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 أخالقيات الموظف المسلم
 

 
ميكن إمجال أهم األخالق اليت ينبغي على املوظف أن يتخلق بها يف وظيفته   

 :باألخالق اآلتية 

إن املوظف ههو ره ي يمهوع ب لها ل ها        :االلتزام بإنفاذ الحكم الشرعي  -1

وامل هلةة  . اجملتلع املسلم يف تنظيم إقامة هذا اجملتلع ل عاية م هاه   

لجتلع اإلسالمي هي االلتزاع باهكم الشه عي الهذش عه ع  ا     األوىل لل

سههبةا   وت ههاىل والتمنههن مههن تنفيههذ هههذا اهكههم   وولهه  امت ههاال  لمولهه   

ُل ْتههملْمْ وْن بتههاللْلْ ْ و ت    : سههبةا   وت ههاىل  ِْههْا لتلنأهها ُنْنههْتْم ْخْيههْ  ُأمأههةر ُأْخ ل

1 للَّههه تْوْتْنْههههْوْن ْعهههنل اللْلْنكتههه ل ْوْتْ متْنهههوْن بتا  
    والهههوالن عنهههن أيان الوظيفهههة يف  

اإلسهههالع ال يكهههون للتنظهههيم وال للهي هههة وال ،ههههة التوظيهههف   إ ههها يكهههون    

وهذا يوِب على املوظف أن يباير رورا  للتنبي  إىل مكامن اخلطم . لللبنأ 

يف التنظيم   بغض النظ  عن م هنر    ويف أش مسهتو   إيارش نهان   الن    

 ر هن أبهي رقيهة  هيم بهن أوُ الهنارش       . ملسهتويا   املبنأ اعظم من نا ا

  ولكتابهههه  : ) ملههههنل قههههال : قلنهههها( الههههنين الن ههههيةة: ) قههههال أن الههههن  

 . (ول سول  وألئلة املسللني وعامتهم 

                                                 
 
 (1  )آية  –سورة آل عمران (  
 
 .رواه مسلم(  
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إن طبي ة ال القا  بني املوظف والنولهة أو   :أداء العمل بدقة وإخالص  - 

ال القهة  واسهتنايا  إىل   املنشمة اخلاصة هي عالقة ت اقنية وبنهان علهى ههذ     

ْيا أتيُّْها الَّذتيْن آْمْنوا أتْوُروا بتاللْ ُمويت  قول  سبةا   وت اىل 
  را ه  يتتهب    1

على املوظهف أن يه يش ال لها بمق هى اإلمكا ها   املتهور ة لنيه  ورهان بههذا          

نلههها أهههب أن يكهههون األيان مسهههتوريا ،ههههليع  الشههه و  الفنيهههة . ال مهههن 

ْوْيهههها قتههههْوعل أتْوُرههههوا الللتكلْيههههاْل ْوالللتيههههْزاْن   سههههبةا   وت ههههاىل اسههههتنايا   لمولهههه  

ُْ أتْعْياْنْهْم ْوال ْتْ ْ هْوا رتهي اللهمتْرمل ْمفلستهنتينْ     .    بتاللمتْسطت ْوال ْتْبْخْسوا النأا

رههاأليان ال ي ههط رمههط اإليههال بههمش عههكا مههن األعههكال إ هها يتجههاول  إىل      

  مههع استشهه ار املسهه ولية أمههاع ا  يف  اإليههال بمق ههى يرِهها  االسههتطاعة  

إن ا  حيههب مههن : ) ولهه  بمولههه  يف اهههني    ولهه  وقهههن بههني ال سههول  

 .  (ال بن إوا علا علال  أن يتمن  

أب على املوظف أن يكون أمينا  يف أيائ  لوظيفته    وان يترهع    :األمانة  - 

ور عن نا ما ينمص من نيا   نخايع لألمهة  أو يههز مهن  مهة ا،لهه     

ب  نلل ا للنولة أ و لللنشمة اخلاصة اليت ي لا ريها  روظيفت  الهيت  

يشغلها ليسا ملكا ل   با هي تكليف ال تش يف  ولذل  يمول ال سهول  

   يا أبا ور إ ها أما ة   وإ ها حس ة و نامهة إال مهن   : ) ألبي ور  اصةا  ل

يسههتخنع  وبنههان عليهه    أههب علههى املوظههف أال.   (أخههذها  ههق ا  ريههها 

الوظيفة لتةميهق م ها  خاصهة سهوان له  أع ألقاربه  أع مل ارره    الن يف        

هههههذا االسههههتخناع امل ههههلةي للوظيفههههة اسههههتغالال   واالسههههتغالل خيا ههههة    

ْيا أتيُّْها الَّذتيْن آْمْنوا ال  وحيذر ا ا  سبةا   وت اىل من اخليا ة ريمول 

                                                 
 

 ( . )آية  –سورة المائدة ( 
 

 ( .58)آية  –سورة هود ( 
 

 .رواه البيهقي ( 
 

 .رواه مسلم ( 
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ْماْ هاتتُكْم ْوأتْ هْتْم ْتْ لتْلهونْ   ْتْخوْ وا اللَّهْ  ْوال أْسهوْل ْوْتْخوْ هوا أت   
وعهن حذيفهة   . 1

  حهني ني قهن رأيها أحهنهلا        حن نا رسهول ا   :   قال  بن اليلان 

حههن نا أن األما ههة  زلهها يف قلههو  ال ِههال    ههم  ههزل   : وأ هها أ تظهه  اآلخهه   

المههه آن ر للهههوا مهههن المههه آن   وعللهههوا مهههن السهههنة    هههم حهههن نا عهههن ررهههع  

ينههاع ال ِهها النومههة رتمههبض األما ههة مههن قلبهه    ريظهها  : ) األما ههة رمههال 

أ  ها م ها الونها    هم ينهاع النومهة رتمهبض األما هة مهن قلبه    ريظها           

أ  ههها م هها أ هه  اجملهها   نجلهه  يح ِتهه  علههى رِلهه    رههنفط رههتا           

 ههم أخههذ ع هها  رنح ِهه  علههى رِلهه  ري ههب   ( منتههًا  ولههيه ريهه  عههين  

إن يف بههط : ش األما ههة حتههى يمههال  النههاُ يتبههاي ون   رههال يكههاي أحههن يهه ي   

! مها أِلهن  مها أظ ره    مها أعمله        : رالن رِال  أمينا    حتى يمال لل ِها  

ولمهن أتهى علهيم لمهان ومها      . وما يف قلب  م مال حبة من خه يل مهن إميهان    

أبههالي أيكههم باي هها ك لهه ن نههان مسههللا  لني هه  علههيم يينهه    ولهه ن نههان         

ساعي    وأما اليوع رلا ننا أبهايع مهنكم       ا يا  أو يهوييا  لني   عليم

 .   (إال رال ا  ورال ا  

يتوِب على املوظف أن يطيهع رسسهان     :إطاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم - 

 يف األوام  اليت ي نرو ها إلي   وول  استنايا  لمول  سبةا    وت اىل 

ل أْسهوْل ْوُأولتهي اللهمتْم ل متهْنُكْم رته لْن      ْيا أتيُّْها الَّذتيْن آْمْنوا أتطتيْ وا اللَّْ  ْوأتطتيْ وا ا

ْتْناْلْعْتْم رتي ْعْينر رتْ يُّوْ  إللتى اللَّ ت ْوال أْسولل إلْن ُنْنْتْم ْتْ متْنوْن بتاللَّ ت ْواللْيهْوعل  

اللآخت ل ْولت ت ْخْيٌ  ْوأتْحْسْن ْتهملوليال  
وأن تكهون الطاعهة بهامل  و    وحتهى     .   

يسهه  عههي ا  ريجههب أن ال  لههط بههني ولهه  وبهههني    إن نهه   املوظههف مههن رئ 

                                                 
 
 ( .2 )آية  –سورة األنفال (   
 
 .متفق عليه (   
 
 ( .85)آية  –سورة النساء (   
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: قههههال رسهههههول ا    : قههههال   رههه ن أ ههه . الههطهاعة بامل هه و  لألوامههه 

. 1(امس وا وأطي وا  وإن است لا عليكم عبن حبشي  نمن رأس  لبيبهة  ) 

سههمل سههللة ابههن يزيههن ا، فههي : قههال وعههن أبههي هنيههنة وائهها بههن حجهه  

يهها  ه  ا    أرأيها إن قامههها علينها أمه ان يسههملو ا     : رمهال     رسهول ا   

حمهههم  ومين و هها حمنهها   رلهها تمم  هها ل رههمع م عنهه     ههم سههمل  رمههال         

امسهه وا وأطيههه وا ك رهه  ا علهيهم مهها علهوا  وعلهيكم مهها      : ) رسهول ا   

 .  (علتم 

وقههن يكههون ولهه  بالتههمخ  عههن      : عدددم تيددييت وقددت الدددوام الرسددمي  -5

بها قهن يكهون    . اهضور إىل النواع ال مسي أو التهبكن يف اال  ه ا  منه     

املوظف مواظبا  ولكن  يضيع أوقا  النواع ال مسهي يف عهنع تكه يه ههذا     

الوقهها يف ال لهها املنههتض   ريضههي   يف الزيههارا  واجملههامال  واالت ههاال       

اتهم وم ههاههم  ومههن الشخ هية  ويف هههذا تضهييع همههوق النههاُ وأوقه   

ول  أيضا اال   ا  عن م ا  ال لا وامله اِ ني وأصهةا  امل ها      

وهههو مهها يسههلى يف الشهه     . والتن هها مههن مههواِهتهم وقضههان حههوائجهم   

ويف . احتجا  ال اعي عن ال عية وما يتتب علي  من ت طيا م هاههم 

تجهب  من وال  ا  عهي ا  مهن أمه  املسهللني راح    )   ول  يمول ال سول 

يون حاِتهم وخلهتهم ورمه هم   احتجهب ا  يون حاِته  وخلته  ورمه         

 .  (يوع الميامة

إن احملابههاة واحملسههوبية هههي أوىل خطههوا     :عدددم المحابددال والمحسددوبية  -6

رههههي تمهههنع منف هههة لهههب ض . الفسهههاي اإليارش وتضهههييع امل هههلةة ال امهههة 

                                                 
 
 .رواه البخاري (   
 
 .رواه مسلم (   
 
 .إسناده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي: و داود والترمذي وقال األرنؤوطرواه أب(   
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الفه    الناُ وتفضلهم على اآلخه ين   ويف وله  إخهالل أبهنأ تكهار       

ومهههن احملابهههاة أن يمههه   مهههن ي لهههب ومهههن يهههزين لههه       .  وال هههنل واملسهههاواة 

األعلال ويكيا ل  املني    ويب ن مهن يمهول اههق   وحيه   علهى اخلهن       

إوا : )  قهال رسهول ا    : ر ن عائشة رضي ا  عنها قالها  . وينل  علي  

ونهه   أراي ا  بههاألمن خههنا  ِ هها لهه  وليهه  صههنق   إن  سههي ونهه     وإن    

وإوا أراي به  لهن وله  ِ ها له  وليهه  سهون   إن  سهي ، يهذن              . أعا   

وعهن أبهي سه ين وأبهي ه يه ة رضهي ا  عنهلها   أن        .  1(وإن ون  ، ي ن  

مها ب ه  ا  مههن  ه    وال اسهتخلف مهن خليفههة إال      : ) قهال   رسهول ا   

ة تهمم    نا ا ل  بطا تان بطا هة تهمم   بهامل  و  و ضه  عليه    وبطا ه      

 .  (بالش  و ض  علي    وامل  وع من ع م ا  

و هي اتبا  السلوك المويم يون خلا أو اعوِاج   وول  مهن   :االستقامة  -7

خههالل االلتههزاع أهها ِههان يف نتهها  ا  عههز وِهها   ومهها يلهها عليهه  السههنة    

اتبا  الط يهق المهويم يف    :وضلن ما تشلا االستمامة . النبوية الش يفة

خههه ين   ويف أيان األعلهههال   والتجههه ي يف اهكهههم   واألما هههة يف م املههة اآل 

ومهههن . البيههع والشهه ان والت ههامال  املاليهههة والوظيفيههة يف عههتى أعههكا ا       

أمجههها الشهههواهن مههها نهههان عليههه  السهههلف ال ههها   رمهههن روش أن لالمههها      

إن ق هب السهك  أصهابت     : األههوال  هسان بهن أبهي سهنان نتهب إليه  مهن       

لا قبل    راعتا  من رِا رلم يم  عليه  إال قليها   آرة راعت السك  ري

يها  : رهمتى صهاحب السهك  رمهال     . قهال    ر وا ريلا اعتا  رب   ال ني ألفا  

هذا إن لالمهي نهان قهن نتهب إلهيأ رلهم أعلله  رهمقلط ريلها اعهتيا           

ر ِهع  : قن أعللتط اآلن وقن طيبت  ل    قهال  : من    رمال ل  اآلخ  

                                                 
 
 .رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم (   
 
 .رواه البخاري (  
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يهها هههذا إ ههي ، آ  هههذا األمهه  مههن قبهها   : متهها  رمههال رلههم حيتلهها قلبهه    ر 

 .رلا لال ب  حتى ريم  علي  : وِه  رمحبم أن تستيم هذا البيع   قال 

ونههان يههو ه بههن عبيههن إوا طلههب املتهها  و فههق أرسهها ليشههتي  يمههول ملههن          

وقههال هشههاع بههن   . أعلههم مههن تشههتش منهه  أن املتهها  قههن طلههب     : يشههتش لهه   

  .ن أرب ني ألفا  ريلا ال ت ون ب  اليوع بمسا ت ك حملن بن سني: حسان 

ت تهههً حماسهههبة الهههنفه اخلطهههوة األوىل يف  : محاسدددبة الدددنفي وت دددذيب ا   -8

ط يههق االلتههزاع األخالقههي لألرهه اي   رهههي  ههو  مههن أ ههوا  ال قابههة الناخليههة  

وتههزياي حماسههبة الههنفه وضههوحا   . أ يههها الفهه ي علههى سههلون  اخلهها    

السههوش   أمهها الفهه ي لههن السههوش ر  هه  قههن ال يلتههزع   وتههم نا  بالنسههبة للفهه ي

ن نا  باملبايئ والميم األخالقية   وبالتالي ر    ال يش   بوطمة حماسبة 

وعلي  ر ن الف ي السوش يواِ  ب  خا  حاية إوا ما حهاول الميهاع   . الذا 

أجلوعههة مههن السههلونيا  الههيت ال تتفههق مههع املبههايئ األخالقيههة وتظهها         

اإل هم مها   )  يمهول امل هطفى   .  ر  م ملهة نللها تهذن ها   وخزاتها يف صن

أمها الفه ي لهن السهوش     .  1(حاك يف النفه ون ها أن يطلع علي  الناُ 

ر  هه  يسههتطيع بسهههولة أن  هه ق المواعههن واملبههايئ األخالقيههة بهههالكذ          

واخليا ههة   واخلههنا    والسهه قة يون أن يتههم   ويون أن ي هها ي مههن ضههلن        

ن مهههن يهههت اما م هههم يتههم  ون ويتههمملون بنرِههة نههبنة      الكهه ن   وإن نهها 

 .أ ا هذا النو  من السلوك 

 

وقن ح  اإلسالع علهى حماسهبة الهنفه وم اِ هة السهلوك لي هنل املسههلم        

ومهن وله  قهول املهوىل     . من ت  رات    وي ِع عن أخطائ  بالتوبة واالستغفار

                                                 
 
 .رواه مسلم ، والترمذي(   
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ظتلتْلوا أتْ ُفْسْهْم ْونتْ وا اللَّْ  رتاْسهْتْغفتْ وا   ْوالَّذتيْن إلْوا رتْ ُلوا رتاحتْشة  أتْو عز وِا  

لتْذْ وبتهلْم ْوْمْن ْيْغفتْ  الذُّْ وْ  إللَّا اللَّْ  ْولتْم ْي ت ُّوا ْعلتهى ْمها رتْ ُلهوا ْوْههْم ْيْ لتْلهونْ     
1 .

حاسبوا أ فسكم قبا أن  اسهبوا ول هوا أعلهالكم قبها أن     : ونلا ِان يف األ   

 .تولن عليكم 

 

                                                 
 
 8  آية  –سورة آل عمران   ( 


