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 األوىل احملاضرة

أخالق العرب قبل اإلسالم، وتعريف األخالق، والفرق بني األخالق وبني 
 بعض املصطلحات.

 

 .متهيد: يف أخالق العرب قبل اإلسالم 

  ،كانت أخالق العرب قد ســـــــــــاابت وأولعوا ر،مر وال ماه، ولـــــــــــاعت فيهم الااهات وقطع الطريق عل  ال وافل
 الدمااب، واألخذ رلثأه، واغتصاب األموال، وأكل مال اليتام ، والتعامل رلرر. والعصبية والظلم، وسفك

  ،وليس معىن هذا أهنم كانوا كلهم عل  هذه األخالق الذميمة، بل قد كان فيهم كثريون ال يزنون وال يشربون ا،مر
عامل رلرر، وكانت فيهم وال يســـــــــــفكون الدمااب وال يظلمون، ويتحرجون من أكل أموال اليتام ، ويتنزهون عن الت

 ومن تلك ا،صال والسمات:مسات وخصال من ا،ري كثرية أهلتهم حلمل هاية اإلسالم 

  الوفااب رلعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق: كان العهد عندهم ديناً يتمسكون به، ويستهينون يف سبيله قتل
وكانوا أهل وفااب، وهلذا كانت الشـــــــــهادة رللســـــــــان  أوالدهم، وختريب دايههم، وكانوا أينفون من الكذب ويعيبونه،

 كافية للدخول يف اإلسالم.

  ،أهنم أهـل مروابة ودـدة: العرب بفطرتـه مو مروابة فهو أين أن ينتهز ضـــــــــــعف الاـــــــــــعيف، وع ز العـاجز كـاملرأة
 والشيخ، واملريض، وهو مو لهامة إما استن د به أحد أدده.

 لى شيء يرون فيه المجد واالفتخار ال يصرفهم عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله. المضي في العزائم: كانوا إذا عزموا ع 

الشــــــــ اعة: كانوا ماــــــــرب األمثال فيها، وقد كان الواحد منهم ي ابل األســــــــد يف الصــــــــحرااب فينا له ح  ي هره،  •
 ااب اإلسالم، وفرض عليهم اجلهاد.وبعاهم مل يعرف الفراه وال اهلزمية قط، وقد كان هلذه الفايلة و هنا حينما ج

الكرم: كان الواحد منهم ال يكون عنده إال فرســه، أو تقته، فيأتيه الاــيف، فيســاهع إىل موها، أو هرها له، وكان  •
 بعاهم ال يكتفي إبطعام اإلنسان بل كان يطعم الوحش، والطري.

 منه، عفا عنه وتركه، بل كان أين أن جيهز العفو عند امل دهة: كان الواحد منهم ينا ل خصـــــــمه، ح  إما أمكنه ه •
 عل  جريح.
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محاية اجلاه وإجاهة املســت ري: كانوا إما اســت اه رلواحد منهم مســت ري أجاهه، وهىا ضــح   بنفســه وولده يف ســبيل  •
 إجاهته.

ات من مااب يرطب ال ناعة والرضا رليسري: ف د كان الواحد منهم يسري األايم مكتفياً بتمرات ي يم هبا صلبه، وهلف •
 هبا كبده، وقلة تكاليف احلياة جعلتهم يكتفون رل ليل. 

 
جااب يف الرحيق املختوم: " لعل أغل  ما عندهم من هذه األخالق وأعظمها نفعًا بعد الوفااب رلعهد هو عزة النفس  •

ل وة ال اهرة، وهبذا العزم واملاــي يف العزا،م، إم ال ميكن قمع الشــر والفســاد، وإقامة نظام العدل وا،ريذ إال هبذه ا
 الصميم". 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :تعريف األخالق لاة 

  نســان وطبيعته الخ خلق عليها، وهو مأخوم من ، اســم لســ ية اإل -باــم ا الالم وســكوهنا-األخالق لاة: مجع خلق
 مادة )خ ل ق( الخ تدل عل  ت دير الشياب.

  

  : ومما يرادف لفظ )ا،ُلق( أو ي اهبه يف املعىن 

 أ( ا،ايم: وهو الس ية والطبيعة. 

 ب( املــأََل: وهو ا،ُُلق والعشرة ، ي ال: ما أحسن مأل فالن أي ُخُل ه وعشرته. 

 صطالحاً :تعريف األخالق ا 

   اختلفت عباهات العلمااب والباحثني يف تعريف األخالق، ويرجع ملك إىل أن بعاـــــــــــهم يرق إطالق األخالق عل
هيئة يف النفس اإلنسانية يصده عنها السلوك، وبعاهم يرق إطالق األخالق عل  نفس املبادئ وال واعد املنظمة 

 للسلوك اإلنساين. 

 رق أن األخالق هيئة يف النفس اإلنســـــــــــانية، فال تطلق األخالق عل  املبادئ يالحظ أن أكثر تعريفات املت دمني ت
وال واعد املنظمة للســــلوك اإلنســــاين، وال عل  الفعل الصــــاده من خلق اإلنســــان كالشــــ اعة أو الســــخااب إال عل  

 سبيل اجملا . 
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  :من تعريفات املت دمني تعريف اجلرجاين، حيث عرف األخالق أبهنا 

، تصده عنها األفعال بسهولة ويسر، من غري حاجة إىل فكر وهويَّة، فإن كانت اهليئة ويث تصده عنها هيئة للنفس هاسخة
األفعال اجلميلة ع اًل ولرًعا بسهولة، مسيت اهليئة: خلً ا حسًنا، وإن كان الصاده منها األفعال ال بيحة، مسيت اهليئة: خلً ا 

 سيًئا.

 

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

ا،لق صفة مستمرة ال عاهضة، اثبت يف اإلنسان ال تنفك عنه، فمن أكرم الايف مرة أو مرتني ال يوصف رلكرم،  . أن1
 ومن صاهع لخصاً فهزمه ال يوصف رلش اعة، ح  يعرف ملك منهما مراهًا.  

 يوصــــــف رحللم . أن االمتثال ر،لق ال حيتاج إىل تكلف أو جماهدة نفس، فمن تكلف الســــــكوت عند الااــــــب  هد ال2
 ح  يكون سكوته بال تكلف وال جماهدة.

  .وعرفه بعض املعاصرين أبنه: صفة مست رة يف النفس فطرية أو مكتسبة، مات آاثه يف السلوك حممودة أو مذمومة 

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

 أن األخالق منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. .1

 فالسلوك ليس هو ا،لق، بل هو أثره ولكله الظاهر. أن األخالق هلا آاثه سلوكية،  .2

  :ومن املعاصـــرين هأق أن األخالق تطلق عل  نفس املبادئ وقواعد منظمة للســـلوك اإلنســـاين، ومن هذه التعاهيف
جمموعة املبادئ وال واعد املنظمة للســــــلوك اإلنســــــاين، الخ حيددها الوحي، لتنظيم حياة اإلنســــــان، و ديد عالقته 

 ل  هو حي ق الااية من وجوده يف هذا العامل عل  أكمل وجه. باريه ع

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

. أن األخالق اإلســـــالمية هرنية املصـــــده، ليســـــت تبعة من عمالت فلســـــفية أو عباهات نفعية، أو جتاهب تربوية، وإ ا يف 1
  عليه وسلم.أصوهلا وفروعها مستمدة من كتاب ه تعاىل وسنة هسوله صل  ه

  . أن هذه األخالق تنظم عالقة اإلنسان خبال ه، وبنفسه، ورآلخرين.2
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  ،وال بد أن نذكر أن مفهوم األخالق اإلســـــــــــالمية: مرتبط ىفهوم اإلميان، فمن آمن رد وحده، وعبد ه وحده
إلنسان املسلم هو   يق هضا ه وأحب  ه سبحانه وتعاىل حب ا يستويل عل  مشاعره، يستلزم هذا منه أن يت ه ا

ســــــــبحانه، وهذا االجتاه يســــــــتلزم من اإلنســــــــان مسو ا عن األتنية وعن األهوااب، وعن امل هب الد نيا، وعندما يعرف 
اإلنســـــــــان ح ي ة هذه الدنيا يكون ســـــــــلوكه وعمله خل اً من الدهجة األوىل، عندها نكون ماضـــــــــني يف طريق بلو  

   الكمال اإلنساين.

 د من هذا :يستفا 

. أن األخالق اإلســـــــــالمية ترتبط رإلميان اهتباطاً وثي اً، فمن آمن رد ال بد وأن يهذب اإلميان نفســـــــــه، وأن ي وده ملعايل 1
 األخالق.

. أن األخالق يف اإلســــالم ليســــت جزابًا من الدين بل هي جوهره وهوحه. كيف ال وهســــولنا صــــل  ه عليه وســــلم ي ول: 2
 م مكاهم األخالق((. ))إ ا بعثت ألمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خالق تلك واملالحظ أن األخالق يف املعىن االصـــــــــــطالحي ال تبتعد كثريًا عن املعىن اللاوي، فالعلمااب يريدون رأل

الصــفات الخ ت وم رلنفس عل  ســبيل الرســوخ، ويســتحق املوصــوف هبا املدح أو الذم، ح  تصــبح هذه الصــفات 
 كالس ية والطبع لإلنسان. 

 .الفرق بني األخالق وبني بعض املصطلحات 

 .أواًل: الفرق بني األخالق وال يم 

من التفريق بني األخالق وبني املصطلحات األخرق الخ قد  بعد أن تعرفنا عل  املعىن اللاوي واالصطالحي لألخالق، البد
 تتداخل معها، فإما أهدت التفريق بني األخالق وال يم، فال بد أن نعرف أواًل ماهي ال يم؟

 «.مستوق أو م ياس أو معياه هكم ى تااه ون يس به وهدد عل  أساسه املرغوب فيه واملرغوب عنه»ال يم رملعىن العام 
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  يم اإلســالمية: جمموعة من املعايري واألحكام النابعة من تصــوهات أســاســية عن الكون واحلياة واإلنســان واإلله، وال
كما صوهها اإلسالم، وتتكون لدق الفرد واجملتمع من خالل التفاعل مع املواقف وا،ربات احلياتية املختلفة، ويث 

انياته، وتت ســـد من خالل االهتمامات أو الســـلوك العملي متكنه من اختياه أهداٍف وتوجهاٍت حلياته تتفق مع إمك
 بطري ة مبالرة وغري مبالرة. 

  ،يبدو واضـــحًا الت اهب بني مفهوم األخالق وال يم اإلســـالمية، ولعل مفهوم ال يم أوســـع داللة من مفهوم األخالق
ت وم أعماهلم يف إطاه غاايت فال يم هي فاـــــــا،ل خل ية كما أهنا املعياه لســـــــلوك أفراد اجملتمع، ف ميع املســـــــلمني 

 وأهداف الدين اإلسالمي احلنيف. 

 :اثنياً: الفرق بني األخالق والارا،ز 

 الاريزة: هي الدافع لإلنسان إىل عمل من غري فكر، وهي جزاب من الفطرة. 

إىل ال تال  وح  يتاح املعىن ن ول أبن الاريزة: "سلوك موهوث أكثر من كونه مكتسًبا ميكن أن نصف الشخص الذي مييل
دوًما أبنه مو غريزة عدوانية، ولكن هذا الشـــخص مل يُولد ومعه هغبة ال تال، ولو أتيحت له بيئة منزلية أو مدهســـية ملتلفة ملا 

 ".تطو هت عنده تلك ا،اصية

  إن الصـــفات املســـت رة يف النفس ليســـت كلها من قبيل األخالق، بل منها غرا،ز ودوافع ال صـــلة هلا ر،لق، ولكن
 لذي يفصل األخالق ومييزها:ا

 .  أن الارا،ز ال توصف ر،ري أو الشر، بينما األخالق توصف ر،ري أو الشر.1

 . أن الارا،ز ال تستوجب لصاحبها مدًح وال مماً، بينما األخالق ميدح صاحبها أو يذم حسب ا،لق الذي خت لق به.2

 . ثاب من ختل ق  ميل األخالق، وقد يعاقب من ختل ق ب بيحها. ال يرتتب عل  إلباع الارا،ز ثواب أو ع اب، بينما ي3
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وميكن ال ول أبن طرق إلـــــــــــبــاع الارا،ز والــدوافع هو اجلــانــب املرتبط رألخالق، واملــدح والــذم يكون عل  تلــك  •
مُيدح  الطري ة، وليس عل  نفس الارا،ز، فَمْن أيكل لدفع اجلوع عن نفســــه ال مُيدح وال يُذم عل  فعل األكل، وإ ا

 . أو يُذم  عل  طري ته يف األكل

 :اثلثاً: الفرق بني األخالق والسلوك 

  .ْنَسان ومذهبه واجتاهه يـَُ ال فاَلن حسن السلوك َأو سياب السلوك  السلوك: سرية اإْلا

 .وعرف أبنه: جمموعة أفعال الكا،ن احلي  است ابة للمؤث ارات الداخلي ة وا،اهجي ة 

ن األخالق صـــوهة النفس الباطنة، والســـلوك هو صـــوهةا الظاهرة الخ تدل عليها، وهن نســـتدل بنااب عل  ما ســـبق ن ول: أب
 عل  طبيعة أخالق املراب بسلوكه الظاهر.

 فالسلوك يعترب لألخالق كالنتي ة، فمن حسن خل ه صده منه السلوك احلسن، ومن سااب خل ه صده منه السلوك السياب.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثانية احملاضرة
 ..أمهية ومكانة األخالق اإلسالمية

 .أمهية األخالق اإلسالمية 

  يق حاجاته الطبيعية أو يف عالقاته مع غريه أواًل: أن األخالق هي الخ متيز ســــلوك اإلنســــان عن ســــلوك البها،م ســــوااب يف 
من الكا،نات األخرق، وهلذا فاألخالق  ينة اإلنسان وحليته اجلميلة ، وب ده ما يتحل  هبا اإلنسان يافي عل  نفسه مجااًل 

 وهبااب وقيمة إنسانية.

 خل نا تفاياًل((. قال تعاىل: )) ول د كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر وفالناهم عل  كثري ممن
اثنياً: إن هدف األخالق   يق السعادة يف احلياة الفردية واجلماعيةذ ملك أن احلياة األخالقية هي احلياة البعيدة عن الشروه 
 ميع أنواعها وصــــــوهها ، فإما انتشــــــرت األخالق انتشــــــر ا،ري واألمن واألمان الفردي واجلماعي ، فتنتشــــــر الث ة املتبادلة 

واحملبة بني الناس، واما غابت انتشـــــرت الشـــــروه و ادت العداوة والبااـــــااب ، وتناصـــــر الناس من أجل املناصـــــب ، واأللفة  
 واملادة ، والشهوات.

اثلثاً: إهنا وسـيلة مهمة للنهوض رألمة: ملك أن سـ وا األمم واحلاـاهات كثريًا ما ترجع أسـباهبا إىل االهنياه األخالقي فيها، 
رب نذير لؤم ألي أمة من األمم، ومهما وصلت أمة يف الت دم املادي واحلااهي فليست بشياب إما هي واألخالق الرميلة تعت

 اهدهت يف أخالقها، وأصيبت يف قيمها.

 

 هابعاً: أن األخالق احلسنة من أسباب املودة وإهنااب العداوة.

انتهت حُلسن ا،ُلق، وكم من انشراح  والواقع يشهد بذلك، فكم من أخوة وحمبة كانت بدايتها حسن خلق، وكم من عداوةٍ 
 صده و وال هم كان بسبب حسن ا،لق.

 قال: قال هسول ه صل  ه عليه وسلم:  –هضي ه عنه  –عن ابن عمر 

))أحب الناس إىل ه أنفعهم، وأحب األعمال إىل ه عز وجل سروه تدخله عل  مسلم أو تكشف عنه كربة أو ت اي عنه 
عنه جوعاً، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف املس د لهرًا، ومن كف غابه دينا أو تطرد 

ســـرت ه عوهته، ومن كظم غيظاً ولو لـــااب أن مياـــيه أماـــاه مأل ه قلبه هضـــا يوم ال يامة، ومن مشـــ  مع أخيه املســـلم يف 
 ام، وإن سواب ا،لق ليفسد العمل كما يفسد ا،ل العسل((. حاجته ح  يثبتها له أثبت ه تعاىل قدمه يوم تزل األقد

 

 .مكانة األخالق يف اإلسالم 

 لألخالق يف اإلسالم فاٌل كبري، ومكانة عظيمة، وهذا يظهر من وجوه كثرية، منها ما أييت:

 . أواًل: تعليل الرسالة بت ومي األخالق وإلاعة مكاهمها، والعمل عل  إصالح ما أفسدته اجلاهلية منها

 قال: قال هسول ه صل  ه عليه وسلم: ))إ ا بعثت ألمتم مكاهم األخالق((. -هضي ه عنه –فعن عن أب هريرة 
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: " وهذا حديث صــــــــحيح، ويدخل يف هذا املعىن الصــــــــالح وا،ري كله، والدين، والفاــــــــل،  -همحه ه-قال ابن عبدالرب 
 مه صل  ه عليه وسلم". واملروابة، واإلحسان، والعدل. فبذلك بُعث ليتم

 

 اثنياً: تعريف الربا ا أبنه ُحْسن ا،لق، وهذا يدل عل  أن حسن ا،لق جامع لكل أقسام ا،ري وخصال الرب.

، قال: ســـألت هســـول ه صـــل  ه عليه وســـلم، عن الرب واإل  ف ال: -هضـــي ه عنه–فعن النواس بن مسعان األنصـــاهي  
 ما حاك يف صدهك، وكرهت أن يطلع عليه الناس((. ))الرب حسن ا،لق، واإل 

قال العلمااب: الرب يكون ىعىن الصـــــلة، وىعىن اللطف واملربة وحســـــن الصـــــحبة والعشـــــرة، وىعىن الطاعة، وهذه األموه هي 
 جمامع حسن ا،لق.  

 

م ال يامة، وأكثر املســــــلمني َاَفًرا وب اثلثاً: إن كل املؤمنني حيبون هســــــول ه صــــــل  ه عليه وســــــلم، ويتمنَّون ُقرهَبم منه يو 
 هسول ه وال رب منه جملًسا يوم ال يامة هم الذين َحُسنت أخالُقهم، ح  صاهوا فيها أحسن من غريهم.

فعن عمرو بن لـــــعيب عن أبيه عن جده أنه مسع الن  صـــــل  ه عليه وســـــلم ي ول: ))أال ُأخرباكم أبحبكم إيلَّ وأقربكم مين 
 ال يامة؟((، فسكت ال وم، فأعادها مرتني أو ثالاًث، قال ال وم: نعم اي هسول ه، قال: ))أحسنكم ُخُلً ا((. جملًسا يوم 

يف هذا احلديث بني الرسـول صـل  ه عليه وسـلم أن خياه املسـلمني من حسـنت أخالقهم وكرمت صـفاةم، أما من سـاابت 
وا يصــــلون، ويصــــومون وحي ون، فإن صــــالةم ليســــت بصــــالة منهم األخالق وقبحت الصــــفات فأولئك األلــــراه، وإن كان

ا،الـــــــعني، وصـــــــيامهم جماهاة، وح  هم هاياب، ولو كان ملك منهم إبخالك أل ر بال مرااب كرم األخالق، فإن الصـــــــالة احل ة 
واملعونة،  تنه  عن الفحشااب واملنكر، والصيام ا،الص داعية الصرب والكرم، واحلج املربوه ينمي خلق الصرب وحسن العشرة

 فربهان الصدق يف العبادات واإلخالك فيها كرم األخالق. 
 

ح كافَّة احلسنات، ويث ل به موا ين األعمال يوم احلساب  .هابعاً: أن ُحْسن ا،ُُلق من أكثر ما يُرج ا

ُحْسن ا،لق، وإن  مسعت الن  صل  ه عليه وسلم ي ول: ))ما من لياب يُوَضع يف امليزان أث ل من  :فعن أب الدهدااب قال
 صاحب ُحْسن ا،ُُلق لََيبُلُغ به دهجة صاحب الصوم والصالة((. 

 

 خامساً: أن حسن ا،لق أكثر عمل يدخل الناس اجلنة.

 عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، ف ال: ))ت وق ه وحسن ا،لق((.  -صل  ه عليه وسلم  -ف د سئل هسول ه 

بني ت وق ه وحسن ا،لقذ ألن ت وق ه يصلح ما بني   -صل  ه عليه وسلم–مجع الن  »: -همحه ه -قال ابن ال يم 
العبد وبني هبه، وحســـــــــن ا،لق يصـــــــــلح ما بينه وبني خل ه، فت وق ه توجب له حمبة ه، وحســـــــــن ا،لق يدعو الناس إىل 

 «.حمبته
 

ف الن  الكرمي ســادســاً: مدح ه تعاىل هســوله الكرمي صــل  ه عليه وســل ن ا،ُُلق، ف د جااب يف ال رآن الكرمي يف وصــْ م ُوســْ
 عز وجل: ))وإنك لعل  خلق عظيم((. -قوله 
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 وه تعاىل ال ميدح هسوله إال رلشياب العظيمذ مما يدل عل  عظيم منزلة األخالق يف اإلسالم.
 

 .رألخالق الفاضلة، وا،اصال احلميدةسابعاً: أن من أهم عناصر ا،ريية املطَل ة بني املؤمنني هو  ليهم 

 ف د قال هسول ه صل  ه عليه وسلم: ))إن من أخريكم أحسنكم خلً ا((.
 

ً مع اإلميانذ فكلما  اد معدل اإلميان يف ال لبذ  -صـــل  ه عليه وســـلم  -اثمناً: أوضـــح الن   أن األخالق تتناســـب طرداي 
 مست األخالق، والعكس رلعكس.

  .قال: قال هسول ه صل  ه عليه وسلم: ))أكمل املؤمنني إمياتً أحسنهم خل اً(( -هضي ه عنه–ريرة فعن أب ه

 «.: "الدين كله خلق، فمن  اد عليك يف ا،لق  اد عليك يف الدين -همحه ه –قال ابن ال يم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 احملاضرة الثالثة
 أقسام األخالق

 أمهات األخالق

 سام األخالق.أق 

 أواًل: رعتباهها فطرية أو مكتسبة:

 أ ـ أخالق فطرية : وهي مكاهم جبل عليها اإلنسان، فتكون س ية وطبيعية له.

واألخالق الفطرية قابلة للتنمية والتوجيه والتعديلذ ألنَّ وجود األخالق الفطرية يدل عل  وجود االستعداد الفطري لتنميتها 

 .ا،ربات، واالستعداد الفطري لت وميها وتعديلها وةذيبها رلتدهيب والتعليم وتكره
ومما يدل عل  األخالق الفطرية حديث ألج عبد ال يس، الذي قال له الن  صل  ه عليه وسلم: ))إن فيك َخلَّتني حيبهما 

: ))بل جَبلك ه عليهما((، قال: احلمد ه: احلالم، واألتة((، قال: اي هسول ه، أت أختلَّق هبما، أم ه جَبلين عليهما؟ قال
 د الذي جبلين عل  َخلَّتني حيبهما ه وهسوله. 

بال ة، وما هو مكتسب.   قال ابن ال يم: فدل عل  أن من ا،ُلق ما هو طبيعة وجا
 ب ـ أخالق ُمكَتسبة: ميكن  صيلها رلتعلم والتعود عليها.

))أن تًسا من األنصاه سألوا هسول ه صل  ه عليه وسلم  :هضي ه عنهكما دلَّ عل  ملك حديث أب سعيد ا،دهي   
نفد ما عنده، ف ال: ما يكون عندي من خري فلن أدخره عنكم،  فأعطاهم،   ســــــألوه فأعطاهم،   ســــــألوه فأعطاهم، ح 

 اب خريًا وأوسع من الصرب((.ومن يستعفف يعفه ه، ومن يستان يانه ه، ومن يتصرب يصربه ه، وما أعطي أحد عطا

ابن ال يم: فإن قلت: هل ميكن أن ي ع ا،ُلق كســـــــــبًيا أو هو أمر خاهج عن الكســـــــــب؟  قلت: ميكن أن ي ع كســـــــــبياً  قال

  رلتخلق والتكل ف، ح  يصري له س يًة وملكة.
 
 

 :اثنياً: تن سم األخالق من حيث عالقتها إىل ثالثة أقسام

 :ال سم األول: ا،لق مع ه

وما يتفرَّع عنها من آداب ومماهســات ااهرة  -ســبحانه وتعاىل  -ال واعد واألســس الخ َ ُكم عالقة العبد بربه ون صــد به : 
 .ورطنة

إن  حق ه تعاىل عل  اإلنسان هو أعظم احل وق عل  اإلطالق، واألدب مع ه هو أوجُب الواجباتذ إْم هو ا،الق، وحده 
 مللوقذ فال يستوي حق  املخلوق مع حق ا،الق واٍل.ال لريك له، وما عداه 

  :من أصول املعاملة مع ه 
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أ. لزوم طاعته واجتناب معصـــــــــــيته، واحلرك عل  أال يف ده هبه حيث أمره، وأال يراه حيث هناه، ســـــــــــوااٌب ملك يف الايب 
 والشهادة، ويف السر والَعَلن، ويف العسر واليسر.

مد صـــل  ه عليه وســـلم، والتأدب معهما، والتســـليم هلما، من غري غلو  وال تفريط يف الفهم ب. احرتام كتابه وســـنة نبيه حم
 والتطبيق.

ج. إجالله سبحانه، وتنزيهه عن كل نْ ص، ووْصفه ىا َوَصف به نفسه، وْفق ما جااب به كتابه وسنة نبيه حممد صل  ه عليه 
 وسلم واعت اد ملك اعت ادًا جا ماً.

 به سبحانه ىا هو أهُلُه عز وجل.د. إحسان الظن 

 :ال سم الثاين: ا،ُُلق مع النـَّْفس

 .ما يَلتزام به املسلم يف خاصة نفسه من آداب وأخالق، وما يسوس به نفسه من ةذيب وتزكية وتربيةونعين به : 

 :ومن أصول معاملة اإلنسان لنفسه 

 أ. إلزام النفس إبخالك العمل د تعاىل عل  كل حاٍل.

 زامها ر،ٌُلق احلسن واألدب مع الناس وسا،ر مللوقات ه عز وجل ، عل  أفال وجه.ب. إل

ج. البعد عن اُْلم نفســه بشــياٍب مان أنواع الظلم، ســوااٌب كان ملك إبْتباعها هواها عل  خالف الشــرع وحدودا االســت امة، أو 
 ىَْنعها من األخذ رلُفْسحة الخ يف ديننا.

 عن ه، والرضا بَ َدها ه.د. إلزام النفس رلرضا 
 :ال سم الثالث: ا،ُُلق مع ا،َْلق

 .ما يَلتزام به املسلُم من أخالق مع غريه، واألسس وال واعد األخالقية الخ َتاباط عالقته رآلخرينونعين به : 

دين، وا،لق مع أويل األهحام، وهذا ال ســم ميكن ت ســيمه إىل أقســام عدةذ ماْثل: ا،لق مع األنبيااب والرســل، وا،لق مع الوال
  .وا،لق مع املؤمنني، وا،لق مع الكافرين، وغري ملك

 ومن أصول املعاملة مع الناس: 

 أ. أْن تكون عالقته هبم قا،مة عل  أساس عالقته مع ه.

 ب. أن َيُسوُد احُلب  فيما بينهم وختتفي الكراهية واحلا د.

 خيتفي الع وق ومْنع احل وق.ج. أن َيُسوُد ُخُلق إعطااب احل وق، و 

ام اآلخرين. امها، وخيتفي َترْب،ُة النفس واة   د. أن َيُسوُد اإلنصاف مان النفس واة 

 

وإما اســتعَمل اإلنســان األدب واملعاملة احلميدة املتعي نة عليه جُتاه هبه ا،الق ســبحانه، وجُتاه الناس، وجُتاه نفســه، وجُتاه ســا،ر 
َب أخالٍق محيدة. مللوقات ه تعاىلذ فإ  نه َيصري بذلك صاحا

فإَمْن ليس بني اإلنســـــــــان وبني مكاهم األخالق إال التعر ف عل  ما يَلزمه مان معاملٍة مع ه، ومع الناس، ومع نفســـــــــه، ومع 
 املخلوقات األخرق،   االلتزام والتطبيق. 
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 :أمهات األخالق 

 و وأمر رلعرف وأعرض عن اجلاهلني((.مجع ه له مكاهم األخالق يف قوله تعاىل: ))خذ العف

 هذه اآلية من ثالث كلمات، تامنت قواعد الشريعة يف املأموهات واملنهيات. 

  .ف وله: )خذ العفو( دخل فيه صلة ال اطعني، والعفو عن املذنبني، والرفق رملؤمنني 

  غض األبصــــــاه، واالســــــتعداد لداه ودخل يف قوله: )وأمر رلعرف( صــــــلة األهحام، وت وق ه يف احلالل واحلرام، و
 ال راه. 

  ويف قولــــه )وأعرض عن اجلــــاهلني( احلض عل  التعلق رلعلم، واإلعراض عن أهــــل الظلم، والتنزه عن منــــا عــــة
 السفهااب، ومساواة اجلهلة األغبيااب. 

  يف ال رآن آية : "أمر ه تعاىل نبيه صــــل  ه عليه وســــلم ىكاهم األخالق وليس -همحه ه –قال جعفر الصــــادق
 أمجع ملكاهم األخالق من هذه اآلية". 

  :وقد أهجع العلمااب مجيع األخالق الفاضلة إىل أهبعة 

 .الصرب، والعفة، والش اعة، والعدل 

 .فالصرب: حيمله عل  االحتمال وكظم الايظ، وكف األمق، واحللم واألتة والرفق، وعدم الطيش والع لة

،ل وال با،ح من ال ول والفعل، و مله عل  احليااب، ومتنعه من الفحشااب، والبخل والكذب، والعفة:  مله عل  اجتناب الرما
 .والايبة والنميمة

 والش اعة:  مله عل  عزة النفس، وإيثاه معايل األخالق والشيم، وعل  البذل وكظم الايظ واحللم.

فريط. فيحمله عل  خلق الشـــــــــ اعة، الذي هو والعدل: حيمله عل  اعتدال أخالقه، وتوســـــــــطه فيها بني طريف اإلفراا والت
 .توسط بني اجلنب والتهوه. وعل  خلق احللم، الذي هو توسط بني الااب واملهانة وس وا النفس

 
 وأهجع العلمااب مجيع األخالق السافلة، إىل أهبعة: 

 اجلهل، والظلم، والشهوة، والااب. 

 حلسن. فاجلهل: يريه احلسن يف صوهة ال بيح، وال بيح يف صوهة ا

والظلم: حيمله عل  وضع الشياب يف غري موضعه. فيااب يف موضع الرضا، ويرض  يف موضع الااب، وجيهل يف موضع 
 األتة، ويبخل يف موضع البذل، ويبذل يف موضع البخل.

 
  .والشهوة:  مله عل  احلرك والشح والبخل، وعدم العفة واجلشع، والذل والدتابات كلها

 . لكرب واحل د واحلسد، والعدوان والسفهوالااب: حيمله عل  ا
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 احملاضرة الرابعة
 خصا،ص األخالق اإلسالمية

 

 .خصا،ص األخالق اإلسالمية 

ا،ص مجع خاصية، وهي: الصفة الخ توجد يف الشياب وال توجد يف غريه وخصا،ص األخالق يف اإلسالم ختتص هبا عن ا،ص
 غريها يف ال وانني الوضعية واألداين الساب ة الخ طالتها يد التحريف.

ك بيان مجلة من هذه   إن األخالق اإلســـــالمية متتا   ملة من ا،صـــــا،ص العظيمة الخ تعكس هوح اإلســـــالم ومجاله، وإلي
 ا،صا،ص:

 أواًل:  أهنا هرنية املصده:

، وال نظاًما وضعياا، إ ا هي مستمدة من لرع هب ا العاملني.    إن األخالق اإلسالمية ليست هأاًي بشرايا

 واستمدادها من الشريعة اإلسالمية يكون بعدة طرق:

 أ. من األخالق ما أثبته الشرع ابتدااًب. 

 قره مما قد تعاهف عليه الناس. ب. ومنها ما أ 

ح  ما مل ينصَّ عليه الشرع من حماسن األخالق، فررنيته يف اندهاجه  ت أصل لرعي عام: )ما هآه املسلمون حسًنا فهو 
 عند ه حسن(.

 ومتتا  األخالق يف اإلسالم خباصية الررنية من وجهني:

و الذي أمر هبا وحث عليها وهغب فيها، وهن  عما خيالفها وحذه منه إما أحدمها: هرنية يف مصدهها، أي أهنا من ه تعاىل ه
 يف ال رآن الكرمي أو يف سنة الن  صل  ه عليه وسلم. 

 وهذه ا،اصية تنمح األخالق ث ة وقبواًل، وجتعلها يف موضع الرضا والتسليم ، ،لوها من التناقض واالختالف والاموض.

 بذلك ختاطب الع ل واملنطق، وهي كذلك مال،مة للفطرة السليمة.وما دامت هرنية املصده فهي 

اثنيهما: هرنية الااية وال صــد: مهما ختلَّق إنســان رألخالق اإلســالمية، فإهنا ســتب   صــوهة بال هوح، طاملا مل يُراد هبا صــاحُبها 
ا ةدف إىل أن متلك عل  املســلم قلبه، وجه ه وهضــاه، فليس الارُض من األخالق اإلســالمية وجوَد صــوهةا ا،اهجية، وإ 

 فيدفعه إليها إميانه، ويزيده االلتزام هبا إمياًت. 

 ويبني هرنية الااية وامل صد قوله تعاىل: )) ويطعمون الطعام عل  حبه مسكيناً ويتيماً وأسريًا((.

ويتحرون يف إطعامهم أوىل الناس وأحوجهم وهم يف حال حيبون فيها املال والطعام، لكنهم قدموا حمبة ه عل  حمبة نفوسهم، 
ريًا{ .  }ماْسكايًنا َويَتايًما َوَأسا

وي صـــــــــــدون إبنفاقهم وإطعامهم وجه ه تعاىل، وي ولون بلســـــــــــان احلال: ))إ ا نطعمكم لوجه ه ال نريد منكم جزااًب وال 
 لكوهًا((.

 أي: ال جزااب مالياً وال ثنااب قولياً. 
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 :اثنياً: أهنا أخالق لاملة

معىن مشولية األخالق يف اإلســـالم: أهنا ما تركت خل اً فاضـــالً إال ودعت إليه، وال خل اً مذموماً إال وهنت عنه، مســـتوعبة يف 
 ملك الزمان واملكان.

 فال ي ال: إهنا تصلح لزمن وال تصلح آلخر، وال أهنا تصلح لبيئة دون أخرق.

،اصة مع نفسه أو املتعل ة باريه، سوااب كان فردا أو مجاعة أو دولة، إن األخالق اإلسالمية تتنوع فتشمل أخالق اإلنسان ا
ونوضــــح ملك ببعض وســــوااب كان مســــلماً أو كافرًا، وســــوااب كان ملك يف اجملال االجتماعي أو االقتصــــادي أو الســــياســــي، 

 األمثلة:

 . من األخالق ما يتعلق رألسرة:1

 الرفق واإلحسان، قال تعاىل: ))وعالروهن رملعروف((.أ. يف العالقة بني الزوجني أمر أن تكون رملعروف و 

ب. يف العالقة مع األوالد أيمر اإلســـالم رلعدل بينهم يف املعاملة والعطية، ي ول صـــل  ه عليه وســـلم: ))ات وا ه واعدلوا 
 بني أوالدكم((.

 م أن تفسدوا يف األهض وت طعوا أهحامكم((.ج. يف العالقة بني األهحام أمر بصلة الرحم، قال تعاىل: ))فهل عسيتم إن توليت

ما من منب أحرق أن يع ل ه تعاىل ع وبته يف »وعن أب بكرة هضـــي ه عنه قال، قال هســـول ه صـــل  ه عليه وســـلم: 
 «.الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يف اآلخرة من الباي وقطيعة الرحم

 . من األخالق ما يتعلق رجملتمع:2

 ق وآداب  ايهة الناس، قال تعاىل: ))ال تدخلوا بيواتً ح  تستأنسوا وتسلموا عل  أهلها((.أ. حث عل  أخال

 أهلد ه عباده املؤمنني، أن ال يدخلوا بيوات غري بيوةم باري استئذان، فإن يف ملك عدة مفاسد: 

بصر " فبسبب اإلخالل به، منها ما مكره الرسول صل  ه عليه وسلم، حيث قال " إ ا جعل االستئذان من أجل ال
ي ع البصر عل  العوهات الخ داخل البيوت، فإن البيت لإلنسان يف سرت عوهة ما وهاابه، ىنزلة الثوب يف سرت عوهة 

ومنها: أن ملك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم رلشــــر ســــرقة أو غريها، ألن الدخول خفية، يدل عل    جســــده.
وا أي: يســـتأمنوا. مسي االســـتئذان اســـتئناســـا، ألن به  الشـــر، ومنع ه املؤمنني من دخول َتْأناســـُ غري بيوةم َح َّ َيســـْ

 حيصل االستئناس، وبعدمه  صل الوحشة. 

ب. يف جمال االقتصــــاد واملعامالت أمر رل ســــط والعدل، ومنع من احليلة والعدوان وأكل أموال الناس رلباطل، قال تعاىل: 
وما مكر يف اآلية من  الوا عل  الناس يستوفون* وإما كالوهم أو و نوهم خيسرون((.))ويل للمطففني* الذين إما اكت

الكيل والو ن هو مثال، في اس عليه كل ما لـــــــبهه، فكل من طلب ح ه كاماًل ممن هو عليه ومنع احلق الذي عليه 
ن  وجتــه ومينعهـا فــإنــه داخــل يف اآليــة الكرميــة، كمن يطلــب ح ــه من أوالده ومينعهم ح وقهم، ومن يطلــب ح ــه م

 ح وقها. 

ُ َ أيَُْمرُُكْم َأن ُتؤد واْ  اأَلَماَتتا إاىَل َأْهلاَها َوإاَما َحَكْمُتم  ج. يف جمال الســــــياســــــة واحلكم أيمر رلعدل واألمانة، قال تعاىل: }إانَّ ا
ُ َ ناعامَّا يَعاُظُكم باها إانَّ  ْلَعْدلا إانَّ ا ريًا { .َبنْيَ النَّاسا َأن َ ُْكُموْا را يعاً َبصا ُ َ َكاَن مسَا   ا

 . ُخُلق مع غري املسلم، وملك أبن يتحل  املسلم مع غري املسلم رلعدل واإلحسان وُحْسن ال ول واملعاملة. 3
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َُُّ َعنا  َهاُكُم ا ُطوا إالَْيهاْم إانَّ  الَّذايَن مَلْ يـَُ اتاُلوُكْم يفا الدا ينا َومَلْ خُيْراُجوُكْم مانْ  من ملك قوله تعاىل: ))ال يـَنـْ دااَيهاُكْم َأْن َترَب وُهْم َوتـُْ ســــــا
طانَي((. ََُّ حيُاب  اْلُمْ سا  ا

ُه أو َكلََّفُه فـَْوَق طَاقَتاها أو َأَخَذ منه لـــــيئا باَارْيا طايبا نـَْفٍس فََأَت حَ وقول الن   تَـَ صـــــَ يُ ُه يوم : ))أال من َاَلَم ُمَعاهاًدا أو انـْ  ا
 ((. اْل اَياَمةا 

 واملعاَهد هو الذي يعيش يف كنف اجملتمع املسلم مساملاً. 
 

 اثلثاً: أهنا أخالق مثالية واقعية:

 معىن كوهنا واقعية: أي أهنا عملية وقابلة للتطبيق، وال يستعصي عل  أحد اإلتيان هبا واالستمراه عليها.

معايل األموه، وتســـــع  للتحلي رلفاـــــا،ل وال يم، وال  ومعىن كوهنا مثالية: أهنا تســـــت يب لتطلعات َمْن نفســـــه أبيٌة تتوق إىل
 يرض  أن يكون كعامة الناس، ففسح الشاهع له يف ملك. 

إن األخالق اإلسالمية تدعو الناس إىل السمو، وتراعي نفسية البشر واحتياجاةم وقدهاةم عل  االهت ااب، كما تراعي ح هم 
 طالبهم ىا فوق طاقتهم، عماًل ب وله تعاىل: ))فات وا ه ما استطعتم((.يف أال يُعتَدق عليهم، ويف أن يُ تص هلم، فال ت

 من أمثلة الواقعية املثالية:

 أ. أن اجلا،ع اليعد خا،ًنا لألمانة إن سراق ليأكل. 

 . -حني ال ين يه من البطش إال الكذب  -ب. وال يعترب ا،ا،ف أو املكَره تقًاا للصدق إن كذب لين و 

ريعة اإلســـالمية أعطت املســـلم حق الدفاع عن نفســـه وهد الظلم عنه وعن ماله وعرضـــه، وأن يدفع الســـيئة ج. كما أن الشـــ
ىثلها،   تركت مساحة ملن ي وق عل   مل الظلم، حمتسباً أجره عل  ه ف ال تعاىل: ))وجزااب سيئة سيئة مثلها فمن 

 عف  وأصلح فأجره عل  ه((.
« وإما ما غاــــبوا هم يافرون»املافرة عند الااــــب يف معرض املدح ف ال:  -ســــبحانه -مكر: "-همحه ه–قال الشــــوكاين 

ألن التذلل ملن با ، ليس من صـــــــفات من جعل ه له العزة،  -أياـــــــا -كما مكر االنتصـــــــاه عل  الباغي يف معرض املدح
 تصاه عند الباي فايلة، كما أن العفو عند الااب فايلة". َوُاَّا اْلعازَُّة َولاَرُسولاها َولاْلُمْؤمانانَي. فاالن -سبحانه -حيث قال

 

 هابعاً: أهنا أخالق وسط:

 عيت الوسطية ىعىن: العدل وا،ريية والتوسط بني اإلفراا والتفريط.

 ومن ملك قوله عز وجل: ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً((.

خيلو منهج أو نظام يصـــــنعه البشـــــر من اإلفراا أو  وهذه ا،اصـــــية أكرب من أن ي ده عل    ي ها الع ل البشـــــري، وهلذا ال
التفريط وســــب طبيعة كل إنســــان، ولذلك فإن ال اده عل  إعطااب كل لــــياب يف الوجود ح ه هو ه الذي خلق كل لــــياب 

 ف دهه ت ديرًا.
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 ومن لواهد وسطية األخالق ما أييت:

ا قالت1  صــل  ه عليه وســلم بني أمرين إالَّ أخذ أيســرمها، ما مل ))ما ُخري ا هســول ه  :. حديث عا،شــة هضــي ه عنها أهنَّ
يكن إ ًا، فإن كان إ ًا كان أبعد النَّاس منه، وما انت م هســول ه صــل  ه عليه وســلم لنفســه، إال أن تُنَتهك ُحْرَمة ه 

 فينت م د هبا((.

صـــل  ه عليه وســـلم، وتذكر خل ني من عظيم خلق الرســـول  –هضـــي ه عنها  –ففي احلديث ت ص علينا عا،شـــة 
 أخالقه العالية، مها اختياه األسهل األيسر ما مل يكن حمرماً، وعدم االنت ام لنفسه ما مل تاش حماهم ه، فينت م د. 

. أن الشـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية أقرت التفاوت الفطري والعملي بني الناس، فليس كل الناس يف دهجة واحدة من حيث قوة 2
 ان، وااللتزام ىا أمر ه به من أوامر، واالنتهااب عما هن  عنه .اإلمي

فهناك مرتبة اإلســــــالم، ومرتبة اإلميان، ومرتبة اإلحســــــان وهي أعالهن، كما ألــــــاه إىل ملك حديث جربيل املشــــــهوه، 
لكرمي، وإىل هؤالاب ولكل مرتبة أهلها. وهناك الظامل لنفســه، وامل تصــد، والســابق ر،ريات، كما أهلــد إىل ملك ال رآن ا

يشري قوله تعاىل يف سوهة فاطر: ))  أوهثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادت فمنهم اامل لنفسه ومنهم م تصد ومنهم 
 سابق ر،ريات إبمن ه((.

ثها من األمة الخ اصــــطفاها ه من عباده، وأوه  -عل  تفاوت مراتبهم-فاآلية الكرمية جتعل هؤالاب األصــــناف الثالثة 
 الكتاب.

. ومن وســـــطية األخالق يف ال رآن أهنا مل تتصـــــوه يف أهل الت وق أن يكونوا ســـــاملني من كل عيب، بعيدين عن كل منب، 3
كأهنم هم مال،كة أطهاه، بل قدهت ح ي ة اإلنســان وطبيعته البشــرية، املركبة من الروح والطني، فإما كانت الروح تعلو 

 وفال املت ني عل  غريهم إ ا يف التوبة والرجوع إىل ه عند اهتكاب الذنوب. به مرة، فإن الطني يهبط به اتهة،

ةً  شــــَ َُُّ َومَلْ  قال تعاىل: ))َوالَّذايَن إاَما فـََعُلوا فَاحا تَـْاَفُروا لاُذنُوهبااْم َوَمن يـَْافاُر الذ نُوَب إاالَّ ا ََُّ فَاســــْ ُهْم مََكُروا ا َأْو َاَلُموا أَنُفســــَ
ر وا   َعَلٰ  َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن((ُيصا

ويبني ال رآن الكرمي مهمة األخالق ا،طرية مع اإلنســـــــــان منذ النشـــــــــأة األوىل، حني مكر توبة أبينا آدم، وأنه اثب إىل 
ا خلق هضي من أخالق اإلميان وهو االعتذاه عن ا،طأ، واالعرتاف به، واالفت اه إىل مواله ف ال هو و وجه: ))قاال هبن

 المنا أنفسنا وإن مل تافر لنا وترمحنا لنكونن من ا،اسرين((.

الذي أهلك إبليس،  -عز وجل-وي اهن ال رآن الكرمي هذا ا،لق خبلق ماــــاد له وهو االســــتكباه واإلراب عن أمر ه 
 وطرده من همحة ه عن سعتها. 

  اَك َواَل تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطا فـَتَـْ ُعَد َمُلوًما حمَُّْسوهًا((.. قوله تعاىل: ))َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْاُلوَلًة إاىَلٰ ُعنُ 5

يف اآلية هن  ه اإلنسـان أبن ميسـك إمسـاكاً يصـري به ماـي اً عل  نفسـه وعل  أهله، وال يوسـع يف اإلنفاق توسـيعا ال حاجة 
ن ملك مشــروعية التوســط، وهو العدل إليه ويث يكون به مســرفا، فهو هني عن جان  اإلفراا والتفريط. ويتحصــل م

 الذي ندب ه إليه. 

َُُّ إالَْيَك((. قوله تعاىل: ))َوابـَْتغا فايَما آاَتكَ  ن َكَما َأْحَسَن ا َيا ۖ َوَأْحسا نـْ يَبَك ماَن الد  َرَة ۖ َواَل تَنَس َنصا َُُّ الدَّاَه اآْلخا  ا
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امل كل واملشــــــــــاهب واملالبس واملســــــــــاكن والزواج، فإن لربك عليك  أي ال ترتك حظك من لذات الدنيا الخ أرحها ه من
 ح ا، ولنفسك عليك ح ا، وألهلك عليك ح ا، فأعط كل مي حق ح ه. وهذه هي وسطية اإلسالم يف احلياة. 

ــط ب ـ ــالق، ال يعين البينية مطل اً، أي: الوسـ ــي األخـ ــط فـ ـر أن التوسـ ـ ـا أن أمكـ ـ ــب هنـ ــن املناسـ ـــال ومـ ـاً، فـ ـ ـ ـني خل ني دا،مـ
 وسطية بني الصــــدق والكــــذب مــــثاًل. 
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 ا،امسة احملاضرة

 األخالق اكتساب وسا،ل
 

 األخالق :   اكتساب وسائل
 .اخلِلقة جنس ومن فطري كله  اخللق ألن تغريها، يتصور ال األخالق أن البعض يزعم

 :أبمور التصور هذا على اإلجابة وميكن

  .واخلطب واملواعظ الوصااي لبطلت ذلك صح ولو أنه. أ

 األســـــ  حىت بل اجلموح، والفر  كالكلب  واالنقياد والســـــياســـــة االســـــت نا  إىل االســـــتي ا  من نقل حيوان من وكم ممكن، البهيمة خلق تغري أن. ج
 الرايضة.و  ابلت ريب أخالقه تتغري أن ابإلنسان فأج ر لألخالق، تغيري ذلك وكل والقرد، والصقر والنمر

 وال متعــذرا   ليس ذلــك أن إال النفس، عليهــا طبعــت اليت األخالق تغيري البشــــــــــــــريــة الطبيعــة على مــا أثقــل أن ريــب ال إنــه مث
  .اخللق حسن يكتسب أن خالهلا من اإلنسان يستطيع متنوعة ووسائل ع ي ة، أسبااب هناك إن بل مست يال ،

 يلي: ما ذلك ومن
  العقي ة: سالمة: أوال  

 به ي ين وما معتق ، من يعتق ه وما فكر، من اإلنسان حيمله ملا مثرة -الغالب يف -فالسلوك جلل، وأمرها عظيم، العقي ة أنش إن
 .دين من

  .املعتق  يف خلل عن انتج هو إمنا السلوك يف واالحنراف

ا:  ))فقـــا  النـــار يف وهم ينالكـــافر  عن - تعـــاىل - هللا أخرب فقـــ  اخللق؛ وســــــــــــــو  الكفر بني هللا كتـــاب  يف الربط جـــا  وقـــ   مـــ 
ل ك ك م   ق ر   يف  ســ  لِ ني   ِمن   ن ك   ل    ق ال وا* ســ  ِكني   ن ط ِعم   ن ك   و ل   * ال م صــ  ني   م ع   َن  وض   و ك نَّا* ال ِمســ  ينِ  بِيـ و مِ  ن ك ذِ ب   و ك نَّا* اخل  اِئضــِ  ح ىتَّ * ال ِ 

ان    ال ي ِقني ((. أ َت 
ليمني: الذي أدى بنا إىل اإللقا  يف ســـقر، أننا يف ال نيا ل نقم أبدا  الصـــالة الواجبة علينا، ول نعط أي: قا  اجملرمون ألصـــ اب ا

 املسكني ما يست قه من عطا ، بل خبلنا عليه، وحرمناه حقوقه..

 جتناب شي  منها. يف ال نيا َنوض يف األقوا  السي ة ويف األفعا  الباطلة مع اخلائضني فيها، دون أن نتورع عن ا -أيضا -وكنا

 . وأصل اخلوض: ال خو  يف املا ، مث استعري للج ا  الباطل، ولألحاديث اليت ال خري من ورائها
 

  اخللق: حسن على املرتتبة اآلاثر يف التفكر: اثنيا  

 إليها والسعي ومتثلها، فعلها، إىل ال واعي أكرب من عواقبها، حسن واست ضار األشيا ، مثرات معرفة إن

عَّب ت فكلما  املر  فإن منشــــرحة، طائعة وتنقاد تلني، حين ذ فإهنا الثمار، مجيل من ابلصــــرب جتين وما اآلاثر، تلك فذكِ رها النفس ت صــــ 
 واكتساهبا نيلها عليه سهل املوفقون، غنمها غنيمة وأجل النفو ، اكتسبته ما أوىل من أهنا وأدرك األخالق، مكارم يف رغب إذا

 مماهتم وبع  حياهتم يف عليهم السلف أخالق آاثر يف النظر وميكنك

 والبغضة والن امة، واحلسرة املالزم، واهلم ال ائم، األسف من اخللق سو  جيلبه ما بتأمل وذلك: اخللق سو  عواقب يف كذلك  وانظر
 حماسنها إىل وينبعث األخالق، مساوئ عن يـ ق ِصر   أن إىل املر  ي عو فذلك اخللق، قلوب يف
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 الصاحلة والبي ة الصاحل ساجللي: اثلثا  

 .يصاحبه مبن التأثر ش ي    حوله، من مب اكاة مولع فاملر 

 .املستقيم الصراط عن تـ ن كُّب   عنهم واالستنكاف والتقوى، الصالح املر  تكسب وجمالستهم

 الصادقني((. مع وكونوا هللا اتقوا آمنوا الذين أيها اي: ))تعاىل هللا قا 

 سالما (( قالوا اجلاهلون خاطبهم وإذا هوان   األرض على ميشون الذين رمحنال وعباد: )) تعاىل وقا 

وعن أيب موسـى، عن الن  صـلى هللا عليه وسـلم، قا : من إمنا مثل اجلليس الصـاحل، واجلليس السـو ، ك امل املسـك، وانف، الكري، 
، وانف، الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن جت  رحيا ف امل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن جت  منه رحيا طيبة

 خبيثةمن.

قا  النووي: منفيه متثيله صـــــلى هللا عليه وســـــلم اجلليس الصـــــاحل يامل املســـــك، واجلليس الســـــو  بناف، الكري، وفيه فضـــــيلة جمالســـــة 
أهل الشر وأهل الب ع ومن يغتاب النا   الصاحلني وأهل اخلري واملرو ة ومكارم األخالق والورع والعلم واألدب، والنهي عن جمالسة

ر ه وبطالته وحنو ذلك من األنواع املذمومةمن.   أو يكثر ف ج 
 فسأ  نفسا ، وتسعني تسعة قتل رجل قبلكم كان  فيمن كان: من  قا  وسلم عليه هللا صلى هللا رسو  أن اخل ري، سعي  أيب عن و

 به فكمل فقتله، ال،: فقا  توبة؟ من له فهل نفســــا، وتســــعني تســــعة قتل إنه: فقا  فأَته راهب، على ف   األرض أهل أعلم عن
 بينه حيو  ومن نعم،: فقا  توبة؟ من له فهل نفس، مائة قتل إنه: فقا  عال، رجل على ف   األرض أهل أعلم عن ســـأ  مث مائة،
 سو ، فانطلق أرض فإهنا أرضك، إىل ترجع وال معهم، هللا فاعب  هللا يعب ون أانسا هبا فإن وكذا، كذا  أرض إىل انطلق التوبة؟ وبني
 بقلبه مقبال َتئبا جا : الرمحة مالئكة فقالت العذاب، ومالئكة الرمحة مالئكة فيه فاختصــــمت املوت، أَته الطريق نصــــف إذا حىت
 األرضني، بني ما اقيسو : فقا  بينهم، فجعلوه آدمي، صورة يف ملك فأَتهم قط، خريا يعمل ل إنه: العذاب مالئكة وقالت هللا، إىل
 الرمحةمن مالئكة فقبضته أراد، اليت األرض إىل أدىن فوج وه فقاسوه له، فهو أدىن كان  أيتهما فإىل

قا  النووي: منقا  العلما : يف هذا اســت باب مفارقة التائب املواضــع اليت أصــاب هبا الذنوب، واألخ ان املســاع ين له على ذلك 
ن يستب   هبم ص بة أهل اخلري والصالح والعلما  واملتعب ين الورعني، ومن يقت ى هبم وينتف ع ومقاطعتهم ما داموا على حاهلم، وأ

 بص بتهممن. 

 وقا  ابن حجر: منالتائب ينبغي له مفارقة األحوا  اليت اعتادها يف زمن املعصية، والت و  منها كلهامن. 
 

 رابعا : الق وة احلسنة:

 سو  هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثريا ((.))لق  كان لكم يف ر  قا  هللا تعاىل:

إن الق وة هي أعظم طرق اكتساب األخالق، فال ب  للطفل من ق وة يف وال يه وم رسته كي يتشرب األخالق اإلسالمية ويسري 
 ب  للمجتمع من ق وة يف قيادته ييث على هنجها، وال ب  للكبار من ق وة يف جمتمعهم تطبعهم بطابع اإلســــــــــــــالم وأخالقه، وال

 يتطلع إليها ويسري على منواهلا، وال ب  أن تكون ق وة اجلميع هي شخصية الرسو  صلى هللا عليه وسلم. 
 

 خامسا : الت ريب العملي واملمارسة التطبيقية:

،  وال ب  يف ب اية األمر من تكلف وجماه ة، وقســـــــــــر النفس على غري ما هتوى؛ فالعلم ابلتعلم واحللم ابلت ل م، والصـــــــــــرب ابلتصـــــــــــرب 
((. -صلى هللا عليه وسلم  -قا  واالستعفاف ابلتعف ف.  ه اَّللَّ ، ومن يتصرب  ي صربِ   : ))ومن يستعفف يعف ه اَّللَّ ومن يستغن ي غنه اَّللَّ
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 السادسة احملاضرة

 واجلزااب واملسؤولية ا،ل ي اإللزام
 

   . لية اخل ل قية، واجلزا  اخل ل قي، ببعضها ارتبط العلة ابملعلو ، فيكون اإللزام  أوال ، فترتتب عليه املسؤولية ، فيلزم منهما اجلزايرتبط اإللزام اخل ل قي، واملسؤو 

 وفيما أييت تعريف  موجز  بكٍل منها:

 عليه حتمل اليت والعوامل مصادره وذكر اخللقي، اإللزام تعريف 

 اخللقي : اإللزام تعريف
  واإلجياب. الفرض: اللغة يف اإللزام

 مذموم خ ل قٍ  اجتنابِ  أو حمموٍد، خ ل قٍ  ابمتثا  الشرع من صادر   تكليف  : أبنه اصطالحا   تعريفه وميكن 

 الرتك أو الفعل جانب ويف جازم، غري أو جازما   يكون أن من أعم التكليف وهذا

  الوال ين رب: واإلجياب احلتم سبيل على فعله املطلوب اخل ل قي السلوك مثا 

 املن وب وهو الطريق، عن األذى إماطة: واإلجياب احلتم سبيل على ليس ولكن فعله املطلوب ومثا 

 احلرام وهو واحلس ، الِكرب  : جازما   طلبا   تركه املطلوب ومثا 

 املكروه هوو  اإلان ، يف يتنفس أن أو واحٍ ، نفس يف املا  يشرب أن: احلتم سبيل على ليس ولكن تركه املطلوب ومثا 
  : اخللقي اإللزام مصادر

  الكرمي : القرآن: األو  املص ر

 اآليت : الن و على تنتظم آايته أن إذ اخللقي، لإللزام األساسي املص ر هو الكرمي القرآن يعترب

 .وشره خريه ق روال اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته هللا يف يعتق ه أن املكلف على جيب مبا تتعلق وهي االعتقاد آايت *

  .الرذائل من عنه ويتخلى الفضائل من به يت لى أن املكلف على جيب مبا تتعلق آايت* 

* آايت تتعلق مبا يصــ ر عن املكلف من أعما  وأقوا  وتصــرفات وهي على نوعني: العبادات، ويقصــ  هبا تنظيم عالقة اإلنســان 
ببعض ســـــــوا  كانت عالقات أفراد أو أمم أو مجاعات، وهذه تضـــــــم  بربه، واملعامالت ويقصـــــــ  هبا تنظيم عالقات النا  بعضـــــــهم

أخالقا  تتصـــل ابألســـرة، والقضـــا  ونظام احلكم، ومعامالت ال ولة اإلســـالمية، ومعامالت غري املســـلمني، كما تضـــم أخالقا تتصـــل 
 ابلنواحي املادية واالقتصادية. 

 النبوية : السنة: الثاين املص ر

 يلي : مما خيلو ال وسل م عليه هللا صل ى الرسو  عن ص ر ما

  اإلسالم أخالق من خلقا   يكون وابلتايل متبع، شرع فهذا اإلسالمي، املنهج بيان

 ذلك على قام إذا ملزم فهو اجلارية، العادات مبقتضى أو البشرية اخلربة مبقتضى عنه ص ر أو البشرية، طبيعته مبقتضى عنه ص ر ما
 االقت ا  فعله من املقصود أن على ي   دليل

 املسلمني . لعموم تشريعا   يعترب فال به، خاص أنه على ال ليل ود  عنه ص ر ما 
 وعليه: فإن ما يثبت ب ليل يقص  به التشريع العام واقت ا  املسلمني به فهو من قبيل اإللزام، ألنه قانون جيب اتباعه .

الن  صـــل ى هللا عليه وســـل م، واجملتمع اإلســـالمي املعاصـــر له،  ومهما يكن من أمر، فإن الســـنة زاخرة ابألخالق، وال غرو فهي حياة
  وألهنا مص ر تشريعي هلذه احلياة كانت ابلتوجيه مالزمة للقرآن، وابلتايل فإن اعتبارها مص ر اإللزام اخللقي أمر واجب.
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 املص ر الثالث: اإلمجاع:

رِج ت  لِلنَّاِ   أو عبادي، قا  تعاىل: ))ك نت م  خ ري   أ مَّةٍ إن دور اإلمجاع هو حسـم مشـكلة ج ي ة، ذات طابع أخالقي أو فقهي،  أ خ 
.))  َت  م ر ون  اِبل م ع ر وِف و تـ نـ ه و ن  ع ِن ال م نك ِر و تـ ؤ ِمن ون  اِبَّللَِّ

نفسهم ابإلميان منمي ح تعاىل هذه األمة وخيرب أهنا خري األمم اليت أخرجها هللا للنا ، وذلك بتكميلهم أل –رمحه هللا –قا  السع ي 
املســـــــــتلزم للقيام بكل ما أمر هللا به، وبتكميلهم لغريهم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر املتضـــــــــمن دعوة اخللق إىل هللا وجهادهم 

 «.على ذلك وبذ  املستطاع يف ردهم عن ضالهلم وغيهم وعصياهنم، فبهذا كانوا خري أمة أخرجت للنا 
 

  اخللقي : تزاماالل على حتمل اليت العوامل

 وخارجية : داخلية إىل تنقسم وهي عليه، وتعينه االلتزام، على املر  حتمل العوامل من مجلة هناك

  ال اخلية : العوامل

 والضمري والفطرة والعقل اإلميان: أربعة يف حصرها وميكن

 * احلمي ة ابألخالق االلتزام ىعل األثر أكرب هلا فإن اآلخر، وابليوم وبرساالته ابهلل اإلميان به ونعين: اإلميان

 عنه . أحجم   أليمة   أو ضارة   ستكون أهنا رأى وإذا عليه، أق   م   ومفي ة   انفعة   ستكون فعله عاقبة أن رأى إذا اإلنسان أن وذلك: *العقل
 .اخلارجية األطراف تت خل ول وشأهنا، ركتت إذا احلمي  واخل ل ق اإلميان إىل هتفو وجعلها الِفط رة، اإلنسان يف سب انه هللا غر  فق : *الِفط رة

سُّ  الذي اخلفي الشــعور ذلك به وي قصــ ( ال يين ابلوازع يســمى ما أو: )*الضــمري  الكف أو فعلٍ  ممارســة إىل وي فعه يناديه نفســه، أعماق يف املر    به حيِ 
 النفسي . واألل ابالنقباض يشعر يثح جتاهله، لو ما بعكس واللذة، ابلراحة عارم شعور يغمره لن ائه يستجيب وحني. عنه

 العوامل اخلارجية: 

 وميكن حصرها يف عاملني رئيسني:

اجملتمع: فإن األمة كلها مطالبة أبن تراقب أفعا  أبنائها وتصــــــــــــــرفاهتم، وَتخذ على ي  الظال والعابث، وإال ان  مجيعهم شــــــــــــــؤم *
 ن ظلموا منكم خاصة((.املعصية وشرها، كما قا  تعاىل: ))واتقوا فتنة ال تصينب الذي

الســــــــــلطة احلاكمة: إن أهم واجبات الســــــــــلطة احلاكمة )ويل األمر أو من ينوب عنه( هو محل  الناِ  على االلتزام ي ود الشــــــــــرع *
 احلنيف أمرا  وهنيا ، والت لي مبكارم األخالق، واالبتعاد عن الرذائل. 

 

 

 تعريف املسؤولية اخللقية، وذكر خصائصها.
 

 لية اخللقية:تعريف املسؤو 

املســـــــــــؤولية كلمة ح يثة االســـــــــــتعما ، ليس هلا وجود يف اســـــــــــتعماالت الفقها  املتق مني، إمنا هي تعبري اســـــــــــتعمله بعض الفقها  
 املتأخرين.

إن األخالق اإلســـــالمية قائمة على التكليف، ويعين هذا أن األخالق اإلســـــالمية قائمة على املســـــؤولية اليت تلزم اإلنســـــان ابلعمل 
 ي. اخللق

 يقص  ابملسؤولية: منحتمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية اإلجيابية والسلبية أمام هللامن . 

 اخللقية : املسؤولية شروط
 



22 

 :والبيان  اإلعالم -1

 أو فعال   عليه وواجب مفروض هو مبا اإلنســـان مإبعال إال يتم ال وهذا الغافلة، الضـــمائر تســـتيقظ حىت وذلك ال عوة، إليه تصـــل أن جيب اإلنســـان إن
 .به مكلف هو مبا عاملا   يكون أن الب  اإلنسان أن مبعىن تركا ،

 حتقيق أجل من الشـــرعية ابألوامر دائما يذكروهنم الذين الرســـل طريق عن وحقوقها بواجباهتا األمم وتعلم اإلنســـان يعلم أن اإلهلية احلكمة اقتضـــت وق 
 واإلعالم، والبيان اإلبالغ بع  إال لي اسب هللا كان  فما ذلك، على دالة القرآنية اآلايت وردت وق  ام،وااللتز  املس ولية

 كنا  وما: )) تعاىل قا  عليهم، شــــه ا  يكونوا وحىت والصــــالح التقوى إىل ل عوهتم واألنبيا  الرســــل هلم يرســــل أن دون القرى أهل ليعذب هللا كان  وما
 .رسوال (( نبعث حىت معذبني

 يرتكهم ل أنه سب انه فبني كتبه،  وإنزا  رسله، إبرسا  إليهم اإلعذار بع  إال عباده يعذب ال أنه ذكرمن  -هللا رمحه – الشوكاين قا 
 إبرســــــــــــا  إليهم اإلعذار بع  إال اآلخرة يف وال ال نيا يف ال يعذهبم ال أنه والظاهر عليهم، احلجة إقامة قبل يؤاخذهم وال ســــــــــــ ى،
 منالعلم. أهل من طائفة التق وبه الرسل،

 
 االلتزام الشخصي:   -2

ت   ى   ِسِه و م ن  تتسم املسؤولية اخللقية يف اإلسالم أبهنا ذات طابع شخصي فردي خالص، قا  هللا تعاىل: ))مَِّن اه  ت ِ ي لِنـ ف  ف ِإمنَّ ا يـ ه 
((.ض لَّ ف ِإمنَّ ا ي ِضلُّ ع ل يـ ه ا ۚ و ال  ت زِر  و ازِر ة  ِوز ر  أ خ    ر ى 

ففي اآلية إخبار عن الواقع يوم القيامة يف جزا  هللا تعاىل وحكمه وع له، أن النفو  إمنا جتازى أبعماهلا إن خريا  فخري، وإن شـــــــــرا  
  فشر، وأنه ال حيمل من خطي ة أح  على أح .

 

 النية )القص ( : -3

اخلطأ غري املقصـــــود؛ وذلك لع م اســـــته افها الشـــــر أو اإلنســـــان غري مســـــؤو  عن األعما  الالإرادية، وال هو مســـــؤو  عن الفعل 
اخلطأ. فاإلنسان ال حياسب على عمل إال إذا توافر القص  الكامل له، وهذا مص اق قوله سب انه وتعاىل: ))وليس عليكم جناح 

 فيما أخطأمت به ولكن ما تعم ت قلوبكم((.

إمنا »ضــروراي ، ومصــ اق هذا قو  رســو  هللا صــل ى هللا عليه وســل م:  وهكذا يظهر دور النية يف األخالق اإلســالمية ابعتبارها شــرطا  
 « .األعما  ابلنيات

  يفي  احل يث أن األعما  ال قيمة هلا إال ابلنية، وأن األعما  بنياهتا، وهذا يؤك  وجود النية كشرط لقيمة الفعل اخللقي .

 

 االختيار: حرية -4

 وال الفعل، لتنفيذ آلة إىل حتو  ق  يكون بذلك ألنه تصــــــرفه؛ مســــــؤولية يت مل ل مكرها   كان  فلو وإال فيه؛ را  خمتا إرادته، من انبعا   اخللق يكون أن أي
رِه   م ن   ِإالَّ  ِإمي انِهِ  بـ ع  ِ  ِمن اِبَّللَِّ  ك ف ر   م ن: ))تعاىل قا . إليه الفعل ي نســـــــــــب مي انِ  م ط م ِ ن   و قـ ل ب ه   أ ك  ر ح   مَّن و ل  ِكن اِبإل ِ رِ ابِ  شـــــــــــ  ر ا ل ك ف  ب   فـ ع ل ي ِهم   صـــــــــــ     غ ضـــــــــــ 

 ((. ع ِظيم   ع ذ اب   و هل  م   مِ ن اَّللَِّ 

  الن  : يقو  أيضا احل يث ويف ابإلميان، مطم نا   قلبه جي  مادام الكفر بكلمة نطق ولو املكره عن مرفوع اإلمث أن فبني
رِه و  وما والنسي ان   اخلطأ أميت عن و ض ع   اَّللَّ   إنَّ ))  )(عليه ااست ك 
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 أنواعه : وذكر اخللقي، اجلزا  تعريف

 اخللقي: اجلزا  تعريف

 ال نيا، يف أكان وســـوا   . الضـــمري كتأنيب  ابطنا   أم كالســـجن،  ظاهرا   اجلزا  هذا أكان ســـوا   . األخالقي الفعل على املرتتب األثر أو املكافأة هو: تعريفه
  اآلخرة . يف أم

 هي: أنواع ثالثة األخالقي للجزا 

 اإلهلي اجلزا  - 3. الشرعي اجلزا  -2.  داخلي نفسي اجلزا  -1

 
 األنواع : هلذه موجز تناو  يلي وفيما

 

 :املباشر  األخالقي اجلزا : أوال  

 الفشل. حالة يف األل وعن النجاح، حالة يف الرضا عن معربة أص ا  النفس يف حت ث ذلك وبع  هبا، وحيس يعرفها لقواع  طبقا   عمله اإلنسان يباشر

 ووخزه . َتنيبه أو الضمري، برضا يسمى ما وهو املعصية، عن  واألل الطاعة، عن  ابلرضا نفسه من املسلم يلمسه ال اخلي النفسي اجلزا  إن

 املؤمن((. فذلك سي ته وسا ته حسنته سرته من: ))فقا  اإلميان، عالمات من واعتربه الشعور ذلك عن  الرسو  أخرب وق 

 الشرعي: زا اجل: اثنيا  

 اثنيا . وغريهم أوال ، أنفسهم بذلك فيظلمون هللا، ح ود يتع ون الذين ألول ك اإلسالمية الشريعة أقرهتا اليت العقوابت تلك: الشرعي ابجلزا  املراد

 مها: أساسيتني مرتبتني فيه منيز أن ميكن اإلسالمي التشريع يف اجملازاة نظام يف وابلنظر

 ابلصلح. وال ابلعفو تسقط وال تعاىل، هللا حقوق من وهي. وصرامة ب قة الشرع ح دها اليت اجلزا ات هي: *احل ود

 فيها. ح  ال معصية أو جناية على القاضي يفرضها َتديبية عقوابت وهي: *التعزيرات

 

 

 

 اإلهلي: اجلزا : اثلثا  

ر  : ))هللا كتاب  من أمثلته ومن ال نيا، يف معجال   اإلهلي اجلزا  يكون ق  ان ت   قـ ر ي ة   م ث ال   اَّللَّ   ب  و ضــــــــــــــ  ِ نَّة   آ ِمن ة   ك  ا م ط م  ا أي  تِيه  لِ    ِمن   ر غ  ا   رِز قـ ه  انٍ  ك   م ك 
نـ ع ون ((. ك ان وا  مب ا و اخل  و فِ  اجل  وعِ  لِب ا    اَّللَّ   ف أ ذ اقـ ه ا اَّللَِّ  أبِ نـ ع مِ  ف ك ف ر ت    ي ص 

 ترجعون((. ال إلينا وأنكم عبثا   خلقناكم أمنا أف سبتم: ))تعاىل قا  ، رةاآلخ إىل اإلهلي اجلزا  يؤجل أو ميت  وق 
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 السابعة احملاضرة
 وسلم : عليه هللا صلى الن  أخالق من صور

 وهللا يشــا  من يؤتيه هللا فضــل وذلك األخالق؛ مبكارم لالتصــاف بتوفيقه وســلم عليه هللا صــلى حمم  خليله على تعاىل هللا تفضــل
  .العظيم الفضل ذو

 لعلى وإنك: ))تعاىل قوله ذلك من العزيز، هللا كتاب  من كثرية  آايت يف الصـــــــــــــفات مجيل من به يت لى ما بذكر ونوه عليه أثىن مث
 عظيم((. خلق
 يمعظ أبنه وسلم عليه هللا صلى خلقه ووصف فاضلة أخالق من املصطفى عليه كان  عما الكرمية اآلية هذه يف سب انه أخرب ق 

 وأك  ذلك بثالثة أشيا : 

 أ. ابألقسام عليه ابلقلم وما يسطرون. 

 ب. وتص يره أبن. 

 ج. وإدخا  الالم على اخلرب.

 وكلها من أدوات َتكي  الكالم.  
 ،وأخراهم دينهم يف ينفعهم ما على واحلرص ابملؤمنني والرأفة الرمحة من وســـــــلم عليه هللا صـــــــلى عليه نبيه جبل مبا ســـــــب انه نوه وق 
و    ج ا  ك م   ل ق    : ))إبرســــــاله املؤمنني على ممتنا ســــــب انه بقوله عليهم يشــــــق ما كل  من والتأل ك م   ِمن   ر ســــــ   ع ِنتُّم   م ا ع ل ي هِ  ع زِيز   أ نـ ف ســــــِ

  ر ِحيم ((. ر   وف   اِبل م ؤ ِمِنني   ع ل ي ك م   ح رِيص  

  .يه وسلم ، قالت : )كان خلقه القرآن( ص يح مسلموملا س لت عائشة رضي هللا عنها عن خلق الن  صلى هللا عل

قا  ابن كثري رمحه هللا يف تفســــريه: ومعىن هذا أنه صــــلى هللا عليه وســــلم صــــار امتثا  القرآن أمرا  وهنيا  ســــجية  له وخلقا  ... فمهما 
  والكرم والشـــــــــجاعة والصـــــــــفح واحللم وكل أمره القرآن فعله ومهما هناه عنه تركه، هذا ما جبله هللا عليه من اخل لق العظيم من احليا

  .هـخ لٍق مجيل. ا

 ونتخلق هبا، فنقت ي حياتنا، يف لنا نرباســـا   تكون لعلها وســـلم، عليه هللا صـــلى املصـــطفى أخالق من جوانب نســـتعرض أييت وفيما
 مبثلها:

 أواًل: صرب الن  صل  ه عليه وسلم:

 حكم الصرب:*

 ينقسم إىل مخسة أقسام:

و : صــــــرب واجب: كالصــــــرب على الطاعات، والصــــــرب عن اار مات، والصــــــرب على املصــــــائب اليت ال صــــــنع للعب  فيها: القســــــم األ
 كاألمراض، والفقر، وفق  األنفس واألموا  وغريها.

 : كالصرب عن املكروهات، والصرب على املست بات.القسم الثاين: صرب من وب
 أو سبع من يهلكه ما على يصرب أو ميوت حىت والشراب الطعام عن يصرب كمن:  تاار ما على كالصرب:  حمرم صرب :الثالث القسم
 حية.

 ب نه. بذلك يتضرر حىت والشراب الطعام عن يصرب كمن  :مكروه صرب: الرابع القسم
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 م ة والشــراب الطعام عن يصــرب كمن  وتركه، فعله بني خ ريِ   الطرفني مســتوي فعلٍ  كل  عن الصــرب وهو: مباح صــرب: اخلامس القســم
 يسرية.
 الصرب: أنواع

 لشـــــــــــهوات قي  هلل والعبودية القيود، من تنفر بطبعها النفس ألن ابلعوائق؛ ملي ة تعاىل هللا إىل الطريق: هللا طاعة على الصـــــــــــرب -1
 اصطبار. إىل حيتاج وهذا مجاحها، وكبح ترويضها، من فالب  وسهولة، بيسر هللا أمر على تستقيم ال فالنفس ولذلك النفس؛

 أثقل. عليه الصرب كان  واملرا ، والكذب الغيبة من اللسان كمعاصي  فعله يتيسر مما كان  فإن: واارمات املعاصي عن الصرب -2

 . الصرب على املصائب وأق ار هللا املؤملة: ال أح  يسلم من آالم النفس، وأمراض الب ن، وفق ان األحبا ، وخسران املا .3 

 .  فاجر، وال مؤمن وال كافر، ولكن املؤمن يتلقَّى هذه املصائب برضى  وطمأنينةوهذا ما ال خيلو منه بـ ر  وال
 منها: أذكر تعاىل، هللا عن  فيما ورغبته صربه، على ت   هللا إىل ال عوة يف مواقف - وسلم عليه هللا صلى - حمم  للن  إنه مث

موا. أ  صــــابر اثبت - وســــلم عليه هللا صــــلى - والن  والكهانة، الكذبو  والســــ ر، ابجلنون، - وســــلم عليه هللا صــــلى - الن َّ  اهتَّ
 وإظهاره. ل ينه، النصر هللا من يرجو حمتسب

 - الن  وجه ج رِح  : فقا  أح  يوم - وسلم عليه هللا صلى - الن  جرح عن س  ل   أنه - عنه هللا رضي - سع  بن سهل عن. ب
ِسر ت - وسلم عليه هللا صلى ِشم   رابعيته، وك   رضي - وعلي   ال م، تغسل عنها هللا رضي فاطمة فكانت رأسه، على البيضة توه 
 ال م. فاستمسك ألزقته مث رمادا ، صار حىت فأحرقته حصريا   أخذت كثرة  إال يرت  ال ال م رأت فلما ميسك، - عنه هللا

 يوم عليك أتى هل: ))وســلم عليه هللا ىصــل للن  قالت أهنا ح ثته وســلم عليه هللا صــلى الن  زوج عنها هللا رضــي عائشــة عن. ج
 بن على نفســــي عرضــــت إذ العقبة يوم منهم لقيت ما أشــــ  وكان لقيت، ما قومك من لقيت لق : منقا  أح ؟ يوم من أشــــ    كان
بين فلم ك ال ،  عب  بن ايليل عب  ، أردت، ما إىل جي   تفرفع الثعالب بقرن وأان إال أســــــــــــــتفق فلم وجهي على مهموم وأان فانطلقت 

 عليك، رد وا وما لك، قومك قو  مسع ق  هللا إن: ))فقا  فنادى ،منجربيل فيها فإذا فنظرت أظلتين، ق  بســـــــ ابة أان فإذا رأســـــــي،
 فيما ذلك: فقا  حمم ، اي: ))قا  مث علي فســــــــــــــلم اجلبا  ملك فناداين فيهم، شــــــــــــــ ت مبا لتأمره اجلبا  م ل ك إليك هللا بعث وق 

 وح ه يعب ه م ن أصالهبم ِمن هللا خيرج أن أرجو بل: منوسلم عليه هللا صلى الن  فقا  األخشبني عليهم أطبق أن ش ت إن ش ت،
 شي ا  من به يشرك ال

فانظر إىل صــــرب الن  صــــلى هللا عليه وســــلم وحلمه، ال م يســــيل من عقبيه الشــــريفني، ويســــأله مل ك اجلبا  إن كان يري  أن يطبق 
 ع إىل هللا سب انه، وي عوه أن خيرج ِمن  أصالهبم م ن  يعب ه وح ه، ال يشرك به. عليهم األخشبني يفعل، ومع ذلك يتضر 

 وسلم: عليه ه صل  الن  ل اعة: اثنياً 

 املواضـــع يف اإلنســـان جينب ال حىت اخلوف مثريات عن النفس ضـــبط وفيها والوغى، القتا  ســـاحات يف صـــرب الشـــجاعة أن الشـــك
 ق وة خري وســـلم عليه هللا صـــلى الن  أن اإلنســـان جي  األمثلة هذه ومن شـــر ا، ويكون اجلنب افيه ويقبح الشـــجاعة فيها حتســـن اليت
 ومخســني ســت ا أرســل وق  والبيان، وال عوة والســنان، والســيف، واللســان، ابلقلب،: هللا ســبيل يف جاه  وهلذا ذلك؛ يف مثا  وخري
 غزواته. نم تسع يف بنفسه وقاتل غزوة، وعشرين سبع ا بنفسه وقاد سرية،
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 الفرق بني الشجاعة والقوة:

 .كثري من النا  تشتبه عليه الشجاعة ابلقوة ومها متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عن  النواز  وإن كان ضعيف البطش

الص ابة وكان الص يق رضي هللا عنه أشجع األمة بع  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم وكان عمر وغريه أقوى منه، ولكن برز على 
كلهم بثبات قلبه يف كل موطن من املواطن اليت تزلز  اجلبا ، وهو يف ذلك اثبت القلب، ربيط اجلأ ، يلوذ به شــجعان الصــ ابة 

 وأبطاهلم، فيثبتهم، ويشجعهم. 
 ومن صور شجاعته صلى هللا عليه وسلم: 

وحنن نلوذ برســو  هللا صــلى هللا عليه وســلم وهو أقربنا  قا : ))لق  رأ يـ تـ ن ا يوم ب ر، -رضــي هللا عنه  -عن علي بن أيب طالب  -1
 إىل الع و، وكان من أش  النا  يوم ذ أبسا((. 

كنا إذا محي البأ ، ولقي القوم  القوم  اتقينا برسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فال يكون أح ان »قا :  -رضي هللا عنه  -وعنه  -2
 «.أدىن إىل القوم منه

 فزع ولق  النا ، وأشـــجع النا ، وأجود النا ، أحســـن وســـلم عليه هللا صـــلى الن  منكان: قا  - عنه هللا رضـــي - أنس عن -3
: يقو  وهو الصــوت، إىل النا  ســبق ق  وســلم عليه هللا صــلى الن  فاســتقبلهم الصــوت، ِقب ل   النا  فانطلق ليلة، ذات امل ينة أهل
 لب رمن إنه أو ير ا، وج ته لق : منفقا  سيف، عنقه يف سرج، عليه ما يعر  طل ة أليب فر  على وهومن تراعوا ل تراعوا، لمن
ووىل املســـــــــلمون م برين، طفق  -يعين يف حنني  -. قا  العبا  بن عب  املطلب رضـــــــــي هللا عنه: ملا التقى املســـــــــلمون والكفار 4

أال تســرع، وكان يقو  حين ذ: منأان الن  ال الرســو  صــلى هللا عليه وســلم يركض بغلته حنو الكفار، وأان آخذ بلجامها أكفها إلرادة 
 كذب، أان ابن عب  املطلبمن.

  

 

 اثلثاً: عفو الن  صل  ه عليه وسلم:

 كما  اإلنسان أن يعفو عمن ظلمه، والعفو إمنا يكون عن  الق رة على االنتقام، فأنت تعفو مع ق رتك على االنتقام ألمور:

 ن ممن عفا وأصلح فأجره على هللا.أ. رجا  ملغفرة هللا عز وجل ورمحته فإ

 ب.  إلصالح الود بينك وبني صاحبك. 
 الفرق بني العفو والصفح:

فح أبل  من العفو فق  يعفو اإلنســـــان وال يصـــــفح، وصـــــف ت عنه: أوليته صـــــف ة  فح والعفو متقارابن يف املعىن، إال  أن  الصـــــ  الصـــــ 
 مجيلة. 

 :ومن صور عفوه صلى هللا عليه وسلم

يف أ ح  ، وحزَّب األحزاب يوم  -صــــــلى هللا عليه وســــــلم  -أيب ســــــفيان الذي فعل ما فعل، وأدمى كب  رســــــو  هللا عفوه عن  -1
صلى هللا عليه  -وانصر القبائل  ض ه، وعلى الرغم من كل ذلك يعفو عنه الن ُّ  -صلى هللا عليه وسلم  -اخلن ق ض  رسو  هللا 

خر به، وما كان يطمع يف أكثر من أن يـ ه ب له حياته، وال يضرب عنقه، جزا  ما آذى يوم فتح مكة، بل مينُّ عليه مبا يف -وسلم 
مين ه العفو  وزايدة؛ إذ يقو : ))من دخل دار أيب ســــــفيان فهو  -صــــــلى هللا عليه وســــــلم  -به املســــــلمني، ولكن الرســــــو  األكرم 

 آِمن((. 
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 وجلس منتصــر ا، - وســلم عليه هللا صــلى - هللا رســو  دخلها ينماح مكة، فتح يوم صــوره أروع يف املق رة عن  العفو   ويتجلَّى -2
 وقاتلوه، بل ه من وأخرجوه آذ و ه الذين قريش مبشـــــركي اليوم فاعل هو ما ينتظرون إليه شـــــاخصـــــة والعيون حوله والنا  املســـــج  يف

 اذهبوا: ))- وســــــــــــلم عليه هللا ىصــــــــــــل - قا  حيث عفوه؛ ويظهر أخالقه، مكارم   فتظهر منجى؛ وال هلم ملجأ ال أمامه هم واآلن
 الطُّل قا ((. فأنتم

 ول عنه فعفا - وســـــلم عليه هللا صـــــلى - الن َّ  ســـــ   ر الذي اليهودي األعصـــــم بن لبي  عن - وســـــلم عليه هللا صـــــلى - عفوه -3
 شرًّا((. أ ثري أن وكرهت هللا ، شفاين: ))بقوله - وسلم عليه هللا صلى - اكتفى وإمنا يعاقبه،

 املسمومة الشاة   أه ت ه اليت اليهودية عن وعفوه -4 .
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 احملاضرة الثامنة
 اتبع صوه من أخالق الن  صل  ه عليه وسلم

 
 هابعاً: تواضع الن  صل  ه عليه وسلم:

العملية مثاال  حيا  فذا  يف التواضــــع، وخفض اجلناح، ولني  -صــــلى هللا عليه وســــلم  -لق  كانت ســــرية الرســــو  . 1
مساحة النفس، حىت إنه كان ليمر على الصــبيان يلعبون، فال حتجبه النبوة واملنزلة العظمى اليت خصــه اجلانب، و 

فق  ذكر أنس  هللا هبا من بني النا  مجيعا  من أن يســـــلم على أول ك الصـــــبيان، ويهش هلم، ويتبســـــط معهم. 
 يفعل ذلك((.  - عليه وسلم صلى هللا -))كان الن  :رضي هللا عنه أنه مر على الصبيان فسلم عليهم، وقا 

أن األمة من إما  امل ينة كانت َتخذ  -صـــلى هللا عليه وســـلم  -. ويروي أنس رضـــي هللا عنه من تواضـــع الن  2
 فتنطلق به حيث شا ت، يقضي هلا حاجتها. -صلى هللا عليه وسلم  -بي  الن  

 كراع لقبلت((.  . ))لو دعيت إىل ذراع أو كراع ألجبت، ولو أه ي إيل ذراع أو3
 

 :صوه من أخالق أصحاب الن  صل  ه عليه وسلم 

حرص الصــ ابة رضــوان هللا عليهم على التزام آداب ومبادئ مهمة كان هلا عظيم األثر يف حســن احلفظ ومتام الضــبط 
 وق رهتم يف تبلي  دعوة هللا للنا ، ومن هذه اآلداب واألخالق:

 

 تماع:أواًل: اإلنصات التام وحسن االس
فق  كان رســو  هللا صــلى هللا عليه وســلم أجل يف نفو  الصــ ابة وأعظم من أن يلغوا إذا حت ث، أو ينشــغلوا 
عنه إذا تكلم، أو يرفعوا أصـــــــواهتم يضـــــــرته، وإمنا كانوا يلقون إليه أمساعهم ويشـــــــه ون عقوهلم وقلوهبم، وحيفزون 

 ذاكرهتم. 
» حل يث عن ســـريته صـــلى هللا عليه وســـلم يف جلســـائه قا : يف ا -رضـــي هللا عنه  -فعن علي بن أيب طالب 

 «... وإذا تكلم أطرق جلساؤه، كأمنا على رؤوسهم الطري، فإذا سكت تكلموا ... 
 

 اثنياً: ترك التنا ع وعدم م اطعة املتحدث ح  يفر : 
ني على سهولة الفهم، وهذا من متام األدب، املفضي إىل ارتياح مجيع اجلالسني، وإقبا  بعضهم على بعض، واملع

 والتعلم. 
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قا : )ال يتنازعون عن ه احل يث، من تكلم عن ه أنصـــــتوا  -رضـــــي هللا عنه  -ففي ح يث علي بن أيب طالب 
 له حىت يفرغ، ح يثهم عن ه ح يث أوهلم .. (.

 

 اثلثاً: ترك التنطع وعدم السؤال عن املتشابه:
 ن ذلك وتش ي ه على املتنطَّعني، هنيه عن جمالستهم. وذلك تطبيقا  لت ذير الن  صلى هللا عليه وسلم م

فعن عائشــــــة رضــــــي هللا عنها قالت: تال رســــــو  هللا صــــــلى هللا عليه وســــــلم هذه اآلية: )ه و  الَِّذي أ نـ ز    ع ل ي ك  
اهِب ات  ف أ مَّا الَّذِ  ت  حمُّ ك م ات  ه نَّ أ مُّ ال ِكت اِب و أ خ ر  م ت شــــــــ  اب ه  ِمن ه  ال ِكت اب  ِمن ه  آاي  ين  يف قـ ل وهِبِم  ز ي    فـ يـ تَِّبع ون  م ا ت شــــــــ 

خ ون  يف ال ِعل ِم يـ ق ول   ن ِة و اب ِتغ ا   َت  ِويِلِه و م ا يـ ع ل م  َت  ِويل ه  ِإالَّ هللا  و الرَّاســِ ون  آم نَّا بِِه ك ل  مِ ن  ِعن ِ  ر ب ِن ا و م ا ي ذَّكَّر  اب ِتغ ا   ال ِفتـ 
فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشـــابه منه فأول ك الذين »أ ول و األل ب اِب( فقا  رســـو  هللا صـــلى هللا عليه وســـلم:  ِإالَّ 

 «مسى هللا فاحذروهم
 

 هابعاً: يؤثرون عل  أنفسهم.
 اإليثار: أن يق م غريه على نفسه يف النفع له وال فع عنه. 

صلى هللا عليه وسلم، فبعث إىل نسائه فقلن: ما معنا إال املا ،  فعن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن رجال  أتى الن 
، فقا  رجل من األنصار: أان، فانطلق به إىل «من يضم أو يضيف هذا»فقا  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم: 

امرأته، فقا : أكرمي ضـــيف رســـو  هللا صـــلى هللا عليه وســـلم، فقالت: ما عن ان إال قوت صـــبياين، فقا : هي ي 
عامك، وأصــــب ي ســــراجك ونومي صــــبيانك إذا أرادوا عشــــا ، فهيأت طعامها، وأصــــب ت ســــراجها، ونومت ط

 صبياهنا، مث قامت كأهنا تصلح سراجها فأطفأته، فجعال يراينه أهنما أيكالن، 
ضــــ ك هللا الليلة، أو عجب، من »فباَت طاويني فلما أصــــبح غ ا إىل رســــو  هللا صــــلى هللا عليه وســــلم، فقا : 

فأنز  هللا: }ويؤثرون على أنفســــــــــهم ولو كان هبم خصــــــــــاصــــــــــة ومن يوق شــــــــــح نفســــــــــه فأول ك هم « لكمافعا
 املفل ون{.

 
 خامساً: علو مهتهم يف طلب العلم:

 :الص ابة رضي هللا عنهم ق  ضربوا لنا أروع األمثلة يف اهلمة العالية يف طلب العلم، وإليك بعض ا من النماذج
ه، قا : يقولون: إن أاب هريرة يكثر احل يث، وهللا املوع ، ويقولون: ما للمهاجرين . عن أيب هريرة رضـــــــــــــي هللا عن1

واألنصـــــار ال حي ثون مثل أحاديثه؟ وإنَّ إخويت من املهاجرين كان يشـــــغلهم الصـــــفق ابألســـــواق، وإن إخويت من 
لم على مل  بطين، األنصـــار كان يشـــغلهم عمل أمواهلم، وكنت امرأ مســـكين ا ألزم رســـو  هللا صـــلى هللا عليه وســـ

 فأحضر حني يغيبون، وأعي حني ينسون، 
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وقا  الن  صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم يوما  : ))لن يبســـــــط أح  منكم ثوبه حىت أقضـــــــي مقاليت هذه، مث جيمعه إىل 
ا((، فبســـــطت منرة ليس علي ثوب غريها، حىت قضـــــى الن  صـــــلى هللا عليه  صـــــ ره فينســـــى من مقاليت شـــــي  ا أب  

 مجعتها إىل صـــ ري، فو الذي بعثه ابحلق، ما نســـيت من مقالته تلك إىل يومي هذا، وهللا لوال وســـلم مقالته، مث
ا  ))إن الذين يكتمون ... الرحيم((.   :آيتان يف كتاب هللا، ما ح َّثتكم شي  ا أب  

: هلم . عن ابن عبا  رضـــــــي هللا عنه قا : )ملا قبض رســـــــو  هللا صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم قلت لرجل من األنصـــــــار2
فلنسأ  أص اب رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم فإهنم اليوم كثري، فقا : واعجب ا لك اي ابن عبا ! أترى النا  
يفتقرون إليك ويف النا  من أصـــــــ اب رســـــــو  هللا صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم من فيهم؟ قا : فرتكت ذاك وأقبلت 

حل يث عن الرجل فآيت اببه وهو قائل فأتوس  أسأ  أص اب رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم، وإن كان يبلغين ا
ردائي على اببه يسفي الريح علي من الرتاب، فيخرج فرياين فيقو : اي ابن عم رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم ما 
جا  بك؟ هال  أرســلت إيل  فآتيك؟ فأقو : ال، أان أحقُّ أن آتيك، قا : فأســأله عن احل يث، فعا  هذا الرجل 

 .رآين وق  اجتمع النا  حويل يسألوين، فيقو : هذا الفىت كان أعقل مين(األنصاري حىت 
 

 سادساً: ال ناعة والرضا رليسري:
لق  ســــار صــــ ابة رســــو  هللا صــــلى هللا عليه وســــلم، على ما كان عليه واتبعوا آاثره، و لقوا أبخالقه، وعاشــــوا 

اإلســــــالم وجا هتم الغنائم وفتح هللا عليهم، فلم تؤثر التقشــــــف والزه  يف أو  أمرهم نظرا  لقلة ذات الي ، مث انتشــــــر 
هذه األموا  اليت اكتســــــبوها من الغنائم على زه هم، بل اســــــتمروا على ما هم فيه من قناعة وتقشــــــف، وهنا نذكر 

 بعض النماذج من قناعة الص ابة وبع هم عن الطمع:
فلما افتتح صلى هللا عليه وسلم قريظة أصبنا . عن عائشة قالت: )من ح ثكم أان كنا نشبع من التمر فق  كذبكم 1 

 شي ا  من التمر والودك(.
. عن أيب هريرة، قا : )لق  رأيت ســـــبعني من أصـــــ اب الصـــــفة ما منهم رجل  عليه ردا  ، إما إزار  وإما كســـــا  ، ق  2

 أن ترى عورته(.  ربطوا يف أعناقهم، فمنها ما يبل  نصف الساقني، ومنها ما يبل  الكعبني، فيجمعه بي ه، كراهية
 

 سابعاً: تعاملهم مع الااب:
  روي أن رجال  قا  لعمر: إنك ال تقضــــــي ابلع  ، وال تعطي احلق. فغضــــــب وامحر وجهه، قيل له: اي أمري

املؤمنني، أل تســـــــــــــمع أن هللا يقو : خــذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلــاهلني وهــذا جــاهــل، فقــا : 
 ص قت، فكأمنا كان انرا  فأطف ت. 

   كالما ، فقا : اي هذا ال تغرقن يف ســبنا ودع للصــلح موضــعا فإان   -رضــي هللا عنه -أمسع رجل أاب ال ردا
 ال نكافئ من عصى هللا فينا أبكثر من أن نطيع هللا فيه. 
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 احملاضرة التاسعة

 تعريف املهنة، ومكر األلفاظ ال ريبة واملرادفة هلا
 

  :تعريف املهنة 
 ق ابخل مة والعمل. يقا : كان يف مهنة أهله، أي: يف خ متهم. وخرج يف ثياب مهنته، أي: يف لغة: احلذ

 ثياب خ مته اليت يلبسها يف أشغاله وتصرفاته. 
  صــــــت يف االصــــــطالح املعاصــــــر: مبجموعة األعما  واملهارات اليت يقوم هبا الفرد، مرتبطة بنظام وق  خ صــــــِ 

 وكي.معريف أكادميي متخصص، ونظام مهاري سل
  أو: هي عمٌل راٍق يجمع بين المعرفة األكاديمية المتخصصصصصصصصصصةة والخبرق التهبي ية ل ا

 في الميدان. كالهبة وال ندسةة والتدريسة والمحاسبةة وال ضاء.

 

 

:األلفاظ ال ريبة واملرادفة ملعىن املهنة 
 هناك ألفاظ قريبة أو مرادفة ملعىن املهنة، اذكر منها:

ف املعاصــــر على األعما  الي وية اليت حتتاج إىل ت ريب قصــــري، ســــوا   أكان العمل  لة أم بغري احلرفة: وتطلق يف العر 
 آلة. 

الوظيفة: كيان نظامي يتضــــمن جمموعة من الواجبات واملســــؤوليات توجب على شــــاغلها التزامات معينة، مقابل متتعه 
 ابحلقوق واملزااي الوظيفية. 

 إنتاجي يف وظيفة أو مهنة أو حرفة.العمل: ما يقوم به اإلنسان من نشاط 
  فكل جهد وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معاً يعد عماًل يف نظر اإلســـــــــــالم، فعامل املصـــــــــــنع

 ومديره، واملواف يف الدولة، والتاجر، وصاحب األهض، والطبيب، واملهندس، كل هؤالاب عمال. 
 ل وليس كل عمل مهنةذ ألن املهنة ت تاـــي والذي يظهر أن هناك فرقاً بني العمل واملهنة فكل مهنة عم

اإلت ان واملعرفة الدقي ة خبالف العمل ، ف د يعمل اإلنسان يف عمل ال يت نه فال ميكن أن نسميه ممتهناً 
 له ح  يت نه إال أن يت وَّ  يف ملك . 
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 أهمية العمل في اإلسالم

:أمهية العمل يف اإلسالم 
 :يف اإلسالم ما أييت من أهم األمور اليت توضح أمهية العمل

أن هللا تعاىل امنت على عباده أبن جعل هلم األرض مذللة ومنبسطة؛ ليستفي  من فيها مبا فيها ويعملوا لي صلوا . 1
 الكفاية.

 ((.  و إِل ي ِه النُّش ور   ۖيف م ن اِكِبه ا و ك ل وا ِمن رِ ز ِقهِ  ذ ل وال  ف ام ش وا سب انه وتعاىل: ))ه و  الَِّذي ج ع ل  ل ك م  األ  ر ض   -ا  هللا ق
. أن هللا قص  علينا يف كتابه الكرمي أحوا  األنبيا  عليهم الســـالم الذين كانوا حيرصـــون على طلب الرزق والعمل، 2

 من أجل كسب احلاجات األساسية، ومن أمثلة ذلك:
ِإين   وتعاىل : ))ق ا   ســـب انه  -موســـى عليه الصـــالة والســـالم الذي رعى الغنم على رجل م ين، فقا  هللا  أ. 

ر ا ف ِمن  ِعنِ ك  و م ا أ رِي    أ رِي   أ ن  أ نِك  ك  ِإح   ى ابـ ن يت َّ  ِ ع ل ى  أ ن َت  ج ر ين مث  اين  ِحج ٍج ف ِإن  أ مت  م ت  ع شــــــ  ه ات ني 
 أ ن  أ ش قَّ ع ل ي ك  س ت ِج  ين ِإن ش ا   اَّللَّ  ِمن  الصَّاحِلِني ((.

 -هللا داود عليه الصــــــالة والســــــالم الذي كان يعمل صــــــانعا  لل روع من أجل بيعها. فقا  هللا  ب. كذلك ن 
ن اه   -سب انه وتعاىل  ع ة  ل ب و ٍ  عنه: ))و ع لَّم  ِصن ك م مِ ن أب  ِسك م  ۖ فـ ه ل  أ نت م  ش اِكر ون ((. ص نـ   لَّك م  لِت   

كسب ي ه؛ ألن ن  هللا مع علو درجته اختار هذه احلرفة ، وفيه إشارة إىل أن كل أح  ال ينبغي أن يتكرب  عن  
 فلو كان الرزق يتأتى ب ون عمل جللس هؤال  األنبيا  عليهم السالم، وأَتهم رزقهم وهم يف بيوهتم. 

الذي عرف أمهية العمل منذ صــــــــغره فعمل راعيا  لألغنام عن   -صــــــــلى هللا عليه وســــــــلم  -ج. رســــــــولنا حمم  
  .-رضي هللا عنها -امال  يف التجارة مع خ جية بنت خويل   مشركي مكة، وكذلك ع

كِ 3 ذ ِع  . أن هللا تعـــاىل حـــث على الســـــــــــــعي والعمـــل، وابتغـــا  الرزق، أال ترى إىل قولـــه تعـــاىل ملرمي: ))و ه زِ ي إِل يـــ  ِبــِِ
ل ةِ  ِنيًّا النَّخ  جلذع؛ ولكنه تعاىل أراد أن جيعل لو شا  ألسقط عليها الرطب من غري هز ا ((. ت س اِقط  ع ل ي ِك ر ط ب ا ج 

 لكل شي  سببا : فجعل سبب الرزق: السعي وال أب. 
. إن طرق كســـــــــب املا  كثرية كالوراثة واهلبة والصـــــــــ قة؛ وكاالشـــــــــتغا  يف عمل حكومي يتقاضـــــــــى يف نظريه أجرا ؛ 4

املر  ما كان من عمل  وكالتجارة والزراعة والصـــناعة، وق  بني الرســـو  صـــلى هللا عليه وســـلم أن خري طعام أيكله
ي ه، فالذي يشتغل بي ه، ويك ح بب نه ويستج ي الرزق من عرق جبينه وأيكل من إنتاجه خري ممن أيكل من 

فعن املق ام رضي هللا عنه عن الن   صلى هللا عليه وسلم قا :  تركة موروثة، أو هبة مبذولة، أو ص قة تعطى له.
الم كان أيكل من عمل ))ما أكل أح  طعاما  قط  خريا  من أن أي كل من عمل ي ه، وإن  ن   هللا داود عليه الســــ 

 «.  ي ه
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لق  ذكر رســو  هللا صــلى هللا عليه وســلم أن ن  هللا داود عليه الســالم كان أيكل من عمل ي ه إذ كان يصــنع 
 ه. ال روع احلربية، وق  سخر هللا له اجلبا  والطري واحل ي ، ومع ذلك ل يستنكف من العمل بي 

مث إن احلكمة يف  صــــيص داود ابلذكر كما ذكر بعض العلما  هي: أن اقتصــــاره يف أكله على ما يعمله بي ه 
 وإمنا ابتغى األكل من طريق األفضل.  -كما قا  هللا تعاىل-ل يكن من احلاجة ألنه كان خليفة يف األرض 

 
 شروط العمل في اإلسالم 

:لروا العمل يف اإلسالم 
 : أن يكون العمل مشروًعا: الشرا األول

 جيب أن يكون العمل بذاته واهل ف منه غري حمرم شرعا ، فالطيب احلال  هو األسا  الذي يقوم عليه طلب الرزق.
ه   • ت م  ِإايَّ ك ر وا َّللَِّ ِإن  ك نـ  ا ر ز قـ نـ اك م  و اشـــــــــــــ  ا الّـَِذين  آم ن وا ك ل وا ِمن  ط يِ بـ اِت مـ  ع بـ   ون {، وقـا   تـ  قـا  تعـاىل: }اي  أ يُـّهـ 

.} أ ل ون ك  م اذ ا أ ِحلَّ هل  م  ق ل  أ ِحلَّ ل ك م  الطَّيِ ب ات   تعاىل: }ي س 
وألن الكسب املباح هو الذي يبارك لإلنسان فيه، قا  صلى هللا عليه وسلم:    ) من أيخذ ماال  يقِ ه يبار ك  •

 يشبع (.له فيه، ومن أيخذ ماال  بغري حقه فمثله كمثل الذي أيكل وال 
 فبنااب عل  ما سبق حيرم ما أييت:

{، وعن جابر  و   اَّللَِّ  أ. التعامل ابلراب؛ ألنه حمرم لقوله ســــــب انه: }مي    ق  اَّلل   ال ر اب  آِكل  الر اب   قا : ))ل ع ن  ر ســــــ 
ي ِه و ق ا   ه م  س و ا  ((.  و م وِكل ه  و ك اتِب ه  و ش اِه  

ت ال وا  ع ل ى النَّاِ  ب. اكتساب املا  ابلغش؛ كا لتطفيف يف الكيل وحنوه، قا  سب انه: }و ي ل  ل ِل م ط فِ ِفني . الَِّذين  ِإذ ا اك 
تـ و ف ون . و ِإذ ا ك ال وه م  أ و وَّز ن وه م  خي  ِسر ون {  .  ي س 

ال ضــــــرر وال " ق قاع ةج. كما أنَّ اإلســــــالم حرَّم كلَّ عمٍل من شــــــأنه إهالك  العامل أو إحلاق الضــــــرر به، وذلك وف
 ."ضرار

وميكن أن تكون الوظيفة مشــــــــــــتملة  على احلال  واحلرام، من خال  رأ  ماهلا، أو بعض أنشــــــــــــطتها، ويف هذه احلالة 
، وبينهما  تكون مشــــــــــتبهة، والعمل فيها مكروه، لقوله صــــــــــلى هللا عليه وســــــــــلم: ) إن احلال  بنيِ  وإن احلرام بنيِ 

النا ، فمن اتقى الشـبهات اسـتربأ ل ينه وعرضـه، ومن وقع يف الشـبهات وقع يف مشـتبهات ال يعلمهن كثري  من 
 احلرام، كالراعي يرعى حو  احِلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى هللا حمارمه (. 

كوان  من وجٍه مشروع، وخالصة آرا  الف ق ها  يف مشروعيَّة العمل والكسب احلال : أنَّ عمل املسلم وكسبه جيب أن  ي
ه عمال  ح الال  طيب ا عمل فيه، وإن   فعلى املســــلم أن  يت رَّى وجوه العمل والكســــب قبل اإلق ام عليها، فإن  وج  

 كان عمال  مشبوه ا أو غلب عليه احلرام فعليه اجتنابه.  
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 :الشرا الثاين: إبرام ع ٍد للعمل

ا، ت ضـــم ن حتقيق الع   شـــرع اإلســـالم إبرام  عقٍ  للعمل بني العامل و  ربِ  العمل، يتمُّ االت ِفاق فيه على أموٍر مهمَّة ج ًّ
 :بني طريف العق ، واجتناب التناز ع واخلصام بينهما، وهي

 .بيان نوع العمل وحجمه -أ
 .بيان امل َّة أو الزمن املشروط للعمل -ب
  .حت ي  أجرة العمل -ج

 اِلف الشـــــــــــــرع، فهو  واحلكمة من األمر ابلوفا  ابلعق  هنا ترجع إىل أنَّ العق  شـــــــــــــريعة املتعاِق ين فيما ال خي 
د حقوق  ك م العالقة بني الطرفني، وجيع ل ها تســــــــــــري يف طريٍق مأمون العثار، وهو الذي حي ِ  الضــــــــــــابط الذي حي 

ا واض  ا، فتبقى العالقة بينهما يف إطارها األخالقي الص يح.  وواجبات كلٍ  منهما حت ي  
 أال تستلزم خلوًة بني الرجل واملرأة:  الشرا الثالث:

رِع غض  البصـــر، وع م ســـفر املرأة  حرصـــا  من الشـــريعة اإلســـالمية على احلفاظ على األعراض واألنســـاب والعفاف شـــ 
وح ها دون حمرم، وع م تربُّج املرأة أمام الرجا ، وع م اخللوة بني الرجل واملرأة، لقوله عليه الســــــــــالم ) ال خيلون  

 أة إال كان اثلثهما الشيطان(.رجل  ابمر 
 وسبب هذا أن اخللوة وسيلة  لالتصا  اارم بينهما، والوسائل هلا أحكام املقاص  والغاايت. 

وأماكن العمل من املظان  اليت يكثر فيها االختالط بني اجلنســـــني كاملســـــتشـــــفيات، لذا فإن املســـــلم حيرص على التورُّع 
ا  للذريعة، وحفاظا  على العفة والسُّمعة، ودر ا  إلسا ة الظن.عن اخللوة اارَّمة منعا  للفتنة،   وس  

  
 :الشرا الرابع: إسناد العمل إىل َمن تَتواَفر فيه الكفاية له

 يوجِ ه اإلسالم إىل ع  م إسناد العمل إال ِلم ن تتواف ر فيه األهليَّة والكفا ة هلذا العمل. 
ع ل يِن ع ل ى خ ز اِئِن األ  ر ِض ِإين ِ ح ِفيظ  ع ِليم   ﴿ :- المعليه الس -على لسان يوسف  -تعاىل  -يقو   ﴾ ]يوسف:  اج 

 [، فعربَّ بقوله: منإين حفيظ عليممن عن توافر الكفا ة فيه لتويلِ  خزائن أرض ملك مصر. 55
على لســان ابنة الرجل الصــاحل شــعيب حني طلبت من أبيها اســِت جار ن ِ  هللا موســى  -ســب انه  -ويقو  

ت أ ج ر ت  ال ق ِويُّ األ  ِمني   ﴿ :- عليه الســالم - ت أ ِجر ه  ِإنَّ خ ري   م ِن اســ  ت بقوهلا26﴾ ]القصــص:  اي  أ ب ِت اســ   :[، فعربَّ
 .عن توافر الكفا ة فيه للعمل عن  أبيها يف رعي املاشية والقيام على شؤوهنا "القوي األمني"
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ي هللا عنه  -ول مَّا طلب أبو ذرٍ   أن  يســـتعِمل ه يف الوالية ضـــر ب  -صـــلَّى هللا عليه وســـلَّم  -ن الن  م -رضـــِ
ها  ذ  ، إنَّك ضـــــــــــــعيف، وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزي  ون امة، إالَّ م ن أخ  بي ه على منكبه مث قا : ))اي أاب ذرٍ 

 يقِ ها وأدَّى الذي عليه فيها((.  
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 احملاضرة العالرة

 احملمودة: األمانة املهنية، العدل املهيناألخالق املهنية 
 

 :األخالق املهنية 
املســـــــلم مؤمتن على مهنته، وواجب عليه أن يؤدي حقها ويراعي واجباهتا؛ ألن النفس البشـــــــرية يعرتيها اخلطأ  •

والوقوع يف الزلل واالحنراف عن الطريق املســـــــــــتقيم، ولذلك حذران هللا عز وجل من الوقوع يف مزالق االحنراف 
 تباع اهلوى والضاللة.وا

إن األخالق املهنية جز  من األخالق اإلســـــالمية العامة، لذا فإن من ينســـــجم مع األخالق اإلســـــالمية أو    •
 يتعارض معها فهو كذلك مع األخالق املهنية. 

لك كما أن األخالق املهنية يف العال بشكل عام تطابق األخالق املهنية املتوافقة مع األخالق اإلسالمية؛ وذ •
 أن العقل البشري السليم يه ي إىل احلق إذا جترد. 

 ميكن ت سيم األخالق املهنية إىل قسمني: أخالق مهنية حممودة، وأخالق مهنية مذمومة.
 :األخالق املهنية احملمودة 

ق اخللق احلمي : هو الســـلوك القومي الذي جيب أن يتصـــف به املســـلم يف حياته وتعامله مع نفســـه ومع غريه، واألخال
احلمي ة ضـــــرورة لســـــعادة الشـــــعوب وازدهارها وقيام ال و  وبقائها فركز اإلســـــالم على غرســـــها يف نفو  أبنائه، 

 وابلب ث يف أهم األخالق املهنية اامودة ميكن أن نبسط القو  يف أمهها كما أييت: 
 :ا،لق األول: األمانة املهنية 

 نينة النفس وزوا  اخلوف.تعريف األمانة لغة: ض  اخليانة، وأصل األ م ن: طمأ
ويف االصـــطالح: التَّعفُّف عمَّا يتصـــرَّف اإلنســـان فيه ِمن ماٍ  وغريه، وما يوثق به عليه ِمن األعراض واحلرم مع الق رة 

 عليه، وردُّ ما يستودع إىل مودعه. 
ال  وفعال ، وهذا يعم معاشـــرة قا  القرط  رمحه هللا: مناألمانة والعه  جيمع كل ما حيمله اإلنســــان من أمر دينه ودنياه قو 

النا  واملواعي  وغري ذلك، وغاية ذلك حفظه والقيام به. واألمانة أعم من العه ، وكل عه  فهو أمانة فيما 
 تق م فيه قو  أو فعل أو معتق . 

ا تشتمل على ثالثة عناصر  :وق  ظهر من تعريف األمانة أهن 
 .األو  : عف ة األمني عم ا ليس له به حق  

 .اين: َتدية األمني ما جيب عليه من حق  لغريهالث  
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 الث الث: اهتمام األمني يفظ ما استؤمن عليه، وع م الت فريط هبا والت هاون بشأهنا.
 أدلة األمانة املهنية: 

 ي   خللق األمانة املهنية آايت ع ي ة من كتاب هللا وأحاديث نبوية كثرية منها:
ااَّلل   أي  م ر   قولــــه تعــــاىل: ))ِإنَّ • ِلهــــ  ِت ِإىل  أ ه  اان  ِ   ك م  أ ن ت ؤدُّوا  األ مــــ  اِ  أ ن حت  ك م وا  اِبل عــــ    ت م ب ني   النــــَّ و ِإذ ا ح ك م 

يعا  ب ِصريا ((. اَّلل    نِِعمَّا ي ِعظ ك م بِِه ِإنَّ  اَّلل    ِإنَّ   ك ان  مسِ 
يف ذلك أماانت الوالايت واألموا   أمر هللا عباده أبدا  األمانة كاملة موفرة، ال منقوصـــــــــــــة وال مبخوســـــــــــــة، وي خل

 واألسرار؛ واملأمورات اليت ال يطلع عليها إال هللا. 
ِتك م  و أ نت م  تـ ع ل م ون ((. ال     ون وا اَّللَّ  و الرَّس و    . قوله تعاىل: ))اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا2  و    ون وا أ م اان 
 ت وأدائها على وجهها املطلوب، واألمانة املهنية جز  منها.فهذه اآلايت َتمر ابحلفاظ على األماان 
 . قا  الن  صلى هللا عليه وسلم: )أد األمانة إىل من ائتمنك وال  ن من خانك(.3

يعين وإن خانك أخوك املســــلم فال  نه، فلو فرضــــنا أن شــــخصــــا  خانك يف ما ؛ ابن أقرضــــته ماال  أي ســــلفته، مث 
ضــــين شــــي ا ؛ فإنه ال حيل لكل أن  ونه فتقرتض منه مث تنكره، بل أد إليه أمانته وأســــا  أنكر بع  ذلك وقا : ل تقر 

 هللا احلق الذي لك. 
 . وقا  أيضا  : )م ن  ح  َّث  يف جم  ِلٍس ِي ِ يٍث ف ال تـ ف ت  ف ِهي  أ م ان ة (. 4

 تها.يعين إذا ح ث أح  عن ك ح يثا  مث غاب صار ح يثه أمانة عن ك وال جيوز إضاع
 اجملاالت ال خ تدخل فيها األمانة املهنية: 

األمانة املالية، واألمانة العلمية، واألمانة يف أدا  العمل، واألمانة يف ااافظة على األســــــــرار، وغري ذلك، وســــــــنســــــــلط 
 الضو  على هنا على األمانة املالية:

 األمانة املالية: 
د ال ولة وعصـــــــــــبها، وهو من القوة املشـــــــــــار إليها يف قوله تعاىل: املا  العام من أســـــــــــباب قوة البالد وعزها، وهو عما

ت ط ع ت م   ِط اخل  ي ِل تـ ر ِهب ون  بِِه ع   وَّ اَّللَِّ و ع   وَّك م   ))و أ ِع ُّوا هل  م  م ا اس   ((. ِمن  قـ وٍَّة و ِمن  راب 
  به أو التع ي عليه أبي شـــــــكل من وهلذا كان للما  العام حرمة كبرية توجب على الفرد احلفاظ عليه وع م املســـــــا

األشـــكا  ، فإن فعل ذلك كان على خطر عظيم يف دينه ودنياه ،فالواجب شـــرعا  ونظاما  هو حراســـة املا  العام 
األمر على ذلك، بل يتع اه إىل وجوب تنميته   وصونه من الضياع أو إفساد املفس ين من العابثني ، وال يقتصر

 وتكثريه. 
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  ل  املال العام:بعض صوه التعدي ع 
 سرقة املال العام. : أوالً 

إن كل أمانة عن  غريك تقابلها أمانة عن ك، فإن أديت مطلوابت األمانة عن ك أدى اجملتمع الذي حييط بك األمانة 
 اليت عن ه، وهكذا تكون األمانة هي: أدا  حق يف ذمتك لغريك.

 يسرقوك.  ف ني يكلفك هللا أبال تسرق، يكون ق  كلف النا  كلهم أال
 السرقة هي: أخذ ما  حمرتم لغريه وإخراجه من حرز مثله ال شبهة فيه على وجه االختفا . 

والسرقة بكل صورها حمرمة؛ ودليل ذلك من القرآن الكرمي قو  هللا تبارك وتعاىل : منوالسارق والسارقة فاقطعوا أي يهما 
الن  صلى هللا عليه وسلم : )) لعن هللا السارق يسرق  جزا  مبا كسبا نكاال  من هللا  وهللا عزيز حكيم من، ويقو 

 البيضة فتقطع ي ه ، ويسرق احلبل فتقطع ي ه ((. 
 ومما جيب التأكي  عليه أن السرقة من املا  العام حرام، يست ق آخذه التعزير عن  مجهور العلما . 

 والتعزير: عقوبة غري مق رة شرعا ، يرجع تق يرها إىل احلاكم. 
 ملاذا؟ -مبعىن أنه ال تقطع ي  فاعله-  ذلك سرقة وال ي ع

  .ألن له يف املا  العام شبهة ملك، وهذا ال ينفي عنه اإلمث والعقوبة التعزيرية
 

 اثنياً: االختالس:
استيال  العاملني واملوظفني ومن يف حكمهم يف مكان عملهم على ما أبي يهم من أموا  وحنوها  :ويقص  ابالختال 
  ية أو عينية ب ون سن  شرعي . سوا  كانت نق

 وهو صورة من صور السرقة اليت ينطبق عليها أكل أموا  النا  ابلباطل، ويطبق عليها عقوبة التعزير. 
يفرق بني السرقة واالختال : أن السارق يعتم  على اخلفية، واملختلس يعتم  على اجملاهر، فنج  أحياان  أن املختلس 

 هو نفسه املوظف املؤمتن.
 
 خيانة األمانة: : لثًااث

يقص  خبيانة األمانة يف جما  املا  العام: استيال  العاملني واملوظفني وما يف حكمهم يف أماكن عملهم على األماانت 
 والعه  املسلمة إليهم يكم مناصبهم يف العمل ، أو املشاركة أو املساع ة يف ذلك .

 ن أمن بعضكم بعضا  فليؤد الذي أؤمتن أمانته((.وأصل ذلك من الكتاب قو  هللا تبارك وتعاىل: ))فإ 
ِتك م  و أ نت م  تـ ع ل م ون ((. ال     ون وا اَّللَّ  و الرَّس و    وقوله تعاىل: قوله تعاىل: ))اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا  و    ون وا أ م اان 
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 : ومن صوه خيانة األمانة يف جمال املال العام ما يلي
 م دون الكفا ة أو يفتق ون القيم واألخالق واخلربة بسبب ااسوبية .تعيني من ه - أ

 استخ ام أدوات العمل ألغراض شخصية. - ب
مثا  ذلك: اســــتخ ام ســــيارات اجلهات احلكومية للخروج مع األســــرة يف نزهة،  واســــتخ ام وســــائل االتصــــا   

شـــخصـــية، ويعترب ذلك من قبيل التصـــاالت شـــخصـــية ، واســـتخ ام مطبوعات وأدوات وأجهزة العمل ألغراض 
 خيانة األمانة .

: ما حكم اســـــتعما  بعض األغراض احلكومية الصـــــغرية ابملكتب  -رمحه هللا –ســـــ ل الشـــــي، حمم  بن عثيمني 
 استعماال  شخصيا  كالقلم، والظرف، واملسطرة وحنو ذلك للموظف. جزاكم هللا خريا ؟

املكاتب ألعما  خاصــــــة، حرام؛ ألن ذلك خمالف لألمانة اســــــتعما  األدوات احلكومية اليت تكون يف  :فأجاب
اليت أوجب هللا ااافظة عليها إال ابلشي  الذي ال يضر كاستعما  املسطرة فهو ال يؤثر وال يضر، أما استعما  

  .اهـ . القلم، واألوراق، وآلة التصوير فإن استعماهلا لألغراض اخلاصة وهي حكومية ال جيوز
هل جيوز للمســــلم املوظف يف دائرة حكومية أن يســــتخ م ســــيارة  -رمحه هللا –بن جربين  وســــ ل الشــــي، عب هللا

 العمل يف أغراضه الشخصية علما  أن ل يه سيارة ميلكها؟
فـأجـاب: املوظف عنـ  الـ ولـة يعترب كـالعـامـل ابألجرة فهو مؤمتن على ذلـك العمـل الـذي أنيط بـه وفوض إليـه، 

اآلالت اليت يتم هبا العمل الذي فوض إليه فال يســــــتعمل شــــــي ا  منها إال يف ومؤمتن على ما أعطيه من األدوات و 
العمل احلكومي أو ما يتعلق به فال يركب السيارة املذكورة يف حاجاته الشخصية، وال يستخ م اهلاتف وحنوه يف 

قا  تعاىل: مصــــــــل ة خاصــــــــة، وكذا ال فاتر واألوراق واألقالم وحنوه، فيتورع عنها وال يســــــــتعملها لنفســــــــه، وق  
 ))والذين هم ألماانهتم وعه هم راعون((.

احلصـــــو  على عمولة من املشـــــرتى أو من املورد أو ممن يف حكمهم نظري تســـــهيل بعض األمور ب ون علم املالك  -د
 ففي ذلك خيانة لألمانة . 

 ه_ تسريب املعلومات السرية وحنوها. 
 :ا،لق الثاين: العدل املهين 

 توسط بني طريف اإلفراط والتفريط. واصطالحا : األمر امل
الع  : أســــا  امللك، وأمر تقتضــــيه احلضــــارة والعمران والتق م، وتشــــي  به كل العقو ، وأصــــل من أصــــو  احلكم يف 
اإلســـــــالم، وال ب  للمجتمع منه حىت أيخذ الضـــــــعيف حقه، وال يبغي القوي على الضـــــــعيف، ويســـــــتتب األمن 

ى وجوب إقامة الع  ، فعلى أصـــــ اب املهن التزام الع  ، حىت تصـــــل والنظام، وأمجعت الشـــــرائع الســـــماوية عل
 احلقوق ألهلها. 
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ورد عن عمر بن اخلطاب رضــــــــي هللا عنه أنه قا : أليب موســــــــى األشــــــــعري، حني واله القضــــــــا : منآ  بني النا  يف 
 وجهك وع لك، حىت ال يطمع شريف يف جورك، وال ييأ  ضعيف من ع لكمن. 

:صوه العدل يف املهنة 
 لعدل يف املهنة عدة صوه، منها: ل
 . إسناد األعما  اإلدارية لألكفا  األمنا  ، ليطبقوا الع   يف إداراهتم.1
ح للموظف هذه الواجبات مث يؤاخذه على 2  . توضــيح حقوق وواجبات كل موظف ؛ ألن بعض املســؤولني ال يوضــِ 

 ع م تطبيقها ، وهذا ليس من الع  .
املتساوين يف ال رجة واخلربة يف املعاملة ، واحلقوق ، دون متييز بينهم غري  مربر ، فإن الع   . املساواة بني املوظفني 3 

 يقتضي املساواة بني املتماثلني.
  

. تق مي من ســبق يف عرض مشــروع ، أو يف تق مي طلب مقابلة مســؤو  ، أو طلب إااز معاملٍة ما ، فالع   يف 4
ج القرآن والسـنة، فالقرآن الكرمي ق َّم السـابقني على أصـ اب اليمني ، والن  ذلك كله أن يق َّم األسـبق ؛ ألنه منه

 صلى هللا عليه وسلم كان حيث  الص ابة على املسابقة على اخلري ، فمن سبق و ِع  ابلثواب. 
يم بن أو  . بذ  النصي ة ملن حيتاجها من الرؤسا  أو املرؤوسني أو زمال  العمل أو املراجعني، فعن عن أيب رقية مت5

أن الن  صــــلى هللا عليه وســــلم قا : منال ين النصــــي ةمن، قلنا: ملن؟ قا : منهلل،  -رضــــي هللا تعاىل عنه  -ال اري 
 ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني، وعامتهممن.

 ما معىن النصيحة أل،مة املسلمني وعامتهم؟
ني: فمعاونتهم على احلق، وطاعتهم وتنبيههم منأما النصي ة ألئمة املسلم –رمحه هللا  –يقو  ابن دقيق العي  

وتذكريهم برفق ولطف، وإعالمهم مبا غفلوا عنه، وتبليغهم من حقوق املســـــــــــــلمني، وترك اخلروج عليهم ابلســـــــــــــيف، 
 وَتليف قلوب النا  لطاعتهم والصالة خلفهم واجلهاد معهم، وأن ي عو هلم ابلصالح.

م يف آخرهتم ودنياهم، وإعانتهم عليها، وســرت عوراهتم وســ  وأما نصــي ة عامة املســلمني، فإرشــادهم ملصــاحله
خالهتم، ودفع املضار عنهم وجلب املنافع هلم، وأمرهم ابملعروف وهنيهم عن املنكر برفق وإخالص، والشفقة عليهم، 
وتوقري كبريهم ورمحة صـــغريهم، و وهلم ابملوعظة احلســـنة وترك غشـــهم وحســـ هم، وأن حيب هلم ما حيب لنفســـه من 
 اخلري ويكره هلم ما يكره لنفسه من املكروه، والذب عن أمواهلم وأعراضهم وغري ذلك من أحواهلم ابلقو  والفعل.من
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 احملاضرة احلادية عشرة
 التواضع املهين، الرفق املهين، التعاون املهين.

 

 :ا،لق الثالث: التواضع املهين 
 التواضع لاة: التذلل والتخالع. 

 : إاهاه التنز ل عن املرتبة ملن يراد تعظيمه. واصطالحاً 
 :أدلة التواضع املهين 
بُّون ه  أ ِذلٍَّة ع ل ى ال م ؤ ِمِنني   يـ ر ت  َّ ِمنك م  ع ن ِديِنهِ  . قوله تعاىل: ))اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا م ن1 بـُّه م  و حيِ  و ف  أي  يت اَّللَّ  ِبق و ٍم حيِ  ف ســـ 

ئٍِم((.أ ِعزٍَّة ع ل ى  ِبيِل اَّللَِّ و ال  خي  اف ون  ل و م ة  ال   ال ك اِفرِين  جي  اِه  ون  يف س 
قوله: أ ِذلٍَّة مجع ذليل، من تذلل إذا تواضـــــــع، وليس املراد بكوهنم أذلة أهنم مهانون، بل املراد املبالغة يف وصـــــــفهم 

ايته، املكذبني لرسله  أعزة، ق  اجتمعت مهمهم ابلرفق ولني اجلانب للمؤمنني، وعلى الكافرين ابهلل، املعان ين آل
 وعزائمهم على معاداهتم، وبذلوا جه هم يف كل سبب حيصل به االنتصار عليهم. 

 :أدلة التواضع املهين 
و ف  أي  يت اَّللَّ  ِبق و ٍم حي ِ  يـ ر ت  َّ ِمنك م  ع ن ِديِنهِ  . قوله تعاىل: ))اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ن وا م ن1 بُّون ه  أ ِذلٍَّة ع ل ى ال م ؤ ِمِنني  ف ســـ  بـُّه م  و حيِ 

ئٍِم((. ِبيِل اَّللَِّ و ال  خي  اف ون  ل و م ة  ال   أ ِعزٍَّة ع ل ى ال ك اِفرِين  جي  اِه  ون  يف س 
 وصـــــــفهم قوله: أ ِذلٍَّة مجع ذليل، من تذلل إذا تواضـــــــع، وليس املراد بكوهنم أذلة أهنم مهانون، بل املراد املبالغة يف

ابلرفق ولني اجلانب للمؤمنني، وعلى الكافرين ابهلل، املعان ين آلايته، املكذبني لرسله  أعزة، ق  اجتمعت مهمهم 
 وعزائمهم على معاداهتم، وبذلوا جه هم يف كل سبب حيصل به االنتصار عليهم. 

)ما نقصت ص قة من ما  وما زاد هللا عن رسو  هللا صل ى هللا عليه وسل م قا : ) -رضي هللا عنه -. عن أيب هريرة2
 عب ا بعفو إال عز ا ، وما تواضع أح  هلل إال رفعه هللا((.

تنبيه على حســن القصــ  واإلخالص هلل يف تواضــعه، ألن « وما تواضــع أح  هلل»يف قوله صــلى هللا عليه وســلم: 
ينا  بســــببهم مطلوبه، وق  يظهر كثريا  من النا  ق  يظهر التواضــــع لألغنيا  ليصــــيب من دنياهم، أو للرؤســــا  ل

التواضــــع راي  ومسعة، وكل هذه أغراض فاســــ ة، ال ينفع العب  إال التواضــــع هلل تقراب إليه، وطلبا  لثوابه، وإحســــاان  
 إىل اخللق، فكما  اإلحسان وروحه اإلخالص هلل. 

وســل م: ))من ترك الل با  تواضــعا قا : قا  رســو  هللا صــل ى هللا عليه  -رضــي هللا عنه -. عن معاذ بن أنس اجلهين  3
ه من أي  حلل اإلميان شا  يلبسها((.  هلل، وهو يق ر عليه دعاه هللا يوم القيامة على رؤو  اخلالئق حىت  خيري 
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يف احل يث: فضــيلة من ترك الفاخر من اللبا  تواضــع ا؛ ألنَّ من ترك شــي  ا هلل عوضــه هللا خري ا منه، ومن تواضــع 
 واآلخرة.  هلل رفعه يف ال نيا

  :صوه التواضع يف املهنة 
 للتواضع يف املهنة عدة صوه، منها:

من أصــبح رئيســا  وجب عليه التواضــع ملرؤوســيه، وتفق  حاجاهتم وجمالســتهم، ومشــاركتهم يف املناســبات، وأن يعاملهم 
 كما حيب أن يعاملوه لو كان مكاهنم. 

 خالف ما يراه.ن يتقبل نص هم وتوجيهاهتم إذا وافقت احلق، ولو على أ
 ملوظف يتواضع لزمالئه ، وللمراجعني ، فيق  ر حاجاهتم ، وجيته  يف خ متهم .ا
ن يكون اببه مفتوحا  الســـــــتقبا  النا  ولقضـــــــا  حاجاهتم، وأن يقابل املراجعني ابلرتحيب واألنس، وأن ال يتضـــــــجر أ

 منهم، وال مييز أح  على أح  يف معاملته. 
 لق الرابع: الرفق املهين:ا، 

 تعريف الرفق لاة: املواف ة وامل اهبة بال عنف.
 اصطالحاً: هو لني اجلانب رل ول والفعل واألخذ رألسهل. 

 
 :أدلة الرفق املهين 
نف ضُّوا ِمن  ح و ِلۖك ف اع ف  ع نـ   مِ ن   قوله تعاىل: ))ف ِبم ا ر مح  ةٍ . 1  و ل و  ك نت  ف ظًّا غ ِليظ  ال ق ل ِب ال 

ۖ
تـ غ ِفر  اَّللَِّ لِنت  هل  م  ه م  و اس 

ِر((.  هل  م  و ش اِور ه م  يف األ  م 
للني والرفق من الرئيس يف ال ين، جتذب النا  إىل دين هللا، وترغبهم فيه، مع ما لصــــــــــــــاحبه من امل ح والثواب ا

 اخلاص، واألخالق الســي ة من الرئيس يف ال ين تنفر النا  عن ال ين، وتبغضــهم إليه، مع ما لصــاحبها من الذم
 والعقاب اخلاص، فهذا الرسو  املعصوم يقو  هللا له ما يقو ، فكيف بغريه؟!

أليس من أوجب الواجبات، وأهم املهمات، االقت ا  أبخالقه الكرمية، ومعاملة النا  مبا يعاملهم به صـــــــــــــلى هللا 
 .  عليه وسلم، من اللني وحسن اخللق والتأليف، امتثاال ألمر هللا، وجذاب لعباد هللا ل ين هللا

((.43) ِفر ع و ن  إِنَّه  ط غ ى   ِإىل    اذ ه ب ا . قوله تعاىل: ))2  ( فـ ق وال  ل ه  قـ و ال  لَّيِ ن ا لَّع لَّه  يـ ت ذ كَّر  أ و  خي  ش ى 
يف هذه اآلية عربة عظيمة، وهو أن فرعون يف غاية العتو واالستكبار، وموسى صفوة هللا من خلقه إذ ذاك، ومع 

 خياطب فرعون إال ابملالطفة واللني.  هذا أ ِمر أال
فكيف يالنا مع زمالئنا يف املهنة ورؤســــــــــائنا ومرؤوســــــــــينا؟ وكيف حالنا مع طالبنا ومراجعينا؟ أليســــــــــوا هم أوىل 

 ابملعاملة ابللطف واللني؟
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ال يكون يف شي  إال  إن  الر فق ». عن عائشة زوج الن    صل ى هللا عليه وسل م عن الن    صل ى هللا عليه وسل م قا : 3

 زانه، وال ينزع من شي  إال  شانه((. 
يف احل يث احلث  على أن يكون اإلنســـان رفيقا  يف مجيع شـــؤونه، رفيقا  يف معاملة أهله، ويف معاملة إخوانه، ويف 

نســـــــان إذا معاملة أصـــــــ قائه، ويف معاملة عامة النا  يرفق هبم، فإن هللا عز  وجلَّ رفيق  حيب الرفق، وهلذا فإن اإل
 عامل النا  ابلرفق جي  لذة وانشراحا ، وإذا عاملهم ابلش ة والعنف وج  احلسرة والن م. 

اللهم  من »قالت: مسعت من رسو  هللا صل ى هللا عليه وسل م يقو  يف بييت هذا:  -رضي هللا عنها -. عن عائشة4
 «.م يت شي ا فرفق هبم فارفق بهويل من أمر أم يت شي ا فشق  عليهم فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أ

يف احل يث دليل على أنه جيب على الرئيس أو املوظف تيســــــري األمور على النا  والرفق هبم، ومعاملتهم ابلعفو 
 والصفح؛ ل ال ي خل عليهم املشقة، ويفعل هبم ما جيب أن يفعل به هللا. 

 
 صوه الرفق يف املهنة: 

 للرفق يف املهنة عدة صوه، منها:
ســــــؤو  يطلب منه الرفق مع املوظفني والعما  ، فال يشــــــق عليهم يف العمل ، بل يرفق هبم ؛ ألنه كما حيب أن . امل1

 يراعي اآلخرون ظروفه وراحته، فإهنم كذلك ينتظرون منه أن يكون هبم رفيقا وهلم رحيما.
ري ضرورية، فيضطرهم . املوظف يطلب منه الرفق مع املراجعني وأص اب احلاجات حيث ال يشق عليهم مبطالب غ2

 لتعطيل مصاحلهم ، وحيرجهم يف أوقاهتم ، أو يشق عليهم يف تطويل م ة انتظارهم ، أو يف إتعاهبم أبي شكل .
 . األستاذ مع طالبه، جيب أن يرفق هبم، وأن يكون ق وة هلم يف ذلك.3
 واأليسر هلم.. إذا خري  املوظف بني أمرين فيما فيه مصل ة النا ، فإهنم خيتار األرفق هبم 4
 :ا،لق ا،امس: التعاون املهين 

ال ذي يراد به املظاهرة على الشـــــــي  يقا : فالن عوين أي معيين وق  أعنته، « العون»تعريف التعاون لغة: مأخوذ من 
 والعون أيضا الظ هري على األمر. 

 وليس للتعاون معىن اصطالحي خارج عن معناه اللغوي.
 ع  أطراف املهنة بعضهم يف أدائها بروح الفريق.فاملقصود هبذا اخل ل ق أن يسا

 وإمنا يت قق ذلك ابلتزام األطراف تسيي  معاين األخوة، والتناصح، والشورى والصرب على املكار. 
 :أدلة التعاون املهين 
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.  «انصــر أخاك ظاملا أو مظلوما»قا : قا  رســو  هللا صــل ى هللا عليه وســل م:  -. عن أنس بن مالك رضــي هللا عنه1
 «. َتخذ فوق ي يه»قا : اي رسو  هللا، هذا ننصره مظلوما ، فكيف ننصره ظاملا ؟ قا : 

نع ع ن ه  الظلم وي رفع ع ن ه  احليف بكل ما يســــتطاع من الوســــائل حىت أيخذ  املقصــــود أن املظلوم يف حقه أو ماله مي 
وبينه وأخذت بي ه، وإن أراد البطش  حقه، وأما نصــــر الظ اِل فمنعه عن الظلم فإن أراد اســــتالب ما  حلت بينه

ا لك. 
 
 بربي  ضربت على ي ه إن كانت ي ك أقوى من ي ه، وتراعي احلكمة ل ال ينقلب ظامل

قا : إن  رجال  جا  إىل الن    صـــــل ى هللا عليه وســـــل م، فقا : اي رســـــو  هللا، أي   -رضـــــي هللا عنهما -. عن ابن عمر2
أحب  الن ا  »األعما  أحب  إىل هللا؟ فقا  رســــو  هللا صـــــل ى هللا عليه وســـــل م: الن ا  أحب  إىل هللا تعاىل؟ وأي  

إىل هللا تعاىل أنفعهم للن ا ، وأحب  األعما  إىل هللا تعاىل ســـــرور ت خله على مســـــلم، أو تكشـــــف عنه كربة أو 
«  ذا املسج تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، وألن أمشي مع أخ يف حاجة أحب  إيل  من أن أعتكف يف ه

 شهرا((.  -يعين مسج  امل ينة -
  :صوه التعاون يف املهنة 

 للتعاون يف املهنة ع ة صور، منها:
 . إنكار الذات والرتفع عن األان، وااللتفات إىل روح اجلماعة.1
 . الفرح ابلثنا  وامل يح والتكرمي والتق ير إذا أكرم اجلميع أو كان للغري، وليس للنفس فقط.2
 ساع ة ملن حيتاجها، وبذ  املشورة والتوجيه ملن حيتاجه.. بذ  امل3
 . نقل اخلربات والتجارب لزمال  العمل، وتنبيههم ابملشاكل واألخطار املتوقعة عن  ا اذ أي قرار.4
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 احملاضرة الثانية عشر
األخالق المهنية المذمومة: عدم الوفاء بالعهود والعقود، اإلهمال في العمل، التربح من 

نة، وقبول الهدايا والعطايا المحرم على العامل قبولها، تضييييو وقا العمل في المه

 غير منفعة معتبرة شرعاً.

 

 .األخالق املهنية املذمومة 
 ا،لق األول: عدم الوفااب رلعهود والع ود.

 عدم الَوفااُب لاة: الاده. 
 م التزامه كمســـــــــــؤو  ابلعقود اليت أبرمها واملقصـــــــــــود: ع م التزام املوظف ابلعق  الذي أبرمه مع جهة التوظيف، أو ع

 جلهة عمله مع جهات أخرى.
الفرق بني العق  والعه : أن العق  فيه معىن االســــــــــــتيثاق والشــــــــــــ ، وال يكون إال بني متعاق  ين، والعه  ق  ينفرد به  

 الواح ، فكل عق  عه  وال يكون كل عه  عق ا .
 

  الع ود:األدلة الناهية عن خلق عدم الوفااب رلعهود و 
 قوله تعاىل: ))اي أيها الذين آمنوا أوفوا ابلعقود((.. 1

ذا أمر من هللا تعاىل لعباده املؤمنني مبا يقتضــــــــــــيه اإلميان ابلوفا  ابلعقود، أن يوفوا ابلعقود، إبكماهلا، وإمتامها، ه
 وع م نقضها ونقصها. 

 . قوله تعاىل: ))وأوفوا ابلعه  إن العه  كان مسؤوال ((.2
ســــــــــــؤولني عن الوفا  ابلعهود والعقود من ع مه، فإن وفيتم فلكم الثواب اجلزيل وإن ل تفوا  فعليكم أي: أنكم م
 اإلمث العظيم.

مث إن لفظ العه  يف اآلية عام يشمل كل عه  ووع  وعق  بني اإلنسان وربه، أو بينه وبني املخلوقني يف طاعة، 
 فالوفا  ابلعه  وتنفيذ شروط العق  من اإلميان.

وفا  ابلعه  أو العق : معناه تنفيذ مقتضــاه، واحلفاظ عليه على الوجه الشــرعي، ويســب الرتاضــي الذي ال إن ال
يصــادم أصــو  الشــرع، خالفا ملن يتهاون ابلعقود ويتخلص منها وينقضــها إذا تب   وجه املصــل ة، فذلك ذنب 

 عظيم وجرم كبري، يتساهل به من ال دين له وال خلق وال كرامة. 
  الوفااب رلعهود: صوه عدم 
 . احلضور املتأخر، وع م االلتزام بساعات العمل. 1
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 . التمارض واحلصو  على إجازات ب ون حق .2
 . ع م االلتزام بتنفيذ العقود يف مواعي ها . 3
 . تعاق  املسؤو  مع جهة مث ال يلتزم بشروط العق ، أو ينهي العق  دون إخبار اجلهة اليت تعاق  معها.4
 على كل ما من شأنه ضبط العمل، كالت ايل على نظام البصمة أو دفاتر توقيع احلضور واالنصراف. . الت ايل5
. احلضــــــــور يف الوقت، لكن إغالق املكاتب يف وجه املراجعني، وتضــــــــييع وقت العمل يف تصــــــــفح االنرتنت، أو يف 6

 تباد  احل يث مع الزمال .
 ال يكل ف مبعامالت أخرى.. إعطا  املعاملة أكثر من وقتها املست ق، حىت 7
 
 .ا،لق الثاين: اإلمهال يف العمل 

 اإلمهال لاة: مصده أمهل، وعيت ىعىن ترك الشياب وعدم استعماله عمداً أو نسياتً.
 وامل صود: التكاسل والت صري يف أدااب العمل، وعدم إمتامه عل  الوجه املطلوب.

  
 :األدلة الناهية عن خلق عدم اإلمهال يف العمل 
ر  م ن   .1 ((. قا  تعاىل: ))ِإنَّ الَِّذين  آم ن وا و ع ِمل وا الصَّاحِل اِت ِإانَّ ال  ن ِضيع  أ ج   أ ح س ن  ع م ال 
: ))إن هللا حيب إذا عمل -صـــــــلى هللا عليه وســـــــلم  -قالت: قا  رســـــــو  هللا  -رضـــــــي هللا عنها  -. عن عائشـــــــة 2

 أح كم عمال  أن يتقنه((. 
ا بذلك النفع للمســــلمني، ميســــر ا هلم، ابذال  هلم  فعلى املوظف أن حي  كم عمله إبخالص وصــــ ق وإتقان، قاصــــ  

 العون يف ح ود نظام العمل. 
 :صوه اإلمهال يف العمل 
 . اإلمها  يف استخ ام األدوات واألجهزة واملمتلكات، مما يؤدي إىل إفسادها.1
 .. اإلمها  يف معرفة ما يتضمنه عق  العمل من حقوق وواجبات2
 . إمها  املعامالت واألوراق الرمسية مما يؤدي لضياعها أو تلفها.3
 . إمها  املراجعني، وتضييع أوقاهتم يف االنتظار، أو يف الب ث عن معامالهتم اليت ضاعت بسبب إمهاله.4
 اخللق الثالث: الرتبح من املهنة، وقبو  اهل ااي والعطااي اارم على العامل قبوهلا. 

أن املوظف يســتغل وظيفته لعق  صــفقات جتارية خاصــة به، أو لذويه بشــروط غري عادلة للجهة يقصــ  بذلك : 
اليت يعمل فيها، أو يتعاق  لشركته أو مؤسسته مع جهة عمله بشروط جم فة، أو يستويل على النسب والرشاوي 

 اليت تعطى له على بسبب التعاق . 
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 اليت تعطى له بسبب وظيفته. كما يقص  أيضا : قبو  املوظف لله ااي واألعطيات 
 حكم الرتبح من املهنة، وقبو  اهل ااي والعطااي اارم على العامل قبوهلا.  

، فمن املتقرر شرعا  أن املوظف ال جيوز له أن يستفي  من منصبه، فإذا حصل شي  من الربح رمالرتبح من الوظيفة حم
 فال ب  من تسليمه جلهة العمل أو إىل بيت املا .

قبو  اهل ااي فاألصـــل فيه حترمي بذهلا وقبوهلا، فإن كان للشـــخص حق مرتبط إاازه مبوظف، وال يســـتطيع الوصـــو  أما 
 إىل حقه إال ب فع ما  هلذا املوظف، فاألمر ال خيلو من حالتني:

  

 احلالة األوىل: أن يصرب وال ي فع للموظف، فهذا هو األوىل.
ىب املوظف إال ال فع، فإنه حيرم على املوظف مماطلة صــــاحب احلق، وقبوله ما احلالة الثانية: أن حيتاج ألخذ حقه، وأي

 ي فعه إليه جتاهه؛ ألنه مرتٍش.
أنه جيوز يف حا  ل يتمكن صــــــاحب احلق احلصــــــو   –وهللا أعلم  –أما البذ  له من صــــــاحب احلق، فاألظهر 

الســـــــتنقاذه حقه بذلك كما يســـــــتنقذ على حقه إال ابل فع؛ ألن الباذ  ي فع به الظلم عن نفســـــــه، وهو جائز؛ 
 الرجل أسريه، وإليه ذهب مجهور العلما . 

  .األدلة الناهية عن خلق الرتبح من املهنة، وقبول اهلدااي والعطااي احملرم عل  العامل قبوهلا 
شــهورة، عن أيب محي  الســاع ي، قا : اســتعمل رســو  هللا صــلى هللا عليه وســلم . 1

 
رجال  على قصــة ابن اللُّت ِبيَِّة امل

ص قات بين سليم، ي عى ابن اللتبية، فلما جا  حاسبه، قا : هذا مالكم وهذا ه ية. فقا  رسو  هللا صلى 
  هللا عليه وسلم: ))فهال جلست يف بيت أبيك وأمك، حىت َتتيك ه يتك إن كنت صادقا ((.

أيخذ ه ااي فيما يتعلق  ذا احل يث ي   على أن الواجب على املوظف أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أنه
بعمله، وإذا أخذها فليضعها يف بيت املا ، وال جيوز له أخذها لنفسه؛ هلذا احل يث الص يح، وألهنا وسيلة 

 للشر واإلخال  ابألمانة. 
 . قا  صلى هللا عليه وسلم : )) ه ااي العما  غلو ((.2

الغلو ، وهو منهي عنه؛ ألن اهل ية جتعل  يف احل يث جعل الن  صلى هللا عليه وسلم ه ااي العما  من ابب
املوظف مييل ملن أه ى إليه، وميل املوظف ملن أه ى إليه يعين تصــــرف يف مقتضــــيات وظيفته ؛ ومنها املا  

 العام تصرف غري مشروع. 
 
 الرتبح من املهنة: صوه 
 . إرسا  العطا ات على أقاربه، أو على شركة هو شريك فيها بطريق مباشر أو مسترت -أ

 إفشا  أسرار عمله إىل أان  ليرتيوا منها مقابل املا  . -ب
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تزوير بعض األوراق مستغال  موقعه الوظيفي لي قق مكسبا  له، أو ملن يهمه أمره، على حساب اجلهة اليت يعمل  -ج
 فيها . 

ت اجلهة اليت يعمل استخ ام موقعه الوظيفي وإمكاانته للرتبح بطريق مباشر، أو غري مباشر ؛ مثل تسخري إمكاان -د
 فيها لتجارته اخلاصة . 

  .ًا،لق الرابع: تاييع وقت العمل يف غري منفعة معتربة لرعا 
 ."أن خيصص وقت العمل ألدا  واجبات وظيفته" أوجب نظام اخل مة امل نيَّة على املوظف

ص وقت العمل ألدا  العمل املكلف إباازه ، وم راعاة ال قَّة الالزمة فيجب أن  يؤدِ ي العمل بنفســــــــــــــه، وأن  خيصـــــــــــــِ 
وم راعاة مواعي  ال وام الرمسيَّة، واســــــته اف أدا  اخل مة العامَّة  وموجبات حســــــن العمل يف ح ود اختصــــــاصــــــه،

 .واملصل ة العامَّة
 :صوه تاييع وقت العمل 
 . إااز األعما  يف وقت أطو  من الوقت اا د هلا.1
 ىل استغراق وقت طويل، وهذا ب وره يزي  من التكلفة واملصروفات .. تعقي  اإلجرا ات بقصٍ  ما، ييث يؤدي إ2
 . استغراق وقت طويل يف قضا  احلاجات، وتناو  الطعام والشراب ويف ذلك تعطيل ملصاحل النا .3
 . استغراق وقت طويل يف االستع اد للصالة وصالة النوافل؛ مما يؤدي إىل تعطيل العمل. 4
 ت اخلاصة وقرا ة اجلرائ  يف وقت العمل من صور ضياع الوقت اارم شرعا .. التسامر واملزاح واجللسا5
  .اخلروج من مكان العمل ب ون إذن، ويتسرت عليه زمالئه . 6
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 الثالثة عشرالمحاضرق 
 أبرز جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المهني

 

 لسعودية يف جمال محاية النزاهة ومكافحة الفساد املهين:أبر  جهود اململكة العربية ا 
 .َتسيس هي ة تعىن بشكل مباشر بت قيق النزاهة ومكاف ة الفساد .1
 .تكثيف محالت التفتيش واملراقبة من قبل اجلهات الرقابية املختلفة ودعمها ماداي  ومعنواي   .2
 .ب ما خيل بواجب املهنةإص ار األحكام القضائية الرادعة يف حق من يثبت منه تعم  ارتكا .3
التشـــــهري مبن يســـــت ق التشـــــهري عرب القنوات الرمسية وحســـــب ما تنص عليه اللوائح واألنظمة  .4

 .املعمو  هبا يف اململكة العربية السعودية
حفيز اجلامعات ومؤســـــــــــســـــــــــات ال ولة املعنية ابلتوعية والتثقيف والتذكري بواجب محاية املا   .5

قـــ  النـــ وات أو املؤمترات أو حلقـــات النقـــا  واخلطـــب العـــام وحرمتـــه ســـــــــــــوا  عن طريق ع
 . وال رو  واااضرات

 منح الص افة مساحة من احلرية اإلعالمية يف الشراكة احلقيقية ملكاف ة الفساد. .6
التأكي  على أمهية اجلودة يف القطاعات التنموية والســـعي احلثيث لتطبيق احلكومة اإللكرتونية  .7

 د جرا  الت خل البشري املباشر.اليت تقلل مساحة الفسا

 

 أبر  األنظمة الوطنية السعودية مات العالقة ىكافحة الفساد املهين.
 أواًل: نظام ا،دمة املدنية.

ــــــــ بنا  على املرسوم امللكي رقم 1397ص ر نظام اخل مة امل نية يف اململكة العربية السعودية يف رجب عام  هـ
( مادة اعتم ت مب أ اجل ارة كأســـــــــــا  الختيار 40لنظام من )هـــــــــــــــــــــــــ. وتكون ا10/7/1397( وَتري، 49)م/

 املوظفني لشغل الوظائف العامة يف املادة األوىل منها. 
بينما ح دت املادة احلادية عشرة الواجبات اليت على املوظف العام االلتزام والتقي  هبا، وح دت املادة الثانية 

تعاد عنها، واليت عم ت بشكل خاص إىل جترمي ارتكاب جرائم عشرة ااظورات اليت جيب على املوظف العام االب
 الفساد اإلداري. 
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ويتجلى ال ور الوقائي لنظام اخل مة امل نية يف: مواجهة جرائم الفســــــــــــــاد اإلداري واملايل من خال  حت ي  
ف العام االبتعاد الواجبات اليت جيب على املوظف العام االلتزام هبا، وكذلك حت ي  ااظورات اليت جيب على املوظ

 عنها. 
 اثنياً: نظام عديب املوافني.

وَتري،  7هـــــــــــــ. املتوج ابملرسوم امللكي رقم م /28/10/1390وَتري،  1023ص ر بقرار جملس الوزرا  رقم 
 هـ.1/2/1391

 وق  ص   رت مذكرته التفسريية ابآليت:
ا يوم القيامة خزي ون امة إال من ما أصـــــــــ ق عمر رضـــــــــي هللا عنه إذ وصـــــــــف الوظيفة العامة أبهنا أمانة وأهن

أخذها يقها وأدى الذي عليه فيها، ذلك أن املوظف أمني على املصــل ة العامة يف نطاق اختصــاصــه، ومســؤو  
عن أن يبذ  قصــــارى جه ه لإلســــهام يف حســــن أدا  املرفق الذي يعمل به للخ مة اليت نيط أمرها بذلك املرفق. 

 اهتماما  خاصا  يقوق املوظف وواجباتهومن هنا كان الب  أن هتتم ال ولة 
أن  -وهذه هي الظروف اخلاصـــــة اليت حتيط بنشـــــاط املوظف  -وأن تصـــــ ر النظم اليت تتكفل هبا. وطبيعي 

إبرســــا  القواع  اليت حتاســــب من خيطئ من املوظفني حىت  –وهي بصــــ د ضــــبط الوظيفة العامة  -تعين ال ولة   
مثاله ولذلك حترص ال و  املتق مة يف عاملنا هذا على إصــــــــــــ ار نظم تضــــــــــــع يكون اجلزا  ردعا  للمخطئ وعربة أل

القواع  العامة للزجر إذا ما فرط املوظف يف واجبه أو اخطأ وتقيم األجهزة الســـــــليمة اليت تســـــــهر على تنفيذ هذه 
 . القواع  وتطبيقها مبا حيقق الع الة فال يؤخذ بري  ِبرم ال يسأ  عنه وال يفلت املسي  من العقاب

  : يتامن النظام اآليت
 هي ة الرقابة والت قيق.  :القسم األو 

 الباب األو : يف تشكيل اهلي ة. 
  .الباب الثاين: يف االختصاصات واإلجرا ات

 هي ة التأديب.  :القسم الثاين
 الباب األو : يف تشكيل هي ة التأديب. 

  .الباب الثاين: يف االختصاصات واإلجرا ات
 .صو  الت قيق والتأديبأ :القسم الثالث
 .أحكام عامة :القسم الرابع

 اثلثا : نظام مكاف ة الرشوة.
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ــــــ 1412 / 12 / 28 بتاري، 175 رقم الوزرا  جملسص ر بقرار   / 29 بتاري، 36م/ رقم ، املتوج ابملرسوم امللكيهـ
  هـ 1412 / 12

 
  :يتامن النظام ما يلي

بيان من يع  مرتشـــيا ، ومن يع  يف حكم املرتشـــي، وحت ي  عقوابت ذلك، جترمي بعض األعما  املتصـــلة بعمل 
املوظف العــام ومن يف حكمــه، بيــان من يعــ  يف حكم املوظف العــام يف تطبيق أحكــام النظــام، حتــ يــ  عقوبــة من 

شــــــــوة ول تقبل منه، وعقوبة الراشــــــــي والوســــــــيط والشــــــــريك، حت ي  العقوابت التبعية، حاالت اإلعفا  من عرض الر 
العقوبة، بيان مكافأة من أرشــــ  جلرمية من هذه اجلرائم، حت ي  بعض العقوابت على املؤســــســــة أو الشــــركة اليت ي ان 

 م يرها أو أح  منسوبيها ِبرمية من هذه اجلرائم.
 بية الوطنية السعودية مات العالقة ىكافحة الفساد املهين: أبر  اجلهات الرقا

 أواًل: و اهة ا،دمة املدنية:
تقوم الوزارة ابإلشـــراف على شـــؤون اخل مة امل نية يف الوزارات واملصـــاحل احلكومية واألجهزة ذات الشـــخصـــية املعنوية، 

 وتتوىل بوجه خاص من ضمن اختصاصاهتا ما يلي:
  مة امل نية واللوائح والقرارات املتعلقة هبا.مراقبة تنفيذ أنظمة اخل -1
 وضع القواع  واإلجرا ات اخلاصة ابختيار أفضل املتق مني لشغل الوظائف الشاغرة. -2
 ف ص تظلمات املوظفني ااالة إليها من اجلهات احلكومية املختصة وإب ا  الرأي فيها.  -3

 اثنياً: ديوان املراقبة العامة:
( 9( من نظامه الصــــــــادر ابملرســــــــوم امللكي رقم )م/7امة وفقا  ملا نصــــــــت عليه املادة )خيتص ديوان املراقبة الع

ــــــــــــ ابلرقابة الالحقة على مجيع ايرادات ال ولة ومصروفاهتا، وكذلك مراقبة كافة أموا  ال ولة 11/2/1391بتاري،  هـ
، مع الت قق من أن كل جهة من املنقولة والثابتة، ومراقبة حســــن اســــتعما  هذه األموا  واســــتغالهلا وااافظة عليها

اجلهات اخلاضــــــعة لرقابة ال يوان تقوم بتطبيق األنظمة واللوائح املالية واحلســــــابية وفقا  لنظامها اخلاص، وأنه ليس يف 
 تصرفاهتا املالية ما يتعارض مع تلك األنظمة واللوائح.

ألدا ، ولــه صـــــــــــــالحيــة واســـــــــــــعــة وفقــا  وعليــه ميــار  الــ يوان نوعني من الرقــابــة وهي الرقــابــة املــاليــة، ورقــابــة ا
الختصــــاصــــه، حيث يقوم مبراجعة التقارير املالية واإلدارية لل ولة ككل، وهذه املراجعة تكون حســــب املعايري املهنية 
املتعــارف عليهــا دوليــا ، ومن هــذه املعــايري مــا يتعلق بتقييم أنظمــة الرقــابــة الــ اخليــة يف اجلهــات اليت  ضـــــــــــــع لرقــابــة 

https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=ceacf7af-46b4-49fd-a230-f52db8ff47b4.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=0592ae12-d510-4fd1-b5ce-6cd368f6721d.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=0592ae12-d510-4fd1-b5ce-6cd368f6721d.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=0592ae12-d510-4fd1-b5ce-6cd368f6721d.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=0592ae12-d510-4fd1-b5ce-6cd368f6721d.pdf
https://www.boe.gov.sa/ShowPDF.aspx?FileName=0592ae12-d510-4fd1-b5ce-6cd368f6721d.pdf
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إلضافة إىل متابعة األنظمة واللوائح املالية واحلسابية النافذة للت قق من كفايتها ومال متها للتطورات ال يوان. هذا اب
 واملستج ات، وتوجيه النظر إىل أوجه القصور وتق مي املقرتحات املناسبة لتطوير هذه األنظمة واللوائح، أو تغيريها. 

 اثلثاً: هيئة الرقابة والتح يق:
ـــــــــــــــ 1391/2/1وَتري،  7ب املرســوم امللكي رقم م/أنشــ ت اهلي ة مبوج وهي  هي ة مســتقلة ترتبط مباشــرة  هـ

يف املخــالفــات املــاليــة  برئيس جملس الوزرا   تص ابلرقــابــة على حســـــــــــــن األدا  اإلداري وتطبيق األنظمــة والت قيق
 فيها أمام ااكمة املختصة.  واإلدارية واالدعا 

عنصر املفاجأة يف كثري من احلاالت للمسامهة يف إصالح املوظف العام،  إن دور اهلي ة يف الرقابة يعتم  على
وابلتايل وقاية اإلدارة احلكومية من األخطا  واملخالفات اليت ق  حت ث أو يتم اإلخبار عنها. ويف هذا الص د متار  

بعة إااز األعما  واخل مات وفقا  اهلي ة نوعا  من الرقابة اا ودة )الرقابة الفجائية الوقائية( هب ف املســاع ة على متا
ملا هو مقرر هلذه اإلدارة خبطة ال ولة، وهلا يف هذا الســــبيل أن تب ث وتت رى أســــباب القصــــور يف االااز واألدا ، 
سوا  لوجود ثغرات يف األنظمة، أو عن طريق الكشف عن املخالفات واجلرائم املسلكية اليت يرتكبها املوظف العام، 

، وتق مي االقرتاحات واحللو  للتغلب على هذه املخالفات. كما أن هناك جهات حكومية أخرى وحتليل أســـــــــــــباهبا
مثل: وزارة التجارة والصــناعة، وهي ة الســوق املالية، ومصــل ة اجلمارك تقوم ب ور رقايب وفق االختصــاصــات املناطة 

 هبا.  
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 الرابعة عشراحملاضرة 
ام ا،دمة املدنية، والتعريف رهليئة الوطنية ملكافحة تطبي ات أخالقيات املهنة يف نظ

 الفساد "نزاهة"، مع مكر أهدافها واختصاصاةا
 
 .تطبي ات أخالقيات املهنة يف نظام ا،دمة املدنية 

حتــ َّث نظــام اخلــ مــة املــ نيــة عن بعض اجلوانــب يف أخالقيــات املهنــة، وهو مــا يتعلق بشـــــــــــــروط التعيني ، 
فاظ على األسرار ، وااللتزام بوقت ال وام ، وعاجل بعض األخالقيات السلبية كالرشوة ، ومؤهالت املوظف ، واحل

 واستغال  املنصب ، وبني  حقوق املوظف ، وواجباته ، واجلزا ات العقابية يف حا  املخالفة املتعم ة. 
التزاما  ابلشــرع إضــافة  ويالحظ أن هذه اجلوانب النظامية تتفق مع أحكام الشــريعة، لذا فإن االلتزام هبا ي ع   

إىل أنه التزام وظيفي  ، وهذا يعني املوظف على تطبيق األنظمة حيث يســـــــــتشـــــــــعر األجر من هللا تعاىل على تنفيذ 
 النظام ألنه طاعة  هلل تعاىل، مث لوالة األمر ، وألهنا حتقق املصل ة العامة.

 أواًل: املواد األخالقية: 
 الكفاابة: •

نظام اخل مة امل نية:  اجل ارة هي األســـــــــــــا  يف اختيار املوظفني لشـــــــــــــغل الوظيفة العامة ،  ورد يف املادة األوىل من
واجل ارة متثل جمموع عناصــــــــر وصــــــــفات ذاتية يف الشــــــــخص تتصــــــــل ابلكفا ة الفنية والكفا ات اإلدارية واملواظبة ، 

 وحسن السلوك، وغري ذلك من املال مات املرتوكة لتق ير اإلدارة.
املادة الرابعة من نظام اخل مة امل نية ما يوضـــــح بعض جماالت الكفا ة، فجا  يف شـــــروط التعيني: أن و ورد أيضـــــا  يف 

 يكون املوظف: 
 السرية والسلوك . حسن•

غري حمكوم عليه يٍ  شرعي  أو يبسه يف جرمية خملة ابلشرف أو األمانة حىت ميضي على انتها  تنفيذ احل  أو السجن 
 ثالث سنوات على األقل .

غري مفصــــو  من خ مة ال ولة ألســــباب َتديبية ما ل يكن ق  مضــــى على صــــ ور قرار الفصــــل ثالث ســــنوات على 
 األقل . 

: جيب على املوظف أن خيصـــــــــــــص وقت العمل ألدا   11* االلتزام بوقت ال وام: يف نظام اخل مة امل نية / املادة 
 واجبات وظيفته.
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ن املوظف مؤمتن على وقت عمله، واألجرة اليت حيصــــــــــل عليها هي مقابل وهذا االلتزام جز  من األمانة يف الوقت؛ أل
قضـــا  الوقت يف العمل، لذا يلزم املوظف أن ال يســـتغل وقت ال وام لقضـــا  املصـــاحل الشـــخصـــية، أو اخلروج يف 

 وقت العمل دون إذن؛ ألنه خالف األمانة، واالستثنا ات هلا أحكامها. 
/ هـــــــ حيظر على املوظف خاصة إفشا  األسرار اليت يطلع  12اخل مة امل نية: املادة * ااافظة على األسرار: يف نظام 

 عليها يكم وظيفته ولو بع  تركه اخل مة. 
ويقص  ابألسرار الوظيفية تلك املعلومات أو البياانت اليت يطلع عليها يكم شغله للوظيفة، واليت ق  تبقى خافية  عن 

 البعي ين.
: على املوظف اســـــتعما  الرفق مع أصـــــ اب 1 /12املراجعني: يف نظام اخل مة امل نية: املادة * املعاملة احلســـــنة مع 

 املصاحل املتصلة بعمله، وإجرا  التسهيالت واملعامالت املطلوبة هلم يف دائرة اختصاصه ويف ح ود النظام.
ظف خاصـــــة إســـــا ة اســـــتعما  /ب : حيظر على املو  12* ع م اســـــتغال  املنصـــــب: يف نظام اخل مة امل نية: املادة  

 السلطة الوظيفية، واستغال  النفوذ.
 أ: حيظر على املوظف استعما  سلطة وظيفته ونفوذها ملصاحله اخلاصة. /12ويف املادة 

 اثنياً: الواجبات : 
أ من نظام اخل مة امل نية : جيب على املوظف خاصـــــــــــــة أن يرتفع عن كل ما  /11* ااافظة على اآلداب: يف املادة 

 خيل بشرف الوظيفة والكرامة، سوا  كان ذلك يف حمل العمل أو خارجه.
من نظام اخل مة امل نية : جيب على املوظف خاصــــــة أن خيصــــــص وقت العمل  11* االلتزام أبدا  العمل : يف املادة 

 ألدا  واجبات وظيفته .
اعي آداب اللباقة يف تصــــــــرفاته من نظام اخل مة امل نية: جيب على املوظف أن ير  11حســــــــن التعامل: يف املادة 

 مع اجلمهور، ورؤسائه، وزمالئه، ومرؤوسيه.
ج من نظام اخل مة امل نية: جيب على املوظف أن ينفذ األوامر الصــــادرة إليه ب قة  /11* طاعة املســــؤولني: يف املادة 

 وأمانة يف ح ود النظم والتعليمات.
تع   تقارير دورية عن كل موظف وفق الئ ة يصــــــــ رها  : 36ومن واجبات جهة العمل جتاه املوظف: يف املادة 

 هـ .  1404رئيس جملس اخل مة امل نية. والالئ ة هي من الئ ة تقومي األدا  الوظيفي من الصادرة يف عام 
 

.التعريف رهليئة الوطنية ملكافحة الفساد "نزاهة"، مع مكر أهدافها واختصاصاةا 
 :وطنًياالفساد يف التعريفات املعتمدة دولًيا و 
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كل عمل يتضـــمن ســـو  اســـتخ ام املنصـــب العام " جا  يف تعريف منظمة الشـــفافية ال ولية للفســـاد اإلداري أبنه   -
 ."لت قيق مكاسب خاصة ذاتية أو مجاعية

: أن الفســاد ذو مفهوم مركب،   "نزاهة" وورد يف تعريف اهلي ة الوطنية ملكاف ة الفســاد ابململكة العربية الســعودية  -
فيع  فساد ا كل سلوك انتهك أاي    .بعاد متع دة، و تلف تعريفاته ابختالف الزاوية اليت ينظر من خالهلا إليهله أ

كما يع  فساد ا كل سلوك يه د املصل ة العامة، وكذلك أي إسا ة  .من القواع  والضوابط اليت يفرضها النظام
  .الستخ ام الوظيفة العامة لت قيق مكاسب خاصة

الرشـــــوة واملتاجرة ابلنفوذ، إســـــا ة اســـــتعما   : هذا التعريف تشـــــمل ظاهرة الفســـــاد جرائم متع دة مثلومن منطلق 
 السلطة ، التالعب ابملا  العام واختالسه أو تب ي ه أو إسا ة استعماله، غسيل ا ألموا ، اجلرائم اااسبية، التزوير.

 اختصاصات وأهداف اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد : 
عب  هللا بن عب  العزيز  ابألمر من امللك اململكة العربية الســـعودية يف اهلي ة الوطنية ملكاف ة الفســـاد مت إنشـــا  •

هت ف اهلي ة ملكاف ة الفساد احلكومي ورص ه، وترتبط   هـــــــــــ.13/4/1432:  وَتري، 65رقم: أ/ آ  سعود
 .ابمللك مباشرة

، ومكاف ة الفساد املايل واإلداري بشىت صوره ومظاهره هت ف اهلي ة إىل محاية النزاهة ، وتعزيز مب أ الشفافية  •
 : وأساليبه ،وهلا يف سبيل حتقيق ذلك االختصاصات التالية

 متابعة تنفيذ األوامر والتعليمات املتعلقة ابلشأن العام ومصاحل املواطنني مبا يضمن االلتزام هبا. •
امة وعقود التشغيل والصيانة وغريها من العقود الت ري عن أوجه الفساد املايل واإلداري يف عقود األشغا  الع •

املتعلقة ابلشأن العام ومصاحل املواطنني يف اجلهات املشمولة ابختصاصات اهلي ة ، وا اذ اإلجرا ات النظامية 
الالزمة يف شــــأن أي عق  يتبني أنه ينطوي على فســــاد أو أنه أبرم أو جيري تنفيذه ابملخالفة ألحكام األنظمة 

 .لنافذةواللوائح ا
إحالة املخالفات والتجاوزات املتعلقة ابلفســــــاد املايل واإلداري عن  اكتشــــــافها إىل اجلهات الرقابية أو جهات  •

 بذلك . -اليت يتبعها املوظف املخالف –الت قيق يسب األحوا ، مع إبالغ رئيس اهلي ة 
اهة ومكاف ة الفساد، ومتابعة تنفيذها العمل على حتقيق األه اف الواردة يف االسرتاتيجية الوطنية حلماية النز  •

 . مع اجلهات املعنية ، ورص  نتائجها وتقوميها ومراجعتها ، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها
تشــــــــــجيع جهود القطاعني العام واخلاص على تبين خطط وبرامج حلماية النزاهة ومكاف ة الفســــــــــاد، ومتابعة  •

 تنفيذها وتقومي نتائجها.
 

 رلن اح والتوفيق ،،،مع متنيايت 


