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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 توظيف األكفأ

 9102ًََٗ٘  92 :فٖ جطٗسٓ أذثاض الرل٘ج تاضٗد الٌشط

 تملن: ز. ظوطٗا ذٌجٖ

 

فٖ هجتوعاتٌا الَ٘م َٗظف فالى ألسثاب هرتلفٔ، جو٘ع تله 
األسثاب ل٘ست لْا عاللٔ تىفاءٓ ّصا الشرص، ح٘ج إى ّصا الشرص 

صلٔ، ٍإًوا لَجَز سثة هع٘ي، أٍ أسثاب ٗوت إلى الَظ٘فٔ ت ال – لس –
هعٌ٘ٔ ٗوىي تَظ٘فِ، لصله ٗثمى أصحاب الشْازات ٍالىفاءات 
ٗثحخَى عي عول، ٍإى ٍجسٍا لْن عول، فوي الطث٘عٖ أًْا ال توت إلى 

 .علوْن ٍترصصاتْن تشٖء

ٗمَل الصحاتٖ الجل٘ل أتَ شض الغفاضٕ ضضٖ اهلل عٌِ؛ للت: ٗا ضسَل 
فضطب ت٘سُ على هٌىثٖ حن لال: ٗا أتا شض إًه اهلل أال تستعولٌٖ، 

ضع٘ف ٍإًْا أهأً ٍإًْا َٗم الم٘اهٔ ذعٕ ًٍساهٔ إال هي أذصّا 
 .تحمْا ٍأزى الصٕ علِ٘ فِ٘. ضٍاُ هسلن

لال: لال لٖ ضسَل  -أٗضًا-ٍفٖ هىاى آذط ٍعي أتٖ شض ضضٖ اهلل عٌِ 
أحة له ها اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن: ٗا أتا شض إًٖ أضان ضع٘فًا ٍإًٖ 

 .أحة لٌفسٖ، ال تأهطى على احٌ٘ي ٍال تَل٘ي هال ٗت٘ن. ضٍاُ هسلن

ٍلىي ٗجة أى ًالحظ إًٌا ًتحسث عي الصحاتٖ الجل٘ل أتَ شض الغفاضٕ 
ضضٖ اهلل عٌِ الصٕ ٗطٍٕ عٌِ أتٖ السضزاء ضضٖ اهلل عٌِ، لال: سوعت 

غثطاء ها أظلت الرضطاء ٍال أللت ال»الٌثٖ صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، ٗمَل: 
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أصسق لْجٔ هي أتٖ شض، ٍهي سطُ أى ٌٗظط إلى هخل ع٘سى فٖ العّس 
 .«فلٌ٘ظط ألتٖ شض

فالمض٘ٔ ٌّا ل٘ست حة ٍهحاتآ، فطسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن 
واى ٗحة أتٖ شض الغفاضٕ ضضٖ اهلل عٌِ، إال أى التَظ٘ف زائوًا ٗجة أى 

هي العش٘طٓ ٗىَى لألوفأ تجو٘ع الوماٗ٘س، ل٘س ألًِ اتي فالى أٍ 
الفالً٘ٔ أٍ ألى جوال الثٌت صاضخ تالتالٖ ٗتن تَظ٘فْا ألًْا أعجثت 
الوسٗط العام، ال، ّصُ الوماٗ٘س ل٘س لْا إٔ اعتثاض فٖ الَظ٘فٔ، ٍلىي 
إى اعتثطت ّصُ هماٗ٘س إٔ ٍظ٘فٔ فئًٌا حتوًا فٖ تلس ال تأذص 

 .تالوٌظَهٔ الوؤسس٘ٔ، ٍإًوا تفىط تالعمل٘ٔ المثل٘ٔ

حسة، ٍإًوا ٌّان جاًة آذط ٍّٖ ًفس٘ٔ أتٖ شض عٌسها ل٘س شله ف
، «ٗا أتا شض إًه ضع٘ف»سوع ضسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن ٗمَل 

إًْا هصاضحٔ ضتوا تىَى حم٘لٔ على الٌفس ٍذاصٔ عٌسها تىَى أهام 
الٌاس، ٍذاصٔ إى واًت هي ضسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، فْصا 

ِ ٍسلن ال ٌٗطك عي الَْى، ٍلىي اإلًساى ٗعطف إًِ صلى اهلل عل٘
للٌظط تالوماضًٔ لتىولٔ الحسٗج ح٘ج لال صلى اهلل علِ٘ ٍسلن: 

ٍّصا هي ووال ذلك الٌثٖ علِ٘ الصالٓ « ٍإًٖ أحة له ها أحة لٌفسٖ»
ٍالسالم، فطتوا جطحت الجولٔ األٍلى أتٖ شض ٍلىي الجولٔ الخاً٘ٔ لن 

لِ٘ ٍسلن أى ٗمَل توسح شله الجطح فحسة ٍإًوا ٗحاٍل صلى اهلل ع
 .ألتٖ شض إًٖ أحة له ها أحة لٌفسٖ، ّصا ٗعٌٖ أًٖ أحثه ٗا أتا شض

تطى، هاشا واى شعَض ّصا الصحاتٖ الجل٘ل حٌ٘وا سوع شله هي ضسَل 
اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍسلن، أتطاُ ٗطغة فٖ أى َٗسس على الطغن هي 

 ؟ ضعفِ فٖ ّصُ الٌمطٔ فحسة


