشBبيهٍ
 هBو خBالBقُ كُBلِّ شBيءٍ ومُBوجِBدُه فBي هBذا الBكونِ ،وهBو واضBعُ أنBظمتِه بBدقBائِBقها خَBفيِّها وجَBليِّها ،قBد جBعلَ دلBيلَالBعمل ِفBيه لBعبادِه؛ فBلكُلِّ أمَّBةٍ كBتابٌ كـ )الBتوراةِ ٍواإلجنBيلِ ومBا سBبقهُما مBن كُBتبٍ سBماويBةٍ ،ثBم خَBتَمَ بBالBقرآنِ
الBكرميِ نBاسBخِاً ملِBا سBبَقَه( كBدلBيلِ عBملٍ لهBذا الBكونِ وشBارِحBاً لBه .فBأرسBلَ املَBلكَ جBبريBلَ عBليهِ السBالمُ رسBولَBه إلBى
مَBن هُBمْ دونَBه مِBن اخلَBلق  -مBالئBكةً كBانBوا أم رُسBالً  ،-وخَBصَّ اهللُ تBعالBى بBعضَ املBالئBكةِ بBخواصَّ ومBهامَّ دونَ
غيرهمِ ،وكذلك اختار رُسالً مِن البشرِ ،وخصَّ بعضَهم دونَ بعضِهم اآلخر مبزايا ومهامّ .ومِن ذلك مَثالً:
جبريلُ عليهِ السالمُ:
املهمَّةُ:
• التواصلُ بنيَ ربِّ العاملنيَ  -جَلَّ في عُالهُ  -ومالئكتِه وكذلك رسلِه عليهِم الصالةُ والسالمُ.
• حتقيقُ أوامرِ اهللِ تعالى.
اخلُصوصيَّةُ:
جBعلَ اهللُ لهBذا املBلَكِ خBواصَّ لBم تBكُنْ لِBغَيرهِ ومBرتBبةً خBاصَّBةً بBه ،فBقال تBعالBى :قُBلْ مَBن كَBانَ عَBدُوًّا لِّBجِبْرِيBلَ فَBإِنَّBهُ
نَBزَّلَBهُ عَBلَى قَBلْبِكَ بِBإِذْنِ الBلَّـهِ مُBصَدِّقًBا لِّBمَا بَBنيَْ يَBدَيْBهِ وَهُBدًى وَبُشْBرَى لِBلْمُؤْمِBنِنيَ ﴿ ﴾۹۷الBبقرة .وقBال تBعالBى :إِن
تَBتُوبَBا إِلَBى الBلَّـهِ فَBقَدْ صَBغَتْ قُBلُوبُBكُمَا ۖ وَإِن تَBظَاهَBرَا عَBلَيْهِ فَBإِنَّ الBلَّـهَ هُBوَ مَBوْالَهُ وَجِBبْرِيBلُ وَصَBالِBحُ املُْBؤْمِBنِنيَ ۖ وَاملَْBالَئِBكَةُ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ ﴾٤التحرمي.
احلِمايةُ:
كBان لBبَعضِ املBالئBكةِ املBقرَّبBنيَ كBجبريBلَ ومBيكالَ عBليهِما السBالمُ حBمايBةً تBخصُّهُما بسBبب مBرتBبتِهما عBندَه
تBعالBى ،قBال تBعالBى :مَBن كَBانَ عَBدُوًّا لِّBلَّـهِ وَمَBالَئِBكَتِهِ وَرُسُBلِهِ وَجِBبْرِيBلَ وَمِBيكَالَ فَBإِنَّ الBلَّـهَ عَBدُوٌّ لِّBلْكَافِBرِيBنَ ﴿﴾۹۸
البقرة.
مَهامُّ خَواصِّ املالئكةِ:
• إسرافيلَ :النفخُ في الصُّورِ يومَ القيامةِ إيذاناً بيومِ احلسابِ.
• مَلكُ اجلبالِ :إدارةُ أعمالِ اجلبالِ.
www.kie.university
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• مَلكُ املوتِ :قبضُ أرواحِ اخللقِ.
الرُّسلُ عليهِم الصالةُ والسالمُ:
املهامُّ:
التواصلُ بني جبريلَ رسولِ رَبِّ العِزَّةِ عزَّ وجلَّ وبنيَ الناسِ؛ فمنهُم مَن كان:
✴ رسoوالً مُoخصَّصاً لِoقومِoه :يُBبلغهُم رسBالBةَ ربِّBهِم فBي الBدنBيا ،ويBكون مBعهُم شهBيداً يBومَ احلBسابِ ،يBقولُ
تعالى :وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ الَ يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾٤۷يونس.
✴ رسoوالً لoلمُكلَّفنيَ مِoن اإلنoسِ واجلِoنِّ كoافَّoةً :وهBذه خBاصِّBيةٌ لBلحبيبِ مُحBمَّدٍ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ ،يBقول
تBعالBى :قُBلْ يَBا أَيُّBهَا الBنَّاسُ إِنِّBي رَسُBولُ الBلَّـهِ إِلَBيْكُمْ جَBمِيعًا الَّBذِي لَBهُ مُBلْكُ الBسَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِ ۖ الَ إِلَـBهَ إِلَّBا هُBوَ
يُBحْيِي وَميُِBيتُ ۖ فَBآمِBنُوا بِBالBلَّـهِ وَرَسُBولِBهِ الBنَّبِيِّ األُْمِّBيِّ الَّBذِي يُBؤْمِBنُ بِBالBلَّـهِ وَكَBلِمَاتِBهِ وَاتَّBبِعُوهُ لَBعَلَّكُمْ تَهْBتَدُونَ
﴿ ﴾۱٥۸األعراف.
الواجباتُ:
شoاهoدٌ:قBال تBعالBى :وَكَBذَلِBكَ جَBعَلْنَاكُBمْ أُمَّBةً وَسَBطًا لِّBتَكُونُBوا شُهَBدَاءَ عَBلَى الBنَّاسِ وَيَBكُونَ الBرَّسُBولُ عَBلَيْكُمْ شَهِBيدًا
ۗ ﴾۱٤۳﴿ ..البقرة.
حُoجَّةٌ :قBال تBعالBى :وَكَBذلِBكَ جَBعَلْنَاكُBمْ أُمَّBةً وَسَBطًا لِّBتَكُونُBوا شُهَBدَاءَ عَBلَى الBنَّاسِ وَيَBكُونَ الBرَّسُBولُ عَBلَيْكُمْ شَهِBيدًا
ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممَِّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ ﴾۱٤۳﴿ ..البقرة.
مُبشِّoرٌ :قBال تBعالBى :كَBانَ الBنَّاسُ أُمَّBةً وَاحِBدَةً فَBبَعَثَ الBلَّـهُ الBنَّبِيِّنيَ مُبَشِّBرِيBنَ وَمُBنذِرِيBنَ ﴾۲۱۳﴿ ..الBبقرة ،وقBال:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ ﴾٥٦الفرقان.
مُoنْذِرٌ :قBال تBعالBى :كَBانَ الBنَّاسُ أُمَّBةً وَاحِBدَةً فَBبَعَثَ الBلَّـهُ الBنَّبِيِّنيَ مُبَشِّBرِيBنَ وَمُBنذِرِيBنَ ﴾۲۱۳﴿ ..الBبقرة .وقBال
تعالى … :إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ ﴾۷الرعد.
مُoبلِّغٌ :قBال تBعالBى :فَBإِنْ حَBاجُّBوكَ فَBقُلْ أَسْBلَمْتُ وَجْهِBيَ لِBلَّـهِ وَمَBنِ اتَّBبَعَنِ ۗ وَقُBل لِّBلَّذِيBنَ أُوتُBوا الْBكِتَابَ وَاألُْمِّBيِّنيَ
أَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَالَغُ ۗ وَاللَّـهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿ ﴾۲۰آل عمران.
والBبالغُ يBكونُ واضِBحاً ملِBن هُBم أدنBى درجBةً فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ  -أيّ لBلناسِ  -غBير مBعقَّدٍ يَسهBلُ فBهمُه
مBباشBرة دون اعBوجBاجٍ وال يBكتم مBنه شBيئاً ،يBقول تBعالBى :مَّBا عَBلَى الBرَّسُBولِ إِلَّBا الْBبَالَغُ ۗ وَالBلَّـهُ يَBعْلَمُ مَBا تُBبْدُونَ وَمَBا
تَكْتُمُونَ ﴿ ﴾۹۹املائدة.
ويBبقى املسBتوى األعBلى تBنظيميّاً مُBراقBباً عBاملِBاً بBأفBعالِ املBبلِّغنيَ الBعلنيَّةِ؛ أمّBا عِBلمُ السِّBرِّ فBال يBكونُ إالّ هللِ تBعالBى
وحدَه؛ ألنّه هو تعالى مَن يعلمُ السرائِرَ.
التعليمُ واحلِكمَةُ :إنّ مهمَّة األعلى تنظيميّاً تعليمُ مَن هُم دونَه بحِكمةٍ وتزكيةٍ ،يقولُ اهللُ تعالى:
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• رَبَّBنَا وَابْBعَثْ فِBيهِمْ رَسُBوالً مِّBنْهُمْ يَBتْلُو عَBلَيْهِمْ آيَBاتِBكَ وَيُBعَلِّمُهُمُ الْBكِتَابَ وَاحلِْBكْمَةَ وَيُBزَكِّBيهِمْ ۚ إِنَّBكَ أَنBتَ
الْعَزِيزُ احلَْكِيمُ ﴿ ﴾۱۲۹البقرة.
• كَBمَا أَرْسَBلْنَا فِBيكُمْ رَسُBوالً مِّBنكُمْ يَBتْلُو عَBلَيْكُمْ آيَBاتِBنَا وَيُBزَكِّBيكُمْ وَيُBعَلِّمُكُمُ الْBكِتَابَ وَاحلِْBكْمَةَ وَيُBعَلِّمُكُم مَّBا
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾۱٥۱البقرة.
الصَّالحِياتُ:
يَBنحصِرُ عBملُ الBرسBولِ جتُBاهَ مَBن هُBمْ أدنBى مِBنهُ مBن الBناسِ بBالBتذكBيرِ ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :فَBذَكِّBرْ إِنَّBمَا أَنBتَ مُBذَكِّBرٌ
﴿ ﴾۲۱الBBغاشBBية .ولBBيسَ فBBي الBBتفوي Bضِ املBBمنوحِ لBBلرسBBولِ السBBيطرةَ عBBلى الBBناسِ :لَّسْ Bتَ عَ Bلَيْهِم مبُِ Bصَيْطِرٍ
﴿ ﴾۲۲الغاشية؛
إنّ صBفةَ الBرسBولِ كBما أوضَBحنا )شBاهِBدٌ ومُBنذِرٌ ومُBبلِغٌ(؛ لBذلBك لBيسَ لBه سBلطانٌ أكBثر مِBن ذلBك ،يBقولُ اهللُ
تعالى :لَيْسَ لَكَ مِنَ األَْمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَاملُِونَ ﴿ ﴾۱۲۸آل عمران.
لBكنَّ صBالحBياتِ مُBعاقَBبةِ اخملBالِBفنيَ لBلرسBولِ هBي مَBهمَّة املسBتوى األعBلى فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ وهBو اهللِ جَBلَّ فBي
عُBاله :إِلَّBا مَBن تَBوَلَّBى وَكَBفَرَ ﴿ ﴾۲۳فَBيُعَذِّبُBهُ الBلَّـهُ الْBعَذَابَ األَْكْBبَرَ ﴿ ﴾۲٤إِنَّ إِلَBيْنَا إِيَBابَBهُمْ ﴿ ﴾۲٥ثُBمَّ إِنَّ عَBلَيْنَا
حِسَابَهُم ﴿ ﴾۲٦الغاشية.
وقBد يBعطي األعBلى تBنظيمياً مَBن هُBم أدنBى مِBنهُ صBالحBياتٍ تBخصُّهُم بحسBبِ مBا فBوَّضَBهم مِBن مBسؤولBياتٍ،
يBقولُ اهلل ُتBعالBى عBمّن أكBلَ الBرِّبBا مُهBدِّداً إيBاهُBم بحَBربٍ مِBنه تBعالBى ومِBن رسBولِBه املBقيمِ حلُِBدودِه :فَBإِن لَّBمْ تَBفْعَلُوا
فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ الَ تَظْلِمُونَ وَالَ تُظْلَمُونَ ﴿ ﴾۲۷۹البقرة.
الصِّفاتُ:
الرَّسولُ إنسانٌ يُصيبُه ما أصابَ غيرهَ مِن الناسِ:
فهو ليسَ خارِقاً إال مبا أُوتي مِن مُعجزاتٍ تخصُّهُ ،ومِن ذلك أنّه:
• عBبدٌ مِBن عBبادِ اهللِ تBعالBى ،آمَBنَ بBاهللِ كBما آمBنَ الBناسُ ممّBنْ اتَّBبَعُوه ،قBال تBعالBى :آمَBنَ الBرَّسُBولُ مبَِBا أُنBزِلَ إِلَBيْهِ مِBن
رَّبِّBهِ وَاملُْBؤْمِBنُونَ ۚ كُBلٌّ آمَBنَ بِBالBلَّـهِ وَمَBالَئِBكَتِهِ وَكُBتُبِهِ وَرُسُBلِهِ الَ نُBفَرِّقُ بَBنيَْ أَحَBدٍ مِّBن رُّسُBلِهِ ۚ وَقَBالُBوا سَBمِعْنَا وَأَطَBعْنَا
ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ املَْصِيرُ ﴿ ﴾۲۸٥البقرة.
• يBأكBلُ ويشBربُ كBغَيرهِ مِBن البَشBرِ ،ويBتجوَّلُ فBي األسBواقِ؛ لBيقضيَ حBاجBاتِBه كBغَيرهِ مِBن الBناسِ ،يBقولُ اهللُ عBزَّ
وجBلّ :وَمَBا أَرْسَBلْنَا قَBبْلَكَ مِBنَ املُْBرْسَBلِنيَ إِلَّBا إِنَّBهُمْ لَBيَأْكُBلُونَ الBطَّعَامَ وَميَْBشُونَ فِBي األَْسْBوَاقِ ۗ وَجَBعَلْنَا بَBعْضَكُمْ
لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿﴾۲۰الفرقان.
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• ميُBتحَنُ ويُBختبَرُ شBأنُBه شBأنُ سBائBرِ اخلBالئBقِ ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :أَمْ حَسِBبْتُمْ أَن تَBدْخُBلُوا اجلَْBنَّةَ وَملََّBا يَBأْتِBكُم مَّBثَلُ
الَّBذِيBنَ خَBلَوْا مِBن قَBبْلِكُم ۖ مَّسَّBتْهُمُ الْBبَأْسَBاءُ وَالBضَّرَّاءُ وَزُلْBزِلُBوا حَBتَّى يَBقُولَ الBرَّسُBولُ وَالَّBذِيBنَ آمَBنُوا مَBعَهُ مَBتَى نَBصْرُ
اللَّـهِ ۗ أَالَ إِنَّ نَصْرَ اللَّـهِ قَرِيبٌ ﴿ ﴾۲۱٤البقرة.
الرسولُ صاحبُ علمٍ وحجَّةٍ:
إنّ هBذه صِBفةَ مَBنْ يBجبُ اخBتيارُهُBم لBتقلُّدِ الBعَمالBةِ ،واملسBتوى األعBلى تBنظيميَّاً يُBزوِّدُهُBم بBأدواتٍ تُBساعِBدُهُBم فBي
حتBقيقِ مَBهمَّتِه ،يBقولُ تBعالBى :وَرَسُBوالً إِلَBى بَBنِي إِسْBرَائِBيلَ أَنِّBي قَBدْ جِBئْتُكُم بِBآيَBةٍ مِّBن رَّبِّBكُمْ ۖ أَنِّBي أَخْBلُقُ لَBكُم مِّBنَ
ال Bطِّنيِ كَهَ Bيْئَةِ ال Bطَّيْرِ فَ Bأَن Bفُخُ فِBBيهِ فَ Bيَكُونُ طَ Bيْرًا بِ Bإِذْنِ ال Bلَّـهِ ۖ وَأُبْ Bرِئُ األَْكْ Bمَهَ وَاألَْبْ Bرَصَ وَأُحْ Bيِي املَْ BوْتَBBى بِ Bإِذْنِ ال Bلَّـهِۖ
وَأُنَبِّئُكُم مبَِا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ آلَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِنيَ ﴿ ﴾٤۹آل عِمران.
ويُBؤدي الBرسBولُ اخملBتارُ مBهامَBه بBلُغةِ قBومِBهِ ألجBلِ الBتبيني والBتوضBيح دون لُBبس ،وال يBصح أن يBكلم الBناس بBلغة ال
يBفهمونBها أو يBصعب عBليهم فBهمها ،يBقول اهلل تBعالBى :وَمَBا أَرْسَBلْنَا مِBن رَّسُBولٍ إِلَّBا بِBلِسَانِ قَBوْمِBهِ لِBيُبَيِّنَ لَBهُمْۖ
فَيُضِلُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ احلَْكِيمُ ﴿ ﴾٤إبراهيم.
الرَّسولُ صاحِبُ قوَّةٍ وأمانةٍ:
يَBجبُ اخBتيارُ الBعامBلِ صBاحBبِ الBقوَّةِ واألمBانBةِ ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :قَBالَBتْ إِحْBدَاهُBمَا يَBا أَبَBتِ اسْBتَأْجِBرْهُ ۖ إِنَّ خَBيْرَ مَBنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ األَْمِنيُ ﴿ ﴾۲٦القصص.
الرَّسولُ حفيظٌ عليمٌ:
ميُBكِنُ ملِBنْ مَBلكَ صBفاتِ الBعامBلِ مِBن )حِBفْظٍ وعِBلْمٍ( أن يُBرشِّBحَ نBفْسَه لBلمَنصِبِ الBذي يَBراه أهBالً لBهُ :قَBالَ اجْBعَلْنِي
عَلَى خَزَائِنِ األَْرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾٥٥يُوسُف.
ال BرَّسBBولُ ممُ Bكّنٌ مِBBن املسBBتوى األعBBلى تBBنظيمياً :وَكَ Bذَلِ Bكَ مَ Bكَّنَّا لِ Bيُوسُ Bفَ فِBBي األَْرْضِ يَ Bتَبَوَّأُ مِ Bنْهَا حَ Bيْثُ يَ Bشَاءُۚ
نُBصِيبُ بِBرَحْBمَتِنَا مَBن نَّBشَاءُ ۖ ﴾٥٦﴿ ..يBوسBف ،وكBذلBك قBال اهلل تBعالBى عBلى لBسان املَBلك لBيُوسُBف عBليه
السBالم ملَBا عBيّنه واخBتارَه :وَقَBالَ املَْBلِكُ ائْBتُونِBي بِBهِ أَسْBتَخْلِصْهُ لِنَفْسِBي ۖ فَBلَمَّا كَBلَّمَهُ قَBالَ إِنَّBكَ الْBيَوْمَ لَBدَيْBنَا مَBكِنيٌ
أَمِنيٌ ﴿ ﴾٥٤يوسف.
األجرُ واحلقوقُ محفوظةٌ:
إنّ أجرَ العاملِ وحُقوقَه محفوظةٌ ،يقولُ تعالى :وَالَ نُضِيعُ أَجْرَ احملُْسِنِنيَ ﴿ ﴾٥٦يوسف.
وقBد يBكونُ أجBرُ الBعامBلِ دُنBيويّBاً؛ فَBلرسBولِ اهللِ اخلُBمُسُ ،قBالَ تBعالBى :اعْBلَمُوا أَنَّBمَا غَBنِمْتُم مِّBن شَBيْءٍ فَBأَنَّ لِBلَّـهِ
خُBمُسَهُ وَلِBلرَّسُBولِ وَلِBذِي الْBقُرْبَBى وَالْBيَتَامَBى وَاملَْBسَاكِBنيِ وَابْBنِ السَّBبِيلِ إِن كُBنتُمْ آمَBنتُم بِBالBلَّـهِ وَمَBا أَنBزَلْBنَا عَBلَى عَBبْدِنَBا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى اجلَْمْعَانِ ۗ وَاللَّـهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾٤۱األنفال.
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وأوصَBى رسBولُ اهللِ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ بBإعBطاءِ الBعامBلِ أجBرَه دونَ بَBخْسٍ لBه ،فBقَد روى أبBو هBريBرةَ رضBيَ اهللُ
عنه أنّ رسولَ اهللِ صلّى اهللُ عليهِ وسلّم قالَ :أعطِ األجيرَ أجْرَهُ قبلَ أن يَجِفَّ عَرقَهُ.
احلمايةُ:
البُBدَّ مِBن ضَBمانِ وتBأمBنيِ احلBمايBةِ لBلعُمَّالِ؛ لِBيكُونBوا فBي مBأمَBنٍ مِBن غَBيرِه ،يَBقولُ اهللُ تBعالBى لِBنَبيِّه عBليه الBصالةُ
والسBالمُ :وَالBلَّـهُ يَBعْصِمُكَ مِBنَ الBنَّاسِ ۗ ﴾٦۷﴿ ..املBائBدة .وقBال تBعالBى ملُِBوسBى وهBارونَ عBليهما السBالمُ ملَّBا
أمBرَهُBما بBتنفيذِ املَBهمَّةِ املُBلقاةِ عBلى عBاتِBقهِما جتُBاهَ فِBرعBونَ طBاغBيةِ األرضِ :قَBالَ الَ تَBخَافَBا ۖ إِنَّBنِي مَBعَكُمَا أَسْBمَعُ
وَأَرَى ﴿ ﴾٤٦طه.
احليادُ واملوضوعيةُ:
ال يَBعملُ الBعامِBلُ املُBعيَّنُ بِBهَواهُ ،وال يَBحقُّ ملِBنْ هُBم دُونَBه أن يَBظنُّوا بBه ذلBكَ ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :وَلَBقَدْ آتَBيْنَا مُBوسَBى
الْBكِتَابَ وَقَBفَّيْنَا مِBن بَBعْدِهِ بِBالBرُّسُBلِ ۖ وَآتَBيْنَا عِيسَBى ابْBنَ مَBرْميَ الْBبَيِّنَاتِ وَأَيَّBدْنَBاهُ بِBرُوحِ الْBقُدُسِ ۗ أَفَBكُلَّمَا جَBاءَكُBمْ
رَسُولٌ مبَِا الَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْمتُْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ ﴾۸۷البقرة.
العُقوباتُ:
إذا كBذَبَ الBعامِBلُ ،أو حBادَ عBنْ عBملِه املBكلَّفِ بBه  -حBتّى لBو كBانَ رسBوالً  -أصBابBتْهُ الBعُقوبَBةُ مِBن ولBيِّ أمBرِه ،يBقولُ
اهللُ تBعالBى عBن رَسBولِBه عBليه الBصالةُ والسBالمُ :وَلَBوْ تَBقَوَّلَ عَBلَيْنَا بَBعْضَ األَْقَBاوِيBلِ ﴿ ﴾٤٤ألَخَBذْنَBا مِBنْهُ بِBالْBيَمِنيِ
﴿ ﴾٤٥ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِنيَ ﴿ ﴾٤٦احلاقة.
حتديدُ املهامِّ وفصلُها:
التبليغُ:
يترتَّبُ على العامِلِ إجنازُ ما أُوكِلَ إليه ،دونَ تَعدٍّ ،يقولُ اهللُ تعالى:
• يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ ﴾٦۷﴿ ..املائدة.
• أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ ﴾۲هود.
• فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَالَغُ وَعَلَيْنَا احلِْسَابُ ﴿ ﴾٤۰الرعد.
ويBقتضي الBتبليغُ أن يُBفصِحَ الBعامِBلُ عBن مَBهمَّتِه لِBيَعلَمَ مُBعامِBلُوهُ ذلBكَ؛ فBاهللُ تBعالBى قBالَ لِBعَبدِهِ ورَسُBولِBه مُحBمَّدٍ
صلَّى اهللُ عليهِ وسلَّمَ أنْ يُبلِّغَ الناسَ مبَهمَّتِه :وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ املُْبِنيُ ﴿ ﴾۸۹احلِجْر.
طاعتُهُ واجِبةٌ:
إنَّ الBطاعBةَ ملَِBنْ هُBمْ دُونَ األعBلى فBي الهَBرَمِ الBتنظيميِّ واجBبةٌ ،ومَBن لBمْ يَBفعَلْ ممَِّBنْ هُBمْ دُونَBهُ فBي الهَBرَمِ الBتنظيميِّ
ذلBك فBقَد بBنيَّ لBهُم تBعالBى تهBديBدَه وتBرغBيبَه ،فBهو تBعالBى ال يُBحِبُّ الBكافِBريBنَ ،كBما أنّBه جBلَّ فBي عُBالهُ سBيَرحَBمُ
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الBBطائِBBعنيَ ألِوامِ Bرِه؛ لBBذلBBك يَ Bجِبُ عBBلى وُالةِ األُمBBورِاألعBBلى تBBنظيميَّاً اسBBتخدامُ األم Bرَي Bنِ كBBليهِما مِBBن تBBرغBBيبٍ
وترهيبٍ؛ لتطبيقِ نظامِ العملِ بدقَّةٍ ،يقولُ اهللُ تعالى:
• قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ الَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴾۳۲آل عِمران.
• وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ﴾۱۳۲آل عِمران.
يBقولُ رَسBولُ اهللِ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّم :مَBن أطBاعَBني فBقَد أطBاعَ اهللَ ،ومَBن عَBصانBي فBقَد عَBصى اهللَ .،ومَBن يُBطِعِ
األمBيرَ فBقَد أطBاعَBنِي .ومَBن يَBعْصِ األمBيرَ فBقد عَBصَانِBي ،وفBي روايBة :بهBذا اإلسBنادِ ،ولBم يَBذْكُBرْ ومَBن يَBعْصِ األمBيرَ
فBقدْ عَBصَانِBي .4ويBقولُ أيBضا :مَBنْ أكBرَمَ سُBلطانَ اهللِ تBباركَ وتBعالَBى فBي الBدُّنBيا أكBرَمَBهُ اهللُ يBومَ الBقيامBةِ ،ومَBن أهBانَ
سُلطانَ اهللِ عزَّ وجلَّ في الدُّنيا أهانَهُ اهللُ يومَ القيامةِ.5
االختيارُ:
اخBتارَ اهللُ تBعالBى مBالئBكِتَهُ ورُسBلَهُ الBعامِBلنيَ ،قBال تBعالBى :الBلَّـهُ يَBصْطَفِي مِBنَ املَْBالَئِBكَةِ رُسُBالً وَمِBنَ الBنَّاسِ ۚ إِنَّ الBلَّـهَ
سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ ﴾۷٥احلجّ.
ويBختارُ األعBلى تBنظيميَّاً الBعمَّالَ األكBثرَ كBفاءةً ومBناسBبةً ألداءِ األعBمالِ؛ فBإنْ لBمْ يَBفعَلْ ،فBقَد خBانَ هللَ ورَسُBولَBهُ
واملُBؤمِBننيَ ،يBقولُ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ :مَBنْ أعBانَ عBلى بBاطBلٍ لِBيُدحِBضَ بِBباطBلِهِ حBقًّاُ فBقَد بِBرِئَ مِBن ذِمَّBةِ اهللِ وذمَّBةِ
رَسBولِBه ،ومَBن مَشBى إلBى سُBلطانِ اهللِ فBي األرضِ لِBيُذلِّBه أذلَّ اهللُ رَقBبتَه يBومَ الBقيامBةِ  -أو قBالَ  -إلBى يBومِ الBقيامBةِ مِBع
مBا يُBدَّخBرُ لBهُ مِBن خِBزيٍ يBومَ الBقيامBةِ ،وسُBلطانُ اهللِ فBي األرضِ كBتابُ اهللِ وسBنَّةُ نBبيِّه ،ومَBن اسBتَعمَلَ رَجُBالً وهBو
يَجِBدُ غَBيرَه خَBيرًا مِBنْهُ وأعBلمُ مِBنْهُ بBكتابِ اهللِ وسBنَّةِ نBبيِّهِ فBقَد خBانَ اهللَ ورسBولَBه وجBميعَ املBؤمBننيَ ،ومَBن وَلِBيَ مِBن
أمBرِ املُسBلِمنيَ شBيئًا لBمْ يَBنظُرِ اهللُ لBهُ فBي حBاجBتِه حBتّى يَBنظُرَ فBي حBاجBتِهِم ويُBؤدِّي إلBيهِم حُBقوقَBهم ،ومَBنْ أكBلَ
دِرهَم َرِبًا كان عليهِ مثلُ إثمِ ستٍّ وثالثنيَ زَنْيةً في اإلسالمِ ،ومَن نبَتَ حلَمُهُ مِنْ سُحتٍ فالنَّارُ أولى بهِ.6
إنَّ املُBتتبِّعَ لBصحابBةِ رَسBولِ اهللِ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ يَجِBدُ أنّ بَBعضَهُم كBان خBادِمBاً لBهُ  -أي عBامِBالً لBهُ  -يBقومُ
عBلى خِBدمBتِه ،ثُBمَّ بِBصُحبَةِ مُBعلِّمهِ ومُBربِّBيهِ املُBرشBدِ تBعلَّمَ مBنهُ فBصارَ مُحBدِّثBاً ومُBعلِّماً لBألُمَّBةِ كBأنBسِ بBنِ مBالBكٍ رضBيَ
اهللُ عBنهُ ،وبBذلBكَ ال بُBدَّ مِBن انBتقاءِ األفBضلِ ممَِّBنْ تBربَّBى وتَBرَعBرَعَ ضBمْنَ املBؤسَّBسةِ ،وعBدمِ الBتفريBطِ بBهِم وتBرقBيتِهم
فBي السُّBلَّمِ الBوظBيفيِّ؛ لِBيَتدرَّجَ فBي هBيكلِ املBؤسَّBسةِ الBتنظيميِّ وُصBوالً ألعBلى املَBراتBبِ فBيهِ -نBظراً خلِBبراتِBه الBتي
تBتراكَBمُ وقُBدراتِBه الBتي تBتوسَّBعُ وتBنمو .وقBد خBاطَBبَ رَبُّ الBعاملَBنيَ جBلَّ فBي عُBالهُ كBليمَه مُBوسBى عBليهِ السBالمُ بBأنّBه
تBعالBى قBد ربَّBاهُ عBلى رِعBايBتِه وبBحفظه فBقالَ عBزَّ مBن قBائBلٍ :وَأَلْBقَيْتُ عَBلَيْكَ مَBحَبَّةً مِّBنِّي وَلِBتُصْنَعَ عَBلَى عَBيْنِي
﴿ ﴾۳۹طه.
الرَّقابَة:

www.kie.university

الصفحة  ١٠من ٢٠

www.kantakji.com

متانة الهياكل التنظيمية  -الهيكل التنظيمي للكون أمنوذجا

يBBجبُ عBBلى جBBميعِ املُسBBتويBBاتِ األعBBلى إحBBكامُ رقBBاب Bتِها عBBلى مَBBن هُ Bمْ أدنَBBى مBBنهُم؛ فBBحتَّى ال BرُّسBBل هBBناك مَBBن
يَBرقBبُهُم ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :إِلَّBا مَBنِ ارْتَBضَى مِBن رَّسُBولٍ فَBإِنَّBهُ يَسْBلُكُ مِBن بَBنيِْ يَBدَيْBهِ وَمِBنْ خَBلْفِهِ رَصَBدًا ﴿﴾۲۷
لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَاالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ مبَِا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿ ﴾۲۸اجلنّ.
حسابُ الرُّسُلِ عليهِمُ السَّالمُ وسُؤالُهُم:
يBخضعُ املُسBتوى األدنBى ملُِBساءلَBة مَBن هُBم أعBلَى مِBنهُ تBنظيميَّاً ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :يَBوْمَ يَجْBمَعُ الBلَّـهُ الBرُّسُBلَ فَBيَقُولُ
مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا الَ عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿ ﴾۱۰۹املائدة.
مِBثالُ ذلBك :يَBسألُ اهللُ تBعالBى رَسُBولَBهُ عيسBى عBليهِ السBالمُ  -وهBو أعBلمُ  -عBمَّا فBعلَهُ الBناسُ مِBن أتBباعِBه عBليه
السBالمُ ،فBيُجِيبُ عيسBى عBليهِ السَّBالمُ بBأدبِ احلِBوارِ بBتمجيدِ اهللِ تBعالBى والBتزامِBه بBاملBهمَّةِ املُBلقاةِ عBلى عBاتBقِه
وعBدمِ مُBخالَBفَتِه ،وأنّ اهللَ تBعالBى هBو الBعليمُ؛ فBهُو يBعلُمُ مBا فBي نَBفْسِ الBرَّسBولِ ،والBرَّسBولُ ال يَBعلَمُ مBا فBي نَBفْسِ اهللِ
تBعالBى ،وهBذا بBيانٌ لِBقُدرَةِ املBولBى؛ فBالBعبدُ الBرَّسBولُ يَBعلَمُ قُBدرَةَ مَBوالهُ جBلَّ فBي عُBالهُ؛ فBاملَBهمَّةُ أُجنِBزَتْ كBما أمBرَ
املُسBتوى األعBلى تBنظيميّاً ونَBصُّها) :أنْ اعBبُدُوا اهللَ رَبِّBي ورَبَّBكُمْ( ،فBهُو  -أعBني :الBرسBولَ والBناسَ املُBبلِّغِنيَ -
مُجBرَّدُ عِBبادٍ هللِ تBعالBى ،ويBقولُ لِBربِّBهِ  -وهBو أعBلمُ  : -بBأنّBه شBاهِBدٌ عBلى الBناسِ مBا دامَ فBيهِم ،أمّBا رقBابBةُ اهللِ فBال
تBنقضِي وهBو شBاهِBدٌ حBيٌّ بBاقٍ ال ميَBوتُ  -كBما هBي حBالُ الBعِبادِ مِBن رُسُBلٍ وغَBيرهِBمْ  ،-وبBذلBك يBتَّضِحُ مَBدى فَBهمِ
الBرَّسBولِ ملَِBهمَّتِه املُBلقاةِ عBلى عBاتBقِه ،وكBيف يُBقدِّرُ األعBلى مِBنهُ حBقَّ الBتقديBرِ ،وكBيفَ أنّ لBهُ احلBقَّ فBي بBيانِ فَBعلَه
مَBع ذِكْBرِ شَBواهِBدِه ،وأنّBه صBادِقٌ ،وال يَBكفي صِBدقُBهُ؛ بBل إنَّ رَقBابBةَ املسBتوى األعBلى وشBهادتَBه قBائBمةٌ عBليهِ ،قBالَ
تBعالBى :وَإِذْ قَBالَ الBلَّـهُ يَBا عِيسَBى ابْBنَ مَBرْميَ أَأَنBتَ قُBلْتَ لِBلنَّاسِ اتَّخِBذُونِBي وَأُمِّBيَ إِلَـهَBنيِْ مِBن دُونِ الBلَّـهِ ۖ قَBالَ سُBبْحَانَBكَ
مَBBا يَ Bكُونُ لِBBي أَنْ أَقُBBولَ مَBBا لَ Bيْسَ لِBBي بِ Bحَقٍّ ۚ إِن كُBBنتُ قُ Bلْتُهُ فَ Bقَدْ عَ Bلِمْتَهُ ۚ تَ Bعْلَمُ مَBBا فِBBي نَفْسِBBي وَالَ أَعْ Bلَمُ مَBBا فِBBي
نَBفْسِكَ ۚ إِنَّBكَ أَنBتَ عَBلَّامُ الْBغُيُوبِ ﴿ ﴾۱۱٦مَBا قُBلْتُ لَBهُمْ إِلَّBا مَBا أَمَBرْتَBنِي بِBهِ أَنِ اعْBبُدُوا الBلَّـهَ رَبِّBي وَرَبَّBكُمْ ۚ وَكُBنتُ
عَ Bلَيْهِمْ شَهِBBيدًا مَّBBا دُمْ Bتُ فِBBيهِمْ ۖ فَ Bلَمَّا تَ Bوَفَّ Bيْتَنِي كُBBنتَ أَن Bتَ ال BرَّقِBBيبَ عَ Bلَيْهِمْ ۚ وَأَن Bتَ عَ Bلَى كُ Bلِّ شَ Bيْءٍ شَهِBBيدٌ
﴿ ﴾۱۱۷املائدة.

دليلُ العَمل:
يُBزوِّدُ اهللُ تBعالBى رُسُBلَهُ بBأدلَّBةِ الBعملِ الBواجBبِ اتِّBباعُBها وتBتلخَّصُ بBكُتبِه تBعالBى مِBن )تBوراةٍ ،وزَبBورٍ ،وإجنBيلٍ ،وقBرآنٍ
كBرميٍ  -نBاسBخٍ ملِBا قَBبْلَه  ،(-ويُBبنيُّ الBدلBيلُ مBا اخBتلفَ فBيه الBناسُ لِBيَكونَ فBيه هُBداهُBم ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :وَأَنBزَلَ
مَ Bعَهُمُ الْ Bكِتَابَ بِBBاحلَْ Bقِّ لِ Bيَحْكُمَ بَ Bنيَْ ال Bنَّاسِ فِBBيمَا اخْ Bتَلَفُوا فِBBيهِ ۚ وَمَBBا اخْ Bتَلَفَ فِBBيهِ إِلَّBBا الَّ Bذِي Bنَ أُوتُBBوهُ مِBBن بَ Bعْدِ مَBBا
جَBاءَتْBهُمُ الْBبَيِّنَاتُ بَBغْيًا بَBيْنَهُمْ ۖ فَهَBدَى الBلَّـهُ الَّBذِيBنَ آمَBنُوا ملَِBا اخْBتَلَفُوا فِBيهِ مِBنَ احلَْBقِّ بِBإِذْنِBهِ ۗ وَالBلَّـهُ يَهْBدِي مَBن يَBشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴾۲۱۳البقرة.
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ودلBيلُ الBعملِ )إنْ جBازَ التشBبيهُ( مَBهمَّتُه تBبينيُ وتBوضBيحُ املBهامَّ حBتى ميBتنِعَ اخلِBالفُ ويُBرفBعَ االخBتالفُ ،وقBد
وصَBفَ اهللُ تBعالBى قُBرآنَBهُ بBأنّBه أنBزلَBهُ لِBتُبييِّنَ مBا اخBتُلفَ فBيهِ ،يBقولُ تBعالBى :وَمَBا أَنBزَلْBنَا عَBلَيْكَ الْBكِتَابَ إِلَّBا لِBتُبَيِّنَ لَBهُمُ
الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۙ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾٦٤النحل.
والBدلBيلُ هBو أداةُ قBيامِ الBعدلِ بBني الBناسِ؛ لBكنَّ الBعدلَ يBحتاجُ الBقوَّةَ لِBتطبيقِه ،وألجْBلِ بBيانِ الBقوَّةِ فBقَد أنBزلَ اهللُ
احلBديBدَ مِBن خBارجِ كBوكBبِ األرضِ؛ لBيكونَ أداةَ الBبأسِ الشBديBدِ والBقوَّةَ لBلحاكِBمِ بBأمْBرِ اهللِ تBعالBى ،يBقولُ اهللُ
تBعالBى :لَBقَدْ أَرْسَBلْنَا رُسُBلَنَا بِBالْBبَيِّنَاتِ وَأَنBزَلْBنَا مَBعَهُمُ الْBكِتَابَ وَاملِْBيزَانَ لِBيَقُومَ الBنَّاسُ بِBالْقِسْBطِ ۖ وَأَنBزَلْBنَا احلَْBدِيBدَ فِBيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ﴾۲٥احلديد.
شُمولُ الهيكليَّةِ التنظيميَّةِ ملَِرافقِ احلياةِ:
إنَّ للهBBيكلِ الBBتنظيميِّ رأس Bاً واحBBداً ،وكBBذل Bكَ ل Bكُلِّ فَBBرعٍ مِBBن فُBBروعِBBه أيBBضاً .ومتBBتدُّ شُBBمولBBيةِ هBBذا الBBترتBBيبِ
الBتنظيميِّ لBألُسBرةِ؛ حBيث الBرَّجُBلُ واملَBرأةُ وأوالدُهBما ،وكBذلBك إذا اجBتمعَ ثBالثBةٌ فBأكBثرَ ،وُصBوالً لBلكونِ جBميعِه.
وعليهِ فإنّ:
 الBقوامBةَ فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ لBألسBرةِ جُBعلتْ لBلرَّجُBلِ قBالَ تBعالBى :وَلِBلرِّجَBالِ عَBلَيْهِنَّ دَرَجَBةٌ ۗ﴾۲۲۸﴿ ..الBبقرة .ومُسBبِّباتُ هBذه الBقوامBةُ حتَBمُّلُ املBسؤولBيةِ اجلسBديَّBةِ واملBالBيَّةِ ،وقBد مBنعَ اهللُ أيَّ ظُBلمٍ وبَBغيٍ لBلرَّجُBلِ عBلى
مَBنْ هُBمْ دُونَBه ،ووَصَBفَ اهللُ تBعالBى صِBنفاً مِBن الBنساءِ بBأوصBافٍ جBميلةٍ وكBامBلةٍ ،ووَصَBفَ صِBنفاً مِBنهُنّ بBأقBلَّ مِBن
ذلBكَ ،وتَBركَ لBلرَّجُBلِ مَBهمَّةَ إدارةِ شُBؤونِ األسBرةِ دونَ الBبَغي فBذكّBرَه  -أي الBرَّجُBلَ  -بBعُلوِّ اهللِ تBعالBى وبBأنّBه كBبيرٌ
فBال يBتَجاوزُ مBا أمBرَه بBه .قBال تBعالBى :الBرِّجَBالُ قَBوَّامُBونَ عَBلَى الBنِّسَاءِ مبَِBا فَBضَّلَ الBلَّـهُ بَBعْضَهُمْ عَBلَى بَBعْضٍ وَمبَِBا أَنBفَقُوا
مِBنْ أَمْBوَالِBهِمْ ۚ فَBالBصَّاحلَِBاتُ قَBانِBتَاتٌ حَBافِBظَاتٌ لِّBلْغَيْبِ مبَِBا حَBفِظَ الBلَّـهُ ۚ وَالBلَّاتِBي تَBخَافُBونَ نُBشُوزَهُBنَّ فَBعِظُوهُBنَّ
وَاهْجُBرُوهُBنَّ فِBي املَْBضَاجِBعِ وَاضْBرِبُBوهُBنَّ ۖ فَBإِنْ أَطَBعْنَكُمْ فَBالَ تَBبْغُوا عَBلَيْهِنَّ سَBبِيالً ۗ إِنَّ الBلَّـهَ كَBانَ عَBلِيًّا كَBبِيرًا ﴿﴾۳٤
النساء.
 الهBيكلُ الBتنظيميُّ واجBبٌ عBلى أيِّ جتBمُّعٍ مِBن املُسBلِمنيَ بَBدءاً مِBن ثBالثBةِ أفBرادٍ وأكBثرَ ،قBالَ صBلّى اهللُ عBليهِوسBلَّم :إذا كُBنتُمْ ثBالثBةً فBأمِّBروا أحBدَكَBمُ .7كBما فَBرَضَ اهللُ تBعالBى عBلى املُسBلِمنيَ صBالةَ اجلَBماعBةِ خBمسَ مBرَّاتٍ فBي
اليومِ يَؤمُّهُم أكثرُهُمْ حِفظاً لِكتابِ اهللِ ،وهذا ضابِطٌ مُهِمٌّ في اختيارِ هذا اإلمام.
 الهيكلُ التنظيميُّ هو شأنُ الكونِ كُلِّه ،كما ذَكرنا سابِقاً.أمّBا تBعدُّدُ املَBرجِBعيّةِ ضِBمْنَ الهBيكلِ الBتنظيميِّ فBمُؤدَّاهُ فَBسادُه؛ فBفي الBكونِ إلBهٌ واحِBدٌ أحBدٌ ،وال يَBصحُّ غBيرُ ذلBكَ؛
بل يستحيلُ ،يقولُ اهللُ تعالى:
• لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّـهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ اللَّـهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾۲۲األنبياء.
• وَقَالَ اللَّـهُ الَ تَتَّخِذُوا إِلَـهَنيِْ اثْنَنيِْ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿ ﴾٥۱النحل.
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• مَBBا اتَّخَ Bذَ ال Bلَّـهُ مِBBن وَلَ Bدٍ وَمَBBا كَBBانَ مَ Bعَهُ مِ Bنْ إِلَـ Bهٍ ۚ إِذًا لَّ Bذَهَ Bبَ كُ Bلُّ إِلَـ Bهٍ مبَِBBا خَ Bلَقَ وَلَ Bعَالَ بَ Bعْضُهُمْ عَ Bلَى بَ Bعْضٍۚ
سُبْحَانَ اللَّـهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ﴾۹۱املُؤمِنون.

احلِوارُ مَعَ مَن هُم أدنى في الهيكلِ التنظيميِّ:
إنَّ لBBلحوارِ بBBني طBBبقاتِ الهBBيكلِ الBBتنظيميِّ أهBBميّةً واضBBحةً تBBتلخَّصُ فBBي زيBBادةِ فBBاعBBليةِ الBBعامِBBلنيَ ،وحتس Bنيِ
كBفاءتِBهم؛ ألنّBه يُBقرِّبُ األشBخاصَ املُBتحاوِريBنَ ،ويُBوجِBدُ بBني أفBكارِهِBم بBعَصْفٍ ذِهBنيٍّ إبBداعBيٍّ ،وخَBيرُ شBاهBدٍ
عBلى ذلBكَ قِBصَّةُ أبBي سُBفيانَ  -قَBبلَ إسBالمِBه  -عِBندمBا ذهBبَ لBلمديBنةِ فBرَأى أصBحابَ رَسُBولِ اهللِ صBلّى اهللُ عBليهِ
وسBلَّمَ ،وكBيفَ يَخBدمُBونَBه ويBتعامَBلونَ مَBعهُ ،فBقالَ :مBا رأيBتُ مِBنْ الBناسِ أحBداً يُBحِبُّ أحBداً كَBحُبِّ أصBحابِ
مُحمَّدٍ مُحمَّداً .إنّها التربيةُ باحلُبِّ والوفاءُ والوُدُّ.
وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ أوردَها القرآنُ الكرميُ ،سنذكُرُ بعضاً منها؛ وذلكَ القتباسِ بعضِ العِبَرِ والقواعدِ املُهمَّةِ.
مثال ) :(۱حِوارُ اهللِ تعالى مع مالئكتِه ومع آدمَ عليهِ السالم:
هBBو حِBBوارُ األعBBلى فBBي الهBBيكلِ الBBتنظيميِّ مَBBع مَBBن هُ Bمْ أدنBBى مِBBنه ،مBBثالُ ذلBBك حِBBوارُ اهللِ تBBعالBBى م Bعَ مBBالئBBكتِه
الBكِرامِ ،ومBعَ أبBينا آدمَ عBليهِ السBالمُ؛ فBفي ذلBك تBبليغٌ للمُسBتويBاتِ جBميعاً مبBا عBليهِم مِBن مَBسؤولBياتٍ مُBناطBةٍ
بBهِم ،وتفهBيمٌ لBهُم مبَBهامِّBهِم؛ فBقد أبBلغَ املBولBى عBزَّ وجBلَّ مBالئِBكتَه الBكِرامَ أنّBه تBعالBى جBاعBلٌ فBي األرضِ خBليفةً
لBهُ ،فBأجBابBتِ املBالئBكةُ عBلى املسBتوى األعBلى تBنظيميَّاً تسBتفسِرُ وتُBدلBي مبBا عِBندهBا مBن مَBعرفBةٍ ،فBردَّ عBليهِم اهللُ
جBلَّ فBي عُBاله بBقولBه سُBبحانBه وتBعالBى) :إنِّBي أعBلَمُ مَBا ال تBعلمونَ(؛ وبBذلBك يBجبُ أن يBكونَ مِBن يجBلسُ أعBلى
فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ أكBثرَ عِBلماً وتBدبBيراً ممَِّBنْ هُBم دُونَBه ،فBعلمَتِ املBالئBكةُ مBا يBجبُ أن تBعلَمَهُ لِBتقومَ بBعَملِها
بBشكلٍ سBويٍّ غBيرِ ذي عِBوجٍ وال نَBقْصٍ؛ فشِBدَّةُ احلBسابِ حBالَ اخلBطأِ كBبيرةٌ جِBدَّاً :وَإِذْ قَBالَ رَبُّBكَ لِBلْمَالَئِBكَةِ إِنِّBي
جَBاعِBلٌ فِBي األَْرْضِ خَBلِيفَةً ۖ قَBالُBوا أَجتَْBعَلُ فِBيهَا مَBن يُفْسِBدُ فِBيهَا وَيَBسْفِكُ الBدِّمَBاءَ وَنَBحْنُ نُسَBبِّحُ بِحَBمْدِكَ وَنُBقَدِّسُ
لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾۳۰البقرة.
ثُ Bمَّ ع Bلّمَ اهللُ تBBعالBBى أبBBينا آدمَ عBBليه السBBالمُ مBBا يBBجبُ أن يَBBعلمَهُ؛ لِ Bيُقيمَ أم Bرَ اهللِ تBBعالBBى فBBي األرضِ مِBBن لُBBغاتٍ
وأسBماء ومBا شBابَBه ،وهBذا دلBيلٌ عBلى ضBرورةِ تBعليمِ املسBتويBاتِ األعBلى  -وخBاصَّBةً رأسَ الهَBرمِ الBتنظيميِّ مَBن هُBم
دونَBه  ،-ولBم يBكتفِ اهللُ عBزَّ وجBلَّ بBتعليمِ مَBن كBلّفَهُ حBملَ األمBانBةِ؛ أيّ آدمَ عBليه السBالمُ؛ بBل أطBلعَ املBالئBكةَ
عBلى مBا عBندَ آدمَ عBليهِ السBالمَ مِBن عِBلْمٍ ،فBسألَBهُم أن يُBنبِئوه تBعالBى  -وهBو األعBلمُ  -مبِBا عBلَّمَه آدمُ عBليه السBالمُ،
فBقالBوا ال عِBلْمَ لBهُم بBذلBكَ ،فBطلبَ مِBن آدمَ عBليه السBالمُ أن يُBنبئهم ،فBلمَّا أنBبأهُBم ،أعBلمَهُم اهللُ تBعالBى بBسَعَةِ
عِBلمِه ،وقBوَّةِ سُBلطانِBه فBي الBسماواتِ واألرضِ ،وعِBلمِه مبBا فBي الBعَلنِ والسBرائBرِ لBلخالئBق كBافّBةً .وهBذا يBدلّ عBلى
أنَّ رأسَ الهَBرَمَ الBتنظيميَّ يBجبُ أن يBكونَ لBديBهِ الBعِلمُ الBواسBعُ والBقُدرةُ عBلى الBرقBابBةِ واملُBتابَBعةِ ،ولBديBه إمBكانُ
الBعِقابِ والBثوابِ .قBال تBعالBى :وَعَBلَّمَ آدَمَ األَْسْBمَاءَ كُBلَّهَا ثُBمَّ عَBرَضَBهُمْ عَBلَى املَْBالَئِBكَةِ فَBقَالَ أَنBبِئُونِBي بِBأَسْBمَاءِ هBؤُالَءِ
إِن كُBنتُمْ صَBادِقِBنيَ ﴿﴾۳۱قَBالُBوا سُBبْحَانَBكَ الَ عِBلْمَ لَBنَا إِلَّBا مَBا عَBلَّمْتَنَا ۖ إِنَّBكَ أَنBتَ الْBعَلِيمُ احلَْBكِيمُ ﴿ ﴾۳۲قَBالَ يَBا
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آدَمُ أَنBبِئْهُم بِBأَسْBمَائِBهِمْ ۖ فَBلَمَّا أَنBبَأَهُBم بِBأَسْBمَائِBهِمْ قَBالَ أَلَBمْ أَقُBل لَّBكُمْ إِنِّBي أَعْBلَمُ غَBيْبَ الBسَّمَاوَاتِ وَاألَْرْضِ وَأَعْBلَمُ مَBا
تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ ﴾۳۳البقرة.
ويُسBتفادُ ممِّBا سBبقَ بBيانBهُ أيBضاً كBما ذكBرَ اإلمBامُ الBقرطBبيُّ فBي تفسBيرِه :8الBواجBبُ عBلى مَBن سُBئِلَ عَBن عِBلمِ أنْ
يBقولَ إنْ لBمْ يَBعلمْ) :ال أدري( ،اقBتداءً بBاملBالئBكةِ واألنBبياءِ والBفُضالءِ مِBن الBعُلماءِ .وهBذا مBا يَBجبُ أن يتحBلَّى
به العامِلونَ جتُاهَ مَن هُمْ أعلى مِنْهُم ،أو أدنى مِنْهُم في السلَّمِ التنظيميِّ.
مثال ) :(۲حِوارُ اهللِ تعالى مع إبراهيمَ عليهِ السالمُ:
سBألَ إبBراهBيمُ عBليهِ السBالمُ ربَّBهُ عBن كBيفيةِ إحBيائِBه تBعالBى لBلمَوتBى ،وهBذا يُBوضِّBحُ حBقَّ املُسBتوى األدنBى فBي طBلبِ
الBتعلُّمِ ممَِّBنْ هُBو فBوقَBه فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ ،ثBمَّ جنَِBدُ أنّ اهللَ تBعالBى حBليمٌ ،وهBذه صِBفةُ مَBن هُBم فBي أعBلى السَّBلَّمِ
الBتنظيميِّ ،فBيسألُBه املَBولBى عBزَّ وجBلَّ  -وهBو أعBلمُ  :-أوَلَBمْ تُBؤمِBن؟ هُBنا يُBرسBي سBيِّدُنBا إبBراهBيمُ عBليه السBالمُ مBبدأً
عBظيماً لBلناسِ؛ فBمِنَ الBناسِ مَBن يُBؤمِBنُ تسBليماً دونَ أدلَّBةٍ مBادِّيَّBةٍ ،وهُBناك مَBن يBحتاجُ الBدلBيلَ املBادِّيَّ  -كBما فBعلَ
احلَBواريBونَ وسBنرى ذلBكَ الحBقاً  -وهBذا مBنهجٌ فBعلَهُ خBليلُ الBرَّحBمنِ الBذي أسBلمَ هللِ تBعالBى مبُBحاكBاتِBه الBعقليَّةِ
لBلنجومِ ،وبتكسBيرِه لBألصBنامِ ،وإقBامBةِ احلُBجَّةِ عBلى الBناسِ وهBو فBتىً قBبلَ أن يُBصبِحَ رسBوالً؛ لBذلBكَ عBلينا أن نُBبيِّنَ
لBلناسِ مBا غBابَ عBنهُم بBاحلُBجَّةِ الBصَّحيحةِ الBدامِBغَةِ والBبُرهBانِ الBساطBعِ دونَ إنBكارِ ذلBكَ عBليهِم؛ ألنّ أبBا األنBبياءِ
إبBراهBيمَ عBليهِ السBالمُ قBد فBعلَ ذلBك .وفِBعالً أجBابَ اهللُ تBعالBى طBلبَ إبBراهBيمَ بتجBرِبBةٍ مBادِّيَّBةٍ مBحسوسBةٍ ومَBلموسBةً
جتBعلُ الBعقلَ يBتلمَّسُ احلُBجَّةَ مِBن خBاللِ حBواسِّ )الBلمسِ ،والBنظرِ ،والBسَّمعِ ،والBلسان( .قBال تBعالBى :وَإِذْ قَBالَ
إِبْBرَاهِBيمُ رَبِّ أَرِنِBي كَBيْفَ حتُْBيِي املَْBوْتَBى قَBالَ أَوَلَBمْ تُBؤْمِBن ۖ قَBالَ بَBلَى وَلَـBكِن لِّBيَطْمَئِنَّ قَBلْبِي ۖ قَBالَ فَخُBذْ أَرْبَBعَةً مِّBنَ
الBطَّيْرِ فَBصُرْهُBنَّ إِلَBيْكَ ثُBمَّ اجْBعَلْ عَBلَى كُBلِّ جَBبَلٍ مِّBنْهُنَّ جُBزْءًا ثُBمَّ ادْعُBهُنَّ يَBأْتِBينَكَ سَBعْيًا ۚ وَاعْBلَمْ أَنَّ الBلَّـهَ عَBزِيBزٌ
حَكِيمٌ ﴿ ﴾۲٦۰البقرة.
مoثال ) :(۳حِBوارُ اهللِ تBعالBى مَBع مُBوسBى عBليهِ السBالمُ ،وكBذلBك حBوارُ مُBوسBى عBليه السBالمُ مَBع فِBرعBونَ ورقBابBةِ
اهللِ تعالى ودَعمِه لِرَسُولِه عليه السالمُ:
لBنا فBي حِBوارِ مُBوسBى عBليهِ السBالمُ لِBبني إسBرائBيلَ الBعديBدُ مِBن الBقَصَصِ الBقُرآنBيّةِ ،وسBنَختارُ مBنها قِBصَّتَه عBليه
السالمُ معَ فرعونَ لِنكُونَ أمامَ رئيسَي هيكلَنيِ تنظيميَنيِ لِنَستَنْبِطَ قواعِدَ مُهمَّةً في مجالِ بحثنِا:
اخBتارَ اهللُ تBعالBى عَBبْدَهُ مُBوسّBى حلَِBملِ الBرِّسBالBةِ ،ويُسBتفادُ مِBن هBذا ضBرورةُ الBبحثِ عBن الBكفاءاتِ قBال تBعالBى :وَأَنَBا
اخْBتَرْتُBكَ فَBاسْBتَمِعْ ملَِBا يُBوحَBى ﴿ ﴾۱۳طBه؛ فBكلَّفَهُ تBعالBى بBعبادتِBه ،وإقBامBةِ الBصالةِ؛ لBذلBك ال اسBتخدامَ وال
ت BBوظ BBيفَ دونَ م BBهامَّ مُحB Bدَّدةٍ ،والبُB Bدَّ مِ BBن ب BBيانِ ذل BBك ملَِB Bنْ متََّ اس BBتخدامُ BBه؛ ملِ BBنحِه ال BBقوَّةَ ال BBتي جت BBعلُه ي BBتمتَّعُ
بBاالسBتقاللBيةِ فBيتعلَّقَ أمBرُه مبَBنْ هBو أعBلى مِBنهُ تBنظيميَّاً ال مبَِBنْ هBو أدنBى مِBنهُ :إِنَّBنِي أَنَBا الBلَّـهُ الَ إِلَـBهَ إِلَّBا أَنَBا فَBاعْBبُدْنِBي
وَأَقِ Bمِ ال Bصَّالَةَ لِ Bذِكْ Bرِي ﴿ ﴾۱٤إِنَّ ال Bسَّاعَ Bةَ آتِ Bيَةٌ أَكَBBادُ أُخْ Bفِيهَا لِتُجْ Bزَى كُ Bلُّ نَ Bفْسٍ مبَِBBا تَ Bسْعَى ﴿ ﴾۱٥فَ Bالَ
يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿ ﴾۱٦طه.
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واخBتارَ املَBولBى عBزَّ وجBلَّ أشBياءَ بسBيطةً لِBيُبَرهِBنَ ذلBك لBعَبدِه املُBصطفى اخملُBتارِ ،فBطلبَ مBنه الBتعبيرَ عBن صBفاتِ
أدواتٍ ميَBلِكُها ويُBدرِكُBها قBال تBعالBى :وَمَBا تِBلْكَ بِBيَمِينِكَ يَBا مُBوسَBى ﴿ ﴾۱۷قَBالَ هِBيَ عَBصَايَ أَتَBوَكَّBأُ عَBلَيْهَا
وَأَهُBشُّ بِBهَا عَBلَى غَBنَمِي وَلِBيَ فِBيهَا مَBآرِبُ أُخْBرَى ﴿ ﴾۱۸قَBالَ أَلْBقِهَا يَBا مُBوسَBى ﴿ ﴾۱۹طBه .ثُBمَّ مَBنحَ اهللُ تBعالBى
تBلكَ األدواتِ قُBدراتٍ خBاصَّBةً زوَّدهBا لِBعبدِه الBذي اسBتخدَمَBهُ حلَِBملِ املَBهمَّةِ بBقُوَّةِ الBيقنيِ وقBوَّةِ احلُBجَّةِ فBال يَBذهBبَ
ضBعيفاً؛ فBالBرَّسBولُ قBويٌّ مَBكنيٌ؛ ألنBه يُBبلّغُ عBن قBوِّيٍ مَBكنيٍ ،والبُBدَّ لBه مِBن نBقلِ الBصُّورةِ كBامBلةً قBال تBعالBى:
فَBأَلْBقَاهَBا فَBإِذَا هِBيَ حَBيَّةٌ تَBسْعَى ﴿ ﴾۲۰قَBالَ خُBذْهَBا وَالَ تَBخَفْ ۖ سَBنُعِيدُهَBا سِBيرَتَBهَا األُْولَBى ﴿ ﴾۲۱وَاضْBمُمْ يَBدَكَ
إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى ﴿ ﴾۲۲لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿ ﴾۲۳طه.
ثBمَّ بBعدَ االخBتيارِ الBصَّحيحِ لBلعامِBلِ وجتهBيزِه مBباشBرةً ،ثBمَّ تBعليمِه ومتBكينِه ،ومِBن ثَBمَّ إبBالغِBه بBاملَBهمَّة املBلقاةِ عBليهِ
جاءَهُ األمرُ الرَّبَّانيُّ بقولِه تعالى :اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ ﴾۲٤طه.
ولBو عَBلِمَ مُBوسBى كBليمُ اهللِ هBذه املَBهمَّةَ الBتي سَBتُوكَBلُ إلBيه قBبلَ املBراحBلِ الBسابBقةِ لBكانَ األمBرُ صBعباً عBليه وغBيرَ
ممُْBكِنِ الBتحقيقِ؛ لBكنَّ الBتدرُّجَ الBذي اتَّBبَعَه املَBولBى مBع عَBبدِه اخملُBتارِ هBو تBعليمٌ لBنا ولBلقائِBمنيَ عBلى أمBورِ الBناسِ
مبَBنهجِ الBتعامُBلِ الBصحيحِ؛ فBاإلنBسانُ عBاجِBزٌ  -رغBمَ مBا أعBطاه اهللُ عBزَّ وجBلَّ مِBن قُBدراتٍ؛ لBذلBكَ ذَكَBرَ اهللُ لBنا أنّBه:
وَفَBوْقَ كُBلِّ ذِي عِBلْمٍ عَBلِيمٌ ﴿ ﴾۷٦يُBوسُBف ،واهللُ هBو الBعزيBزُ الBعليمُ؛ لBذلBك قَBبِلَ مُBوسBى عBليه السBالمُ املَBهمَّةَ
دونَ وَجَBلٍ فBلقَد تBعلَّمَ مِBن دَرسِ الBعصا أنّ رَسُBولَ اهللِ تBعالBى ال يَBخافُ  -وإنْ خَBافَ فَBخَوفُBهُ ال يَسBتمِرُّ -؛ ألنّBه
رَسُBولُ الBعزيBزِ اجلBبَّارِ ،وأدركَ مBكانBتَه ومَBوقِBعَه مِBن الهBرمِ الBتنظيميِّ فBامBتثلَ .ثُBمَّ طَBلَبَ مُBوسBى عBليهِ السBالمُ املBزيBدَ
مِBن الBعونِ واملBساعBدةِ ألداءِ املBهمَّةِ كBدعBاءِ اهللِ ،ثBمّ بBاالسBتعانBةِ بBعُمَّالٍ آخBريBنَ اخBتارَهُBم بBعنايBةٍ كBما عBلَّمَهُ اهللُ
وكBان أخBاهُ هBارونُ ،قBال تBعالBى :قَBالَ رَبِّ اشْBرَحْ لِBي صَBدْرِي ﴿ ﴾۲٥وَيَسِّBرْ لِBي أَمْBرِي ﴿ ﴾۲٦وَاحْBلُلْ عُBقْدَةً
مِّBBن لِّ BسَانِBBي ﴿ ﴾۲۷يَ Bفْقَهُوا قَ BوْلِBBي ﴿ ﴾۲۸وَاجْ Bعَل لِّBBي وَزِي Bرًا مِّ Bنْ أَهْ Bلِي ﴿ ﴾۲۹هَBBارُونَ أَخِBBي ﴿﴾۳۰
اشْBدُدْ بِBهِ أَزْرِي ﴿ ﴾۳۱وَأَشْBرِكْBهُ فِBي أَمْBرِي ﴿ ﴾۳۲كَBيْ نُسَBبِّحَكَ كَBثِيرًا ﴿ ﴾۳۳وَنَBذْكُBرَكَ كَBثِيرًا ﴿﴾۳٤
إِنَّ Bكَ كُBBنتَ بِ Bنَا بَ Bصِيرًا ﴿ ﴾۳٥قَBBالَ قَ Bدْ أُوتِBBيتَ سُ Bؤْلَ Bكَ يَBBا مُBBوسَBBى ﴿ ﴾۳٦وَلَ Bقَدْ مَ Bنَنَّا عَ Bلَيْكَ مَ Bرَّةً أُخْ Bرَى
﴿ ﴾۳۷طBه .وقBد ذَكَBرَ مُBوسBى عBليه السBالمُ فBي غBيرِ مBوضBعٍ صBفاتِ وزيBرِه فBقالَ عBنه :وَأَخِBي هَBارُونُ هُBوَ أَفْBصَحُ
مِBنِّي لِBسَانًBا فَBأَرْسِBلْهُ مَBعِيَ رِدْءًا يُBصَدِّقُBنِي ۖ إِنِّBي أَخَBافُ أَن يُBكَذِّبُBونِ ﴿ ﴾۳٤قَBالَ سَنَشُBدُّ عَBضُدَكَ بِBأَخِBيكَ وَجنَْBعَلُ
لَكُمَا سُلْطَانًا فَالَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿ ﴾۳٥القَصَص.
لBقد أعBطى اهللُ تBعالBى مُBوسBى مBا سBألَBهُ ،وهBذا دلBيلٌ عBلى واجBباتٍ )تBعالBى اهلل عBن ذلBكَ عُBلوَّاً كBبيراً( مَBن هُBمْ فBي
أعBلى الهَBرَمِ الBتنظيميِّ؛ مِBن حBيثُ متBكنيُ عBمَّالBهِم ،ومُBشاركBتُهم رأيBهَم ،والBوقBوفُ عBند سُBؤلِBهم ،وحتBقيقُ مBا
يَBرونَBه مُBساعِBداً ألداءِ مَBهامِّBهِم؛ بBل زادَ اهللُ تBعالBى عBلى سُBؤلِ مُBوسBى عBليه السBالمُ بBأنْ أيَّBدَهُ بسُBلطانِ احلBمايBةِ
الكاملةِ ،ثمَّ أيَّدَهُ بالنتيجةِ التي ستكونَ؛ ليزيدَ مِن ثقتِه بأداءِ املَهمَّةِ.
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لBقد متَّ التجهBيزُ الBكامBلُ لBلمَهمَّةِ فBحُقَّ ملُBوسBى عBليه السBالمُ كسBبُ تBلك الBثقةِ املُBطلَقةِ .وهBو يَBعلَمُ عِBلمَ الBيقنيِ
قُBدرَةَ مَBواله تسBليماً وجتBرِبBةً كBما ذَكَBرنBا آنBفاً ،ويَBعلَمُ أنّ اهللَ تBعالBى قBادرٌ عBلى كBلِّ شBيءٍ ،وأنّBه يBقولُ لBألمBرِ كُBنْ
فَيَكُونُ :إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ﴾٤۰النحل.
مثال ) :(٤حوارُ رسولِ اهللِ عيسى عليهِ السالمُ مع احلَوارينيَ:
سBألَ احلَBواريBونَ عيسBى عBليهِ السBالمُ أن يُBبرهِBنَ لBهم قُBدرتِBه ومَBكانBتِه وعِBلمِه ،فBسألBوهُ بُBرهBانBاً لِBيكونBوا عBليه
شهBداءَ ،قBال اهللُ تBعالBى :إذْ قَBالَ احلَْBوَارِيُّBونَ يَBا عِيسَBى ابْBنَ مَBرْميَ هَBلْ يَسْBتَطِيعُ رَبُّBكَ أَن يُBنَزِّلَ عَBلَيْنَا مَBائِBدَةً مِّBنَ
الBسَّمَاءِ ۖ قَBالَ اتَّBقُوا الBلَّـهَ إِن كُBنتُم مُّBؤْمِBنِنيَ ﴿ ﴾۱۱۲قَBالُBوا نُBرِيBدُ أَن نَّBأْكُBلَ مِBنْهَا وَتَBطْمَئِنَّ قُBلُوبُBنَا وَنَBعْلَمَ أَن قَBدْ
صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿ ﴾۱۱۳املائدة.
فBطلبَ عيسBى مِBن رَبِّBه ذلBك :قَBالَ عِيسَBى ابْBنُ مَBرْميَ الBلَّـهُمَّ رَبَّBنَا أَنBزِلْ عَBلَيْنَا مَBائِBدَةً مِّBنَ الBسَّمَاءِ تَBكُونُ لَBنَا عِBيدًا
لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِنيَ ﴿ ﴾۱۱٤املائدة.
فBأنBزلَ اهللُ تBعالBى مBا سBألBوُهُ عِيسBى مُBتوعِّBداً إيَّBاهُBم بBالBعذابِ الشBديBدِ إن خBالBفُوا بBعدَ ذلBك؛ ألنَّBهُم لBمْ يُBؤمِBنوا حBتّى
يَBروا بُBرهBانBاً سBاطBعاً ودلBيالً مBلموسBاً فBحُقَّ لBهم ذلBكَ كBما حَBقّ عBليهِم الBوعBيدُ مBنهُ تBعالBى :قَBالَ الBلَّـهُ إِنِّBي مُBنَزِّلُBهَا
عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَاملَِنيَ ﴿ ﴾۱۱٥املائدة.
ويُسBBتفادُ مِBBن ذلBBك أنّBBه يBBترتَّ Bبُ عBBلى املسBBتوى األدنBBى تBBطبيقُ الBBتعليماتِ الBBصادرةِ مِBBن املسBBتوى األعBBلى مBBع
حBقِّهِم بBطلبِ الBبيِّنةِ عBلى مBا سَBيقُومBونَ بBه مِBن املسBتوى األعBلى مِBنهُم ،ويBجبُ أن يBتضمَّنَ دلBيلُ الBعملِ نBظامَ
العُقوباتِ للمُخالِفنيَ؛ لِيَعلَمُوا عِلمَ اليقنيِ ما هُمْ عليه وما يَنتظِرُهُم مِن ثوابٍ كأجرٍ ،ومن عقاب.

تطبيقُ احلَوكمَةِ في الهيكلِ التنظيميِّ:
إنّ تBطبيقَ مBبدأِ االسBتمراريّBةِ أمBرٌ مُBهِمٌّ ،فBال ميُBكِنُ أليِّ كِBيانٍ أن يُBحقِّقَ مَBكاسBبَ ومBنافBعَ إالّ فBي املَBدى الBطويBلِ،
ومBعنى املَBدى الBطويBلِ:االسBتمراريBةُ ،وهBذا مBا يَBجِبُ أن يBتحقَّقَ فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ بBوصBفِه أوَّلَ حَجَBرٍ يBتمُّ
وضعُه في الكيانِ.
إنّ رسBBولَ اهللِ ص Bلّى اهللُ عBBليهِ وس Bلَّمَ مُBBختارٌ مُBBكلَّفٌ مِBBن اهللِ تBBعالBBى كBBما اخBBتارَ غBBيرَه ممَِّ Bنْ سَ Bبَقَهُ مِBBن ال Bرُّس Bلِ،
رِسBالBتهُ مُسBتمرَّةٌ وليسBتْ مBرتBبطةً بِBوُجBودِه؛ بBل بBوجBودِ اهللِ تBعالBى اخلBالBقِ الBبارئِ الBذي ال ميَBوتُ وال يَBبلى ،يBقولُ
تBعالBى :وَمَBا مُحَBمَّدٌ إِلَّBا رَسُBولٌ قَBدْ خَBلَتْ مِBن قَBبْلِهِ الBرُّسُBلُ ۚ أَفَBإِن مَّBاتَ أَوْ قُBتِلَ انBقَلَبْتُمْ عَBلَى أَعْBقَابِBكُمْ ۚ وَمَBن
يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّـهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّـهُ الشَّاكِرِينَ ﴿ ﴾۱٤٤آل عمران.
وقBد فَBهِمَ هBذه الBعالقBةَ سBيِّدُ اخلَBلْقِ مُحBمَّدٌ صBلّى اهللُ عBليه وسBلَّمَ فBرَبَBطَ مَBصيرَه ومَBصيرَ دعBوتِBه بBرَبِّBه اخلBالBقِ فBقالَ
لِBعَمِّه الBذي عَBرَضَ عBليه كBلَّ مBا يَBطلبُه داعBيةٌ أو زعBيمٌ ،وقBد أخBذَه إلBى آخBرَ مBا يَنْشُBدُهُ الBناسُ فBعَرضَ عBليه أن
يBكونَ مَBلكِاً؛ لBكنّ رسBولَ اهللِ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ أجBابَBه جBوابBاً غBيرَ مBا يBتوقَّBعُه عBمُّه فBقالَ لBه :يBا عَBمَّاهُ ،واهللِ
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لَBو وَضBعُوا الBشَّمسَ فBي ميَBيني والBقَمرَ فBي شBمالِBي عBلَى أنْ أتBرُكَ هBذا األمBرَ حBتَّى يُظهِBرَهُ اهللُ أو أهBلِكَ فBيه مBا
تَرَكتُهُ.
كBما فَBهِمَ ذلBك اخلBليفةُ األوَّلُ أبBو بَBكْرٍ رضBيَ اهللُ عBنه ،9فBعندَمBا ضBجَّ الBناسُ عBندَ مَBوتِ رَسBولِ اهللِ صBلّى اهللُ
عBليهِ وسBلَّمَ ،قBال أبBو بَBكرٍ ملَِBنْ حBولَBهُ  -ومِBنهُم عُBمرُ الBفاروقُ -رضBيَ اهللُ عBنه :أيُّBها احلBالِBفُ عBلى رِسْBلِكَ ،ثُBمَّ
حَBمِدَ أبBو بBكرِ اهللَ وأثBنَى عBليهِ ،وقBال :أالَ مَBنْ كBانَ يَBعبُدُ مُحBمَّداً صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ فBإنّ مُحBمَّداً قBد مBاتَ،
ومَBن كBانَ يَBعبُدُ اهللَ فBإنّ اهللَ حBيٌّ ال ميَBوت .وذَكBر قBولَ اهللِ تBعالBى :إِنَّBكَ مَBيِّتٌ وَإِنَّBهُم مَّBيِّتُونَ ﴿ ﴾۳۰الBزُّمBر.
فذكّرَهُم رضيَ اهللُ عنه بأنّ التعلُّقَ يكونُ باهللِ دونَ غيرهِ ولو كانَ خير خلقِه؛ ألنّه تعالى هو الباقي بال فَناءٍ.
وكBذلBك كBان سBلوكُ خBالBدِ بBنِ الBولBيدِ رضBيَ اهللُ عBنهُ وهBو الBقائBدُ الBعسكريُّ الBفذُّ ،الBذي مBا أخBبرَنBا الBتاريBخُ عBنه
إالّ وجBعل اهللُ االنBتصاراتِ عBلى يBديBهِ ،وكBان ذا حِBنكةٍ ودَهBاءٍ ،عBندمBا جBاءَه كBتابُ اخلBليفةِ عُBمَرُ رضBيَ اهللُ عBنه
وهBو يَBقودُ إحBدى مBعاركِ فBتحِ الBشامِ ،وكBان مBضمونُ الBكتابِ عBزلَBه عBن الBقيادةِ وتBولBيةَ أبBي عBبيدةَ بBنِ اجلBرَّاحِ
رضBيَ اهللُ عBنه .ورغBمَ صBعوبBةِ فBهمِ تBصرُّفِ خBالBدٍ رضBيَ اهللُ عBنهُ قBياسBاً عBلى مBا يَBحصلُ عBادةً هBو أمBرٌ مُحBرجٌ
وصَBعبٌ لBلغايBةِ؛ فBمَن هBو فBي مBوقBفِ خBالBدٍ رضBيَ اهللُ عBنه قBد ال يBكونُ مُBضطراً لBتنفيذِ هBكذا أمBرٍ فBي الBوقBتِ
احلَBرِجِ ،فBهُو ممُْBسِكٌ بBالسBلطةِ والBقوَّةِ واألتBباعِ .وقBد يَBغيبُ عBن كBثيريBنَ فَBهمُ الBصورةِ واسBتيعابُBها ،فBكيفَ يُBفهَمُ
تBصرُّفُBه رضBيَ اهللُ عBنه وقBد كَBتَمَ اخلَBبرَ لBغايBةِ الBليلِ ،ثBمَّ ذهBبَ إلBى أبBي عُBبيدةِ ليُسBلِّمَ عBليه كBما يُBحيِّي اجلBنديُّ
قBائِBدَه ،قBائِBالً :عُBيِّنْتَ أنBتَ الBقائBدُ ،وصِBرتُ أنBا جُBنديّBاً عِBندَك ،مُBرنBي مبِBا شBئتَ يBا أبBا عُBبيدة؛ فBللهِ دَرُّكَ يBا خBالBدُ،
لBقد أتBعبْتَ مَBن بَBعدكَ .لBقد عَBرَفَ هBذا الBقائBدُ الBفذّ أنّ املَBهمَّةَ تBتجاوزُ شBخصَه وال يُBعتبَرُ نBقيصةً فBيه؛ بBل هBو
رأي سBديBدٌ ال يَBصدُرُ إالّ مِBن رجُBلٍ رشBيدٍ فَBهِمَ مَBعنى اجلُBنديَّBة عِBندَ اهللِ عBزَّ وجBلَّ ممَِّBنْ هBو أعBلى مِBنه فBي الهَBرَمِ
التنظيميِّ؛ فمَن يجلسُ أعلى يَرى أفضلَ ،واجلميعُ في سفينةِ اهللِ تعالى مُغادِرينَ إليه جلَّ في عُاله.
إنّ جBمعَ السُّBلطاتِ دونَ تBوزيBعها أمBرٌ ال يBليقُ إالّ بBاهللِ تBعالBى فBلهُ الBوحBدانBيةُ دونَ سBواهُ؛ فBقد أمBرَ اهللُ تBعالBى
رسBولَBه صBلى اهلل عBليه وسBلَّم أن يَتحBلى بBصفاتٍ حBميدةٍ ،فBبيَّن فBضلُه عBليه قBائBالً :فَBبِمَا رَحْBمَةٍ مِّBنَ الBلَّـهِ لِBنتَ
لَBهُمْ ۖ وَلَBوْ كُBنتَ فَBظًّا غَBلِيظَ الْBقَلْبِ الَنBفَضُّوا مِBنْ حَBوْلِBكَ ۖ فَBاعْBفُ عَBنْهُمْ وَاسْBتَغْفِرْ لَBهُمْ وَشَBاوِرْهُBمْ فِBي األَْمْBرِ ۖ فَBإِذَا
عَBزَمْBتَ فَBتَوَكَّBلْ عَBلَى الBلَّـهِ ۚ إِنَّ الBلَّـهَ يُBحِبُّ املُْBتَوَكِّBلِنيَ ﴿ ﴾۱٥۹آل عBمران ،فBكانBت مBشاورةُ الBنبيِّ صBلى اهلل
عBليه وسBلم ألصBحابِBه أمBراً ربBانBياً وتشBريBعياً .وهBذهِ حBالُ أيُّ هBيكلٍ تBنظيميٍ فBي الBكونِ .وتظهBرُ عBمومBيّةُ هBذا
األمBرِ بBبيانِ اهللِ تBعالBى لBعبادِه بBأن يBكونَ أمBرهُBم بBينَهم شُBورى ،قBالَ جBلّ وعBال :وَأَمْBرُهُBمْ شُBورَى بَBيْنَهُمْ وَممَِّBا
رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿.﴾۳۸
لBذلBك ملَّBا جَBمَعَ فBرعBونُ السBلطاتِ كBافّBةً بBيدِه وبBأمBرِه ،وصBلَت بBه احلBال ألنْ يBقول لBلناسِ :أَنَBا رَبُّBكُمُ األَْعْBلَى
﴿ ﴾۲٤الBنازعBات ،ثُBمَّ دعBاهBم إللBغاءِ عُBقولِBهم فBقال لBهم :مَBا أُرِيBكُمْ إِلَّBا مَBا أَرَى وَمَBا أَهْBدِيBكُمْ إِلَّBا سَBبِيلَ الBرَّشَBادِ
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﴿ ﴾۲۹غBBافBBر .فBBكيف كBBانBBت الBBنتيجة؟ الBBنتيجة :أنّBBه أورد َنBBفسَه وقBBومَBBه الهBBالكَ فBBي الBBدنBBيا وفBBي اآلخBBرةِ
مَBصيرُهBم الBنار كBما أخBبر اهلل تBعالBى :يَBقْدُمُ قَBوْمَBهُ يَBوْمَ الْBقِيَامَBةِ فَBأَوْرَدَهُBمُ الBنَّارَ ۖ وَبِBئْسَ الْBوِرْدُ املَْBوْرُودُ ﴿﴾۹۸
هود.
لBBذلِ Bكَ تBBعلمَّتِ الBBناسُ أنّ تBBوزي Bعَ السBBلطاتِ هBBو األم Bرُ الBBصحيحُ؛ فBBوزِّعَ Bتْ سُBBلطاتُ احلBBكمِ إلBBى سBBلطاتٍ
)تشBBريBBعيةٍ ،وتBBنفيذي Bةٍ ،وقBBضائBBيةٍ( وتُBBركَ لBBلحاك Bمِ الBBرشBBيدِ التنسBBيقُ بBBينها .وذلBBك خBBوف Bاً مBBن تBBكرارِ حBBالِ
فرعونَ؛ الذي قال اهللُ عنه :وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ ﴾۹۷هود ،فبدأ الناسُ بالبحثِ عن احلُكمِ الرشيدِ.
وتُBBعتبَرُ رقBBاب Bةُ املسBBتوى األعBBلى فBBي الهBBيكلِ الBBتنظيميِّ مُBBشارَك Bةً فBBي املَBBسؤولBBيةِ ،ومَBBرجBBعاً يُBBحقِّقُ االطBBمئنانَ
لBلعامِBلِ ،ويَBزرعُ الBثقةَ لBدى الBطرفِ اآلخBرِ  -أو عBلى األقBلّ يُBشعِرُه بBأنّ األمBرَ لBيس مBتوقِّBفاً عBند هBذا الBعامBلِ
وحسْBب  ،-يBقولُ اهللُ تBعالBى :وَيَBقُولُ الَّBذِيBنَ كَBفَرُوا لَسْBتَ مُBرْسَBالً ۚ قُBلْ كَBفَى بِBالBلَّـهِ شَهِBيدًا بَBيْنِي وَبَBيْنَكُمْ وَمَBنْ
عِBندَهُ عِBلْمُ الْBكِتَابِ ﴿ ﴾٤۳الBرعBد؛ فBاهللُ تBعالBى شBاهِBدٌ عBلى عBملِ الBعامِBل ،وهBذا دلBيلٌ عBلى أنّBه مُBكلَّفٌ
بBالBرسBالBةِ ،ولBيس مُBدَّعِBياً لBها ،وهBذا اخلBالBقُ الBعظيمُ )عBندَه عِBلمُ الBكتابِ( أيّ لBديBهِ الBعِلْمُ مبBا هBو مَسBطورٌ فBي
الBكتابِ ،فBال شBيءَ غBيرُ مBكتوبٍ؛ سBواءٌ مِBن دلBيلِ عBملٍ أو ممّBا يَBعمَلُه الBناسُ ،وعBلى ذلBك سBيكونُ احلBسابُ
بBالBدلBيلِ احلِسِّBيِّ املBكتوبِ ،وسBتشهدُ بBه جBوارحُ اإلنBسانِ الBتي عBملتْ مBا أمBرَهBا بBه ،يBقولُ اهللُ تBعالBى :وَيَBوْمَ
يُحْشَBرُ أَعْBدَاءُ الBلَّـهِ إِلَBى الBنَّارِ فَBهُمْ يُBوزَعُBونَ ﴿ ﴾۱۹حَBتَّى إِذَا مَBا جَBاءُوهَBا شَهِBدَ عَBلَيْهِمْ سَBمْعُهُمْ وَأَبْBصَارُهُBمْ
وَجُBلُودُهُBم مبَِBا كَBانُBوا يَBعْمَلُونَ ﴿ ﴾۲۰فُBصِّلَت .وهBذا مBا تBسعَى إلBيه احلَBوكBمَةُ فBي تBوثBيقِ األعBمالِ وكBتابBتِها؛
سواءٌ أكانت )خططاً أم نتائجَ( ألجلِ املراجعةِ ،وحتقيقِ املَوضوعيةِ؛
لBذلBك البُBدَّ مِBن إثBباتBاتٍ مBوضBوعBيةٍ تشهBدُ عBلى كBلِّ عBامBلٍ فBي الهBيكلِ الBتنظيميِّ مبBا فَBعلَهُ ،والبُBدّ مِBن حِBسابِBه
ومُناقَشتِه باألدلَّةِ؛ لتبرأ ذِمَّتُه جتُاهَ ما قدَّمَه ،وهذا ينطبقُ على اجلميعِ.
يBقول نBبيُّ الهُBدى مُحBمّدٌ صBلّى اهللُ عBليهِ وسBلَّمَ عBن ربِّBهِ فBي حَBديBثٍ قُBدسBيٍّ رواهُ أبBو ذَرٍّ الBغِفاريُّ رضBيَ اهللُ
عBنه“ :يBا عِBبادي إنِّBي حَBرَّمْBتُ الBظُّلمَ عBلى نفْسBي وجBعلتُه بBينكُمْ مُحBرَّمًBا فBال تَBظاملBوا”؛ أيّ أنّ رَبَّ الBعِزَّةِ جBلَّ
فBي عُBالهُ مَBنعَ الBظُّلمَ عBلى نَBفْسِه فBتَقدَّسَ عBنه وتBعالَBى عBنه ،فBهُو فBي حBقِّه مسBتحيلٌ ،وحBكمَ بتحBرميِBه بBني
الناسِ ،فكان ذلك قانُوناً ربَّانيّاً عامًّاً وشامالً ال يُستثنى منه أحدٌ.
اخلالصةُ والنتائِج:
إنُّ تطبيقَ التنظيمِ الهيكليِّ ممُكِنٌ في األسرةِ ،أو باجتماعِ ثالثةٍ فما فوقَ وُصوالً للكَونِ جميعِه.
وبناءً على ما سبقَ بيانهُ؛ ميُكِنُ وضعُ صِفاتِ الهيكلِ التنظيميِّ احملُكَمِ كما يلي:
صفاتٌ عامَّةٌ:
 املسؤوليةُ هي مَسؤوليَّةُ رِعايةٍ. حُسْنُ اخلُلُقِ مَطلوبٌ مِن األعلى تنظيميَّاً ومِن األدنى أيضاً.www.kie.university
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 ممُBارَسَBةُ الBتوجBيهِ الBتربBويِّ بBشكلٍ مُسBتمرٍّ مِBن األعBلى تBنظيميَّاً أمBرٌ مُBفيدٌ ملِBا لBه دَورٌ فBي تBوثBيقِ الBعالقBاتِ بBنيمُكوِّناتِ الهيكلِ التنظيميِّ وزيادةِ الوالءِ للعملِ.
 يجبُ تفعيلُ احلِوارِ بني املستوياتِ الوظيفيَّةِ كافّةً ملِا له مِنْ أثرٍ فعَّالٍ في ضبطِ العملِ ،ورَفعِ سويَّته. وضوحُ العالقاتِ التنظيميَّةِ بني مُستوياتِ الهيكلِ التنظيمي كافَّةً. وضوحُ التفويضِ. توازنُ الصالحياتِ املُرتبطةِ بالتفويض. وضوحُ نظامِ املهامِّ والواجباتِ.نظامُ العملِ:
 يBجبُ وضBعُ نBظامٍ لBلعملِ بBشكل واضِBحٍ ومBتاحٍ للجBميع؛ ألنّBه ميBنعُ اخلBالفBاتِ ،ويُBحقِّقُ الBعدلَ بBني اجلBميعِوكما قيل" :البيانُ يَطردُ الشيطانَ".
 يتضمَّنُ دليلَ العملِ نظامَي الثوابِ والعقابِ بشكلٍ عادل. يجبُ تطبيقُ احلَوكمَةِ على الهيكلِ التنظيميِّ بوَصفِه أوَّلَ حَجَرٍ يتمُّ وضعُه في أيِّ كيانٍ.صفاتٌ تخصُّ كلَّ عُنصُرٍ من الهيكلِ التنظيميِّ:
 تواصلُ العامِلنيَ يكونُ حسبَ تراتيبِ الهيكلِ التنظيميِّ. يجبُ بيانُ صفاتِ العملِ ،وصفات مَن سيشغَلُه. تأمنيُ احلمايةِ املناسبةِ للعاملِ. تBوضBيحُ مBهامِّ الBعامBلِ ،وبBيانُ الBواجBباتِ املBلقاةِ عBلى عBاتBقِه ،ويُBفيدُ ذلBك مبَBعرفBةِ أعBضاءِ الهBيكلِ الBتنظيميِّكافّةً حدودَ تكليفِه وعملِه.
 يجبُ حفظُ حقوقِ العامِلنيَ جميعِهم ،وعدمُ بَخْسِهم شيئاً. يجبُ أن يعلَمَ العاملُ حدودَ تكليفِه ومجالَ عملِه وما أُوكِلَ إليه. يBجبُ أن يُBفصِحَ الBعامِBلُ عBن مَBهمَّتِه لBيعلَمَ مُBعامBلُوه ذلBك ،أو أن يBتمَّ نشBرُ ذلBك فBي مBكانٍ واضBحٍ طBبقاًلطبيعةِ العملِ.
 الطاعةُ لألعلى في الهرمِ التنظيميِّ واجبةٌ. يخضعُ املستوى األدنى ملُِساءلةِ مَن هُم أعلى مِنهُ تنظيميَّاً. وجوبُ إقامةِ العَدلِ بني العامِلنيَ.صفاتُ األعلى تنظيميّاً:
 ميُنحُ سلطاتٍ تُخوِّلُه القيامَ بالعملِ ،وتَخويلُه ملَِنْ هُم دونَه أيضاً بالسُّلطات. -هو مراقبٌ عالِمٌ بأفعالِ مَن دُونَه.
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متانة الهياكل التنظيمية  -الهيكل التنظيمي للكون أمنوذجا

-

لBBيسَ لBBه أن يBBتعدَّى احلBBدودَ املُBBوكَ Bلَةَ إلBBيه؛ فBBال يتس Bلّط عBBلى مَBBن دُونَBBه فيسBBتغِلُّهم أو يBBبتزُّهُBBم مِBBن خBBالل
سُلطاتِه.
يجبُ عليه تعليمُ مَن هُم دُونَه بحِكمَةٍ.
صاحبُ حُجَّةٍ وعِلْمٍ ،وصاحبُ قوَّةٍ وأمانةٍ ،وحفيظٌ عليمٌ.
يجبُ متكينُه.
ميُارِسُ عملَه بشكلٍ موضوعيٍّ دونَ هُوى يأخُذه ميَنةً ويَسرةً حسبَ مصاحلِه.
يختارُ العمَّالَ األكثرَ كفاءةً ومناسبةً ألداءِ األعمال.
يجبُ على املستوياتِ العُليا كافّةً إحكامُ رقابتِها على مَن هُم أدنى منهُم.
لديهِ القُدرَةُ على مَن هُم دُونَه ،ومِن ذلك قُدرتُه على مَنحِ الثوابِ ،أو إنزالِ العقوبةِ ،أو العَفوِ عنها.

تBلك هBي قَBبساتٌ مِBن نُBورٍ نَسBتفيدُهBا مِBن اآليBات الBبيِّناتِ واألحBاديBثِ الشBريBفةِ فBي إيBجادِ الهBياكBلِ الBتنظيميةِ
في املؤسَّساتِ؛ لِتكونَ مُؤسَّساتٍ متينةً وقويةً في داخلِها.
وخBتامBاً أذكِّBرُ بBقولِ اهللِ تBعالBى الBذي قBالَ :أَفَBمَنْ أَسَّBسَ بُBنْيَانَBهُ عَBلَى تَBقْوَى مِBنَ الBلَّـهِ وَرِضْBوَانٍ خَBيْرٌ أَم مَّBنْ أَسَّBسَ
بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّـهُ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّاملِنيَ ﴿ ﴾۱۰۹التوبة.
فBالهBيكلُ الBتنظيميُّ أسBاسُ بBنيانِ أيّ كBيانٍ ،ويBنطبقُ عBليه أنَّ مَBن أسَّBسَ بُBنيانَBه عBلى تBقوى مِBن اهللِ ورِضْBوانٍ
خBيرٌ ،بBينما ال خBيرَ فBي بُBنيانٍ شُBيِّدَ عBلى جُBرُفٍ هBارٍ مُهBدَّدٍ بBالBسقوط .وكBتابُ اهللِ تBعالBى الBذي هBو دلBيلُ كBامBلٌ
لِBعَملِ اإلنBسانِ فBي هBذه احلBياةِ كBما وصَBفَه تBعالBى :مَّBا فَBرَّطْBنَا فِBي الْBكِتَابِ مِBن شَBيْءٍ ۚ…﴿ ﴾۳۸األنBعام ،حBقاً
إنّBه كBتابٌ ال ريBبَ فBيهِ؛ أُحBكِمَتْ آيBاتBهُ وفُBصِّلَتْ ومُBنزَّهٌ عBن الBشَّكِّ ،قBالَ تBعالBى :ذَلِBكَ الْBكِتَابُ الَ رَيْBبَ ۛ فِBيهِۛ
هُدًى لِّلْمُتَّقِنيَ ﴿ ﴾۲البقرة .واحلمدُ هللِّ أوالً وآخراً.
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