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 آيات في التنمية البشرية

 (2/4) أسس إدارة األفراد

 2016يوليو  3 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

ا في اآلية الكريمة ا وخطيرًا رائعًيؤسس لنا سبحانه وتعالى معنى إداريً
 لَهُمْ لِنتَ اللّهِ مِّنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا» يقول حينما 159 اآلية –من سورة آل عمران 

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  حَوْلِكَ مِنْ الَنفَضُّواْ الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنتَ وَلَوْ
، «وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

 .وقد تحدثنا أمس عن الرحمة، لنواصل ما انقطع من حديث
 

ى آخر ، وبمعن«ترك المعاقبة وخاصة عند التمكّن منها»وتعني  العفو:
وكل مَن »ويقول الخليل بن أحمد «. الصفح عنه عما ارتكب من ذنب»

استحقَّ عُقوبةً فتركْتَه فقد عفوتَ عنه. وقد يكون أن يعفُوَ اإلنسان عن 
وربما في إدارة األفراد «. الشَّيء بمعنى الترك، وال يكون ذلك عن استحقاق

، وهذا «التغافل»يمكننا أن نتجاوز موضوع العفو عن األخطاء إلى موضوع 
يعني أن نغض الطرف عن بعض األمور وال نحاسب األفراد على كل 

، ولكن اإلداري الذكي هو من ستقع – حتمًا –صغيرة وكبيرة، فاألخطاء 
يتغافل عن كثير من تلك األخطاء ويعفو ويتجاوزها على أال يترك الفرد 

 .من غير أن يضع يده على أخطائه حتى ال يقع فيها مرة أخرى
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واالستغفار يعني الطلب من اهلل سبحانه وتعالى أن يستر  االستغفار:
الذنوب وأن يتجاوز عنها ويمحو ذنوبه، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 

من لزم االستغفار جعل اهلل له من كل هم »وسلم عن ابن عباس رضي اهلل 
 .رواه أبو داود «فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث ال يحتسب

 .وكذلك تعني اصطالحًا الساتر الحديدي الذي يضعه المقاتل على رأسه
وفي اإلدارة نحتاج إلى االستغفار من جانبين: المرؤوس والرئيس، 
فالمرؤوس عندما يشعر بأنه أخطأ فإنه من الواجب أن يجلس إلى 
الرئيس ويعترف بخطئه، ويشرح األسباب التي دعته القتراف هذا الخطأ، 

ممكنة لتعديل هذا الخطأ، باإلضافة إلى ندمه على أنه ارتكب والكيفية ال
 .هذا الخطأ

ومن جانبه فإن على الرئيس أن يعفو ويستر أخطاء هذا الموظف وخاصة 
إن كان هذا االعتراف شخصيا بينه وبين الموظف، فال ينشر ويتحدث عن 

تر أخطاء هذا الموظف أمام زمالئه وال يؤنبه وال يعنفه، وإنما يعفو ويس
تلك األخطاء، وال يمكنه إن يحاسبه مستقبالً بهذا الخطأ وال يهدده بعد 

 .أن يعفو عنه
 

 ،،ولنواصل ما انقطع من حديث في مقال غد

 

 


