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  (13 – 12 – 11 – 10 )جدول مبسط وخمتصر  للنحاضرات 
 

 (احملاضرة العاشرة  )االستقامة املونية 
 مظاهرها عند الفقواء األدلة شروطوا تعريفوا

 :لغة 
مشتقة من القيام وتعين 
الثبات والدوام وادلالزمة 
 .واالستمرار على الشيء 

حرص كل واحد من الطرفٌن 
على اآلخر 

َفاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك ]
 [َواَل َتْطَ ْ ا ِإ َّنُو دبَا تَتْعَمُل َن َ ِ ًنٌ 

 يف اآلية أهنا تطالب وجه الداللة
الرس ل صلى اهلل عليو وسلم ومن 
معو من ادلؤمنٌن  االت اف خبلق 

وىي عامة, , االستقامة صراحة
فيدخل فيها االستقامة ادلهنية أيضًا؛ 

. ألهنا فرع عنها

: العدل يف ادلعاوضات ادلالية
العدل يف ادلكيال وادليزان 

االلتزام دبتطلبات ادلهنة و أدائها 

مطاوعة الزمالء 
على وجهها ادلطل ب 

الش رى 

 :واالصطالح 
تفيد االعتدال يف أداء ادلهنة 

ومالزمة ادلهنة من جهة 
وال فاء دب احلها من الطاعة 
وادلش رة وال دق من جهة 

 .أخرى

طاعة الرؤساء 

عدم الت يب عن العمل إال 
يف حاالت الضرورة 

االلتزام دبنهج الش رى 
 يرجى مراجعة ادللزمة لباقي األدلة

االلتزام  ال دق 
 

 (احملاضرة الثانية عشر  )األمانة املونية 
 مظاهرها عند الفقواء األدلة شروطوا أصوهلا تعريفوا

 :لغة 
عكس اخليا ة, وتفيد 
األمن واالطمئنان وعدم 

اخل ف 

أن حيافظ مجيع األطراف ما خيص حقيقة ادلهنة 
على أسرار ادلهنة 

ِإنَّن اهللَ يَْأُمرُُكْم َأْن تَتَؤدُّوا }
 {اأَلَما َاِت ِإََل َأْىِلَها

ادلنع من است الل ادلهنة 
 

ما خيص الت رف يف 
 أصحاب الشأن التزامادلهنة 

الرشَد يف الت رف من 
  است اللغًن إسراف أو

َواَل تَتْلِمُزوا أَ َتُفَسُكْم َواَل }
 {تَتَنا َتُزوا ِ اأَلْلَقابِ 

َوَجاُءوا َعَلى َقِميِ ِو }
 {ِ َدٍم َكِ بٍ 

ادلنع من ال ش يف ادلهنة 
 

 :اصطالحاً 
احلفاظ على ادلهنة حبفظ 

وعدم اخليا ة , عهدىا
 فيها

ما خيص وسيلة ادلهنة 
أن يسلك أصحاب 
الشأن يف ادلهنة السبل 
ادلشروعة اليت ربفظ 
شرف ال سيلة وشرف 

ادلق د 

َواَل ذَبَسَّنُس ا َواَل يَتْ َتْب }
احلجر على السفيو  { َتْعُضُكْم  َتْعًضا
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 (احملاضرة احلادية عشر  )التعاون املوين 
 مظاهرها عند الفقواء األدلة شروطوا حتقيقوا تعريفوا

 :لغة 
ادلساعدة, ِمْن عاو و 

. وأعا و إذا ساعده
ادلساعد : وادلعاون

 

تسييد معاين األخ ة 
واالحرتام وال رب على 
ادلكاره  ٌن أطراف ادلهنة 
من عاملٌن وأر اب عمل 

أو رؤساء 

استحضار معىن األخ ة 
 مع زمالء ادلهنة

َوتَتَعاَو ُ ا َعَلى الربِّ }
َوالتَتَّنْقَ ى َواَل تَتَعاَو ُ ا َعَلى 

 {اِا ِْ َوالُعْدَوانِ 
ااقالة يف العق د 

إ كار ال ات 

َقاَل َما َمكَّنينِّ ِفيِو َرِّبِّ }السماحة يف ادلنهج 
ٌر َفَأِعيُن ين ِ ُق َّنٍة َأْجَعْل  َخيَتْ

نَتُهْم َرْدماً  َنُكْم َو َتيَتْ  { َتيَتْ

عدم اخلطبة على خطبة 
أخيو وعدم البيع على 

ال رب على ادلكاره  يعو 

 :اصطالحاً 
وى  ادلساعدة على أداء 

 .ادلهنة

االرتقاء إَل درجات 
التناصح والتنافس 

 اعتبارىا مثرة لتسييد 
معاين األخ ة واالحرتام 

وسياسة ال رب 

  ل الن يحة 

ْؤِمُن َن ِإْخَ ةٌ }ادلنافسة الشريفة 
ُ
َا ادل الت ريح دبا يف السلعة  {ِإ َّن

من العي ب 
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 (احملاضرة الثالثة عشر  )احملبة املونية 

 األدلة شروطوا أصوهلا أنواعوا تعريفوا
 مظاهرها

 عند الفقواء

احملبة تعين 
ادليل وال د 
واايثار 

 حب عقيدة وإيمان
وحب رس لو , حب اهللك

الت ادد دبراعاة آداب 
اللياقة يف عالقات 

. ادلهنة

تقدمي م لحة ادلهنة على 
سائر م احلو احلياتية 

 األخرى
َوالَّنِ يَن تَتبَت َّنُءوا الدَّناَر }

َواِاديَاَن ِمْن قَتْبِلِهْم 
بُّ َن َمْن َىاَجَر  حيُِ

ِإَلْيِهْم َواَل َيَُِدوَن يف 
ُصُدورِِىْم َحاَجًة ِمَّنا 
أُوُت ا َويَُتْؤِثُروَن َعَلى 
أَ َتُفِسِهْم َوَلْ  َكاَن ِِبِْم 
َخَ اَصٌة َوَمْن يُ َق 
ُشحَّن  َتْفِسِو َفُأوَلِئَك 

ْفِلُح نَ 
ُ
 {ُىُم ادل

 

استئ ان ادلرؤوس 
من الرئيس يف 

ادلهنة 
 حب فطرة وطبع

, كحب ال لد
الرتاحم  ااحسان وحب احلياة  وحب ادلال

إَل زمالء ادلهنة 
وادلنتفعٌن منها 

اال ت ار للمهنة  الدفاع 
عنها وعن العاملٌن فيها 

 
إفشاء السالم 

ورده 
 

 حب تقدير وإعجاب
كحب عقبة  ن  افع 

إفشاء السالم لنشر احملبة 
 ٌن الناس وخ  صاً زمالء 

ادلهنة ال احدة 
حب مصلحة ومنفعة 
َم إلينا يد  كحبنا دلن قدَّن

الع ن وادلساعدة 
التعاطف من خالل 
اايثار دل لحة 

. ادلهنة
 

طالقة ال جو  شكل دائم 
االعتناء  النظافة الشخ ية 

واختيار الزي ادلناسب 
لطبيعة ادلهنة 

احسان إَل 
زميل ادلهنة 

حب الرذائل وحب 
 الشماتة

كحب الشر لألعداء, أو 
حب الف احش والرذائل 

 :إكرام ذوي اذليئات

ِإنَّن اهللَ َمَع الَّنِ يَن }
اتَتَّنَقْ ا َوالَّنِ يَن ُىْم 

 {ُ ِْسُن نَ 

إراحة العاملٌن يف 
ادل اصالت وادل اعيد 

وااقامة 
اايثار وتقدمي م احل 

اآلخرين 
 
 
 
 
 

 


