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 األوىل احملاضرة

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

 

 .متهيد: يف أخالق العرب قبل اإلسالم 

    وأولعوا ابخلمر والقمار، وشااااااامت لغار الوارا  وقري الرر ا موا القوالع، والع اااااا غ  كانت أخالق العرب قد سااااااا
 والظور، وسفك الدما ، واألخذ ابلثأر، واغت اب األموال، وأكع مال الغتاما، والتعامع ابلراب.

   شااااااااااربون اخلمر، وال ولغس معىن هذا أهنر كانوا كوار موا هذه األخالق الذمغم ، بع قد كان لغار كثريون ال  زنون وال
 ساااااااااااااافيون الاادمااا  وال  ظومون، و ت رلون مى أكااع أموال الغتاااما، و ت زهون مى التعااامااع ابلراب، وكاااناات لغار  ااا  

 ومن تلك اخلصال والسمات: وخ ال مى اخلري كثرية أهوتار حلمع را   اإلسالم

 ساااااتاغ ون ل سااااا غو  قتع مسااااايون ب ، و الولا  ابلعاد وح ار لو اااااراح  والوااااااوك وال ااااادقه كان العاد م دهر    ا   ت
انت الشاااااااااااااا ة ابلوسااااااااااااان كالغ  كأوال هر، وختر ب  ايرهر، وكانوا أينفون مى اليذب و عغ ون ، وكانوا أهع ولا ، وهلذا  

 لودخول ل اإلسالم.
  الشااااااااغ ، لعالز كاملرأة، و اأهنر أهع مرو ة وجندةه العريب بفررت  ذو مرو ة لاو أيىب أن   تاز اااااااااع، الجااااااااعغ،، وم ز

 واملر ض، وهو ذو شاام  إذا است  د ب  أحد أجنده.
  غو . ساملجي ل العزائره كانوا إذا مزموا موا شي   رون لغ  اجملد وااللتخار ال   رلار م   صارف، بع كانوا خياطرون أبنفسار ل  

زل  حىت  قاره، وبعجاااار   لغ االشااا ام ه كانوا مجااارب األمثال لغاا، وقد كان الواحد م ار  قابع األساااد ل ال ااا را   •
 وغار اجلاا . عرف الفرار وال اهلزمي  قط، وقد كان هلذه الفجغو  وزهنا حغ ما لا  اإلسالم، ولرض م

ذحباا، أو حنرها ل ، وكان  اليرمه كان الواحد م ار ال  يون م ده إال لرسااااااااااا ، أو هقت ، لغأتغ  الجاااااااااااغ،، لغساااااااااااار  إى •
 ن بع كان  رعر الوحش، والرري.بعجار ال  يتفي إبطعام اإلنسا

ترك ، بع كان أيىب أن جياز موا العفو م د املقدرةه كان الواحد م ار   ازل خ اااااااام ، حىت إذا أمي   ف م  ، مفا م   و  •
 لر ح.
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محا   اجلار وإلارة املساااااات ريه كانوا إذا اساااااات ار ابلواحد م ار مساااااات ري ألاره، ورها ااااااا  ا ب فساااااا  وولده ل ساااااا غع  •
 إلارت .

الق ام  والرااااا ابلغساااريه لقد كان الواحد م ار  ساااري األايم ميتفغا  بتمرا   قغر وا صاااو  ، ورشااافا  مى ما   رطب وا  •
 ك ده، وقو  تيالغ، احلغاة لعوتار  يتفون ابلقوغع. 

 
النفس  جاء يف الرحيق املختوم: " لعل أغلى ما عندهم من هذه األخالق وأعظمها نفعًا بعد الوفاء ابلعهد هو عزة •

واملضــيف يف العزا،م، إال مي نكن قمع ال ــر والفســاد، وإقامة نظام العدل واخلهبذ إمي قذه القوة القاهرة، وقذا العزم 
 الصميم". 

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 :تعريف األخالق لغة 

  اســم لســاية اإلنســان و بيعتخ الع خلق عليها، وهو منخوال من  -بضــم ا الالم وســكو ا-األخالق لغة: مجع خلق ،
 مادة )خ ل ق( الع تدل على تقدير ال يفء.

  

  : ومما يرادف لفظ )اخلُلق( أو يقاربخ يف املعىن 

 أ( اخلِغره وهو الس غ  والر غع . 

 ب( املااأََله وهو اخلُُوا والعشرة ،  قاله ما أحسى مأل لالن أي ُخُوق  ومشرت . 

 : ًتعريف األخالق اصطالحا 

  اختوفت م ارا  العوما  وال احثني ل تعر ، األخالق، و رلي ذلك إى أن بعجااااار  رال إطالق األخالق موا هغ   ل
ال فس اإلنسااااااانغ    اااااادر م اا السااااااوو ، وبعجااااااار  رال إطالق األخالق موا نفس امل ا   والقوامد امل ظم  لوسااااااوو  

 اإلنساين. 

 الق هغ اا  ل ال فس اإلنسااااااااااااااااانغاا ، لال تروا األخالق موا امل ااا    الحظ أن أكثر تعر فااا  املتقاادمني ترال أن األخ
والقوامد امل ظم  لوسااااوو  اإلنساااااين، وال موا الفعع ال ااااا ر مى خوا اإلنسااااان كالشاااا ام  أو السااااخا  إال موا ساااا غع 

 اجملاز. 

  مى تعر فا  املتقدمني تعر ، اجلرلاين، حغث مرف األخالق أبهناه 
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ا األلعال بساااااااول  و ساااااار، مى غري حال  إى لير ورو   ، لةن كانت اهلغ   حبغث ت اااااادر م اا هغ   لو فس راسااااااخ ، ت اااااادر م ا
 األلعال اجلمغو  مقال  وشرم ا بساول ،  غت اهلغ  ه خوق ا حس  ا، وإن كان ال ا ر م اا األلعال الق غ  ،  غت اهلغ  ه خوق ا سغ  ا.

 

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

مسااتمرة ال مارااا ، يفبت ل اإلنسااان ال ت فك م  ، لمى أكرم الجااغ، مرة أو مرتني ال  وصاا، ابليرم، ومى  . أن اخلوا صااف 1
 صار  شخ ا  لازم  ال  وص، ابلش ام ، حىت  عرف ذلك م اما مرارا .  

ور حىت . أن االمتثال ابخلوا ال حيتاج إى تيو، أو جماهدة نفس، لمى تيو، السااااااايو  م د الوجاااااااب  اد ال  وصااااااا، ابحل2
  يون سيوت  بال تيو، وال جماهدة.

  .وعرفخ بعض املعاصرين أبنخ: صفة مستقرة يف النفس فطرية أو مكتسبة، الات آاثر يف السلوك حممودة أو مذمومة 

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

 أن األخالق م اا ما هو لرري وم اا ما هو ميتسب. .1

 أن األخالق هلا آيفر سووكغ ، لالسوو  لغس هو اخلوا، بع هو أثره وشيو  الظاهر.  .2

  :ومن املعاصـــرين رأن أن األخالق تطلق على نفس املبادق وقواعد منظمة للســـلوك اإلنســـاين، ومن هذه التعاريف
نســــــان، والديد عالقتخ جمموعة املبادق والقواعد املنظمة للســــــلوك اإلنســــــاين، الع  ددها الوحيف، لتنظيم حياة اإل

 بغهبه على حنو  قق الغاية من وجوده يف هذا العامل على أكمل وجخ. 

 :يستفاد من هذا التعريف ما أييت 

. أن األخالق اإلســـــالمية رابنية املصـــــدر، ليســـــف سبعة من عمالت فلســـــفية أو عبارات نفعية، أو جتارب تربوية، وإ ا يف 1
 هللا تعاىل وسنة رسولخ صلى هللا عليخ وسلم.أصوهلا وفروعها مستمدة من كتاب 

  . أن هذه األخالق تنظم عالقة اإلنسان خبالقخ، وبنفسخ، وابآلخرين.2
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  ،ومي بد أن نذكر أن مفهوم األخالق اإلســـــــــــالمية: مرتبا ،فهوم اإلنان، فمن آمن ابد وحده، وعبد هللا وحده
ره، يستلزم هذا منخ أن يتاخ اإلنسان املسلم حنو القيق رضا هللا وأحب  هللا سبحانخ وتعاىل حب ا يستويل على م اع

ســــــــبحانخ، وهذا اميجتاه يســــــــتلزم من اإلنســــــــان ءو ا عن األسنية وعن األهواء، وعن امل رب الد نيا، وعندما يعرف 
لوغ اإلنســـــــــان حقيقة هذه الدنيا يكون ســـــــــلوكخ وعملخ خلقاً من الدرجة األوىل، عندها نكون ماضـــــــــني يف  ريق ب

   الكمال اإلنساين.

 : يستفاد من هذا 

 . أن األخالق اإلسالمغ  ترت ط ابإلميان ارت اطا  وثغقا ، لمى آمى ابهلل ال بد وأن  اذب اإلميان نفس ، وأن  قو ه ملعايل األخالق.1

وسااااور  قوله ااإ ا  . أن األخالق ل اإلسااااالم لغساااات لز ا  مى الد ى بع هي لوهره وروح . كغ، ال ورسااااول ا صااااوا ف موغ 2
 بعثت ألمتر ميارم األخالق((. 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  اللغوي، فالعلماء يريدون ابألخالق تلك واملالحظ أن األخالق يف املعىن اميصـــــــــــطالحيف مي تبتعد كىنهبًا عن املعىن

الصــفات الع تقوم ابلنفس على ســبيل الرســوخ، ويســتحق املوصــوف قا املد  أو الذم، ح  تصــب  هذه الصــفات 
 كالساية والطبع لإلنسان. 

 .الفرق بني األخالق وبني بعض املصطلحات 

 .أومًي: الفرق بني األخالق والقيم 

الوووي واالصاااااااااااااارالحي لألخالق، البد مى التفر ا بني األخالق وبني امل اااااااااااااارو ا  األخرال ال  قد بعد أن تعرل ا موا املعىن 
 تتداخع معاا، لةذا أر ه التفر ا بني األخالق والقغر، لال بد أن نعرف أوال  ماهي القغر؟

 «.رغوب لغ  واملرغوب م  مستوال أو مقغاس أو معغار حنير هقتجاه ونقغس ب  وحند  موا أساس  امل»القغر ابملعىن العام 

 

  والقغر اإلسااااالمغ ه جمموم  مى املعا ري واألحيام ال ابع  مى ت ااااورا  أساااااسااااغ  مى اليون واحلغاة واإلنسااااان واإلل ، كما
صااااورها اإلسااااالم، وتتيون لدال الفر  واجملتمي مى خالل التفامع مي املواق، واخلتا  احلغاتغ  املختوف ، حبغث متي   مى 

اٍف وتولااٍ  حلغات  تتفا مي إميانغات ، وتت سااد مى خالل االهتماما  أو السااوو  العموي برر ق  م اشاارة اختغار أهد
 وغري م اشرة. 

  دو وااا ا  التقارب بني مفاوم األخالق والقغر اإلساالمغ ، ولعع مفاوم القغر أوساي  الل  مى مفاوم األخالق، لالقغر  
هي لجااااائع خوقغ  كما أهنا املعغار لسااااوو  ألرا  اجملتمي، ل مغي املسااااومني تقوم أمماهلر ل إطار غااي  وأهداف الد ى 

 اإلسالمي احل غ،. 



5 

 خالق والغرا،ز:اثنياً: الفرق بني األ 

 الور زةه هي الدالي لإلنسان إى ممع مى غري لير، وهي لز  مى الفررة. 

وحىت  تجاح املعىن نقول أبن الور زةه سساوو  موروأ أكثر مى كون  ميتسا  ا مييى أن ن ا، الشاخي الذي ميغع إى القتال  وم ا 
ال، ولو أتغ ت ل  بغ   م زلغ  أو مدرسااااااااااااغ  ّتوف  ملا ترو ر  أبن  ذو غر زة مدوانغ ، وليى هذا الشااااااااااااخي    ُولد ومع  رغ   القت

 س.م ده توك اخلاصغ 

  إن الصفات املستقرة يف النفس ليسف كلها من قبيل األخالق، بل منها غرا،ز ودوافع مي صلة هلا ابخللق، ولكن الذي
 يفصل األخالق ونيزها:

 توص، ابخلري أو الشر..  أن الورائز ال توص، ابخلري أو الشر، بغ ما األخالق 1

 . أن الورائز ال تستولب ل اح اا مدك  وال ذما ، بغ ما األخالق ميدك صاح اا أو  ذم حسب اخلوا الذي خت وا ب .2

 . . ال  رتتب موا إش ا  الورائز ثواب أو مقاب، بغ ما  ثاب مى ختو ا  مغع األخالق، وقد  عاقب مى ختو ا بق غ اا3

 

إشاااااااااااااا ا  الورائز والدوالي هو اجلانب املرت ط ابألخالق، واملدك والذم  يون موا توك الرر ق ، ولغس  ومييى القول أبن طرق •
موا نفس الورائز، لَمْى أيكع لدلي اجلو  مى نفساااااااااااااا  ال مُيدك وال ُ ذم موا لعع األكع، وإ ا مُيدك أو ُ ذم  موا طر قت  ل 

 . األكع

 :اثلىناً: الفرق بني األخالق والسلوك 

  ْنَسان ومذه   واجتاه   ُاَقال لاَلن حسى السوو  أَو سي  السوو . السوو   ه سرية اإْلِ

 .  ومرف أبن ه جمموم  ألعال اليائى احلي  است اب  لومؤث ِرا  الداخوغ   واخلارلغ 

ساااااتدل موا ب ا  موا ما سااااا ا نقوله أبن األخالق صاااااورة ال فس ال اط  ، والساااااوو  هو صاااااورلا الظاهرة ال  تدل موغاا، وحنى ن
 ط غع  أخالق املر  بسووك  الظاهر.

 لالسوو   عتت لألخالق كال تغ  ، لمى حسى خوق  صدر م   السوو  احلسى، ومى سا  خوق  صدر م   السوو  السي .

 
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 الىنانية احملاضرة
 ..أمهية ومكانة األخالق اإلسالمية

 .أمهية األخالق اإلسالمية 

ه أن األخالق هي ال  متغز سااااااوو  اإلنسااااااان مى سااااااوو  ال اائر سااااااوا  ل يفقغا حالات  الر غعغ  أو ل مالقات  مي غريه مى  أوال 
اليائ ا  األخرال، وهلذا لاألخالق ز    اإلنسان وحوغت  اجلمغو  ، وبقدر ما  ت وا وا اإلنسان  جفي موا نفس  مجاال  

اا ولقد كرم ا بين آ م ومحو اهر ل الت وال  ر ولجااااااااااااااو اهر موا كثري  ى خوق ا  قال تعاىه  ووا  وقغم  إنسااااااااااااااانغ .
 تفجغال ((.

يفنغا ه إن هدف األخالق يفقغا الساااااااااااااعا ة ل احلغاة الفر    واجلمامغ ة ذلك أن احلغاة األخالقغ  هي احلغاة ال عغدة مى الشااااااااااااارور 
ري واألمى واألمان الفر ي واجلمامي ، لت تشااااار الثق  املت ا ل   مغي أنواماا وصاااااورها ، لةذا انتشااااار  األخالق انتشااااار اخل

واأللف   واحمل   بني ال اس، واذا غابت انتشااااار  الشااااارور وزا   العداوة وال وجاااااا  ، وت اصااااار ال اس مى ألع امل اصاااااب ، 
 واملا ة ، والشاوا .

ا ما ترلي أسااااااا اوا إى االهنغار األخالقي لغاا، يفلثا ه إهنا وساااااااغو  مام  لو اوض ابألم ه ذلك أن ساااااااقوت األمر واحلجاااااااارا  كثري  
واألخالق الرذ و  تعتت نذ ر شاؤم ألي أم  مى األمر، وماما وصاوت أم  ل التقدم املا ي واحلجااري لوغسات بشاي  إذا 

 هي احندر  ل أخالقاا، وأصغ ت ل قغماا.

والواقي  شااااااااد بذلك، لير مى أخوة وت   كانت بدا تاا حساااااااى   رابعا ه أن األخالق احلسااااااا   مى أسااااااا اب املو ة وإهنا  العداوة.
 خوا، وكر مى مداوٍة انتات حُلسى اخلُوا، وكر مى انشراك صدر وزوال هر كان بس ب حسى اخلوا.

 قاله قال رسول ف صوا ف موغ  وسوره  –راي ف م    –مى ابى ممر 

 مز ولع ساارور تدخو  موا مسااور أو تيشاا، م   كرب  أو تقجااي ااأحب ال اس إى ف أنفعار، وأحب األممال إى ف
م      ا أو ترر  م   لوما ، وألن أمشي مي أخي املسور ل حال  أحب إيل مى أن أمتي، ل املس د شارا ، ومى ك، 

مي أخغ  املسور غج   سرت ف مورت ، ومى كظر غغظا  ولو شا  أن ميجغ  أمجاه مأل ف قو   راا  وم القغام ، ومى مشا 
 ل حالت  حىت  ث تاا ل  أث ت ف تعاى قدم   وم تزل األقدام، وإن سو  اخلوا لغفسد العمع كما  فسد اخلع العسع((. 

 

 .مكانة األخالق يف اإلسالم 

 لألخالق يف اإلسالم فضٌل كبهب، ومكانة عظيمة، وهذا يظهر من وجوه كىنهبة، منها ما أييت:

 بتقومي األخالق وإشام  ميارماا، والعمع موا إصالك ما ألسدت  اجلاهوغ  م اا.  أوال ه تعوغع الرسال 

 قاله قال رسول ف صوا ف موغ  وسوره ااإ ا بعثت ألمتر ميارم األخالق((. -راي ف م   –لعى مى أيب هر رة 

واخلري كو ، والد ى، والفجاااااااااع،  ه س وهذا حد ث صااااااااا غح، و دخع ل هذا املعىن ال اااااااااالك -رمح  ف-قال ابى م دالت 
 واملرو ة، واإلحسان، والعدل. ل ذلك بُعث لغتمم  صوا ف موغ  وسورس. 
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 يفنغا ه تعر ، الِتِ  أبن  ُحْسى اخلوا، وهذا  دل موا أن حسى اخلوا لامي ليع أقسام اخلري وخ ال الت.

ل ف صاااوا ف موغ  وساااور، مى الت واإل: لقاله ، قاله ساااألت رساااو -رااااي ف م  –لعى ال واس بى  عان األن ااااري  
 ااالت حسى اخلوا، واإل: ما حا  ل صدر ، وكرهت أن  روي موغ  ال اس((.

قال العوما ه الت  يون هعىن ال و ، وهعىن الور، واملتة وحسى ال     والعشرة، وهعىن الرام ، وهذه األمور هي جمامي 
 حسى اخلوا.  

كع املؤم ني حي ون رسااول ف صااوا ف موغ  وسااور، و تم  ون قُرَور م    وم القغام ، وأكثر املسااومني حَبَفر ا حبب رسااول ف يفلثا ه إن  
 والقرب م   جموس ا  وم القغام  هر الذ ى َحُس ت أخالُقار، حىت صاروا لغاا أحسى مى غريهر.

ف موغ  وسااااور  قوله ااأال ُأخِتكر أبح ير إيل  وأقربير مين لعى ممرو بى شااااعغب مى أبغ  مى لده أن   ي ال ى صااااوا 
، قال القومه نعر اي رسول ف، قاله ااأحس ير ُخُوق ا((.   جموس ا  وم القغام ؟((، لسيت القوم، لأما ها مرتني أو ثاليف 

مت صفالر، أما مى سا   ل هذا احلد ث بني الرسول صوا ف موغ  وسور أن خغار املسومني مى حس ت أخالقار وكر 
م ار األخالق وق  ت ال اااافا  لأول ك األشاااارار، وإن كانوا   ااااوون، و  ااااومون وحي ون، لةن صاااااللر لغساااات ب ااااالة 
اخلاشاااااعني، وصاااااغامار جماراة، وح  ار راي ، ولو كان ذلك م ار إبخالر أل ر بال مرا  كرم األخالق، لةن ال اااااالة احلق  

 اغام اخلالي  امغ  ال ات واليرم، واحلا املتور   مي خوا ال ات وحساى العشارة واملعون ، ت اا مى الف شاا  وامل ير، وال
 لتهان ال دق ل الع ا ا  واإلخالر لغاا كرم األخالق. 

 .رابعا ه أن ُحْسى اخلُُوا مى أكثر ما  ُرلِ ح ِكف   احلس ا ، و ثقع ب  مواز ى األممال  وم احلساب

 عت ال ى صوا ف موغ  وسور  قوله ااما مى شي   ُوَاي ل املغزان أثقع مى ُحْسى اخلوا، وإن   :لعى أيب الدر ا  قال
 صاحب ُحْسى اخلُُوا لََغ ُوُغ ب   رل  صاحب ال وم وال الة((. 

 خامسا ه أن حسى اخلوا أكثر ممع  دخع ال اس اجل  .

 مى أكثر ما  دخع ال اس اجل  ، لقاله ااتقوال ف وحسى اخلوا((.  -صوا ف موغ  وسور  -لقد س ع رسول ف 

بني تقوال ف وحسااااى اخلواة ألن تقوال ف   ااااوح ما   -صااااوا ف موغ  وسااااور–مجي ال ى »ه -رمح  ف -قال ابى القغر 
وبني خوق ، لتقوال ف تولب ل  ت   ف، وحسااى اخلوا  دمو ال اس إى بني الع د وبني رب ، وحسااى اخلوا   ااوح ما بغ   

 «.ت ت 
، ال ى اليرمي قول   ى اخلُُوا، لقد لا  ل القرآن اليرمي ل وصاْ  -ساا ساا ه مدك ف تعاى رساول  اليرمي صاوا ف موغ  وساور حُبساْ

 مز ولعه ااوإنك لعوا خوا مظغر((.

   إال ابلشي  العظغرة  ا  دل موا مظغر م زل  األخالق ل اإلسالم.وف تعاى ال ميدك رسول
 .سابعا ه أن مى أهر م اصر اخلري   املرَوق  بني املؤم ني هو يفوغار ابألخالق الفااو ، واخِل ال احلمغدة

 لقد قال رسول ف صوا ف موغ  وسوره ااإن مى أخريكر أحس ير خوق ا((.
أن األخالق تت اسااااب طر اي   مي اإلميانة ليوما زا  معدل اإلميان ل القوبة  ت  -صااااوا ف موغ  وسااااور  -يفم ا ه أواااااح ال ى 

 األخالق، والعيس ابلعيس.

  .قاله قال رسول ف صوا ف موغ  وسوره ااأكمع املؤم ني إمياه  أحس ار خوقا (( -راي ف م  –لعى أيب هر رة 

 «.ه سالد ى كو  خوا، لمى زا  موغك ل اخلوا زا  موغك ل الد ى -رمح  ف –قال ابى القغر 
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 احملاضرة الىنالىنة
 أقسام األخالق

 أمهات األخالق

 .أقسام األخالق 

 أومًي: ابعتبارها فطرية أو مكتسبة:

 أ ـ أخالق فطرية : وهيف مكارم جبل عليها اإلنسان، فتكون ساية و بيعية لخ.

الفطرية قابلة للتنمية والتوجيخ والتعديلذ ألنَّ وجود األخالق الفطرية يدل على وجود اميستعداد الفطري لتنميتها واألخالق 

 .ابلتدريب والتعليم وتكرر اخلربات، واميستعداد الفطري لتقونها وتعديلها وهتذيبها
هللا عليخ وسلم: ))إن فيك َخلَّتني  بهما  ومما يدل على األخالق الفطرية حديث أشج عبد القيس، الذي قال لخ النيب صلى

د هللا: احلالم، واألسة((، قال: اي رسول هللا، أس أختلَّق قما، أم هللا جَبلين عليهما؟ قال: ))بل جَبلك هللا عليهما((، قال: احلم
 د الذي جبلين على َخلَّتني  بهما هللا ورسولخ. 

بال ة، وما هو مكتسب. قال ابن القيم: فدل على أن من اخلُلق ما   هو  بيعة وجا
 ب ـ أخالق ُمكَتسبة: نكن الصيلها ابلتعلم والتعود عليها.

))أن سًسا من األنصار سنلوا رسول هللا صلى هللا عليخ وسلم  :كما دلَّ على اللك حديث أيب سعيد اخلدري رضيف هللا عنخ  
عنده، فقال: ما يكون عندي من خهب فلن أدخره عنكم،  نفد ما فنعطاهم، مث ســــــنلوه فنعطاهم، مث ســــــنلوه فنعطاهم، ح 

 ومن يستعفف يعفخ هللا، ومن يستغن يغنخ هللا، ومن يتصرب يصربه هللا، وما أعطيف أحد عطاء خهبًا وأوسع من الصرب((.

اً ابن القيم: فإن قلف: هل نكن أن يقع اخلُلق كســـــــــبًيا أو هو أمر خارب عن الكســـــــــب؟  قلف: نكن أن يقع كســـــــــبي قال

  ابلتخلق والتكل ف، ح  يصهب لخ سايًة وملكة.
 
 

 :اثنياً: تنقسم األخالق من حيث عالقتها إىل ثالثة أقسام

 :القسم األول: اخللق مع هللا

وما يتفرَّع عنها من آداب وممارســات هاهرة  -ســبحانخ وتعاىل  -القواعد واألســس الع اَلُكم عالقة العبد بربخ ونقصــد بخ : 
 .واب نة

حق هللا تعاىل على اإلنسان هو أعظم احلقوق على اإل الق، واألدب مع هللا هو أوجُب الواجباتذ إاْل هو اخلالق، وحده  إن  
 مي شريك لخ، وما عداه خملوقذ فال يستوي حق  املخلوق مع حق اخلالق حباٍل.

  :من أصول املعاملة مع هللا 
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يفقده ربخ حيث أمره، وأمي يراه حيث  اه، ســـــــــــواٌء اللك يف الغيب أ. لزوم  اعتخ واجتناب معصـــــــــــيتخ، واحلر  على أمي 
 وال هادة، ويف السر والَعَلن، ويف العسر واليسر.

ب. احرتام كتابخ وســـنة نبيخ حممد صـــلى هللا عليخ وســـلم، والتندب معهما، والتســـليم هلما، من غهب غلو  ومي تفريا يف الفهم 
 والتطبيق.

كل نْقص، ووْصفخ ،ا َوَصف بخ نفسخ، وْفق ما جاء بخ كتابخ وسنة نبيخ حممد صلى هللا عليخ   ب. إجاللخ سبحانخ، وتنزيهخ عن
 وسلم واعتقاد اللك اعتقادًا جازماً.

 د. إحسان الظن بخ سبحانخ ،ا هو أهُلُخ عز وجل.

 :القسم الىناين: اخلُُلق مع النـَّْفس

 .خالق، وما يسوس بخ نفسخ من هتذيب وتزكية وتربيةما يَلتزام بخ املسلم يف خاصة نفسخ من آداب وأونعين بخ : 

 :ومن أصول معاملة اإلنسان لنفسخ 

 أ. إلزام النفس إبخال  العمل د تعاىل على كل حاٍل.

 ب. إلزامها ابخلٌُلق احلسن واألدب مع الناس وسا،ر خملوقات هللا عز وجل ، على أفضل وجخ.

م، ســواٌء كان اللك إبْتباعها هواها على خالف ال ــرع وحدودا اميســتقامة، أو ب. البعد عن هُْلم نفســخ ب ــيفٍء مان أنواع الظل
 ،َْنعها من األخذ ابلُفْسحة الع يف ديننا.

 د. إلزام النفس ابلرضا عن هللا، والرضا بَقَدرا هللا.
 :القسم الىنالث: اخلُُلق مع اخلَْلق

 .والقواعد األخالقية الع َتضباا عالقتخ ابآلخرينما يَلتزام بخ املسلُم من أخالق مع غهبه، واألسس ونعين بخ : 

وهذا القســم نكن تقســيمخ إىل أقســام عدةذ ماىْنل: اخللق مع األنبياء والرســل، واخللق مع الوالدين، واخللق مع أويل األرحام، 
  .واخللق مع املؤمنني، واخللق مع الكافرين، وغهب اللك

 ومن أصول املعاملة مع الناس: 

 القتخ قم قا،مة على أساس عالقتخ مع هللا.أ. أْن تكون ع

 ب. أن َيُسوُد احُلب  فيما بينهم وختتفيف الكراهية واحلاقد.

 ب. أن َيُسوُد ُخُلق إعطاء احلقوق، وخيتفيف العقوق ومْنع احلقوق.

ام اآلخرين. امها، وخيتفيف َترْب،ُة النفس واهت   د. أن َيُسوُد اإلنصاف مان النفس واهت 

 

وإالا اســتعَمل اإلنســان األدب واملعاملة احلميدة املتعي نة عليخ جُتاه ربخ اخلالق ســبحانخ، وجُتاه الناس، وجُتاه نفســخ، وجُتاه ســا،ر 
َب أخالٍق محيدة.   خملوقات هللا تعاىلذ فإنخ َيصهب بذلك صاحا

املٍة مع هللا، ومع الناس، ومع نفســـــــــخ، ومع فإاَلْن ليس بني اإلنســـــــــان وبني مكارم األخالق إمي التعر ف على ما يَلزمخ مان مع
 املخلوقات األخرن، مث اميلتزام والتطبيق. 
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 :أمهات األخالق 

 مجع هللا لخ مكارم األخالق يف قولخ تعاىل: ))خذ العفو وأمر ابلعرف وأعرض عن اجلاهلني((.

 هذه اآلية من ثالث كلمات، تضمنف قواعد ال ريعة يف املنمورات واملنهيات. 

  .فقولخ: )خذ العفو( دخل فيخ صلة القا عني، والعفو عن املذنبني، والرفق ابملؤمنني 

  ودخل يف قولخ: )وأمر ابلعرف( صــــــلة األرحام، وتقون هللا يف احلالل واحلرام، وغض األبصــــــار، واميســــــتعداد لدار
 القرار. 

 الظلم، والتنزه عن منــــازعــــة  ويف قولــــخ )وأعرض عن اجلــــاهلني( احلض على التعلق ابلعلم، واإلعراض عن أهــــل
 السفهاء، ومساواة اجلهلة األغبياء. 

  أمر هللا تعاىل نبيخ صــــلى هللا عليخ وســــلم ،كارم األخالق وليس يف القرآن آية -رمحخ هللا –قال جعفر الصــــادق" :
 أمجع ملكارم األخالق من هذه اآلية". 

  :وقد أرجع العلماء مجيع األخالق الفاضلة إىل أربعة 

 والعفة، وال ااعة، والعدل.الصرب ، 

 .فالصرب:  ملخ على اميحتمال وكظم الغيظ، وكف األالن، واحللم واألسة والرفق، وعدم الطيش والعالة

والعفة: الملخ على اجتناب الرالا،ل والقبا،  من القول والفعل، والملخ على احلياء، ومتنعخ من الفح اء، والبخل والكذب، 
 .والغيبة والنميمة

 اعة: الملخ على عزة النفس، وإيىنار معايل األخالق وال يم، وعلى البذل وكظم الغيظ واحللم.وال ا

والعدل:  ملخ على اعتدال أخالقخ، وتوســـــــــطخ فيها بني  ريف اإلفراط والتفريا. فيحملخ على خلق ال ـــــــــااعة، الذي هو 
 .هانة وسقوط النفستوسا بني اجلنب والتهور. وعلى خلق احللم، الذي هو توسا بني الغضب وامل

 
 وأرجع العلماء مجيع األخالق السافلة، إىل أربعة: 

 اجلهل، والظلم، وال هوة، والغضب. 

 فاجلهل: يريخ احلسن يف صورة القبي ، والقبي  يف صورة احلسن. 

والظلم:  ملخ على وضع ال يفء يف غهب موضعخ. فيغضب يف موضع الرضا، ويرضى يف موضع الغضب، وجيهل يف موضع 
 األسة، ويبخل يف موضع البذل، ويبذل يف موضع البخل.

 
  .وال هوة: الملخ على احلر  وال   والبخل، وعدم العفة واجل ع، والذل والدسءات كلها

 . والغضب:  ملخ على الكرب واحلقد واحلسد، والعدوان والسفخ
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 احملاضرة الرابعة
 خصا،ص األخالق اإلسالمية

 

 .خصا،ص األخالق اإلسالمية 

اخلصا،ص مجع خاصية، وهيف: الصفة الع توجد يف ال يفء ومي توجد يف غهبه وخصا،ص األخالق يف اإلسالم ختتص قا عن 
 غهبها يف القوانني الوضعية واألداين السابقة الع  التها يد التحريف.

وإليك بيان مجلة من هذه مث إن األخالق اإلســـــالمية متتاز مملة من اخلصـــــا،ص العظيمة الع تعكس رو  اإلســـــالم ومجالخ، 
 اخلصا،ص:

 أومًي:  أ ا رابنية املصدر:

، ومي نظاًما وضعياا، إ ا هيف مستمدة من شرع رب ا العاملني.    إن األخالق اإلسالمية ليسف رأاًي ب رايا

 واستمدادها من ال ريعة اإلسالمية يكون بعدة  رق:

 أ. من األخالق ما أثبتخ ال رع ابتداًء. 

 ما أقره مما قد تعارف عليخ الناس. ب. ومنها  

ح  ما مل ينصَّ عليخ ال رع من حماسن األخالق، فرابنيتخ يف اندراجخ الف أصل شرعيف عام: )ما رآه املسلمون حسًنا فهو 
 عند هللا حسن(.

 ومتتاز األخالق يف اإلسالم خباصية الرابنية من وجهني:

ىل هو الذي أمر قا وحث عليها ورغب فيها، و ى عما خيالفها وحذر منخ إما أحدمها: رابنية يف مصدرها، أي أ ا من هللا تعا
 يف القرآن الكرمي أو يف سنة النيب صلى هللا عليخ وسلم. 

 وهذه اخلاصية تنم  األخالق ثقة وقبومًي، وجتعلها يف موضع الرضا والتسليم ، خللوها من التناقض واميختالف والغموض.

 فهيف بذلك ختا ب العقل واملنطق، وهيف كذلك مال،مة للفطرة السليمة.وما دامف رابنية املصدر 

اثنيهما: رابنية الغاية والقصــد: مهما ختلَّق إنســان ابألخالق اإلســالمية، فإ ا ســتبقى صــورة بال رو ،  املا مل يُراد قا صــاحُبها 
وإ ا هتدف إىل أن متلك على املســلم قلبخ، وجخ هللا ورضــاه، فليس الغرُض من األخالق اإلســالمية وجوَد صــورهتا اخلارجية، 

 فيدفعخ إليها إنانخ، ويزيده اميلتزام قا إناًس. 

 ويبني رابنية الغاية واملقصد قولخ تعاىل: )) ويطعمون الطعام على حبخ مسكيناً ويتيماً وأسهبًا((.

هم، ويتحرون يف إ عامهم أوىل الناس وأحوجهم وهم يف حال  بون فيها املال والطعام، لكنهم قدموا حمبة هللا على حمبة نفوس
هبًا{ .  }ماْسكايًنا َويَتايًما َوَأسا

ويقصـــــــــــدون إبنفاقهم وإ عامهم وجخ هللا تعاىل، ويقولون بلســـــــــــان احلال: ))إ ا نطعمكم لوجخ هللا مي نريد منكم جزاًء ومي 
 شكورًا((.

 أي: مي جزاء مالياً ومي ثناء قولياً. 
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 شاملة:اثنياً: أ ا أخالق 

معىن مشولية األخالق يف اإلســـالم: أ ا ما تركف خلقاً فاضـــالً إمي ودعف إليخ، ومي خلقاً مذموماً إمي و ف عنخ، مســـتوعبة يف 
 اللك الزمان واملكان.

 فال يقال: إ ا تصل  لزمن ومي تصل  آلخر، ومي أ ا تصل  لبيئة دون أخرن.

سان اخلاصة مع نفسخ أو املتعلقة بغهبه، سواء كان فردا أو مجاعة أو دولة، إن األخالق اإلسالمية تتنوع فت مل أخالق اإلن
ونوضــــ  اللك ببعض وســــواء كان مســــلماً أو كافرًا، وســــواء كان اللك يف ا ال اميجتماعيف أو اميقتصــــادي أو الســــياســــيف، 

 األمىنلة:

 . من األخالق ما يتعلق ابألسرة:1

 ابملعروف والرفق واإلحسان، قال تعاىل: ))وعاشروهن ابملعروف((.أ. يف العالقة بني الزوجني أمر أن تكون 

ب. يف العالقة مع األوميد أيمر اإلســـالم ابلعدل بينهم يف املعاملة والعطية، يقول صـــلى هللا عليخ وســـلم: ))اتقوا هللا واعدلوا 
 بني أوميدكم((.

 م إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم((.ب. يف العالقة بني األرحام أمر بصلة الرحم، قال تعاىل: ))فهل عسيت

ما من النب أحرن أن يعال هللا تعاىل عقوبتخ يف »وعن أيب بكرة رضـــيف هللا عنخ قال، قال رســـول هللا صـــلى هللا عليخ وســـلم: 
 «.الدنيا مع ما يدخر لصاحبخ يف اآلخرة من البغيف وقطيعة الرحم

 . من األخالق ما يتعلق اب تمع:2

 ث على أخالق وآداب زايرة الناس، قال تعاىل: ))مي تدخلوا بيواتً ح  تستننسوا وتسلموا على أهلها((.أ. ح

 أرشد هللا عباده املؤمنني، أن مي يدخلوا بيوات غهب بيوهتم بغهب استئذان، فإن يف اللك عدة مفاسد: 

من أجل البصر " فبسبب اإلخالل بخ،  منها ما الكره الرسول صلى هللا عليخ وسلم، حيث قال " إ ا جعل اميستئذان
يقع البصر على العورات الع داخل البيوت، فإن البيف لإلنسان يف سرت عورة ما وراءه، ،نزلة الىنوب يف سرت عورة 

ومنها: أن اللك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم ابل ــــر ســــرقة أو غهبها، ألن الدخول خفية، يدل على   جســــده.
وا أي: يســـتنالنوا. ءيف اميســـتئذان اســـتئناســـا، ألن بخ ال ـــر، ومنع هللا املؤم َتْنناســـُ نني من دخول غهب بيوهتم َح َّ َيســـْ

  صل اميستئناس، وبعدمخ الصل الوح ة. 

ب. يف جمال اميقتصــــاد واملعامالت أمر ابلقســــا والعدل، ومنع من احليلة والعدوان وأكل أموال الناس ابلبا ل، قال تعاىل: 
وما الكر يف اآلية من  ذين إالا اكتالوا على الناس يستوفون* وإالا كالوهم أو وزنوهم خيسرون((.))ويل للمطففني* ال

الكيل والوزن هو مىنال، فيقاس عليخ كل ما شـــــــبهخ، فكل من  لب حقخ كاماًل ممن هو عليخ ومنع احلق الذي عليخ 
يطلــب حقــخ من زوجتــخ وننعهـا  فــإنــخ داخــل يف اآليــة الكرنــة، كمن يطلــب حقــخ من أوميده وننعهم حقوقهم، ومن

 حقوقها. 

ُ َ أيَُْمرُُكْم َأن ُتؤد واْ  اأَلَماَستا إاىَل َأْهلاَها َوإااَلا َحَكْمُتم  ب. يف جمال الســــــياســــــة واحلكم أيمر ابلعدل واألمانة، قال تعاىل: }إانَّ ا
ُ َ ناعامَّا يَعاُظكُ  ْلَعْدلا إانَّ ا هبًا { .َبنْيَ النَّاسا َأن اَلُْكُموْا ابا يعاً َبصا ُ َ َكاَن ءَا  م باخا إانَّ ا

 . ُخُلق مع غهب املسلم، واللك أبن يتحلى املسلم مع غهب املسلم ابلعدل واإلحسان وُحْسن القول واملعاملة. 3
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َُُّ َعنا  َهاُكُم ا ُطوا إالَْيهاْم إانَّ الَّذايَن مَلْ يـَُقاتاُلوُكْم يفا الدا ينا َومَلْ خُيْراجُ  من اللك قولخ تعاىل: ))مي يـَنـْ وُكْم ماْن دااَيراُكْم َأْن َترَب وُهْم َوتـُْقســــــا
طانَي((. ََُّ  ُاب  اْلُمْقسا  ا

ُخ أو َكلََّفُخ فـَْوَق  َاقَتاخا أو َأَخَذ منخ شـــــيئا باَغهْبا  ايبا نـَْفٍس فََنَس حَ وقول النيب  تَـَقصـــــَ يُاُخ يوم : ))أمي من َهَلَم ُمَعاهاًدا أو انـْ اا
 ْلقاَياَمةا((. ا

 واملعاَهد هو الذي يعيش يف كنف ا تمع املسلم مساملاً. 
 

 اثلىناً: أ ا أخالق مىنالية واقعية:

 معىن كو ا واقعية: أي أ ا عملية وقابلة للتطبيق، ومي يستعصيف على أحد اإلتيان قا واميستمرار عليها.

ومعىن كو ا مىنالية: أ ا تســـــتايب لتطلعات َمْن نفســـــخ أبيٌة تتوق إىل معايل األمور، وتســـــعى للتحليف ابلفضـــــا،ل والقيم، ومي 
 يرضى أن يكون كعامة الناس، ففس  ال ارع لخ يف اللك. 

اء، كما تراعيف حقهم إن األخالق اإلسالمية تدعو الناس إىل السمو، وتراعيف نفسية الب ر واحتياجاهتم وقدراهتم على اميرتق
 يف أمي يُعتَدن عليهم، ويف أن يُقتص هلم، فال تطالبهم ،ا فوق  اقتهم، عماًل بقولخ تعاىل: ))فاتقوا هللا ما استطعتم((.

 من أمىنلة الواقعية املىنالية:

 أ. أن اجلا،ع مييعد خا،ًنا لألمانة إن سراق لينكل. 

 . -حني مي ينايخ من البطش إمي الكذب  -إن كذب ليناو ب. ومي يعترب اخلا،ف أو املكَره سقًضا للصدق 

ب. كما أن ال ـــريعة اإلســـالمية أعطف املســـلم حق الدفاع عن نفســـخ ورد الظلم عنخ وعن مالخ وعرضـــخ، وأن يدفع الســـيئة 
مىنلها فمن  ،ىنلها، مث تركف مساحة ملن يقون على المل الظلم، حمتسباً أجره على هللا فقال تعاىل: ))وجزاء سيئة سيئة

 عفى وأصل  فنجره على هللا((.
« وإالا ما غضــــبوا هم يغفرون»املغفرة عند الغضــــب يف معرض املد  فقال:  -ســــبحانخ -: "الكر-رمحخ هللا–قال ال ــــوكاين 

ألن التذلل ملن بغى، ليس من صـــــــفات من جعل هللا لخ العزة،  -أيضـــــــا -كما الكر امينتصـــــــار على الباغيف يف معرض املد 
 َوُاَّا اْلعازَُّة َولاَرُسولاخا َولاْلُمْؤمانانَي. فامينتصار عند البغيف فضيلة، كما أن العفو عند الغضب فضيلة".  -بحانخس -حيث قال

 

 رابعاً: أ ا أخالق وسا:

 عيت الوسطية ،عىن: العدل واخلهبية والتوسا بني اإلفراط والتفريا.

 ((.ومن اللك قولخ عز وجل: ))وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

وهذه اخلاصـــــية أكرب من أن يقدر على القيقها العقل الب ـــــري، وهلذا مي خيلو منهج أو نظام يصـــــنعخ الب ـــــر من اإلفراط أو 
التفريا حبســــب  بيعة كل إنســــان، ولذلك فإن القادر على إعطاء كل شــــيفء يف الوجود حقخ هو هللا الذي خلق كل شــــيفء 

 فقدره تقديرًا.
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 ا أييت:ومن شواهد وسطية األخالق م

ا قالف1 ))ما ُخهب ا رســول هللا صــلى هللا عليخ وســلم بني أمرين إميَّ أخذ أيســرمها، ما مل   :. حديث عا، ــة رضــيف هللا عنها أ َّ
يكن إمثًا، فإن كان إمثًا كان أبعد النَّاس منخ، وما انتقم رســول هللا صــلى هللا عليخ وســلم لنفســخ، إمي أن تُنَتهك ُحْرَمة هللا 

  قا((.فينتقم د

عظيم خلق الرســـول صـــلى هللا عليخ وســـلم، وتذكر خلقني من  –رضـــيف هللا عنها  –ففيف احلديث تقص علينا عا، ـــة 
 أخالقخ العالية، مها اختيار األسهل األيسر ما مل يكن حمرماً، وعدم امينتقام لنفسخ ما مل تغش حمارم هللا، فينتقم د. 

الفطري والعمليف بني الناس، فليس كل الناس يف درجة واحدة من حيث قوة . أن ال ـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية أقرت التفاوت 2
 اإلنان، واميلتزام ،ا أمر هللا بخ من أوامر، وامينتهاء عما  ى عنخ .

فهناك مرتبة اإلســــــالم، ومرتبة اإلنان، ومرتبة اإلحســــــان وهيف أعالهن، كما أشــــــار إىل اللك حديث جربيل امل ــــــهور، 
وهناك الظامل لنفســخ، واملقتصــد، والســابق ابخلهبات، كما أرشــد إىل اللك القرآن الكرمي، وإىل هؤميء ولكل مرتبة أهلها. 

ي هب قولخ تعاىل يف سورة فا ر: ))مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادس فمنهم هامل لنفسخ ومنهم مقتصد ومنهم 
 سابق ابخلهبات إبالن هللا((.

من األمة الع اصــــطفاها هللا من عباده، وأورثها  -على تفاوت مراتبهم-ناف الىنالثة فاآلية الكرنة جتعل هؤميء األصــــ
 الكتاب.

. ومن وســـــطية األخالق يف القرآن أ ا مل تتصـــــور يف أهل التقون أن يكونوا ســـــاملني من كل عيب، بعيدين عن كل النب، 3
كبة من الرو  والطني، فإالا كانف الرو  تعلو كن م هم مال،كة أ هار، بل قدرت حقيقة اإلنســان و بيعتخ الب ــرية، املر 

 بخ مرة، فإن الطني يهبا بخ اترة، وفضل املتقني على غهبهم إ ا يف التوبة والرجوع إىل هللا عند ارتكاب الذنوب.

ةً  تَـْغَفُروا قال تعاىل: ))َوالَّذايَن إااَلا فـََعُلوا فَاحا ــــَ ََُّ فَاســــْ ُهْم الََكُروا ا َُُّ َومَلْ  َأْو َهَلُموا أَنُفســــَ لاُذنُوقااْم َوَمن يـَْغفاُر الذ نُوَب إاميَّ ا
ر وا َعَلٰى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن((  ُيصا

ويبني القرآن الكرمي مهمة األخالق اخلطهبة مع اإلنســـــــــان منذ الن ـــــــــنة األوىل، حني الكر توبة أبينا آدم، وأنخ اثب إىل 
ذار عن اخلطن، واميعرتاف بخ، واميفتقار إىل موميه فقال هو وزوجخ: ))قامي ربنا خلق رضيف من أخالق اإلنان وهو اميعت

 هلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين((.

الذي أهلك إبليس،  -عز وجل-ويقارن القرآن الكرمي هذا اخللق خبلق مضــــاد لخ وهو اميســــتكبار واإلابء عن أمر هللا 
 عن سعتها.  و رده من رمحة هللا

 ُسورًا((.. قولخ تعاىل: ))َومَي جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إاىَلٰ ُعُنقاَك َومَي تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْساا فـَتَـْقُعَد َمُلوًما حمَّْ 5

حاجة يف اآلية  ى هللا اإلنسـان أبن نسـك إمسـاكاً يصـهب بخ مضـيقاً على نفسـخ وعلى أهلخ، ومي يوسـع يف اإلنفاق توسـيعا مي 
إليخ حبيث يكون بخ مســرفا، فهو  يف عن جانيب اإلفراط والتفريا. ويتحصــل من اللك م ــروعية التوســا، وهو العدل 

 الذي ندب هللا إليخ. 

ن َكَما َأْحسَ  قولخ تعاىل: ))َوابـَْتغا فايَما آاَتكَ  َيا ۖ َوَأْحسا نـْ يَبَك ماَن الد  َرَة ۖ َومَي تَنَس َنصا َُُّ الدَّاَر اآْلخا َُُّ إالَْيَك((.ا  َن ا
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أي مي ترتك حظك من لذات الدنيا الع أابحها هللا من امل كل وامل ــــــــــارب واملالبس واملســــــــــاكن والزواب، فإن لربك عليك 
 حقا، ولنفسك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فنعا كل الي حق حقخ. وهذه هيف وسطية اإلسالم يف احلياة. 

ـ ـ ـا أن أالكـ ـ ــب هنـ ــن املناسـ ـــال ومـ ـاً، فـ ـ ـ ــا بـني خلقني دا،مـ ـ ــالق، مي يعين البينية مطلقاً، أي: الوسـ ــيف األخـ ــا فـ ر أن التوسـ
 وسطية بني الصــــدق والكــــذب مــــىناًل. 
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 اخلامسة احملاضرة

 األخالق اكتساب وسا،ل
 

 األخالق ه   اكتساب وسائع
 .اخلِوق  ل س ومى لرري كو   اخلوا ألن توريها،  ت ور ال األخالق أن ال عض  زمر

 :أبمور الت ور هذا موا اإللاب  ومييى

  .واخلرب واملوامظ الوصااي ل روت ذلك صح ولو أن . أ

 األساااااد حىت بع اجلموك، والفرس كاليوب  واالنقغا  والساااااغاسااااا  االسااااات  اس إى االساااااتغ ا  مى نقع حغوان مى وكر  يى، ال اغم  خوا توري أن. ج
 والرايا . ابلتدر ب أخالق  تتوري أن ابإلنسان لألدر لألخالق، توغري ذلك وكع والقر ، وال قر وال مر

 وال متعااذرا   لغس ذلااك أن إال ال فس، موغاااا ط عاات ال  األخالق توغري ال شاااااااااااااار اا  الر غعاا  موا مااا أثقااع أن ر ااب ال إناا  :
  .اخلوا حسى  يتسب أن خالهلا مى اإلنسان  سترغي مت وم  ووسائع مد دة، أس ااب ه ا  إن بع مست غال ،

  ويه ما ذلك ومى
  العقغدةه سالم ه أوال  

 ب   د ى وما معتقد، مى  عتقده وما لير، مى اإلنسان حيمو  ملا  رة -الوالب ل -لالسوو  لوع، وأمرها مظغر، العقغدة شأن إن
 .  ى مى

  .املعتقد ل خوع مى هتا هو إ ا السوو  ل واالحنراف

اه  االقاااال ال اااار ل وهر الياااالر ى مى - تعااااى - ف أخت لقاااد اخلواة وسااااااااااااااو  اليفر بني ف كتااااب  ل الربط لاااا  وقاااد  ماااَ
َوَيُيرْ  َقرَ  ِل  سااَ وِ نيَ  ِمىَ  َنكُ   َْ  قَاُلوا* سااَ ِينيَ  نُْرِعرُ  َنكُ  َو َْ * اْلُم ااَ نيَ  َميَ  ََنُوضُ  وَُك  ا* اْلِمسااْ  َحىت  * الدِ  ىِ  بِغَاْومِ  ُنَيذِ بُ  وَُك  ا* اخْلَاِئجااِ

 اْلَغِقنُي((. َأََتهَ 
أيه قال اجملرمون ألصااا اب الغمنيه الذي أ ال ب ا إى اإللقا  ل ساااقر، أن ا ل الدنغا   نقر أب ا  ال اااالة الوال   موغ ا، و  نعط 

 حقوق .. املسيني ما  ست ق  مى مرا ، بع خبو ا موغ ، وحرم اه

 ل الدنغا َنوض ل األقوال السغ   ول األلعال ال اطو  مي اخلائجني لغاا،  ون أن نتور  مى الت اب شي  م اا.  -أ جا -وك ا

 . وأصع اخلوضه الدخول ل املا ، : استعري لو دال ال اطع، ولألحا  ث ال  ال خري مى ورائاا
 

  اخلواه حسى موا املرتت   اآليفر ل التفيره يفنغا  

 إلغاا والسعي ومتثواا، لعواا، إى الدوامي أكت مى مواق اا، حسى واست جار األشغا ،  را  معرل  إن

ع َ ت ليوما  املر  لةن م شاااارح ، طائع  وت قا  توني، حغ  ذ لةهنا الثمار، مجغع مى ابل اااات جتين وما اآليفر، توك لذكِ رها ال فس َت ااااَ
 واكتساوا نغواا موغ  ساع املولقون، غ ماا غ غم  وألع ال فوس، اكتس ت  ما أوى مى أهنا وأ ر  األخالق، ميارم ل رغب إذا

  الر وبعد حغالر ل موغار السو، أخالق آيفر ل ال ظر وميي ك

 وال وج  وال دام ، واحلسرة املالزم، واهلر الدائر، األس، مى اخلوا سو  جيو   ما بتأمع وذلكه اخلوا سو  مواقب ل كذلك  وانظر
 تاس اا إى و   عث األخالق، مساو  مى  ُاْقِ رَ  أن إى املر   دمو لذلك اخلوا، قووب ل
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 ال احل  وال غ   ال احل اجلوغسه يفلثا  

 .  اح   هى التأثر شد دُ  حول ، مى ه اكاة مولي لاملر 

 .املستقغر ال رات مى تَاَ ي ب   م ار واالست ياف والتقوال، ال الك املر  تيسب وجمالستار

 ال ا قني((. مي وكونوا ف اتقوا آم وا الذ ى أ اا ايه ااتعاى ف قال

 سالما (( قالوا اجلاهوون خاط ار وإذا هوه   األرض موا ميشون الذ ى الرمحى وم ا ه اا تعاى وقال

ومى أيب موساا، مى ال ى صاوا ف موغ  وساور، قاله س إ ا مثع اجلوغس ال ااحل، واجلوغس الساو ، ك امع املساك، وهل  اليري، 
ل امع املسكه إما أن حيذ ك، وإما أن ت تا  م  ، وإما أن جتد م   رحيا طغ  ، وهل  اليريه إما أن حيرق ثغابك، وإما أن جتد رحيا 

 خ غث س.

سلغ  متثغو  صاااااوا ف موغ  وساااااور اجلوغس ال ااااااحل حبامع املساااااك، واجلوغس الساااااو  ب ال  اليري، ولغ  لجاااااغو  جمالسااااا   قال ال وويه
ال احلني وأهع اخلري واملرو ة وميارم األخالق والور  والعور واأل ب، وال اي مى جمالس  أهع الشر وأهع ال د  ومى  وتاب ال اس 

 مى األنوا  املذموم س. أو  يثر ُلْ رُه وبرالت  وحنو ذلك 
 لسأل نفسا ، وتسعني تسع  قتع رلع ق وير كان  لغمى كانه س  قال وسور موغ  ف صوا ف رسول أن اخلدري، سعغد أيب مى و

 ب  ليمع لقتو ، ال،ه لقال توب ؟ مى ل  لاع نفسااااا، وتسااااعني تسااااع  قتع إن ه لقال لأَته راهب، موا لدل األرض أهع أمور مى
 بغ   حيول ومى نعر،ه لقال توب ؟ مى ل  لاع نفس، مائ  قتع إن ه لقال ما ، رلع موا لدل األرض أهع أمور مى ساااأل : مائ ،
 سو ، لانروا أرض لةهنا أراك، إى ترلي وال معار، ف لام د ف  ع دون أهسا وا لةن وكذا، كذا  أرض إى انروا التوب ؟ وبني
 بقو   مق ال َتئ ا لا ه الرمح  مالئي  لقالت العذاب، ومالئي  الرمح  مالئي  لغ  لاخت اااامت املو ، أَته الرر ا ن اااا، إذا حىت
 األراني، بني ما قغسواه لقال بغ ار، ل عووه آ مي، صورة ل موك لأَتهر قط، خريا  عمع   إن ه العذاب مالئي  وقالت ف، إى
 الرمح س مالئي  لق جت  أرا ، ال  األرض إى أ ىن لولدوه لقاسوه ل ، لاو أ ىن كان  أ تاما لةى

قال ال وويه سقال العوما ه ل هذا اساات  اب مفارق  التائب املوااااي ال  أصاااب وا الذنوب، واألخدان املسااامد ى ل  موا ذلك 
ومقاطعتار ما  اموا موا حاهلر، وأن  ست دل ور ص    أهع اخلري وال الك والعوما  واملتع د ى الورمني، ومى  قتدال ور و  تَفي 

 ب   تارس. 

 ره سالتائب    وي ل  مفارق  األحوال ال  امتا ها ل زمى املع غ ، والت ول م اا كوااس. وقال ابى ح 
 

 رابعا ه القدوة احلس  ه

 االقد كان لير ل رسول ف أسوة حس   ملى كان  رلو ف والغوم اآلخر وذكر ف كثريا ((. قال ف تعاىه

د لورفع مى قدوة ل والد   ومدرست  كي  تشرب األخالق اإلسالمغ  و سري إن القدوة هي أمظر طرق اكتساب األخالق، لال ب
موا هن اا، وال بد لوي ار مى قدوة ل جمتمعار تر عار برابي اإلسااااااااااااااالم وأخالق ، وال بد لوم تمي مى قدوة ل قغا ت  حبغث 

 ف موغ  وسور.   تروي إلغاا و سري موا م واهلا، وال بد أن تيون قدوة اجلمغي هي شخ غ  الرسول صوا
 

 خامسا ه التدر ب العموي واملمارس  التر غقغ ه

 ، وال بد ل بدا   األمر مى تيو، وجماهدة، وقسااااااااااار ال فس موا غري ما لوالة لالعور ابلتعور واحلور ابلت و ر، وال ااااااااااات ابلت ااااااااااات 
((.  ه ااومى  ستعف،-صوا ف موغ  وسور  -واالستعفاف ابلتعف ،. قال  ه اَّلل  ، ومى  ت ت  ُ  تِ    عف   اَّلل  ومى  ستوى  ُو   اَّلل 
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 السادسة احملاضرة

 واجلزاء واملسؤولية اخللقيف اإللزام
 

 ُ ، لغوزم م اما اجلزاُ .   املسؤولغ رت ط اإللزام اخلُُوقي، واملسؤولغ  اخلُُوقغ ، واجلزا  اخلُُوقي، ب عجاا ارت ط العو  ابملعوول، لغيون اإللزاَم أوال ، لترتتب موغ

 ولغما أييت تعر ،  مولز  بيٍع م ااه

 موغ  يفمع ال  والعوامع م ا ره وذكر اخلوقي، اإللزام تعر ، 

 اخلوقي ه اإللزام تعر ،
  واإلجياب. الفرضه الوو  ل اإللزام

 مذموم ُخُواٍ  الت ابِ  أو تموٍ ، ُخُواٍ  ابمتثال الشر  مى صا ر   تيوغ،  ه أبن  اصرالحا   تعر ف  ومييى 

 الرت  أو الفعع لانب ول لازم، غري أو لازما    يون أن مى أمر التيوغ، وهذا

  الوالد ى بره واإلجياب احلتر س غع موا لعو  املرووب اخلُُوقي السوو  مثال

 امل دوب وهو الرر ا، مى األذال إماط ه واإلجياب احلتر س غع موا لغس وليى لعو  املرووب ومثال

 احلرام وهو واحلسد، الِيْت ه لازما   طو ا   ترك  املرووب ومثال

 امليروه وهو اإله ، ل  ت فس أن أو واحٍد، نفس ل املا   شرب أنه احلتر س غع موا لغس وليى ترك  املرووب ومثال
  ه اخلوقي اإللزام م ا ر

  اليرمي ه القرآنه األول امل در

 اآليت ه ال  و موا ت تظر آايت  أن إذ اخلوقي، لإللزام األساسي امل در هو اليرمي القرآن  عتت

 .وشره خريه والقدر اآلخر والغوم ورسو  وكت   ومالئيت  ف ل  عتقده أن امليو، موا جيب ها تتعوا وهي االمتقا  آاي  *

  .الرذائع مى م   و تخوا الفجائع مى ب   ت وا أن امليو، موا جيب ها تتعوا آاي * 

* آاي  تتعوا ها   اادر مى امليو، مى أممال وأقوال وت اارلا  وهي موا نومنيه الع ا ا ، و ق ااد وا ت ظغر مالق  اإلنسااان 
برب ، واملعامال  و ق اااااااد وا ت ظغر مالقا  ال اس بعجاااااااار ب عض ساااااااوا  كانت مالقا  ألرا  أو أمر أو مجاما ، وهذه تجااااااار 

ير، ومعامال  الدول  اإلساااالمغ ، ومعامال  غري املساااومني، كما تجااار أخالقا تت اااع أخالقا  تت اااع ابألسااارة، والقجاااا  ونظام احل
 ابل واحي املا    واالقت ا   . 

 ال  و   ه الس  ه الثاين امل در

  وي ه  ا خيوو ال وسو ر موغ  ف صو ا الرسول مى صدر ما

  اإلسالم أخالق مى خوقا    يون وابلتايل مت ي، شر  لاذا اإلسالمي، امل اا بغان

 ذلك موا قام إذا موزم لاو اجلار  ، العا ا  هقتجا أو ال شر   اخلتة هقتجا م   صدر أو ال شر  ، ط غعت  هقتجا م   صدر ما
 االقتدا  لعو  مى املق و  أن موا  دل  لغع

 املسومني . لعموم تشر عا    عتت لال ب ، خار أن  موا الدلغع و ل م   صدر ما 
 وموغ ه لةن ما  ث ت بدلغع  ق د ب  التشر ي العام واقتدا  املسومني ب  لاو مى ق غع اإللزام، ألن  قانون جيب ات ام  .

وماما  يى مى أمر، لةن السااا   زاخرة ابألخالق، وال غرو لاي حغاة ال ى صاااو ا ف موغ  وساااو ر، واجملتمي اإلساااالمي املعاصااار ل ، 
  حلغاة كانت ابلتولغ  مالزم  لوقرآن، وابلتايل لةن امت ارها م در اإللزام اخلوقي أمر والب.وألهنا م در تشر عي هلذه ا
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 امل در الثالثه اإلمجا ه

ُأْخرَِلْت لِو  اِس  إن  ور اإلمجا  هو حسار مشايو  لد دة، ذا  طابي أخالقي أو لقاي، أو م ا ي، قال تعاىه ااُك ُتْر َخرْيَ أُم  ٍ 
((.ََتُْمُروَن  َاْوَن َمِى اْلُم َيِر َوتُاْؤِمُ وَن اِبَّللِ   اِبْلَمْعُروِف َوتَا اْ

سميدك تعاى هذه األم  وخيت أهنا خري األمر ال  أخرلاا ف لو اس، وذلك بتيمغوار ألنفسار ابإلميان  –رمح  ف –قال السعدي 
عروف وال اي مى امل ير املتجااااااااامى  موة اخلوا إى ف ولاا هر املساااااااااتوزم لوقغام بيع ما أمر ف ب ، وبتيمغوار لوريهر ابألمر ابمل

 «.موا ذلك وبذل املسترا  ل ر هر مى االهلر وغغار وم غاهنر، ل اذا كانوا خري أم  أخرلت لو اس
 

  اخلوقي ه االلتزام موا يفمع ال  العوامع

 وخارلغ  ه  اخوغ  إى ت قسر وهي موغ ، وتعغ   االلتزام، موا املر  يفمع العوامع مى مجو  ه ا 

  الداخوغ  ه العوامع

 والجمري والفررة والعقع اإلميانه أربع  ل ح رها ومييى

 * احلمغدة ابألخالق االلتزام موا األثر أكت هلا لةن اآلخر، وابلغوم وبرساالت  ابهلل اإلميان ب  ونعينه اإلميان

 م   . أح رَ  ألغم    أو اارة   ستيون أهنا رأال وإذا موغ ، أْقَدمَ  ومفغدة   هلع    ستيون لعو  ماق   أن رأال إذا اإلنسان أن وذلكه *العقع
 .اخلارلغ  األطراف تتدخع و  وشأهنا، تركت إذا احلمغد واخلُُوا اإلميان إى لفو ولعواا الِفْررة، اإلنسان ل س  ان  ف غرس لقده *الِفْررة

 الي، أو لععٍ   ارساا  إى و دلع    ا    نفساا ، أمماق ل املر ُ  ب  حيُِس   الذي اخلفي الشااعور ذلك ب  و ُق ااد( الد ين ابلواز   سااما ما أوه ا*الجاامري
 ال فسي . واأل  ابالنق اض  شعر حغث جتاهو ، لو ما بعيس والوذة، ابلراح  مارم شعور  ومره ل دائ   ست غب وحني. م  

 العوامع اخلارلغ ه 

 رئغسنيهومييى ح رها ل ماموني 

اجملتميه لةن األم  كواا مرال   أبن تراقب ألعال أب ائاا وت اااااااااااااارلالر، وَتخذ موا  د الظا  والعابث، وإال هل مجغعار شااااااااااااااؤم *
 املع غ  وشرها، كما قال تعاىه ااواتقوا لت   ال ت غنب الذ ى حبوموا م ير خاص ((.

مر أو مى   وب م  ( هو محُع ال اِس موا االلتزام حبدو  الشاااااااااار  السااااااااااور  احلاكم ه إن أهر وال ا  السااااااااااور  احلاكم  اويل األ*
 احل غ، أمرا  وهنغا ، والت وي هيارم األخالق، واالبتعا  مى الرذائع. 

 

 

 تعر ، املسؤولغ  اخلوقغ ، وذكر خ ائ اا.
 

 تعر ، املسؤولغ  اخلوقغ ه

الفقاا  املتقدمني، إ ا هي تع ري اساااااااااااتعمو  بعض الفقاا  املساااااااااااؤولغ  كوم  حد ث  االساااااااااااتعمال، لغس هلا ولو  ل اساااااااااااتعماال  
 املتأخر ى.

إن األخالق اإلساااااالمغ  قائم  موا التيوغ،، و عين هذا أن األخالق اإلساااااالمغ  قائم  موا املساااااؤولغ  ال  توزم اإلنساااااان ابلعمع 
 اخلوقي. 

 عموغ  مى ال احغ  اإلجيابغ  والسو غ  أمام فس .  ق د ابملسؤولغ ه سيفمع الشخي نتغ   التزامات  وقرارات  واختغارات  ال

 اخلوقغ  ه املسؤولغ  شروت
 



20 

 هوال غان  اإلمالم -1

 أو لعال   موغ  ووالب مفروض هو ها اإلنساااان إبمالم إال  تر ال وهذا الوالو ، الجااامائر تساااتغقظ حىت وذلك الدموة، إلغ  ت اااع أن جيب اإلنساااان إن
 .ب  ميو، هو ها ماملا    يون أن البد اإلنسان أن هعىن تركا ،

 يفقغا ألع مى الشااارمغ  ابألوامر  ائما  ذكروهنر الذ ى الرساااع طر ا مى وحقوقاا بوال الا األمر وتعور اإلنساااان  عور أن اإلهلغ  احليم  اقتجااات وقد
 واإلمالم، وال غان اإلبالغ بعد إال لغ اسب ف كان  لما ذلك، موا  ال  القرآنغ  اآلاي  ور   وقد وااللتزام، املس ولغ 

 ك ا  وماه اا تعاى قال موغار، شااااادا   يونوا وحىت وال ااااالك التقوال إى لدمولر واألن غا  الرسااااع هلر  رسااااع أن  ون القرال أهع لغعذب ف كان  وما
 رسوال ((. ن عث حىت معذبني

  رتكار   أن  س  ان  ل ني كت  ،  وإنزال رسو ، إبرسال إلغار اإلمذار بعد إال م ا ه  عذب ال أن  ذكرس  -ف رمح  – الشوكاين قال
 إبرسااااااااااااال إلغار اإلمذار بعد إال اآلخرة ل وال الدنغا ل ال  عذور ال أن  والظاهر موغار، احل   إقام  ق ع  ؤاخذهر وال ساااااااااااادال،
 سالعور. أهع مى طائف  قالت وب  الرسع،

 
 االلتزام الشخ يه   -2

َا  َاْاَتِدي لِ َاْفِسِ  َوَمى  تتسر املسؤولغ  اخلوقغ  ل اإلسالم أبهنا ذا  طابي شخ ي لر ي خالي، قال ف تعاىه اام ِى اْهَتَدال   لَِة  
.)) َاا ۚ َواَل َتزُِر َوازِرَة  ِوْزَر ُأْخَرال  َا َ ِجع  َمَوغاْ  َاع  لَِة  

لزا  ف تعاى وحيم  ومدل ، أن ال فوس إ ا جتازال أبمماهلا إن خريا  لخري، وإن شااااااااارا   لفي اآل   إخ ار مى الواقي  وم القغام  ل
  لشر، وأن  ال حيمع مى خرغ   أحد موا أحد.

 

 ال غ  االق د( ه -3

اإلنساااااان غري مساااااؤول مى األممال الالإرا   ، وال هو مساااااؤول مى الفعع اخلرأ غري املق اااااو ة وذلك لعدم اساااااتادالاا الشااااار أو 
خلرأ. لاإلنسان ال حياسب موا ممع إال إذا توالر الق د اليامع ل ، وهذا م داق قول  س  ان  وتعاىه ااولغس موغير ل اك ا

 لغما أخرأمت ب  وليى ما تعمد  قووبير((.

إ ا »  وسااو ره وهيذا  ظار  ور ال غ  ل األخالق اإلسااالمغ  ابمت ارها شاارطا  اااروراي ، وم ااداق هذا قول رسااول ف صااو ا ف موغ
 « .األممال ابل غا 

   فغد احلد ث أن األممال ال قغم  هلا إال ابل غ ، وأن األممال ب غالا، وهذا  ؤكد ولو  ال غ  كشرت لقغم  الفعع اخلوقي .

 

 االختغاره حر   -4

 وال الفعع، لت فغذ آل  إى يفول قد  يون بذلك ألن  ت اااااارل ة مسااااااؤولغ   ت مع   ميرها   كان  لوو وإال لغ ة ّتارا   إرا ت ، مى هبعا   اخلوا  يون أن أي
ميَانِ  ُمْرَمِ ى   َوقَاْوُ  ُ  ُأْكرِهَ  َمىْ  ِإال   ِإميَانِ ِ  بَاْعدِ  ِمى اِبَّلل ِ  َكَفرَ  َمىه ااتعاى قال. إلغ  الفعع  ُ ساااااااااااب رَكَ  م ى َولَ ِيى اِبإْلِ ْدر ا اِبْلُيْفرِ  شاااااااااااَ ب   لَاَعَوْغِارْ  صاااااااااااَ  َغجاااااااااااَ

 ((. َمِظغر   َمَذاب   َوهَلُرْ  مِ َ اَّلل ِ 

  ال ى ه  قول أ جا احلد ث ول ابإلميان، مرم  ا   قو   جيد ما ام اليفر بيوم  نرا ولو امليره مى مرلو  اإل: أن ل ني
 ا(موغ  اسُتْيرُِهوا وما وال سَغانَ  اخلرأ أم  مى َوَايَ  اَّلل َ  إن  ))
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 أنوام  ه وذكر اخلوقي، اجلزا  تعر ،

 اخلوقيه اجلزا  تعر ،

 الدنغا، ل أكان وساااوا   . الجااامري كتأنغب  ابط ا   أم كالسااا ى،  حباهرا   اجلزا  هذا أكان ساااوا   . األخالقي الفعع موا املرتتب األثر أو امليالأة هوه تعر ف 
  اآلخرة . ل أم

 هيه أنوا  ثالث  األخالقي لو زا 

 اإلهلي اجلزا  - 3. الشرمي اجلزا  -2.   اخوي نفسي اجلزا  -1

 
 األنوا  ه هلذه مولز ت اول  وي ولغما

 

 هامل اشر  األخالقي اجلزا ه أوال  

 الفشع. حال  ل األ  ومى ال  اك، حال  ل الراا مى معتة أصدا  ال فس ل يفدأ ذلك وبعد وا، وحيس  عرلاا لقوامد ط قا   ممو  اإلنسان   اشر

 ووخزه . َتنغ   أو الجمري، براا  سما ما وهو املع غ ، م د واأل  الرام ، م د ابلراا نفس  مى املسور  ومس  الداخوي ال فسي اجلزا  إن

 املؤمى((. لذلك سغ ت  وسا ت  حس ت  سرت  مىه االقال اإلميان، مالما  مى وامتته الشعور ذلك مى  الرسول أخت وقد

 الشرميه اجلزا ه يفنغا  

 يفنغا . وغريهر أوال ، أنفسار بذلك لغظومون ف، حدو   تعدون الذ ى ألول ك اإلسالمغ  الشر ع  أقرلا ال  العقواب  توكه الشرمي ابجلزا  املرا 

 مهاه أساسغتني مرت تني لغ   غز أن مييى اإلسالمي التشر ي ل اجملازاة نظام ل وابل ظر

 ابل وح. وال ابلعفو تسقط وال تعاى، ف حقوق مى وهي. وصرام  بدق  الشر  حد ها ال  اجلزا ا  هيه *احلدو 

 لغاا. حد ال مع غ  أو ل ا   موا القااي  فرااا َت   غ  مقواب  وهيه *التعز را 

 

 

 

 اإلهليه اجلزا ه يفلثا  

َربَ ه ااف كتاب  مى أمثوت  ومى الدنغا، ل مع ال   اإلهلي اجلزا   يون قد َاا أَيْتِغَاا ُمْرَمِ       َآِمَ     َكاَنتْ  قَاْرَ     َمَثال   اَّلل ُ  َواااااااااااااااَ  َمَيانٍ  ُكعِ    ِمىْ  َرَغدا   رِْزقُا
 َ ْ  َاُعوَن((. َكانُوا  ِهَا َواخْلَْوفِ  اجْلُو ِ  لَِ اسَ  اَّلل ُ  لََأَذاقَاَاا اَّلل ِ  أِبَنْاُعرِ  َلَيَفَر ْ 

 ترلعون((. ال إلغ ا وأنير م ثا   خوق اكر أ ا أل س تره ااتعاى قال ، اآلخرة إى اإلهلي اجلزا   ؤلع أو ميتد وقد
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 السابعة احملاضرة
 وسور ه موغ  ف صوا ال ى أخالق مى صور

 وف  شااا  مى  ؤتغ  ف لجااع وذلك األخالقة هيارم لالت اااف بتولغق  وسااور موغ  ف صااوا تمد خوغو  موا تعاى ف تفجااع
  .العظغر الفجع ذو

 لعوا وإنكه ااتعاى قول  ذلك مى العز ز، ف كتاب  مى كثرية  آاي  ل ال ااااااااااااافا  مجغع مى ب   ت وا ما بذكر ونوه موغ  أثىن :
 مظغر((. خوا
 مظغر أبن  وسور موغ  ف صوا خوق  ووص، لااو  أخالق مى امل رفا موغ  كان  مما اليرمي  اآل   هذه ل س  ان  أخت قد

 وأكد ذلك بثالث  أشغا ه 

 أ. ابألقسام موغ  ابلقور وما  سررون. 

 ب. وت د ره أبن. 

 ج. وإ خال الالم موا اخلت.

 وكواا مى أ وا  َتكغد اليالم.  
 وأخراهر،    ار ل   فعار ما موا واحلرر ابملؤم ني والرأل  الرمح  مى وساااااااور موغ  ف صاااااااوا موغ  ن غ  ل ع ها سااااااا  ان  نوه وقد
ول   َلا َُكرْ  َلَقدْ ه ااإبرسااااااال  املؤم ني موا  ت ا ساااااا  ان  بقول  رموغا  شااااااا ما كع  مى والتأ  ُيرْ  ِمىْ  َرسااااااُ  َمِ ت رْ  َما َمَوْغ ِ  َمزِ ز   أَنْاُفسااااااِ

  َرِحغر ((. َرُ وف   اِبْلُمْؤِمِ نيَ  َمَوْغُيرْ  َحرِ ي  

  .قالت ه اكان خوق  القرآن( ص غح مسور وملا س وت مائش  راي ف م اا مى خوا ال ى صوا ف موغ  وسور ،

قال ابى كثري رمح  ف ل تفسااااريهه ومعىن هذا أن  صااااوا ف موغ  وسااااور صااااار امتثال القرآن أمرا  وهنغا  ساااا غ   ل  وخوقا  ... لماما 
والشااااااااا ام  وال ااااااااافح واحلور وكع أمره القرآن لعو  وماما هناه م   ترك ، هذا ما ل و  ف موغ  مى اخلُوا العظغر مى احلغا  واليرم 

  .هـُخوٍا مجغع. ا

 ونتخوا وا، ل قتدي حغات ا، ل ل ا نتاساااا   تيون لعواا وساااور، موغ  ف صاااوا امل ااارفا أخالق مى لوانب نساااتعرض أييت ولغما
 هثوااه

 أومًي: صرب النيب صلى هللا عليخ وسلم:

 حير ال ته*

   قسر إى مخس  أقسامه

والبه كال اااااات موا الراما ، وال اااااات مى احملر ما ، وال اااااات موا امل ااااااائب ال  ال صاااااا ي لوع د لغااه القساااااار األوله صاااااات 
 كاألمراض، والفقر، ولقد األنفس واألموال وغريها.

 ه كال ت مى امليروها ، وال ت موا املست  ا .القسر الثاينه صت م دوب
 أو س ي مى  اوي  ما موا   ت أو ميو  حىت والشراب الرعام مى  ت  كمىه  احملر ما  موا كال ته  ترم صت هالثالث القسر
 حغ .

 بدن . بذلك  تجرر حىت والشراب الرعام مى   ت كمى  هميروه صته الرابي القسر



23 

 مدة والشااراب الرعام مى   اات كمى  وترك ، لعو  بني ُخريِ   الررلني مسااتوي لععٍ  كع  مى ال اات وهوه م اك صااته اخلامس القساار
  سرية.
 الصرب: أنواع

 لشااااااااااااوا  قغد هلل والع و    القغو ، مى ت فر بر عاا ال فس ألن ابلعوائاة موغ   تعاى ف إى الرر اه ف طام  موا ال ااااااااااات -1
 اصر ار. إى حيتاج وهذا مجاحاا، وك ح ترو جاا، مى لالبد وساول ، بغسر ف أمر موا تستقغر ال لال فس ولذلك ال فسة

 أثقع. موغ  ال ت كان  واملرا ، واليذب الوغ   مى الوسان كمعاصي  لعو   تغسر  ا كان  لةنه واحملرما  املعاصي مى ال ت -2

 . ال ت موا امل ائب وأقدار ف املؤمل ه ال أحد  سور مى آالم ال فس، وأمراض ال دن، ولقدان األح ا ، وخسران املال.3 

 . وهذا ما ال خيوو م   بَار  وال لالر، وال مؤمى وال كالر، وليى املؤمى  توق ا هذه امل ائب براا  وطمأنغ  
 م ااه أذكر تعاى، ف م د لغما ورغ ت  صته، موا تدل ف إى الدموة ل مواق، - وسور موغ  ف صوا - تمد لو ى إن  :

موا. أ  صااااابر يفبت - وسااااور موغ  ف صااااوا - وال ى والياان ، واليذب والساااا ر، ابجل ون، - وسااااور غ مو ف صااااوا - ال ى   ال 
 وإحبااره. لد   ، ال  ر ف مى  رلو تتسب

 - ال ى ول  ُلرِكَ ه لقال أحد  وم - وسور موغ  ف صوا - ال ى لرك مى ُس عَ  أن  - م   ف راي - سعد بى ساع مى. ب
 راي - وموي   الدم، توسع م اا ف راي لاطم  ليانت رأس ، موا ال غج  وُهِشَمت رابمغت ، وُكِسَر  - وسور موغ  ف صوا
 الدم. لاستمسك ألزقت  : رما ا ، صار حىت لأحرقت  ح ريا   أخذ  كثرة  إال  رتد ال الدم رأ  لوما ميسك، - م   ف

  وم موغك أتا هعه ااوسااور موغ  ف صااوا لو ى قالت أهنا حدثت  وسااور موغ  ف صااوا ال ى زوج م اا ف راااي مائشاا  مى. ج
 بى موا نفسااااي مرااااات إذ العق    وم م ار لقغت ما أشااااد وكان لقغت، ما قومك مى لقغت لقده سقال أحد؟  وم مى أشااااد   كان
 لرلعت الثعالب بقرن وأه إال أسااااااااااااااتفا لور ولاي موا ماموم وأه لانروقُت، أر  ، ما إى جُي ين لور ُكالل،  م د بى ايلغع م د

 موغك، ر  وا وما لك، قومك قول  ي قد ف إنه االقال ل ا ال ،سلت ع لغاا لةذا ل ظر  أحبوتين، قد بسااااااا اب  أه لةذا رأساااااااي،
 لغما ذلكه لقال تمد، ايه ااقال : موي لسااااااااااااااور اجل ال موك ل ا اين لغار، شاااااااااااااا ت ها لتأمره اجل ال َمَوك إلغك ف بعث وقد

 وحده  ع ده َمى أصالور ِمى ف خيرج أن أرلو بعه سوسور موغ  ف صوا ال ى لقال األخش ني موغار أط ا أن ش ت إن ش ت،
 شغ ا  س ب   شر  ال

 لانظر إى صاااات ال ى صااااوا ف موغ  وسااااور وحوم ، الدم  سااااغع مى مق غ  الشاااار فني، و سااااأل  مَوك اجل ال إن كان  ر د أن  ر ا
 موغار األخش ني  فعع، ومي ذلك  تجر  إى ف س  ان ، و دموه أن خيرج ِمْى أصالور َمْى  ع ده وحده، ال  شر  ب . 

 وسلم: عليخ هللا صلى النيب شااعة: اثنياً 

 املواااااي ل اإلنساااان جينب ال حىت اخلوف مثريا  مى ال فس اااا ط ولغاا والوغا، القتال سااااحا  ل صااات الشااا ام  أن الشاااك
 قدوة خري وساااور موغ  ف صاااوا ال ى أن اإلنساااان جيد األمثو  هذه ومى شااار ا، و يون اجلنب لغاا و ق ح الشااا ام  لغاا يفساااى ال 
 ومخسااني ساات ا أرسااع وقد وال غان، والدموة والساا ان، والسااغ،، والوسااان، ابلقوب،ه ف ساا غع ل لاهد وهلذا ذلكة ل مثال وخري
 غزوات . مى تسي ل ب فس  وقاتع غزوة، ومشر ى س ع ا ب فس  وقا  سر  ،
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 الفرق بني الش ام  والقوةه

 .كثري مى ال اس تشت   موغ  الش ام  ابلقوة ومها متوا ران، لةن الش ام  هي ث ا  القوب م د ال وازل وإن كان اعغ، ال رش

وكان ال د ا راي ف م   أش ي األم  بعد رسول ف صوا ف موغ  وسور وكان ممر وغريه أقوال م  ، وليى برز موا ال  اب  
كوار بث ا  قو   ل كع موطى مى املواطى ال  تزلزل اجل ال، وهو ل ذلك يفبت القوب، ربغط اجلأ ،  ووذ ب  شاا عان ال اا اب  

  وأبراهلر، لغث تار، و ش عار.
 ومى صور ش امت  صوا ف موغ  وسوره 

قاله االقد رأَ ْاتُاَ ا  وم بدر، وحنى نووذ برسااول ف صااوا ف موغ  وسااور وهو أقرب ا  -راااي ف م    -مى موي بى أيب طالب  -1
 إى العدو، وكان مى أشد ال اس  وم ذ أبسا((. 

ي القوُم القوَم اتقغ ا برسول ف صوا ف موغ  وسور لال  يون أحده ك ا إذا محي ال أس، ولق»قاله  -راي ف م    -وم    -2
 «.أ ىن إى القوم م  

 لز  ولقد ال اس، وأشااا ي ال اس، وألو  ال اس، أحساااى وساااور موغ  ف صاااوا ال ى سكانه قال - م   ف رااااي - أنس مى -3
ه  قول وهو ال ااو ، إى ال اس ساا ا قد وسااور موغ  ف صااوا ال ى لاسااتق وار ال ااو ، ِقَ عَ  ال اس لانروا لغو ، ذا  املد    أهع
 ل  رس إن  أو حبر ا، ولدت  لقده سلقال سغ،، م ق  ل سرج، موغ  ما مري طو   أليب لرس موا وهوس تراموا   تراموا،  س
ووى املساااااااااومون مدبر ى، طفا  - عين ل ح ني  -. قال الع اس بى م د املروب رااااااااااي ف م  ه ملا التقا املساااااااااومون واليفار 4

الرسااول صااوا ف موغ  وسااور  ركض بووت  حنو اليفار، وأه آخذ بو اماا أكفاا إلرا ة أال تساار ، وكان  قول حغ  ذه سأه ال ى ال 
 كذب، أه ابى م د املروبس.

  

 

 اثلىناً: عفو النيب صلى هللا عليخ وسلم:

 إ ا  يون م د القدرة موا االنتقام، لأنت تعفو مي قدرتك موا االنتقام ألمورهكمال اإلنسان أن  عفو ممى حبوم ، والعفو 

 أ. رلا  ملوفرة ف مز ولع ورمحت  لةن  ى مفا وأصوح لألره موا ف.

 ب.  إلصالك الو  بغ ك وبني صاح ك. 
 الفرق بني العفو وال فحه

فح أبوغ م فح والعفو متقارابن ل املعىن، إال  أن  ال ااااا  ى العفو لقد  عفو اإلنساااااان وال   ااااافح، وصاااااف ت م  ه أولغت  صاااااف   ال ااااا 
 مجغو . 

 هومى صور مفوه صوا ف موغ  وسور

ل ُأُحد، وحز ب األحزاب  وم  -صااااااوا ف موغ  وسااااااور  -مفوه مى أيب ساااااافغان الذي لعع ما لعع، وأ ما ك د رسااااااول ف  -1
صوا ف موغ   -ر الق ائَع اده، وموا الرغر مى كع ذلك  عفو م   ال ى  وهص -صوا ف موغ  وسور  -اخل دق اد رسول ف 

 وم لتح مي ، بع ميى  موغ  ها  فخر ب ، وما كان  رمي ل أكثر مى أن  َاَاب ل  حغات ، وال  جرب م ق ، لزا  ما آذال  -وسور 
زاي ةة إذ  قوله اامى  خع  ار أيب ساااااافغان لاو مي    العفَو و  -صااااااوا ف موغ  وسااااااور  -ب  املسااااااومني، وليى الرسااااااول األكرم 

 آِمى((. 
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 ولوس م ت اار ا، - وسااور موغ  ف صااوا - ف رسااول  خواا حغ ما مي ، لتح  وم صااوره أرو  ل املقدرة م د العفوُ  و ت و ا -2
 وقاتووه، بوده مى وأخرلوه آَذْوه الذ ى قر ش هشاااااركي الغوم لامع هو ما   تظرون إلغ  شااااااخ ااااا  والعغون حول  وال اس املسااااا د ل

 اذه واه اا- وسااااااااااااور موغ  ف صااااااااااااوا - قال حغث مفوهة و ظار أخالق ، ميارمُ  لتظار م  اة وال هلر مو أ ال أمام  هر واآلن
 الر َوقا ((. لأنتر

َ ر الذي الغاو ي األم ااااار بى ل غد مى - وساااااور موغ  ف صاااااوا - مفوه -3  و  م   لعفا - وساااااور موغ  ف صاااااوا - ال ى   ساااااَ
 شرًّا((. أُثري أن وكرهت ُف، شفاينه اابقول  - وسور موغ  ف صوا - اكتفا وإ ا  عاق  ،

 املسموم  الشاةَ  أهدْت  ال  الغاو    مى ومفوه -4 .
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 احملاضرة الىنامنة
 اتبع صور من أخالق النيب صلى هللا عليخ وسلم

 
 تواضع النيب صلى هللا عليخ وسلم:رابعاً: 

العموغ  مثاال  حغا  لذا  ل التوااااااي، وخفض اجل اك، ولني  -صااااوا ف موغ  وسااااور  -لقد كانت ساااارية الرسااااول . 1
اجلانب، و اح  ال فس، حىت إن  كان لغمر موا ال اا غان  وع ون، لال يف    ال  وة وامل زل  العظما ال  خ اا  

لقد ذكر أنس  ن، و اش هلر، و ت ساااااط معار. ف وا مى بني ال اس مجغعا  مى أن  ساااااور موا أول ك ال ااااا غا
  فعع ذلك((.  -صوا ف موغ  وسور  -ااكان ال ى :راي ف م   أن  مر موا ال  غان لسور موغار، وقال

أن األم  مى إما  املد    كانت َتخذ  -صاااوا ف موغ  وساااور  -. و روي أنس رااااي ف م   مى تواااااي ال ى 2
 لت روا ب  حغث شا  ،  قجي هلا حالتاا. -موغ  وسور صوا ف  -بغد ال ى 

 . االو  مغت إى ذرا  أو كرا  ألل ت، ولو أهدي إيل ذرا  أو كرا  لق وت((.3
 

 :صور من أخالق أصحاب النيب صلى هللا عليخ وسلم 

ومتام الجاا ط  حرر ال اا اب  راااوان ف موغار موا التزام آ اب وم ا   مام  كان هلا مظغر األثر ل حسااى احلفظ
 وقدرلر ل ت وغغ  موة ف لو اس، ومى هذه اآل اب واألخالقه

 

 أومًي: اإلنصات التام وحسن اميستماع:
لقد كان رسااول ف صااوا ف موغ  وسااور ألع ل نفوس ال اا اب  وأمظر مى أن  وووا إذا يفدأ، أو   شااوووا 

 وقون إلغ  أ امار و شاااااااادون مقوهلر وقووور، وحيفزون  م   إذا تيور، أو  رلعوا أصاااااااوالر حبجااااااارت ، وإ ا كانوا
 ذاكرلر. 

» ل احلد ث مى ساااريت  صاااوا ف موغ  وساااور ل لوساااائ  قاله  -رااااي ف م    -لعى موي بى أيب طالب 
 «... وإذا تيور أطرق لوساؤه، كأ ا موا رؤوسار الرري، لةذا سيت تيوموا ... 

 

  عة املتحدث ح  يفرغ: اثنياً: ترك التنازع وعدم مقا
وهذا مى متام األ ب، املفجي إى ارتغاك مجغي اجلالسني، وإق ال بعجار موا بعض، واملعني موا ساول  الفار، 

 والتعور. 
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قاله اال  ت ازمون م ده احلد ث، مى تيور م ده أن اااااتوا  -رااااااي ف م    -لفي حد ث موي بى أيب طالب 
 أوهلر .. (.ل  حىت  فرغ، حد ثار م ده حد ث 

 

 اثلىناً: ترك التنطع وعدم السؤال عن املت ابخ:
 وذلك تر غقا  لت ذ ر ال ى صوا ف موغ  وسور مى ذلك وتشد ده موا املت ر عني، هنغ  مى جمالستار. 
َمَوْغَك لعى مائشاااااا  راااااااي ف م اا قالته تال رسااااااول ف صااااااوا ف موغ  وسااااااور هذه اآل  ه اُهَو ال ِذي أَنْاَزَل 

اِوَا   لََأم ا ال ِذ َى ِل قُاُووِوِْر زَْ غ   ابََ  ِمْ ُ  اْلِيَتاَب ِمْ ُ  آاَي   ت َْيَما   ُهى  أُم  اْلِيَتاِب َوُأَخُر ُمَتشااااااااَ  لَاغَات ِ ُعوَن َما َتشااااااااَ
َ ِ  َوابِْتَواَ  ََتِْو ِوِ  َوَما  َاْعَوُر ََتِْو َوُ  ِإال  فُ  ُخوَن ِل اْلِعْوِر  َاُقوُلوَن آَم  ا بِِ  ُكع  مِ ْى ِمْ ِد رَب َِ ا َوَما  َذ ك ُر ابِْتَواَ  اْلِفتاْ  َوالر اسااِ

لةذا رأ ت الذ ى  ت عون ما تشااااب  م   لأول ك الذ ى »ِإال  أُوُلو األْلَ اِب( لقال رساااول ف صاااوا ف موغ  وساااوره 
 « ا ف لاحذروهر

 

 سهم.رابعاً: يؤثرون على أنف
 اإل ثاره أن  قدم غريه موا نفس  ل ال في ل  والدلي م  . 

لعى أيب هر رة راي ف م  ، أن رلال  أتا ال ى صوا ف موغ  وسور، ل عث إى نسائ  لقوىه ما مع ا إال املا ، 
ا ب  إى ، لقال رلع مى األن اره أه، لانرو«مى  جر أو  جغ، هذا»لقال رسول ف صوا ف موغ  وسوره 

امرأت ، لقاله أكرمي ااااغ، رساااول ف صاااوا ف موغ  وساااور، لقالته ما م ده إال قو  صااا غاين، لقاله هغ ي 
طعامك، وأصاااا  ي ساااارالك ونومي صاااا غانك إذا أرا وا مشااااا ، لاغأ  طعاماا، وأصاااا  ت ساااارالاا، ونومت 

 كالن، ص غاهنا، : قامت كأهنا ت وح سرالاا لأطفأت ، ل عال  راين  أهنما أي
ااااا ك ف الوغو ، أو م ب، مى »ل اَت طاو ني لوما أصاااا ح غدا إى رسااااول ف صااااوا ف موغ  وسااااور، لقاله 

لأنزل فه }و ؤثرون موا أنفسااااااااااار ولو كان ور خ اااااااااااصاااااااااا  ومى  وق شااااااااااح نفساااااااااا  لأول ك هر « لعاليما
 املفو ون{.

 
 خامساً: علو مهتهم يف  لب العلم:

 :اربوا ل ا أرو  األمثو  ل اهلم  العالغ  ل طوب العور، وإلغك بعج ا مى ال ماذج ال  اب  راي ف م ار قد
. مى أيب هر رة رااااااااااااااي ف م  ، قاله  قولونه إن أاب هر رة  يثر احلد ث، وف املومد، و قولونه ما لوماالر ى 1

واألن اااااار ال حيدثون مثع أحا  ث ؟ وإن  إخويت مى املاالر ى كان  شاااااووار ال ااااافا ابألساااااواق، وإن إخويت مى 
رساااول ف صاااوا ف موغ  وساااور موا مع  برين،  األن اااار كان  شاااووار ممع أمواهلر، وك ت امرأ مسااايغ  ا ألزم

 لأحجر حني  وغ ون، وأمي حني   سون، 
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وقال ال ى صاااااااوا ف موغ  وساااااااور  وما  ه االى   ساااااااط أحد م ير ثوب  حىت أقجاااااااي مقال  هذه، : جيمع  إى 
ا((، ل سااااارت  رة لغس موي ثوب غريها، حىت قجاااااا ال ى صااااا وا ف موغ  صااااادره لغ ساااااا مى مقال  شاااااغ  ا أبد 

وساااور مقالت ، : مجعتاا إى صااادري، لو الذي بعث  ابحلا، ما نساااغت مى مقالت  توك إى  ومي هذا، وف لوال 
ا  ااإن الذ ى  يتمون ... الرحغر((.   :آ تان ل كتاب ف، ما حد ثتير شغ  ا أبد 

  وساااااااور قوت لرلع مى األن ااااااااره هور . مى ابى م اس رااااااااي ف م   قاله املا ق ض رساااااااول ف صاااااااوا ف موغ2
لو سأل أص اب رسول ف صوا ف موغ  وسور لةهنر الغوم كثري، لقاله وام   ا لك اي ابى م اس! أترال ال اس 
 فتقرون إلغك ول ال اس مى أصااااااا اب رساااااااول ف صاااااااوا ف موغ  وساااااااور مى لغار؟ قاله لرتكت ذا  وأق وت 

وغ  وسور، وإن كان   ووين احلد ث مى الرلع لآيت ابب  وهو قائع لأتوسد أسأل أص اب رسول ف صوا ف م
ر ائي موا ابب   سفي الر ح موي مى الرتاب، لغخرج لرياين لغقوله اي ابى مر رسول ف صوا ف موغ  وسور ما 

ا  هذا الرلع لا  بك؟ هال  أرسااوت إيل  لآتغك؟ لأقوله ال، أه أحا  أن آتغك، قاله لأسااأل  مى احلد ث، لع
 .األن اري حىت رآين وقد التمي ال اس حويل  سألوين، لغقوله هذا الفىت كان أمقع مين(

 

 سادساً: القناعة والرضا ابليسهب:
لقد سااااار صاااا اب  رسااااول ف صااااوا ف موغ  وسااااور، موا ما كان موغ  وات عوا آيفره، وختوقوا أبخالق ، وماشااااوا 

 لقو  ذا  الغد، : انتشاااااار اإلسااااااالم ولا لر الو ائر ولتح ف موغار، لور تؤثر التقشاااااا، والزهد ل أول أمرهر نظرا  
هذه األموال ال  اكتساااااا وها مى الو ائر موا زهدهر، بع اسااااااتمروا موا ما هر لغ  مى ق ام  وتقشاااااا،، وه ا نذكر 

 بعض ال ماذج مى ق ام  ال  اب  وبعدهر مى الرميه
ا نش ي مى التمر لقد كذبير لوما التتح صوا ف موغ  وسور قر ظ  أص  ا . مى مائش  قالته امى حدثير أه ك 1 

 شغ ا  مى التمر والو  (.
. مى أيب هر رة، قاله القد رأ ت سااااا عني مى أصااااا اب ال اااااف  ما م ار رلع  موغ  ر ا  ، إما إزار  وإما كساااااا  ، قد 2

 ربروا ل أم اقار، لم اا ما   وغ ن ، الساقني، وم اا ما   وغ اليع ني، لغ مع  بغده، كراهغ  أن ترال مورت (. 
 

 سابعاً: تعاملهم مع الغضب:
 إنك ال تقجااااااي ابلعدل، وال تعري احلا. لوجااااااب وامحر ولا ، قغع ل ه اي أمري  روي أن رلال  قال لعمره

املؤم ني، أ  تسااااااااااااامي أن ف  قوله خااذ العفو وأمر ابلعرف وأمرض مى اجلاااهوني وهااذا لاااهااع، لقاااله 
 صدقت، ليأ ا كان هرا  لأطف ت. 

   ل ساا  ا و   لو ااوح مواااعا لةه  كالما ، لقاله اي هذا ال تورقى  -راااي ف م   -أ ي رلع أاب الدر ا
 ال نيالئ مى م ا ف لغ ا أبكثر مى أن نرغي ف لغ . 
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 احملاضرة التاسعة

 تعريف املهنة، والكر األلفاظ القريبة واملرادفة هلا
 

  :تعريف املهنة 
  لو ه احلذق ابخلدم  والعمع.  قاله كان ل ما   أهو ، أيه ل خدمتار. وخرج ل ثغاب ما ت ، أيه ل

 ثغاب خدمت  ال   و ساا ل أشوال  وت رلات . 
  وقد ُخ ااااااِ  اااااات ل االصاااااارالك املعاصااااااره ه موم  األممال واملاارا  ال   قوم وا الفر ، مرت ر  ب ظام

 مااري سووكي. معرل أكا ميي متخ ي، ونظام
  أو: هي عمٌل راٍق يجمع بين المعرفة األكاديمية المتخصصصصصصصصصصةة والخبرق التهبي ية ل ا

 في الميدان. كالهبة وال ندسةة والتدريسة والمحاسبةة وال ضاء.

 

 

:األلفاظ القريبة واملرادفة ملعىن املهنة 
 ه ا  ألفاظ قر    أو مرا ل  ملعىن املا  ، اذكر م ااه

احلرل ه وتروا ل العرف املعاصاااار موا األممال الغدو   ال  يفتاج إى تدر ب ق ااااري، سااااوا   أكان العمع  ل  أم بوري 
 آل . 

الوحبغف ه كغان نظامي  تجاااامى جمموم  مى الوال ا  واملسااااؤولغا  تولب موا شاااااغواا التزاما  معغ  ، مقابع متتع  
 ابحلقوق واملزااي الوحبغفغ . 

  قوم ب  اإلنسان مى نشات إنتالي ل وحبغف  أو ما   أو حرل .العمعه ما 
  فكل جهد وعمل مادي أو معنوي أو مؤلف منهما معاً يعد عماًل يف نظر اإلســـــــــــالم، فعامل املصـــــــــــنع

 ومديره، واملوهف يف الدولة، والتاجر، وصاحب األرض، والطبيب، واملهندس، كل هؤميء عمال. 
 لعمل واملهنة فكل مهنة عمل وليس كل عمل مهنةذ ألن املهنة تقتضـــيف والذي يظهر أن هناك فرقاً بني ا

اإلتقان واملعرفة الدقيقة خبالف العمل ، فقد يعمل اإلنسان يف عمل مي يتقنخ فال نكن أن نسميخ ممتهناً 
 لخ ح  يتقنخ إمي أن يتاوَّز يف اللك . 
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 أهمية العمل في اإلسالم

:أمهية العمل يف اإلسالم 
 :مى أهر األمور ال  تواح أمهغ  العمع ل اإلسالم ما أييت

أن ف تعاى امنت موا م ا ه أبن لعع هلر األرض مذلو  وم  سر ة لغستفغد مى لغاا ها لغاا و عمووا لغ  ووا . 1
 اليفا  .

 ((. ِل َمَ اِكِ َاا وَُكُووا ِمى رِ ْزِقِ  ۖ َوإِلَْغِ  ال  ُشورُ  َذُلوال  لَاْمُشوا س  ان  وتعاىه ااُهَو ال ِذي َلَعَع َلُيُر اأْلَْرضَ  -قال ف 
، . أن ف قي  موغ ا ل كتاب  اليرمي أحوال األن غا  موغار الساااالم الذ ى كانوا حيرصاااون موا طوب الرزق والعمع2

 مى ألع كسب احلالا  األساسغ ، ومى أمثو  ذلكه
ِإين   سااا  ان  وتعاى ه ااقَالَ  -موساااا موغ  ال اااالة والساااالم الذي رما الو ر موا رلع مد ى، لقال ف  أ. 

ر ا َلِمْى ِم ِدَ  َوَما أُرِ ُد  َهاَتنْيِ َمَوا  َأن ََتُْلَرين َ َاينَ ِحَ ٍا لَِةْن أمَْتَْمتَ  أُرِ ُد َأْن أُنِيَ َك ِإْحَدال ابْاَ َ    َمشااااااْ
ُ ِمَى ال  احِلِنَي((.  َأْن َأُشا  َمَوْغَك َسَتِ ُدين ِإن َشاَ  اَّلل 

 -ب. كذلك نى ف  او  موغ  ال ااااااالة والسااااااالم الذي كان  عمع صااااااانعا  لودرو  مى ألع بغعاا. لقال ف 
َعَ  لَ  م  ه ااَوَمو ْمَ اهُ  -س  ان  وتعاى   ل ُيْر لُِتْ ِ َ ُير مِ ى أَبِْسُيْر ۖ لَاَاْع أَنُتْر َشاِكُروَن((. ُ وسٍ َص اْ

ولغ  إشارة إى أن كع أحد ال    وي أن  تيت  مى كسب  دهة ألن نى ف مي موو  رلت  اختار هذه احلرل  ، 
 ل بغولر.  لوو كان الرزق  تأتا بدون ممع جلوس هؤال  األن غا  موغار السالم، وأَتهر رزقار وهر

الذي مرف أمهغ  العمع م ذ صااااااااوره لعمع رامغا  لألغ ام م د  -صااااااااوا ف موغ  وسااااااااور  -ج. رسااااااااول ا تمد 
  .-راي ف م اا -مشركي مي ، وكذلك مامال  ل الت ارة مي خدجي  ب ت خو ود  

كِ . أن ف تعااااى حاااث موا الساااااااااااااعي والعماااع، وابتواااا  الرزق، أال ترال إى قولااا  تعااااى مل3 ذِْ   رميه ااَوُهزِ ي إِلَغاااْ  ااِِ
لو شا  ألسقط موغاا الرطب مى غري هز اجلذ ة ولي   تعاى أرا  أن جيعع  ((. ُتَساِقْط َمَوْغِك ُرطَ  ا َلِ غًّا ال  ْخَو ِ 

 ليع شي  س  ا ه ل عع س ب الرزقه السعي والدأب. 
شاااااااااتوال ل ممع حيومي  تقاااااااااااا ل نظريه ألرا ة . إن طرق كساااااااااب املال كثرية كالوراث  واهل   وال ااااااااادق ة وكاال4

وكالت ارة والزرام  وال ااا ام ، وقد بني الرساااول صاااوا ف موغ  وساااور أن خري طعام أيكو  املر  ما كان مى ممع 
 ده، لالذي  شتوع بغده، و يدك ب دن  و ست دي الرزق مى مرق ل غ   وأيكع مى إنتال  خري  ى أيكع مى 

لعى املقدام راي ف م   مى ال  ى صوا ف موغ  وسور قاله  م ذول ، أو صدق  تعرا ل . ترك  موروث ، أو ه  
الم كان أيكع مى ممع  ااما أكع أحد طعاما  قط  خريا  مى أن أيكع مى ممع  ده، وإن  نى  ف  او  موغ  الساااا 

 «.   ده
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سااالم كان أيكع مى ممع  ده إذ كان   اا ي لقد ذكر رسااول ف صااوا ف موغ  وسااور أن نى ف  او  موغ  ال
 الدرو  احلربغ ، وقد سخر ف ل  اجل ال والرري واحلد د، ومي ذلك    ست ي، مى العمع بغده. 

: إن احليم  ل خت ااااغي  او  ابلذكر كما ذكر بعض العوما  هيه أن اقت اااااره ل أكو  موا ما  عمو  بغده 
 وإ ا ابتوا األكع مى طر ا األلجع.  -كما قال ف تعاى-األرض    يى مى احلال  ألن  كان خوغف  ل 

 
 شروط العمل في اإلسالم 

:شروط العمل يف اإلسالم 
 ال رط األول: أن يكون العمل م روًعا: 
 ترم شرما ، لالرغب احلالل هو األساس الذي  قوم موغ  طوب الرزق.جيب أن  يون العمع بذات  واهلدف م   غري 

هُ  • ُتْر ِإاي  ُيُروا َّللِ ِ ِإْن ُك اْ ا َرَزقْا َااُكْر َواشاااااااااااااْ ا الا ِذ َى آَمُ وا ُكُووا ِمْى طَغِ  َااِ  ماَ  تَاْع ُاُدوَن{، وقاال قاال تعااىه }اَي أَ ا ااَ
 ُأِحع  َلُيُر الر غِ َ اُ {. تعاىه }َ ْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحع  هَلُْر ُقعْ 

وألن اليسب امل اك هو الذي   ار  لإلنسان لغ ، قال صوا ف موغ  وسوره    ا مى أيخذ ماال  حبقِ     اَر   •
 ل  لغ ، ومى أيخذ ماال  بوري حق  لمثو  كمثع الذي أيكع وال  ش ي (.

 فبناء على ما سبق  رم ما أييت:
ُ اْلر اَِب{، ومى لابر أ. التعامع ابلرابة ألن  ت وُل اَّلل ِ  رم لقول  ساااااا  ان ه }مَيَْ ُا اَّلل  آِكَع الر اَِب  قاله ااَلَعَى َرسااااااُ

 َوُموِكَوُ  وََكاتَِ ُ  َوَشاِهَدْ ِ  َوقَاَل ُهْر َسَوا  ((.
اِس ب. اكتساب املال ابلوشة كالترفغ، ل اليغع وحنوه، قال س  ان ه }َوْ ع  ل ِْوُمَرفِ ِفنَي. ال ِذ َى ِإَذا اْكَتاُلواْ َمَوا ال   

 َ ْستَاْوُلوَن. َوِإَذا َكاُلوُهْر أَو و زَنُوُهْر خُيِْسُروَن{  .
ال ااااااارر وال " و إحلاق الجاااااارر ب ، وذلك ولا قامدةج. كما أن  اإلسااااااالم حر م كع  ممٍع مى شااااااأن  إهالُ  العامع أ

 ."ارار
ومييى أن تيون الوحبغف  مشااااااااااااتمو   موا احلالل واحلرام، مى خالل رأس ماهلا، أو بعض أنشاااااااااااارتاا، ول هذه احلال  
، وبغ اما  تيون مشاااااااااات ا ، والعمع لغاا ميروه، لقول  صااااااااااوا ف موغ  وسااااااااااوره ا إن احلالل بنيِ  وإن احلرام بنيِ 

ت اا  ال  عوماى كثري  مى ال اس، لمى اتقا الشا اا  اساتتأ لد    ومراا ، ومى وقي ل الشا اا  وقي ل مشا
 احلرام، كالرامي  رما حول احِلما  وشك أن  رتي لغ ، أال وإن ليع موك محا، أال وإن محا ف تارم  (. 

مع املسور وكس   جيب أْن  يوَه مى ولٍ  مشرو ، وخالص  آرا  الُفَقاا  ل مشرومغ   العمع واليسب احلالله أن  م
لعوا املسااااور أْن  ت ر ال ولوه العمع واليسااااب ق ع اإلقدام موغاا، لةْن ولَده ممال  َحالال  طغ  ا ممع لغ ، وإْن 

 كان ممال  مش وه ا أو غوب موغ  احلرام لعوغ  الت اب .  
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 :ال رط الىناين: إبرام عقٍد للعمل

ا، َتجاااَمى يفقغا العدل شااار  اإلساااالم إبرامَ   مقٍد لوعمع بني العامع وربِ  العمع،  تر  االت ِفاق لغ  موا أموٍر مام   لدًّ
 :بني طرل العقد، والت اب الت ازُ  واخل ام بغ اما، وهي

 .بغان نو  العمع وح م  -أ
 .بغان املد ة أو الزمى املشروت لوعمع -ب
  .يفد د ألرة العمع -ج

  األمر ابلولا  ابلعقد ه ا ترلي إى أن  العقد شااااااااااااار ع  املتعاِقد ى لغما ال خُياِل، الشااااااااااااار ، لاو واحليم  مى
الجااااااااااااابط الذي حَيُير العالق  بني الررلني، وجيَعُواا تسااااااااااااري ل طر ٍا مأمون العثار، وهو الذي حيدِ   حقوق 

ا واا  ا، لت قا العالق  بغ اما ل إطارها ا  ألخالقي ال  غح.ووال ا  كعٍ  م اما يفد د 
 ال رط الىنالث: أمي تستلزم خلوًة بني الرجل واملرأة: 

رِ  غض  ال  ااار، ومدم سااافر املرأة  حرصاااا  مى الشااار ع  اإلساااالمغ  موا احلفاظ موا األمراض واألنسااااب والعفاف شاااُ
السااااااااااالم ا ال خيوون   وحدها  ون ترم، ومدم تت ج املرأة أمام الرلال، ومدم اخلووة بني الرلع واملرأة، لقول  موغ 

 رلع  ابمرأة إال كان يفلثاما الشغران(.
 وس ب هذا أن اخلووة وسغو   لالت ال احملرم بغ اما، والوسائع هلا أحيام املقاصد والوااي . 

وأماكى العمع مى املظان  ال   يثر لغاا االختالت بني اجل ساااااني كاملساااااتشااااافغا ، لذا لةن املساااااور حيرر موا التور   
ا  لوذر ع ، وحفاحبا  موا العف  والس مع ، و ر ا  إلسا ة الظى.مى اخل  ووة احملر م  م عا  لوفت  ، وسد 

  
 :ال رط الرابع: إسناد العمل إىل َمن تَتواَفر فيخ الكفاية لخ

  ولِ   اإلسالم إى مَدم إس ا  العمع إال ِلَمى تتواَلر لغ  األهوغ   واليفا ة هلذا العمع. 
﴾ ] وس،ه  اْلَعْويِن َمَوا َخزَاِئِى اأْلَْرِض ِإين ِ َحِفغظ  َمِوغر   ﴿ :- موغ  السالم -موا لسان  وس،  - تعاى - قول 

 [، لعت  بقول ه سإين حفغظ موغرس مى توالر اليفا ة لغ  لتويلِ  خزائى أرض موك م ر. 55
اسااِت  ار نىِ  ف موسااا  موا لسااان اب   الرلع ال اااحل شااعغب حني طو ت مى أبغاا -ساا  ان   -و قول 

َتْأَلْرَ  اْلَقِوي  اأْلَِمنيُ  ﴿ :- موغ  السااالم - َتْأِلْرُه ِإن  َخرْيَ َمِى اسااْ  :[، لعت   بقوهلا26﴾ ]الق اايه  اَي أََبِت اسااْ
 .مى توالر اليفا ة لغ  لوعمع م د أبغاا ل رمي املاشغ  والقغام موا شؤوهنا "القوي األمني"

  



33 

ي ف م    -أبو ذرٍ  وَلم ا طوب  أْن  ساااتعِمَو  ل الوال   ااااَرب  -صاااو ا ف موغ  وساااو ر  -مى ال ى  -رااااِ
، إن ك ااااااااااااااعغ،، وإهنا أمان ، وإهنا  وم القغام  خزي  وندام ، إال  َمى أَخَذها  بغده موا م ي   : قاله اااي أاب ذرٍ 

 حبقِ اا وأ  ال الذي موغ  لغاا((.  
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 احملاضرة العاشرة

 األخالق املهنية احملمودة: األمانة املهنية، العدل املهين
 

 :األخالق املهنية 
املساااااااور مؤمتى موا ما ت ، ووالب موغ  أن  ؤ ي حقاا و رامي وال الاة ألن ال فس ال شااااااار    عرت اا اخلرأ  •

مز ولع مى الوقو  ل مزالا االحنراف  والوقو  ل الزلع واالحنراف مى الرر ا املساااااااااااتقغر، ولذلك حذره ف
 وات ا  اهلوال والجالل .

إن األخالق املا غ  لز  مى األخالق اإلساااااالمغ  العام ، لذا لةن مى   سااااا ر مي األخالق اإلساااااالمغ  أو    •
  تعارض معاا لاو كذلك مي األخالق املا غ . 

 غ  املتوالق  مي األخالق اإلسالمغ ة وذلك كما أن األخالق املا غ  ل العا  بشيع مام ترابا األخالق املا •
 أن العقع ال شري السوغر  ادي إى احلا إذا جتر . 

 نكن تقسيم األخالق املهنية إىل قسمني: أخالق مهنية حممودة، وأخالق مهنية مذمومة.
 :األخالق املهنية احملمودة 

غات  وتعامو  مي نفسااا  ومي غريه، واألخالق اخلوا احلمغده هو الساااوو  القومي الذي جيب أن  ت ااا، ب  املساااور ل ح
احلمغدة اااااارورة لساااااعا ة الشاااااعوب واز هارها وقغام الدول وبقائاا لركز اإلساااااالم موا غرسااااااا ل نفوس أب ائ ، 

 وابل  ث ل أهر األخالق املا غ  احملمو ة مييى أن ن سط القول ل أمهاا كما أييته 
 :اخللق األول: األمانة املهنية 

 ان  لو ه اد اخلغان ، وأصع اأَلْمىه طمأنغ   ال فس وزوال اخلوف.تعر ، األم
ول االصااارالكه الت عف ، مم ا  ت ااار ف اإلنساااان لغ  ِمى ماٍل وغريه، وما  وثا ب  موغ  ِمى األمراض واحلرم مي القدرة 

 موغ ، ور   ما  ستو   إى مو م . 
ما حيمو  اإلنسااااان مى أمر      و نغاه قوال  ولعال ، وهذا  عر معاشااارة قال القرطى رمح  فه ساألمان  والعاد جيمي كع 

ال اس واملوامغد وغري ذلك، وغا   ذلك حفظ  والقغام ب . واألمان  أمر مى العاد، وكع ماد لاو أمان  لغما 
 تقدم لغ  قول أو لعع أو معتقد. 

ا تشتمع موا ثالث  م اصر  :وقد حبار مى تعر ، األمان  أهن 
 .ه مف   األمني مم ا لغس ل  ب  حا  األو ل

 .الث اينه َت    األمني ما جيب موغ  مى حا  لوريه
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 الث الثه اهتمام األمني حبفظ ما استؤمى موغ ، ومدم الت فر ط وا والت ااون بشأهنا.
 أدلة األمانة املهنية: 

 م ااه دل خلوا األمان  املا غ  آاي  مد دة مى كتاب ف وأحا  ث ن و   كثرية 
ا قولاااا  تعاااااىه ااِإن  • اَهِ  ِإَى أَْهِواااااَ ْدِل  اَّلل َ أَيُْمرُُكْر َأن تُؤ  وْا اأَلمااااَ اِس َأن يَفُْيُموْا اِبْلعااااَ َوِإَذا َحَيْمُتر َبنْيَ ال اااا 

 َكاَن  َِغعا  َبِ ريا ((. اَّلل َ  نِِعم ا  َِعُظُير بِِ  ِإن   اَّلل َ  ِإن  
أمر ف م ا ه أب ا  األمان  كامو  مولرة، ال م قوصااااااااااااا  وال م خوسااااااااااااا ، و دخع ل ذلك أماه  الوالاي  واألموال 

 واألسرارة واملأمورا  ال  ال  روي موغاا إال ف. 
 ِتُيْر َوأَنُتْر تَاْعَوُموَن((.َوخَتُونُوا أََماهَ  اَل خَتُونُوا اَّلل َ َوالر ُسولَ  . قول  تعاىه اااَي أَ ا َاا ال ِذ َى آَمُ وا2
 لاذه اآلاي  َتمر ابحلفاظ موا األماه  وأ ائاا موا ولااا املرووب، واألمان  املا غ  لز  م اا. 
 . قال ال ى صوا ف موغ  وسوره اأ  األمان  إى مى ائتم ك وال ختى مى خانك(.3

خانك ل مالة ابن أقرااااات  ماال  أي سااااوفت ، :   عين وإن خانك أخو  املسااااور لال خت  ، لوو لرااااا ا أن شااااخ ااااا  
أنير بعد ذلك وقاله   تقراااااين شااااغ ا ة لةن  ال حيع ليع أن ختون  لتقرتض م   : ت يره، بع أ  إلغ  أمانت  وأسااااال 

 ف احلا الذي لك. 
 . وقال أ جا  ه اَمْى َحد َأ ِل جَمِْوٍس حِبَِد ٍث لَاْلتَاَفَت َلِاَي أََمانَ  (. 4
 عين إذا حدأ أحد م د  حد ثا  : غاب صار حد ث  أمان  م د  وال جيوز إاامتاا. 
 ا اميت ال ع تدخل فيها األمانة املهنية: 

األمان  املالغ ، واألمان  العومغ ، واألمان  ل أ ا  العمع، واألمان  ل احملالظ  موا األساااااااارار، وغري ذلك، وساااااااا سااااااااوط 
 لغ هالجو  موا ه ا موا األمان  املا

 األمان  املالغ ه 
املال العام مى أسااااااااااا اب قوة ال ال  ومزها، وهو مما  الدول  وم ااااااااااا اا، وهو مى القوة املشاااااااااااار إلغاا ل قول  تعاىه 

 ((. ِمْى قُاو ٍة َوِمْى راَِبِت اخْلَْغِع تُاْرِهُ وَن بِِ  َمُدو  اَّلل ِ َوَمُدو ُكرْ  ااَوأَِمد وا هَلُْر َما اْسَتَرْعُترْ 
وهلذا كان لومال العام حرم  ك رية تولب موا الفر  احلفاظ موغ  ومدم املسااااااااس ب  أو التعدي موغ  أبي شااااااايع مى 
األشااايال ، لةن لعع ذلك كان موا خرر مظغر ل      و نغاه ،لالوالب شااارما  ونظاما  هو حراسااا  املال العام 

األمر موا ذلك، بع  تعداه إى ولوب ت مغت    وصون  مى الجغا  أو إلسا  املفسد ى مى العابثني ، وال  قت ر
 وتيثريه. 
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  :بعض صور التعدي على املال العام 
 سرقة املال العام. : أوميً 

إن كع أمان  م د غري  تقابواا أمان  م د ، لةن أ  ت مروواب  األمان  م د  أ ال اجملتمي الذي حيغط بك األمان  
 حا ل ذمتك لوري . ال  م ده، وهيذا تيون األمان  هيه أ ا 

 ل ني  يوفك ف أبال تسرق،  يون قد كو، ال اس كوار أال  سرقو . 
 السرق  هيه أخذ مال ترتم لوريه وإخرال  مى حرز مثو  ال ش ا  لغ  موا ول  االختفا . 

سوالسارق والسارق  لاقرعوا أ د اما  والسرق  بيع صورها ترم ة و لغع ذلك مى القرآن اليرمي قول ف ت ار  وتعاى ه
لزا  ها كس ا نياال  مى ف  وف مز ز حيغر س، و قول ال ى صوا ف موغ  وسور ه اا لعى ف السارق  سرق 

 ال غج  لتقري  ده ، و سرق احل ع لتقري  ده ((. 
  ر م د مجاور العوما . و ا جيب التأكغد موغ  أن السرق  مى املال العام حرام،  ست ا آخذه التعز 

 والتعز ره مقوب  غري مقدرة شرما ،  رلي تقد رها إى احلاكر. 
 ملاذا؟ -هعىن أن  ال تقري  د لامو -وال  ُعد ذلك سرق  

  .ألن ل  ل املال العام ش ا  موك، وهذا ال   في م   اإل: والعقوب  التعز ر  
 

 اثنياً: اميختالس:
استغال  العاموني واملوحبفني ومى ل حيمار ل ميان مموار موا ما أب د ار مى أموال وحنوها  :و ق د ابالختالس

 سوا  كانت نقد   أو مغ غ  بدون س د شرمي . 
 وهو صورة مى صور السرق  ال    ر ا موغاا أكع أموال ال اس ابل اطع، و ر ا موغاا مقوب  التعز ر. 

 عتمد موا اخلفغ ، واملختوس  عتمد موا اجملاهر، ل  د أحغاه  أن املختوس   فرق بني السرق  واالختالسه أن السارق
 هو نفس  املوحب، املؤمتى.

 
 خيانة األمانة: : اثلىنًا

 ق د خبغان  األمان  ل جمال املال العامه استغال  العاموني واملوحبفني وما ل حيمار ل أماكى مموار موا األماه  
 والعاد املسوم  إلغار حبير م اص ار ل العمع ، أو املشارك  أو املسامدة ل ذلك .

   الذي أؤمتى أمانت ((.وأصع ذلك مى اليتاب قول ف ت ار  وتعاىه االةن أمى بعجير بعجا  لوغؤ  
 َوخَتُونُوا أََماَهِتُيْر َوأَنُتْر تَاْعَوُموَن((. اَل خَتُونُوا اَّلل َ َوالر ُسولَ  وقول  تعاىه قول  تعاىه اااَي أَ ا َاا ال ِذ َى آَمُ وا
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 : ومن صور خيانة األمانة يف جمال املال العام ما يليف
 ون القغر واألخالق واخلتة بس ب احملسوبغ  .تعغني مى هر  ون اليفا ة أو  فتقد - أ

 استخدام أ وا  العمع ألغراض شخ غ . - ب
مثال ذلكه اسااااتخدام سااااغارا  اجلاا  احليومغ  لوخروج مي األساااارة ل نزه ،  واسااااتخدام وسااااائع االت ااااال  

 غع الت ااااال  شاااخ اااغ  ، واساااتخدام مر وما  وأ وا  وألازة العمع ألغراض شاااخ اااغ ، و عتت ذلك مى ق
 خغان  األمان  .

ه ما حير اساااااتعمال بعض األغراض احليومغ  ال اااااورية ابمليتب  -رمح  ف –سااااا ع الشاااااغ  تمد بى مثغمني 
 استعماال  شخ غا  كالقور، والظرف، واملسررة وحنو ذلك لوموحب،. لزاكر ف خريا ؟

رامة ألن ذلك ّال، لألمان  اسااااااتعمال األ وا  احليومغ  ال  تيون ل املياتب ألممال خاصاااااا ، ح :لألاب
ال  أولب ف احملالظ  موغاا إال ابلشي  الذي ال  جر كاستعمال املسررة لاو ال  ؤثر وال  جر، أما استعمال 

  .اها . القور، واألوراق، وآل  الت و ر لةن استعماهلا لألغراض اخلاص  وهي حيومغ  ال جيوز
هع جيوز لومسااااور املوحب، ل  ائرة حيومغ  أن  سااااتخدم سااااغارة  -رمح  ف –وساااا ع الشااااغ  م دف بى لت ى 

 العمع ل أغراا  الشخ غ  موما  أن لد   سغارة ميوياا؟
لاألاابه املوحب، م اد الادولا   عتت كاالعااماع ابأللرة لاو مؤمتى موا ذلاك العماع الاذي أنغط با  ولوض إلغا ، 

عمع الذي لوض إلغ  لال  سااااااتعمع شااااااغ ا  م اا إال ل ومؤمتى موا ما أمرغ  مى األ وا  واآلال  ال   تر وا ال
العمع احليومي أو ما  تعوا ب  لال  ركب السغارة املذكورة ل حالات  الشخ غ ، وال  ستخدم اهلات، وحنوه ل 
م ااااااااو   خاصاااااااا ، وكذا الدلاتر واألوراق واألقالم وحنوه، لغتور  م اا وال  سااااااااتعمواا ل فساااااااا ، وقد قال تعاىه 

 ألماهلر ومادهر رامون((. ااوالذ ى هر
احل اااااول موا ممول  مى املشااااارتال أو مى املور  أو  ى ل حيمار نظري تسااااااغع بعض األمور بدون مور املالك  - 

 لفي ذلك خغان  لألمان  . 
 ه_ تسر ب املعووما  السر   وحنوها. 

 :اخللق الىناين: العدل املهين 
 واصرالحا ه األمر املتوسط بني طرل اإللرات والتفر ط. 

العدله أساااااس املوك، وأمر تقتجااااغ  احلجااااارة والعمران والتقدم، وتشااااغد ب  كع العقول، وأصااااع مى أصااااول احلير ل 
اإلساااااااالم، وال بد لوم تمي م   حىت أيخذ الجاااااااعغ، حق ، وال   وي القوي موا الجاااااااعغ،، و ساااااااتتب األمى 

الشااااارائي الساااااماو   موا ولوب إقام  العدل، لعوا أصااااا اب املاى التزام العدل، حىت ت اااااع  وال ظام، وأمجعت
 احلقوق ألهواا. 
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ور  مى ممر بى اخلراب راااااااااي ف م   أن  قاله أليب موسااااااااا األشااااااااعري، حني واله القجااااااااا ه سآس بني ال اس ل 
 ولاك ومدلك، حىت ال  رمي شر ، ل لور ، وال  غأس اعغ، مى مدلكس. 

 ر العدل يف املهنة:صو 
 للعدل يف املهنة عدة صور، منها: 

 . إس ا  األممال اإل ار   لألكفا  األم ا  ، لغر قوا العدل ل إ ارالر.1
ح لوموحب، هذه الوال ا  :  ؤاخذه موا 2  . تواااغح حقوق ووال ا  كع موحب، ة ألن بعض املسااؤولني ال  واااِ 

 مدم تر غقاا ، وهذا لغس مى العدل.
ساواة بني املوحبفني املتساو ى ل الدرل  واخلتة ل املعامو  ، واحلقوق ،  ون متغغز بغ ار غرَي متر ، لةن العدل . امل3 

  قتجي املساواة بني املتماثوني.
  

. تقدمي مى ساا ا ل مرض مشاارو  ، أو ل تقدمي طوب مقابو  مسااؤول ، أو طوب إجناز معاموٍ  ما ، لالعدل ل 4
م األسا ا ة ألن  م اا القرآن والسا  ، لالقرآن اليرمي قد م الساابقني موا أصا اب الغمني ، وال ى ذلك كو  أن  قد  

 صوا ف موغ  وسور كان حيث  ال  اب  موا املسابق  موا اخلري ، لمى س ا ُوِمد ابلثواب. 
، لعى مى أيب رقغ  متغر بى أوس . بذل ال  غ   ملى حيتالاا مى الرؤسا  أو املرؤوسني أو زمال  العمع أو املرالعني5

أن ال ى صااااوا ف موغ  وسااااور قاله سالد ى ال  ااااغ  س، قو اه ملى؟ قاله سهلل،  -راااااي ف تعاى م    -الداري 
 وليتاب ، ولرسول ، وألئم  املسومني، ومامتارس.

 ما معىن النصيحة أل،مة املسلمني وعامتهم؟
ال  غ   ألئم  املسومنيه لمعاونتار موا احلا، وطامتار وت  غاار سأما  –رمح  ف  – قول ابى  قغا العغد 

وتذكريهر برلا ولر،، وإمالمار ها غفووا م  ، وت وغوار مى حقوق املساااااااااااااومني، وتر  اخلروج موغار ابلساااااااااااااغ،، 
 وَتلغ، قووب ال اس لرامتار وال الة خوفار واجلاا  معار، وأن  دمو هلر ابل الك.

ني، لةرشااا هر مل اااحلار ل آخرلر و نغاهر، وإمانتار موغاا، وساارت مورالر وسااد وأما ن ااغ   مام  املسااوم
خاللر، و لي املجار م ار ولوب امل الي هلر، وأمرهر ابملعروف وهنغار مى امل ير برلا وإخالر، والشفق  موغار، 

هلر ما حيب ل فسااا  مى وتوقري ك ريهر ورمح  صاااوريهر، وختوهلر ابملومظ  احلسااا   وتر  غشاااار وحسااادهر، وأن حيب 
 اخلري و يره هلر ما  يره ل فس  مى امليروه، والذب مى أمواهلر وأمرااار وغري ذلك مى أحواهلر ابلقول والفعع.س
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 احملاضرة احلادية ع رة
 التواضع املهين، الرفق املهين، التعاون املهين.

 

 :اخللق الىنالث: التواضع املهين 
 التواضع لغة: التذلل والتخاشع. 

 واصطالحاً: إههار التنز ل عن املرتبة ملن يراد تعظيمخ. 
 :أدلة التواضع املهين 
ُ ِبَقْوٍم حيُِ ا ُاْر َوحيُِ  ونَُ  أَِذل ٍ  َمَوا اْلُمْؤِمِ نَي   َاْرَتد  ِم ُيْر َمى ِ  ِ  ِ  . قول  تعاىه اااَي أَ ا َاا ال ِذ َى آَمُ وا َمى1 ْوَف أَيْيت اَّلل  َلساااَ

 أَِمز ٍة َمَوا اْلَياِلرِ َى جُيَاِهُدوَن ِل َسِ غِع اَّلل ِ َواَل خَيَاُلوَن َلْوَمَ  اَلئٍِر((.
قول ه أَِذل ٍ  مجي ذلغع، مى تذلع إذا تواااااااااي، ولغس املرا  بيوهنر أذل  أهنر ماانون، بع املرا  امل الو  ل وصااااااافار 

، املعاند ى آلايت ، امليذبني لرسو   أمزة، قد التمعت مهمار ابلرلا ولني اجلانب لومؤم ني، وموا اليالر ى ابهلل
 ومزائمار موا معا الر، وبذلوا لادهر ل كع س ب حي ع ب  االنت ار موغار. 

 :أدلة التواضع املهين 
ْوَف أَيْيت اَّلل ُ   َاْرَتد  ِم ُيْر َمى ِ  ِ  ِ  . قول  تعاىه اااَي أَ ا َاا ال ِذ َى آَمُ وا َمى1  ِبَقْوٍم حيُِ ا ُاْر َوحيُِ  ونَُ  أَِذل ٍ  َمَوا اْلُمْؤِمِ نَي َلساااَ

 أَِمز ٍة َمَوا اْلَياِلرِ َى جُيَاِهُدوَن ِل َسِ غِع اَّلل ِ َواَل خَيَاُلوَن َلْوَمَ  اَلئٍِر((.
ملرا  امل الو  ل وصااااااافار قول ه أَِذل ٍ  مجي ذلغع، مى تذلع إذا تواااااااااي، ولغس املرا  بيوهنر أذل  أهنر ماانون، بع ا

ابلرلا ولني اجلانب لومؤم ني، وموا اليالر ى ابهلل، املعاند ى آلايت ، امليذبني لرسو   أمزة، قد التمعت مهمار 
 ومزائمار موا معا الر، وبذلوا لادهر ل كع س ب حي ع ب  االنت ار موغار. 

وغ  وسو ر قاله ااما نق ت صدق  مى مال وما زا  ف مى رسول ف صو ا ف م -راي ف م   -. مى أيب هر رة2
 م دا بعفو إال مز ا ، وما توااي أحد هلل إال رلع  ف((.

ت  غ  موا حسااى الق ااد واإلخالر هلل ل توااااع ، ألن « وما توااااي أحد هلل»ل قول  صااوا ف موغ  وسااوره 
هر، أو لورؤسااااا  لغ ال بساااا  ار مرووب ، وقد  ظار كثريا  مى ال اس قد  ظار التوااااااي لألغ غا  لغ ااااغب مى  نغا

التوااااااي راي  و ع ، وكع هذه أغراض لاساااادة، ال   في الع د إال التوااااااي هلل تقراب إلغ ، وطو ا  لثواب ، وإحساااااه  
 إى اخلوا، ليمال اإلحسان وروح  اإلخالر هلل. 

صااو ا ف موغ  وسااو ره اامى تر  الو  اس توااااعا  قاله قال رسااول ف -راااي ف م   -. مى معاذ بى أنس اجلاين  3
ه مى أي  حوع اإلميان شا   و ساا((.  هلل، وهو  قدر موغ   ماه ف  وم القغام  موا رؤوس اخلالئا حىت  خيري 
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ل احلد ثه لجااغو  مى تر  الفاخر مى الو اس توااااع اة ألن  مى تر  شااغ  ا هلل موااا  ف خري ا م  ، ومى توااااي 
  رلع  ل الدنغا واآلخرة. هلل
  :صور التواضع يف املهنة 

 للتواضع يف املهنة عدة صور، منها:
مى أصاا ح رئغسااا  ولب موغ  التوااااي ملرؤوسااغ ، وتفقد حالالر وجمالسااتار، ومشاااركتار ل امل اساا ا ، وأن  عاموار 

 كما حيب أن  عامووه لو كان مياهنر. 
 والقت احلا، ولو موا خالف ما  راه.أن  تق ع ن  ار وتولغاالر إذا 

 املوحب،  توااي لزمالئ  ، ولومرالعني ، لغقد ر حالالر ، وجيتاد ل خدمتار .
أن  يون ابب  مفتوحا  الساااااااتق ال ال اس ولقجاااااااا  حالالر، وأن  قابع املرالعني ابلرتحغب واألنس، وأن ال  تجااااااا ر 

 م ار، وال ميغز أحد موا أحد ل معاموت . 
 لرابع: الرفق املهين:اخللق ا 

 تعريف الرفق لغة: املوافقة واملقاربة بال عنف.
 اصطالحاً: هو لني اجلانب ابلقول والفعل واألخذ ابألسهل. 

 
 :أدلة الرفق املهين 
ُاْر َواْستَاْوِفْر  اَّلل ِ لِ َت هَلُرْۖ  مِ ىَ  قول  تعاىه االَِ َما َرمْحَ ٍ . 1 َوَلْو ُك َت َلظًّا َغِوغَظ اْلَقْوِب اَلنَفج وا ِمْى َحْوِلۖك لَاْمُ، َم اْ

 هَلُْر َوَشاِوْرُهْر ِل اأْلَْمِر((.
الوني والرلا مى الرئغس ل الد ى، جتذب ال اس إى   ى ف، وترغ ار لغ ، مي ما ل اااااااااااااااح   مى املدك والثواب 

  مى الرئغس ل الد ى ت فر ال اس مى الد ى، وت وجااار إلغ ، مي ما ل اااح اا مى الذم اخلار، واألخالق السااغ 
 والعقاب اخلار، لاذا الرسول املع وم  قول ف ل  ما  قول، ليغ، بوريه؟!

ألغس مى أولب الوال ا ، وأهر املاما ، االقتدا  أبخالق  اليرمي ، ومعامو  ال اس ها  عاموار ب  صاااااااااااااوا ف 
 ور، مى الوني وحسى اخلوا والتألغ،، امتثاال ألمر ف، ولذاب لع ا  ف لد ى ف.  موغ  وس

((.43ا ِلْرَمْوَن إِن ُ  َطَوا   ِإَى   اْذَهَ ا . قول  تعاىه اا2  ( لَاُقواَل َلُ  قَاْوال  ل غِ   ا ل َعو ُ   َاَتذَك ُر أَْو خَيَْشا 
ن ل غا   العتو واالستي ار، وموسا صفوة ف مى خوق  إذ ذا ، ومي ل هذه اآل   متة مظغم ، وهو أن لرمو 

 هذا أُِمر أال خياطب لرمون إال ابملالطف  والوني. 
ليغ، حبال ا مي زمالئ ا ل املا   ورؤسااااااااااائ ا ومرؤوسااااااااااغ ا؟ وكغ، حال ا مي طالب ا ومرالعغ ا؟ ألغسااااااااااوا هر أوى 

 ابملعامو  ابلور، والوني؟
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إن  الر لا ال  يون ل شي  إال  ». مى مائش  زوج ال  ى  صو ا ف موغ  وسو ر مى ال  ى  صو ا ف موغ  وسو ر قاله 3

 زان ، وال   ز  مى شي  إال  شان ((. 
ل احلد ث احلث  موا أن  يون اإلنساااان رلغقا  ل مجغي شاااؤون ، رلغقا  ل معامو  أهو ، ول معامو  إخوان ، ول 

امو  أصااااااادقائ ، ول معامو  مام  ال اس  رلا ور، لةن ف مز  ولع  رلغا  حيب الرلا، وهلذا لةن اإلنساااااااان إذا مع
 مامع ال اس ابلرلا جيد لذة وانشراحا ، وإذا ماموار ابلشدة والع ، ولد احلسرة وال دم. 

الوار  مى »و ر  قول ل بغ  هذاه قالته  عت مى رسول ف صو ا ف موغ  وس -راي ف م اا -. مى مائش 4
 «.ويل مى أمر أم   شغ ا لشا  موغار لاشقا موغ ، ومى ويل مى أمر أم   شغ ا لرلا ور لارلا ب 

ل احلد ث  لغع موا أن  جيب موا الرئغس أو املوحب، تغسااااااري األمور موا ال اس والرلا ور، ومعاموتار ابلعفو 
 وال فحة ل ال  دخع موغار املشق ، و فعع ور ما جيب أن  فعع ب  ف. 

 
 صور الرفق يف املهنة: 

 للرفق يف املهنة عدة صور، منها:
ني والعمال ، لال  شااااااا موغار ل العمع ، بع  رلا ور ة ألن  كما حيب أن . املسااااااؤول  روب م   الرلا مي املوحبف1

  رامي اآلخرون حبرول  وراحت ، لةهنر كذلك   تظرون م   أن  يون ور رلغقا وهلر رحغما.
. املوحب،  روب م   الرلا مي املرالعني وأص اب احلالا  حغث ال  شا موغار هرالب غري ارور  ، لغجررهر 2

 حلار ، وحيرلار ل أوقالر ، أو  شا موغار ل ترو ع مدة انتظارهر ، أو ل إتعاور أبي شيع .لتعرغع م ا
 . األستاذ مي طالب ، جيب أن  رلا ور، وأن  يون قدوة هلر ل ذلك.3
 . إذا خري  املوحب، بني أمر ى لغما لغ  م و   ال اس، لةهنر خيتار األرلا ور واأل سر هلر.4
 تعاون املهين:اخللق اخلامس: ال 

ال ذي  را  ب  املظاهرة موا الشاااااااي   قاله لالن موين أي معغين وقد أم ت ، « العون»تعر ، التعاون لو ه مأخوذ مى 
 والعون أ جا الظ اري موا األمر. 

 ولغس لوتعاون معىن اصرالحي خارج مى مع اه الوووي.
 اا بروك الفر ا.لاملق و  وذا اخلُُوا أن  سامد أطراف املا   بعجار ل أ ائ

 وإ ا  ت قا ذلك ابلتزام األطراف تسغغد معاين األخوة، والت اصح، والشورال وال ت موا امليار. 
 :أدلة التعاون املهين 
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« . ان اار أخا  حباملا أو مظووما»قاله قال رسااول ف صااو ا ف موغ  وسااو ره  -. مى أنس بى مالك راااي ف م  1
 «. َتخذ لوق  د  »ره مظووما ، ليغ، ن  ره حباملا ؟ قاله قاله اي رسول ف، هذا ن  

املق ااااو  أن املظووم ل حق  أو مال  مُي ي َمْ ُ  الظور و ُرلي َمْ ُ  احلغ، بيع ما  سااااترا  مى الوسااااائع حىت أيخذ 
حق ، وأما ن اااار الظَاِ  لم ع  مى الظور لةن أرا  اسااااتالب مال حوت بغ   وبغ   وأخذ  بغده، وإن أرا  ال رش 

ا لك. بتي  اربت موا  ده إن كانت  د  أقوال مى  ده، وترام
 
 ي احليم  ل ال   قوب حبامل

قاله إن  رلال  لا  إى ال  ى  صاااااو ا ف موغ  وساااااو ر، لقاله اي رساااااول ف، أي   -رااااااي ف م اما -. مى ابى ممر2
أحب  ال  اس »ال  اس أحب  إى ف تعاى؟ وأي  األممال أحب  إى ف؟ لقال رسااااول ف صاااااو ا ف موغ  وساااااو ره 

ل إى ف تعاى سااااارور تدخو  موا مساااااور، أو تيشااااا، م   كرب  أو إى ف تعاى أنفعار لو  اس، وأحب  األمما
«  تقجي م      ا، أو ترر  م   لوما، وألن أمشي مي أخ ل حال  أحب  إيل  مى أن أمتي، ل هذا املس د

 شارا((.  - عين مس د املد    -
  :صور التعاون يف املهنة 

 لوتعاون ل املا   مدة صور، م ااه
 لرتلي مى األه، وااللتفا  إى روك اجلمام .. إنيار الذا  وا1
 . الفرك ابلث ا  واملد ح والتيرمي والتقد ر إذا أكرم اجلمغي أو كان لووري، ولغس لو فس لقط.2
 . بذل املسامدة ملى حيتالاا، وبذل املشورة والتولغ  ملى حيتال .3
 رار املتوقع  م د اختاذ أي قرار.. نقع اخلتا  والت ارب لزمال  العمع، وت  غاار ابملشاكع واألخ4
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 احملاضرة الىنانية ع ر
األخالق المهنية المذمومة: عدم الوفاء بالعهود والعقود، اإلهمال في العمل، التربح من 

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

 غير منفعة معتبرة شرعاً.

 

 .األخالق املهنية املذمومة 
 اخللق األول: عدم الوفاء ابلعهود والعقود.

 عدم الَوفاُء لغة: الغدر. 
 أبرماا واملق اااااااااااو ه مدم التزام املوحب، ابلعقد الذي أبرم  مي لا  التوحبغ،، أو مدم التزام  كمساااااااااااؤول ابلعقو  ال 

 جلا  ممو  مي لاا  أخرال.
الفرق بني العقد والعاده أن العقد لغ  معىن االسااااااااااااتغثاق والشااااااااااااد، وال  يون إال بني متعاقَد ى، والعاد قد   فر  ب   

 الواحد، ليع مقد ماد وال  يون كع ماد مقدا .
 

 :األدلة الناهية عن خلق عدم الوفاء ابلعهود والعقود 
 أ اا الذ ى آم وا أولوا ابلعقو ((.قول  تعاىه اااي . 1

هذا أمر مى ف تعاى لع ا ه املؤم ني ها  قتجااااااااااااغ  اإلميان ابلولا  ابلعقو ، أن  ولوا ابلعقو ، إبكماهلا، وإمتاماا، 
 ومدم نقجاا ونق اا. 

 . قول  تعاىه ااوأولوا ابلعاد إن العاد كان مسؤوال ((.2
والعقو  مى مدم ، لةن ولغتر لوير الثواب اجلز ع وإن   تفوا  لعوغير أيه أنير مسااااااااااااؤولني مى الولا  ابلعاو  

 اإل: العظغر.
: إن لفظ العاد ل اآل   مام  شمع كع ماد وومد ومقد بني اإلنسان ورب ، أو بغ   وبني املخووقني ل طام ، 

 لالولا  ابلعاد وت فغذ شروت العقد مى اإلميان.
إن الولا  ابلعاد أو العقده مع اه ت فغذ مقتجاااه، واحلفاظ موغ  موا الول  الشاارمي، وحبسااب الرتااااي الذي ال 
  ااا م أصااول الشاار ، خاللا ملى  تااون ابلعقو  و تخوي م اا و  قجاااا إذا ت دل ول  امل ااو  ، لذلك ذنب 

 مظغر ولرم ك ري،  تساهع ب  مى ال   ى ل  وال خوا وال كرام . 
 عدم الوفاء ابلعهود:  صور 
 . احلجور املتأخر، ومدم االلتزام بساما  العمع. 1
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 . التمارض واحل ول موا إلازا  بدون حا .2
 . مدم االلتزام بت فغذ العقو  ل موامغدها . 3
 . تعاقد املسؤول مي لا  : ال  وتزم بشروت العقد، أو   اي العقد  ون إخ ار اجلا  ال  تعاقد معاا.4
 ت ا ع موا كع ما مى شأن  ا ط العمع، كالت ا ع موا نظام ال  م  أو  لاتر توقغي احلجور واالن راف.. ال5
. احلجااااااااور ل الوقت، ليى إغالق املياتب ل ول  املرالعني، وتجااااااااغغي وقت العمع ل ت اااااااافح االنرتنت، أو ل 6

 ت ا ل احلد ث مي الزمال .
 حىت ال  يو ، هعامال  أخرال.. إمرا  املعامو  أكثر مى وقتاا املست ا، 7
 
 .اخللق الىناين: اإلمهال يف العمل 

 اإلمهال لغة: مصدر أمهل، وعيت ،عىن ترك ال يفء وعدم استعمالخ عمداً أو نسياسً.
 واملقصود: التكاسل والتقصهب يف أداء العمل، وعدم إمتامخ على الوجخ املطلوب.

  
  العمل:األدلة الناهية عن خلق عدم اإلمهال يف 
((. . قال تعاىه ااِإن  ال ِذ َى آَمُ وا َوَمِمُووا ال  احِلَاِ  ِإه  اَل ُنِجغُي َأْلَر َمىْ 1  َأْحَسَى َمَمال 
ه ااإن ف حيب إذا ممع -صاااااااوا ف موغ  وساااااااور  -قالته قال رساااااااول ف  -رااااااااي ف م اا  -. مى مائشااااااا  2

 أحدكر ممال  أن  تق  ((. 
ا بذلك ال في لومسااااومني، مغساااار ا هلر، ابذال  هلر لعوا املوحب،  أن حُيْير ممو  إبخالر وصاااادق وإتقان، قاصااااد 

 العون ل حدو  نظام العمع. 
 :صور اإلمهال يف العمل 
 . اإلمهال ل استخدام األ وا  واأللازة واملمتويا ،  ا  ؤ ي إى إلسا ها.1
 ووال ا .. اإلمهال ل معرل  ما  تجم   مقد العمع مى حقوق 2
 . إمهال املعامال  واألوراق الر غ   ا  ؤ ي لجغاماا أو توفاا.3
 . إمهال املرالعني، وتجغغي أوقالر ل االنتظار، أو ل ال  ث مى معاماللر ال  اامت بس ب إمهال .4
 اخلوا الثالثه الرتبح مى املا  ، وق ول اهلدااي والعرااي احملرم موا العامع ق وهلا. 

بذلك ه أن املوحب،  سااتوع وحبغفت  لعقد صاافقا  جتار   خاصاا  ب ، أو لذو   بشااروت غري ما ل  لو ا   ق ااد 
ال   عمع لغاا، أو  تعاقد لشركت  أو مؤسست  مي لا  ممو  بشروت جم ف ، أو  ستويل موا ال سب والرشاوي 

 ال  تعرا ل  موا بس ب التعاقد. 
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 مرغا  ال  تعرا ل  بس ب وحبغفت . كما  ق د أ جا ه ق ول املوحب، لوادااي واأل
 حير الرتبح مى املا  ، وق ول اهلدااي والعرااي احملرم موا العامع ق وهلا.  

، لمى املتقرر شرما  أن املوحب، ال جيوز ل  أن  ستفغد مى م    ، لةذا ح ع شي  مى الربح رمالرتبح مى الوحبغف  ت
 .لال بد مى تسوغم  جلا  العمع أو إى بغت املال

أما ق ول اهلدااي لاألصاااع لغ  يفرمي بذهلا وق وهلا، لةن كان لوشاااخي حا مرت ط إجنازه هوحب،، وال  ساااترغي الوصاااول 
 إى حق  إال بدلي مال هلذا املوحب،، لاألمر ال خيوو مى حالتنيه

  

 احلال  األوىه أن   ت وال  دلي لوموحب،، لاذا هو األوى.
 ، وأيىب املوحب، إال الدلي، لةن  حيرم موا املوحب،  اطو  صاااااحب احلا، وق ول  ما احلال  الثانغ ه أن حيتاج ألخذ حق

  دلع  إلغ  جتاه ة ألن  مرتٍش.
أن  جيوز ل حال    تميى صاااااااحب احلا احل ااااااول  –وف أمور  –أما ال ذل ل  مى صاااااااحب احلا، لاألحبار 

لائزة السااااااات قاذه حق  بذلك كما  سااااااات قذ موا حق  إال ابلدلية ألن ال اذل  دلي ب  الظور مى نفسااااااا ، وهو 
 الرلع أسريه، وإلغ  ذهب مجاور العوما . 

  .األدلة الناهية عن خلق الرتب  من املهنة، وقبول اهلدااي والعطااي احملرم على العامل قبوهلا 
شاااورة، مى أيب محغد السااامدي، قاله اسااتعمع رسااول ف صااوا ف موغ  وسااور رلال  موا  ق اا  ابى الو ْتِ غ  ِ . 1

َ
امل

صدقا  بين سوغر،  دما ابى الوت غ ، لوما لا  حاس  ، قاله هذا مالير وهذا هد  . لقال رسول ف صوا 
  .ف موغ  وسوره االاال لوست ل بغت أبغك وأمك، حىت َتتغك هد تك إن ك ت صا قا ((

هذا احلد ث  دل موا أن الوالب موا املوحب، أن  ؤ ي ما وكع إلغ ، ولغس ل  أن أيخذ هدااي لغما  تعوا 
بعمو ، وإذا أخذها لوغجعاا ل بغت املال، وال جيوز ل  أخذها ل فس ة هلذا احلد ث ال  غح، وألهنا وسغو  

 لوشر واإلخالل ابألمان . 
 العمال غوول((. . قال صوا ف موغ  وسور ه اا هدااي2

ل احلد ث لعع ال ى صوا ف موغ  وسور هدااي العمال مى ابب الووول، وهو م اي م  ة ألن اهلد   جتعع 
املوحب، ميغع ملى أهدال إلغ ، ومغع املوحب، ملى أهدال إلغ   عين ت اااارف ل مقتجااااغا  وحبغفت  ة وم اا املال 

 العام ت رف غري مشرو . 
 
 الرتب  من املهنة: صور 
 إرسا  العرا ا  موا أقارب ، أو موا شرك  هو شر ك لغاا برر ا م اشر أو مسترت.  -أ

 إلشا  أسرار ممو  إى أهس لغرتحبوا م اا مقابع املال . -ب
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تزو ر بعض األوراق مستوال  موقع  الوحبغفي لغ قا ميس ا  ل ، أو ملى  ام  أمره، موا حساب اجلا  ال   عمع  -ج
 لغاا . 

وقع  الوحبغفي وإمياهت  لورتبح برر ا م اشر، أو غري م اشر ة مثع تسخري إمياه  اجلا  ال   عمع استخدام م - 
 لغاا لت ارت  اخلاص  . 

  .ًاخللق الرابع: تضييع وقف العمل يف غهب منفعة معتربة شرعا 
 ."أن خي ي وقت العمع أل ا  وال ا  وحبغفت " أولب نظام اخلدم  املدنغ   موا املوحب،

ي وقت العمع أل ا  العمع امليو، إبجنازه، وُمراماة الدق   الالزم   لغ ب أْن  ؤ ِ ي العمع ب فساااااااااااااا ، وأْن خي اااااااااااااِ 
وُمراماة موامغد الدوام الر غ  ، واسااااااتاداف أ ا  اخلدم  العام    ومول ا  حسااااااى العمع ل حدو  اخت اااااااصاااااا ،

 .وامل و   العام  
 :صور تضييع وقف العمل 
 ل وقت أطول مى الوقت احملد  هلا.. إجناز األممال 1
 . تعقغد اإللرا ا  بق ٍد ما، حبغث  ؤ ي إى استوراق وقت طو ع، وهذا بدوره  ز د مى التيوف  وامل رولا  .2
 . استوراق وقت طو ع ل قجا  احلالا ، وت اول الرعام والشراب ول ذلك تعرغع مل احل ال اس.3
 . استوراق وقت طو ع ل االستعدا  لو الة وصالة ال والعة  ا  ؤ ي إى تعرغع العمع. 4
 . التسامر واملزاك واجلوسا  اخلاص  وقرا ة اجلرائد ل وقت العمع مى صور اغا  الوقت احملرم شرما .5
  .اخلروج مى ميان العمع بدون إذن، و تسرت موغ  زمالئ  . 6
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 الثالثة عشرالمحاضرق 
 أبرز جهود المملكة العربية السعودية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد المهني

 

 :أبرز جهود اململكة العربية السعودية يف جمال محاية النزاهة ومكافحة الفساد املهين 
 .َتسغس هغ   تعىن بشيع م اشر بت قغا ال زاه  وميال   الفسا  .1
 .غ  املختوف  و مماا ما اي  ومع واي  تيثغ، محال  التفتغش واملراق   مى ق ع اجلاا  الرقاب .2
 .إصدار األحيام القجائغ  الرا م  ل حا مى  ث ت م   تعمد ارتياب ما خيع بوالب املا   .3
التشااااااري هى  سااااات ا التشااااااري مت الق وا  الر غ  وحساااااب ما ت ي موغ  الووائح واألنظم   .4

 .املعمول وا ل املموي  العربغ  السعو   
ساااااااااااساااااااااااا  الدول  املع غ  ابلتومغ  والتثقغ، والتذكري بوالب محا   املال حفغز اجلامعا  ومؤ  .5

العاااام وحرمتااا  ساااااااااااااوا  مى طر ا مقاااد ال ااادوا  أو املؤمترا  أو حوقاااا  ال قاااا  واخلراااب 
 . والدروس واحملاارا 

 م ح ال  ال  مساح  مى احلر   اإلمالمغ  ل الشراك  احلقغقغ  مليال   الفسا . .6
اجلو ة ل القراما  الت مو   والساااعي احلثغث لتر غا احليوم  اإلليرتونغ  التأكغد موا أمهغ   .7

 ال  تقوع مساح  الفسا  لرا  التدخع ال شري امل اشر.

 

 أبرز األنظمة الو نية السعودية الات العالقة ،كافحة الفساد املهين.
 أومًي: نظام اخلدمة املدنية.

هااااااااا ب ا  موا املرسوم املويي رقر 1397السعو    ل رلب مام  صدر نظام اخلدم  املدنغ  ل املموي  العربغ 
( ما ة امتمد  م دأ اجلدارة كأسااااااااااااس الختغار 40هااااااااااااااااااااااااا. وتيون ال ظام مى ا10/7/1397( وَتر   49ام/

 املوحبفني لشوع الوحبائ، العام  ل املا ة األوى م اا. 
بغ ما حد   املا ة احلا    مشرة الوال ا  ال  موا املوحب، العام االلتزام والتقغد وا، وحد   املا ة الثانغ  
مشرة احملظورا  ال  جيب موا املوحب، العام االبتعا  م اا، وال  ممد  بشيع خار إى جترمي ارتياب لرائر 

 الفسا  اإل اري. 
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ملدنغ  له موالا  لرائر الفسااااااااااااااا  اإل اري واملايل مى خالل يفد د و ت وا الدور الوقائي ل ظام اخلدم  ا
الوال ا  ال  جيب موا املوحب، العام االلتزام وا، وكذلك يفد د احملظورا  ال  جيب موا املوحب، العام االبتعا  

 م اا. 
 اثنياً: نظام عديب املوهفني.

وَتر    7املتوج ابملرسوم املويي رقر م /هااااااااااااا. 28/10/1390وَتر    1023صدر بقرار جموس الوزرا  رقر 
 ها.1/2/1391

 وقد ُصد ر  مذكرت  التفسري   ابآليته
ما أصااااااااادق ممر رااااااااااي ف م   إذ وصااااااااا، الوحبغف  العام  أبهنا أمان  وأهنا  وم القغام  خزي وندام  إال مى 

نراق اخت اااصاا ، ومسااؤول أخذها حبقاا وأ ال الذي موغ  لغاا، ذلك أن املوحب، أمني موا امل ااو   العام  ل 
مى أن   ذل ق ااااارال لاده لإلساااااام ل حسااااى أ ا  املرلا الذي  عمع ب  لوخدم  ال  نغط أمرها بذلك املرلا. 

 ومى ه ا كان البد أن لتر الدول  اهتماما  خاصا  حبقوق املوحب، ووال ات 
أن  -غط ب شاااااات املوحب، وهذه هي الظروف اخلاصااااا  ال  يف -وأن ت ااااادر ال ظر ال  تتيفع وا. وط غعي 

إبرسااااا  القوامد ال  يفاسااااب مى خيرئ مى املوحبفني حىت  –وهي ب ااااد  ااااا ط الوحبغف  العام   -تعين الدول    
 يون اجلزا  ر ما  لومخرئ ومتة ألمثال  ولذلك يفرر الدول املتقدم  ل مامل ا هذا موا إصاااااااااااادار نظر تجااااااااااااي 

وال   أو اخرأ وتقغر األلازة الساااااااوغم  ال  تساااااااار موا ت فغذ هذه القوامد العام  لوزلر إذا ما لرت املوحب، ل 
 القوامد وتر غقاا ها حيقا العدال  لال  ؤخذ بري   رم ال  سأل م   وال  فوت املسي  مى العقاب .

  : يتضمن النظام اآليت
 هغ   الرقاب  والت قغا.  :القسر األول

 ال اب األوله ل تشيغع اهلغ  . 
  .ل االخت اصا  واإللرا ا  ال اب الثاينه
 هغ   التأ  ب.  :القسر الثاين

 ال اب األوله ل تشيغع هغ   التأ  ب. 
  .ال اب الثاينه ل االخت اصا  واإللرا ا 

 .أصول الت قغا والتأ  ب :القسر الثالث
 .أحيام مام  :القسر الرابي

 يفلثا ه نظام ميال   الرشوة.
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 / 29 بتار   36م/ رقر ، املتوج ابملرسوم املوييهااااااا 1412 / 12 / 28 بتار   175 رقر الوزرا  جموسصدر بقرار 
  ها 1412 / 12

 
  :يتضمن النظام ما يليف

ويفد د مقواب  ذلك، جترمي بعض األممال املت اااو  بعمع بغان مى  عد مرتشاااغا ، ومى  عد ل حير املرتشاااي، 
املوحب، العااام ومى ل حيماا ، بغااان مى  عااد ل حير املوحب، العااام ل تر غا أحيااام ال ظااام، يفااد ااد مقوباا  مى 
مرض الرشااااااااوة و  تق ع م  ، ومقوب  الراشااااااااي والوسااااااااغط والشاااااااار ك، يفد د العقواب  الت عغ ، حاال  اإلمفا  مى 

ميالأة مى أرشااااد جلرمي  مى هذه اجلرائر، يفد د بعض العقواب  موا املؤسااااساااا  أو الشاااارك  ال   دان  العقوب ، بغان
 مد رها أو أحد م سوبغاا  رمي  مى هذه اجلرائر.

 أبرز اجلهات الرقابية الو نية السعودية الات العالقة ،كافحة الفساد املهين: 
 أومًي: وزارة اخلدمة املدنية:

ابإلشاااراف موا شاااؤون اخلدم  املدنغ  ل الوزارا  وامل ااااحل احليومغ  واأللازة ذا  الشاااخ اااغ  املع و  ، تقوم الوزارة 
 وتتوى بول  خار مى امى اخت اصالا ما  ويه

 مراق   ت فغذ أنظم  اخلدم  املدنغ  والووائح والقرارا  املتعوق  وا. -1
 لشوع الوحبائ، الشاغرة.واي القوامد واإللرا ا  اخلاص  ابختغار ألجع املتقدمني  -2
 ل ي تظوما  املوحبفني احملال  إلغاا مى اجلاا  احليومغ  املخت   وإبدا  الرأي لغاا.  -3

 اثنياً: ديوان املراقبة العامة:
( 9( مى نظام  ال ااااااااا ر ابملرسااااااااوم املويي رقر ام/7خيتي   وان املراق   العام  ولقا  ملا ن اااااااات موغ  املا ة ا

قاب  الالحق  موا مجغي ا را ا  الدول  وم رولالا، وكذلك مراق   كال  أموال الدول  هااااااااااااا ابلر 11/2/1391بتار   
امل قول  والثابت ، ومراق   حسااااى اسااااتعمال هذه األموال واسااااتوالهلا واحملالظ  موغاا، مي الت قا مى أن كع لا  مى 

سااااااابغ  ولقا  ل ظاماا اخلار، وأن  لغس ل اجلاا  اخلااااااااع  لرقاب  الد وان تقوم بتر غا األنظم  والووائح املالغ  واحل
 ت رلالا املالغ  ما  تعارض مي توك األنظم  والووائح.

وموغاا  ميااارس الااد وان نومني مى الرقاااباا  وهي الرقاااباا  املااالغاا ، ورقاااباا  األ ا ، ولاا  صاااااااااااااالحغاا  واساااااااااااااعاا  ولقااا  
ه املرالع  تيون حسااااب املعا ري املا غ  الخت اااااصاااا ، حغث  قوم هرالع  التقار ر املالغ  واإل ار   لودول  كيع، وهذ

املتعااارف موغاااا  ولغااا ، ومى هااذه املعااا ري مااا  تعوا بتقغغر أنظماا  الرقاااباا  الااداخوغاا  ل اجلاااا  ال  ختجاااااااااااااي لرقاااباا  

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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الد وان. هذا ابإلاال  إى متابع  األنظم  والووائح املالغ  واحلسابغ  ال الذة لوت قا مى كفا تاا ومال متاا لوترورا  
 واملست دا ، وتولغ  ال ظر إى أول  الق ور وتقدمي املقرتحا  امل اس   لترو ر هذه األنظم  والووائح، أو توغريها. 

 اثلىناً: هيئة الرقابة والتحقيق:
وهي  هغ   مسااتقو  ترت ط م اشاارة  هاااااااااااااااا 1391/2/1وَتر    7أنشاا ت اهلغ   هولب املرسااوم املويي رقر م/

ل املخااالفااا  املااالغاا   لرقاااباا  موا حساااااااااااااى األ ا  اإل اري وتر غا األنظماا  والت قغابرئغس جموس الوزرا  ختتي اب
 لغاا أمام احمليم  املخت  .  واإل ار   واال ما 

إن  ور اهلغ   ل الرقاب   عتمد موا م  ر املفالأة ل كثري مى احلاال  لومسامه  ل إصالك املوحب، العام، 
ى األخرا  واملخالفا  ال  قد يفدأ أو  تر اإلخ ار م اا. ول هذا ال د  متارس وابلتايل وقا   اإل ارة احليومغ  م

اهلغ   نوما  مى الرقاب  احملدو ة االرقاب  الف ائغ  الوقائغ ( ودف املسااامدة موا متابع  إجناز األممال واخلدما  ولقا  
تت رال أساااا اب الق ااااور ل االجناز واأل ا ، ملا هو مقرر هلذه اإل ارة خبر  الدول ، وهلا ل هذا الساااا غع أن ت  ث و 

سوا  لولو  ثورا  ل األنظم ، أو مى طر ا اليش، مى املخالفا  واجلرائر املسويغ  ال   رتي اا املوحب، العام، 
ويفوغع أسااااااااااااا اوا، وتقدمي االقرتاحا  واحلوول لوتووب موا هذه املخالفا . كما أن ه ا  لاا  حيومغ  أخرال 

رة وال اا ام ، وهغ   السااوق املالغ ، وم ااو   اجلمار  تقوم بدور رقايب ولا االخت اااصااا  امل اط  مثعه وزارة الت ا
 وا.  
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 الرابعة ع راحملاضرة 
تطبيقات أخالقيات املهنة يف نظام اخلدمة املدنية، والتعريف ابهليئة الو نية ملكافحة 

 الفساد "نزاهة"، مع الكر أهدافها واختصاصاهتا
 
 .تطبيقات أخالقيات املهنة يف نظام اخلدمة املدنية 

يفااد أ نظااام اخلاادماا  املاادنغاا  مى بعض اجلوانااب ل أخالقغااا  املا اا ، وهو مااا  تعوا بشاااااااااااااروت التعغني ، 
ومؤهال  املوحب، ، واحلفاظ موا األسرار ، وااللتزام بوقت الدوام ، وماجل بعض األخالقغا  السو غ  كالرشوة ، 

 واستوالل امل  ب ، وبني  حقوق املوحب، ، ووال ات  ، واجلزا ا  العقابغ  ل حال املخالف  املتعمدة. 
و الحظ أن هذه اجلوانب ال ظامغ  تتفا مي أحيام الشاار ع ، لذا لةن االلتزام وا  ُعد  التزاما  ابلشاار  إاااال  

وهذا  عني املوحب، موا تر غا األنظم  حغث  ساااااااااتشاااااااااعر األلر مى ف تعاى موا ت فغذ  إى أن  التزام وحبغفي  ،
 ال ظام ألن  طام   هلل تعاى، : لوالة األمر ، وألهنا يفقا امل و   العام .

 أومًي: املواد األخالقية: 
 الكفاءة: •

هي األسااااااااااااااس ل اختغار املوحبفني لشاااااااااااااوع الوحبغف  العام  ،  ور  ل املا ة األوى مى نظام اخلدم  املدنغ ه  اجلدارة
واجلدارة متثع جممو  م اصاااااااار وصاااااااافا  ذاتغ  ل الشااااااااخي تت ااااااااع ابليفا ة الف غ  واليفا ا  اإل ار   واملواحب   ، 

 وحسى السوو ، وغري ذلك مى املال ما  املرتوك  لتقد ر اإل ارة.
املدنغ  ما  وااااااح بعض جماال  اليفا ة، ل ا  ل شاااااروت التعغنيه أن و ور  أ جاااااا  ل املا ة الرابع  مى نظام اخلدم  

  يون املوحب،ه 
 السرية والسوو  . حسن•

غري تيوم موغ  حبٍد شرمي  أو حب س  ل لرمي  ّو  ابلشرف أو األمان  حىت ميجي موا انتاا  ت فغذ احلد أو الس ى 
 ثالأ س وا  موا األقع .

ب َت   غ  ما    يى قد مجااااا موا صاااادور قرار الف ااااع ثالأ ساااا وا  موا غري مف ااااول مى خدم  الدول  ألساااا ا
 األقع . 

ه جيب موا املوحب، أن خي اااااااااااااي وقت العمع أل ا   11* االلتزام بوقت الدوامه ل نظام اخلدم  املدنغ  / املا ة 
 وال ا  وحبغفت .
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واأللرة ال  حي ااااااااااع موغاا هي مقابع وهذا االلتزام لز  مى األمان  ل الوقتة ألن املوحب، مؤمتى موا وقت ممو ، 
قجاااا  الوقت ل العمع، لذا  وزم املوحب، أن ال  ساااتوع وقت الدوام لقجاااا  امل ااااحل الشاااخ اااغ ، أو اخلروج ل 

 وقت العمع  ون إذنة ألن  خالف األمان ، واالستث ا ا  هلا أحياماا. 
حيظر موا املوحب، خاص  إلشا  األسرار ال   روي  / هااااااا 12* احملالظ  موا األسراره ل نظام اخلدم  املدنغ ه املا ة 

 موغاا حبير وحبغفت  ولو بعد ترك  اخلدم . 
و ق د ابألسرار الوحبغفغ  توك املعووما  أو ال غاه  ال   روي موغاا حبير شوو  لووحبغف ، وال  قد ت قا خالغ   مى 

 ال عغد ى.
ه موا املوحب، اساااااتعمال الرلا مي أصااااا اب 1 /12نغ ه املا ة * املعامو  احلسااااا   مي املرالعنيه ل نظام اخلدم  املد

 امل احل املت و  بعمو ، وإلرا  التساغال  واملعامال  املرووب  هلر ل  ائرة اخت اص  ول حدو  ال ظام.
/ب ه حيظر موا املوحب، خاصااااا  إساااااا ة اساااااتعمال  12* مدم اساااااتوالل امل  ااااابه ل نظام اخلدم  املدنغ ه املا ة  

 لوحبغفغ ، واستوالل ال فوذ.السور  ا
 أه حيظر موا املوحب، استعمال سور  وحبغفت  ونفوذها مل احل  اخلاص . /12ول املا ة 

 اثنياً: الواجبات : 
أ مى نظام اخلدم  املدنغ  ه جيب موا املوحب، خاصااااااااااااا  أن  رتلي مى كع ما  /11* احملالظ  موا اآل ابه ل املا ة 

   كان ذلك ل تع العمع أو خارل .خيع بشرف الوحبغف  واليرام ، سوا
مى نظام اخلدم  املدنغ  ه جيب موا املوحب، خاصاااااا  أن خي ااااااي وقت العمع  11* االلتزام أب ا  العمع ه ل املا ة 

 أل ا  وال ا  وحبغفت  .
مى نظام اخلدم  املدنغ ه جيب موا املوحب، أن  رامي آ اب الو اق  ل ت اااااااارلات   11حسااااااااى التعامعه ل املا ة 

 اجلماور، ورؤسائ ، وزمالئ ، ومرؤوسغ . مي
ج مى نظام اخلدم  املدنغ ه جيب موا املوحب، أن   فذ األوامر ال ااااا رة إلغ  بدق   /11* طام  املسااااؤولنيه ل املا ة 

 وأمان  ل حدو  ال ظر والتعوغما .
ولا الئ     اااااااادرها ه تعد  تقار ر  ور   مى كع موحب،  36ومى وال ا  لا  العمع جتاه املوحب،ه ل املا ة 

 ها .  1404رئغس جموس اخلدم  املدنغ . والالئ   هي س الئ   تقومي األ ا  الوحبغفي س ال ا رة ل مام 
 

.التعريف ابهليئة الو نية ملكافحة الفساد "نزاهة"، مع الكر أهدافها واختصاصاهتا 
 :الفساد يف التعريفات املعتمدة دولًيا وو نًيا
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كع ممع  تجااامى ساااو  اساااتخدام امل  اااب العام " لا  ل تعر ، م ظم  الشااافالغ  الدولغ  لوفساااا  اإل اري أبن    -
 ."لت قغا مياسب خاص  ذاتغ  أو مجامغ 

ه أن الفسااا  ذو مفاوم مركب،   "نزاه " وور  ل تعر ، اهلغ   الوط غ  مليال   الفسااا  ابملموي  العربغ  السااعو     -
لغعد لسا  ا كع سوو  انتاك أاي    .، وختتو، تعر فات  ابختالف الزاو   ال    ظر مى خالهلا إلغ ل  أبعا  متعد ة

كما  عد لسا  ا كع سوو   اد  امل و   العام ، وكذلك أي إسا ة  .مى القوامد والجوابط ال   فرااا ال ظام
  .الستخدام الوحبغف  العام  لت قغا مياسب خاص 

الرشاااااوة واملتالرة ابل فوذ، إساااااا ة اساااااتعمال  : تشااااامع حباهرة الفساااااا  لرائر متعد ة مثع ومى م روا هذا التعر ،
 السور  ، التالمب ابملال العام واختالس  أو ت د ده أو إسا ة استعمال ، غسغع ا ألموال، اجلرائر احملاس غ ، التزو ر.

 اختصاصات وأهداف اهليئة الو نية ملكافحة الفساد : 
م د ف بى م د العز ز  ابألمر مى املوك املموي  العربغ  الساااعو    ل ط غ  مليال   الفساااا اهلغ   الو  مت إنشاااا  •

لدف اهلغ   مليال   الفسا  احليومي ورصده، وترت ط   هااااااااااا.13/4/1432ه  وَتر   65رقره أ/ آل سعو 
 .ابملوك م اشرة

لفسا  املايل واإل اري بشىت صوره ومظاهره لدف اهلغ   إى محا   ال زاه  ، وتعز ز م دأ الشفالغ  ، وميال   ا •
 : وأسالغ   ،وهلا ل س غع يفقغا ذلك االخت اصا  التالغ 

 متابع  ت فغذ األوامر والتعوغما  املتعوق  ابلشأن العام وم احل املواط ني ها  جمى االلتزام وا. •
الت ري مى أول  الفسا  املايل واإل اري ل مقو  األشوال العام  ومقو  التشوغع وال غان  وغريها مى العقو   •

املتعوق  ابلشأن العام وم احل املواط ني ل اجلاا  املشمول  ابخت اصا  اهلغ   ، واختاذ اإللرا ا  ال ظامغ  
  أبرم أو جيري ت فغذه ابملخالف  ألحيام األنظم  الالزم  ل شااااأن أي مقد  ت ني أن    روي موا لسااااا  أو أن

 .والووائح ال الذة
إحال  املخالفا  والت اوزا  املتعوق  ابلفسااااااا  املايل واإل اري م د اكتشااااااالاا إى اجلاا  الرقابغ  أو لاا   •

 بذلك . -ال   ت عاا املوحب، املخال، –الت قغا حبسب األحوال، مي إبالغ رئغس اهلغ   
يفقغا األهداف الوار ة ل االسرتاتغ غ  الوط غ  حلما   ال زاه  وميال   الفسا ، ومتابع  ت فغذها العمع موا  •

 . مي اجلاا  املع غ  ، ورصد نتائ اا وتقومياا ومرالعتاا ، وواي براما ممواا وآلغا  تر غقاا
الفسااااااااااا ، ومتابع   تشاااااااااا غي لاو  القرامني العام واخلار موا ت ين خرط وبراما حلما   ال زاه  وميال   •

 ت فغذها وتقومي نتائ اا.
 

 مع متنيايت ابلناا  والتوفيق ،،،


