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 :ميكن تقسيم مصادر األخالقيات وحتديدها فيما يلي 

وهي أول مصادر األخالقياات فانسسااال ي يساإىل حتق حتقياي  ايا        :الذات -1

ما حتي حتذا كاال هلا صدى يف سفسا،  وتساري ش فا فا خاصااد   ادل  و ليا، فا ال        

لاا ات انسساااسي  لكااي الإمااا األخالقااي ياااد واال يالاادو باايال و اا ااا أمااا  ا  

تقد   لي،  واالريالي فاال ه ل ال اتي  الفردي  سريإما  لىل حتخضاا  القاا اد   

وهاا ا أماار  فااا     . األخالقياا  سفسااىلا حتق سااارد الفاارد وتقااديرل ا ااا       

ااملخاطر ألس، ي يإطي القاا د األخالقي  ال الات وايسريقرار وايساريمراري   

 .الالزم  هلا

ك، الاا و ور اا، ماان أساارت، حتق امل اماا  وهاا ا ي قااا انسساااال ساالا :األسررر  -2

فاألسارد الا    . السلاك يإرب  ن واقع ايئريا، املإيياي  ووارو  تياتا، املاديا      

ترااي أا اههااا  لاىل املالااادل وامل ااا الدي يا  ماان صاادح وأماسا    واتاا ا   ياااا     

هااااايه األا اااااه مريمسااااكئ اىلاااا ل املالااااادل يف ايئاااا   ملااااىلم ويف مإاااااملريىلم       

 .لآلخرين

تساااريطيع هااا ل املاسساااات حتال تلإااا  دوراد مىلماااا يف   :التعليميررر  المؤسسرررات -3

حت داد الطلال   لدخال اجملال الاويفي  تيث تسريطيع تاا يىلىلم وتاا يريىلم    
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                                               وتدريسااااىلم اإاااا  املسااااااا يف الاااادين واألخااااالح والإالقااااات الإاماااا  تريااااىل                                                                     

تاااا  ت يف ت مياااا  ساااالاك الطالاااا  أو الطالالاااا  ان ااااااي  ااااال املساااائالي       

 .وايسريماه وانخال  

اجملريمع ال و تسادل قيم سياسي  أو ا ريما ي   أو  قااديا    حتال  :المجتمع  -4

مري اساااق  يااااد واال ي قاااا أفااارادل هااا ل القااايم حتق الري اااايم   وتااا إك   لاااىل 

وحتذا كاسا  ها ل القايم تقاا   لاىل فار  ال وتإااليم        . ممارسريىلم لاوااافىلم  

دي ، املرياازال   ف سىلا حتر   لىل وضع تد للمخالفات واألخالقيات وتإاق  

 .ريدى   وي ترا ي فرداد  لىل تساب آخر حتما جلاه، أو مكاسري، يف اجملريمع املإ

حتال القيادد انداري  ال ا ح  هي ال  تساريطيع أال تالاث  يف    :القياد  القدو   -5

اهلياكا اجلامدد روح احلياد  ان طرياي حتفاإار كاا ماواإل يف اندارد ا سا،       

  ضااااا يف با اااا  تإمااااا مريساااااسدد و ريمإاااا  لريحقيااااي هااااد  مإاااائ يف      

الري ايم  والقيادد القدود هي ال  ت خ  األمار اقاد لي  فيىلاا فادد   ولائ    

لي  في، ضإإل   وتسريطيع أال ت رس فضااا األخالح يف سفاس املرؤوسائ    

وتا د الروح اجلما ي  ال  تريإااوال فيماا اي ىلاا   وحتا   انخارين   وتكااال        

 . خادم  للمصاحل الإام 

 ما ا  الريياريإات والقاااسئ واألساما      حتال  :تشريعات الخدم  المدني   -6

واللااات الصادرد اسري اداد حتق املصادر الرييريإي  املإمال اىلا يف الدول تإريرب 

من املصادر املىلم  لألخالقيات وذلا  ألسىلاا  تضاالت وتاريحكم يف تسايش دفا        

وماان . اندارد يف اي ااال الاا و تاارال اااد  سياساا  الدولاا  و قااي أهاادافىلا      

سىلا ا ااه  لاىل ذلا    تإماا  لاىل حتدياد وا الاات ومسائاليات         زاوي  أخرى أل

الاويفا  الاا  هااي الركيااسد األساسااي   يف الري ااايم اندارو   فريااالئ مااا هااي  
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الاا الات ال  تفرضىلا الاويف   وما هاي اظااارات الا  يريا ا  اياريإااد      

 .  ىلا يف ه ل الاويف  

ي من أقسا  الصفات ال  ه ل هي أهم مصادر أخالقيات املاوإل  وس يرح فيما يل

 :   أال يريحلىل اىلا املاوإل املسلم 
 


