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 :مقدمة 
مل يكن هذا املؤلف أول ما أكتبه  للنها ك ك ها مل يكهن أول مها ألهر   له         

لكهن  وههرددت كه يفان يف نشههر هههذا   . نشهر  وووييههه   له   امههة املسهل ه وخاصههتهم   

 وفكهرت مليهان يف وبهاوه  ومسهاولياو  فوجدوه      . الكتيب وطبهه  مها مل أوهردد يف  هيف     

فالكل ههة لهه  مهها مل وهه ل لبيسههة  ههه  . مههن ألقهه  مهها كتبهه ك وأصهههب مهها  ر هه   

و نهدما وكهوا الكل هات أمهران     . جنبي ك فهذاا خرجه  كانه   مها له  و مها  ليه        

مبهروف ونهيهان  هن منكهرك ود هوخ للإهيف و صهاللان تهال افت هع وأفهراد  ووقو هان           

 ىل  ه يف املهتكلم ولاله      مل ارساو  و داد مهها املساولية لتنتقه  مهن واقهع الكل هة    

َكُبَر َمْقتان ِ ْنهَد اللههِ  َأْا َوقلوللهوا َمها     )وممارساو ك فيربي شاخصان قول املوىل    وج  

 . 5(ال َوْفَهللوَا

و نههه  مهههع  تههها   هههها خسههه  الظهههن واملإلصهههه وقهههدم   ىل نشهههر ههههذا    

الكتيههههب الههههذد كههههاا جهههههدد فيهههه  ال يهههههدو  ههههن التهههه ليف  ههههه أقههههوال املههههؤلفه     

ووقسهههي اوهمك وو طيفهههها لهههم  ر هههها مبههها يتناسهههب مهههع اخل ههها  املوجههه  لهامهههة       

وقههد جهلتهه  قليهه  الصههف ات  سههي  الهبههارات وشهه يهان  لهه   . املههوظفه واملههديرين

سائالن املوىل  ه  وجه  أا ينفهع  ه  كه  مهن قهرأ ك وأا  نبنها         . نشر  وسر ة قراءو 

كهه  مهها يوكهه  لنهها مههن   وأا  هلنهها مههن املإلصههه الصههادقه يف  ك اخل هه  وال لهه 

 .    ومه ة ومساولية

 

 

                                                 
 
 (3)اآلية رقم  –سورة الصف (  
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لكهه  مههن وههربه  د  هه  وطبا تهه  ونشههر ك   اجل يهه  أووجهه   الشههكرويف اخلتههام فههذن  

 اله اء األوفر يف الدنيا واآلخرخككوأس ل     وج  أا   ل هلم 

 .واهلل املوفق

 

 أحمد بن عبد الرحمن الشميمري. د                               
 جامعة القصيم –رة األعمال المشارك أستاذ إدا

alshum@yahoo.com     
 

mailto:alshum@yahoo.com
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 مفهوم الخلق
 
 

 :معنى الخلق في االصطالح الشرعي 

أن  : ) وهددت مهاني اخللق يف االص ال  الهشر ي ك ومهن وهاريف  اجلامهة 

اإلراديهههة االختياريهههة مهههن لسهههنة   هياهههة راسهههإة يف الهههنفع ك وصهههدر  نهههها األفههههال 

ة وصهدر  نهها األفههال  سههولة ويسهرك      فههو هياهة راسهإ   (. وسياةك ومجيلة وقبي هة  

أمها  . مهن امليهول  له  اإلنسهاا  اسهت رار      ووغلهب ميه    من  يف لاجة  ىل فكر ورويهةك 

 .ي  مي  خا   است رار فليع ل  خلق لمن ال يتغلب 

فههاخللق ال . يههة اتسههنة والسههياة واخللههق هياههة   بهههها قا لههة لتهه ليف ال    

يتكوا يف الهنفع ف ه خ وال يولهد قويهان نا ه ان  وههذا سهر اروباطه      هال متههكررخ           

َوَأمَّها َمهْن َخهاَف َمَقهاَم َر  هِ        : وهنا نستذكر قهول املهوىل  ه  وجه      . هلا صفة الدوام

ك  مولهود يولهد   )  وقول  . 5 ىَفِذاَّ اْلَ نََّة ِهَي اْلَ ْ َو*  َوَنَه  النَّْفَع َ ِن اْلَهَوى

 . 4( هل  الف رخ  ك ف  وا  يهودان  أو ينصران  أو   سان 

ويف سههنتنا امل هههرخ الهديههد مههن األلاديهها النبويههة الهه   هها  لهه  لسههن        

 منا  ه ه   : ) أن  قال  ك فقد روى  ن  اخللق ك وأن  هدف رسالة سيدنا خ د 

 من ألب  باد اهلل  ىل اهلل : فقالوا    لي   وقد جاء أنا  5(ألمتم مكارم األخالق 

                                                 
2
 ( . 0 -04) آية  –سورة النازعات  (
 
 .رواه البخاري  (
3

  .رواه أحمد ( 
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خلهق  ) مها خهيف مها أ  هي اإلنسهاا؟ قهال       : ويف روايهة . ألسهنهم خلقهان  : وهاىل ؟ قهال  

وقهههال  ا الف هههت  والهههتف ت ليسههها مهههن اإلسهههالم يف شهههيء ك وأا ألسهههن    (. لسهههن 

 مها مهن شهيء ألقه  يف    :) أنه  قهال    ورود  نه    5(النا   سهالمان ك ألسهنهم أخالقهان    

ميهه اا املههؤمن يههوم القيامههة مههن خلههق لسههن ك  ا اهلل يكههر  الفههالت البههذدء  واا         

أد املهؤمنه   ك وسها    4(صالب اخللق  ليبله   ه  درجهة صهالب الصهوم والصهالخ       

 .5(ألسنهم خلقان : أك     انان ؟ قال 

لسهن اخللهق   : ) وكاا للسلف رأد يف  ياا لسن اخللق فقهد قهال اتسهن    

لسهن اخللهق   : وقهال  بهد اهلل  هن املبهار      ( نهدى وكهف األاى    س  الوج  و ذل ال

 .اجتنا  احملارم ك وطلب اتالل ك والتوسهة  ل  الهيال: لالث خصال 

                                                 
 
 .رواه أحمد (  
2

  .رواه الترمذي (   
3

 .رواه أحمد والدرامي (   
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 النظام األخالقي في اإلسالم
 
 
 

ولههذل  . وهتههرب األخههالق  لههدى مه يههات ال قافههة الهامههة يف أد  ت ههع     

ا وقوم  الضرورخ  له  املبهادا اله     فذا دراسة أخالقيات املوظف املسلم  منا  ب أ

مبهنه  أننها ال  كننها دراسهة أخالقيهات املوظهف املسهلم دوا أا        . يؤمن  ها افت هع  

نقهدم مقدمههة مهوج خ  ههن مبههادا األخهالق يف الههدين اإلسههالمي ك وههو الههدين الههذد      

ينبغي أا يشك  البناء االجت ا ي واالقتصادد والسياسي الشام  فت ع امل لكهة  

 . ية السهوديةالهر

 

 ا النظهام األخالقهي يف اإلسههالم يهت هد ا ت ههادان كليهان  لهه  وصهور اإلسههالم      

. للكههوا والوجههود ك ويهت ههد هههذا التصههور  لهه  اإلنسههاا ك هه ء مههن هههذا الوجههود        

فالغاية البهيهدخ مهن  ههودات اإلنسهاا ومسها ي  يف الهدنيا ههي ا تغهاء ر هاء اهلل          

َلَهَلهه  ُخللههقظ َ ِظههيمظ   َوِ نَّههَ  : سههب ان  ووهههاىل القائهه   
:   ويقههول املصهه ف   .  5

ووت سد الهدالة يف اإلسالم مهن خهالل مبهدأ    .  4( منا  ه   ألمتم مكارم األخالق )

املساواخ ك فالنا  مجيهان سواسية ك سهناا املشه  ك و ا مقيها  التفا ه  مرههوا      

                                                 
 

 ( .0)ة آي –سورة القلم ( 
2

 .رواه أحمد ( 
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. األخههالق مبقهدار الته امهم  ه وامر اخلهالق الهه  مت ه  اخلصهائة الرفيههة ملكهارم         

 فال ا تبار يف وقويم اإلنساا للون  أو لغت  أو جنس  أو  لد  أو لالت  االجت ا ية 

َيها َأيهَهها النَّهاُ  ِ نَّها َخَلْقَنهاكلْم ِمههْن       : قهال اهلل وههاىل   . أو االقتصهادية أو السياسهية   

َأْكهَرَمكلْم ِ ْنهَد اللههِ  َأْوَقهاكلْم ِ اَّ      َاَكرظ َوألْنَ   َوَجَهْلَناكلْم ُشُهو ان َوَقَباِئَ  ِلَتَهاَرفلوا ِ اَّ

 ا اهلل ال ينظههر  ىل صههوركم وال ألههوانكم ولكههن    : ) وقههال .  5 اللهههَ  َ ِلههيمب َخههِبيفب  

 . 4(ينظر  ىل قلو كم وأ  الكم 

 

ولقد سادت فلسفة الهدل يف اإلسالم  ل  ك  أشكال اتكم اله  وهاقبهه    

أيهها  : )الصديق ر ي اهلل  ن  لين ا ولي اخلالفة يقول أ و  كر .   ههد الرسهول 

النها   نههي قهد  وليهه   لهيكم ولسهه  نيفكهم ك فههذا ألسهن  فهه  ينوني و ا أسهه ت      

الصدق أمانةك والكذ  خيانهةك والضههيف فهيكم قهود  نهدد لته   خهذ        . فقوموني 

اتق ل  ك والقود فيكم  هيف  ندد لت   خذ اتق من ك ال يده قهوم اجلههاد يف   

. اهلل  ال  ر هم اهلل  الذلك وال وشيع الفالشة يف قهوم  ال   ههم اهلل  هالبالء   سبي  

 (. أطيهوني ما أطه  اهلل ورسول ك فذا  صيت  فال طا ة لي  ليكم 

ويف نفههع . أد  ا مسههاولية اتههاكم هههي نشههر مبههادا الهدالههة  ههه أفههراد افت ههع  

 .ليب  ها وو بيقها الوق  فذا مساولية احملكوم هي و بي  هذ  املبادا وال 

 

وال ش  فذا املساولية اإلنسانية يف اإلسالم ك  منا وت سد مهن خهالل فكهرخ    

قال وههاىل  .   ارخ األرض ك وهو التكليف الهسامي الهذد كهلف اهلل  ه     اإلنساا

           ِْيِقهِ  َوِ َلْيهِ    ُهَو الههِذد َجَههَ  َلكلهُم اْلهَ ْرَض َاللهوالن َفاْمُشهوا ِفهي َمَناِكِبَهها َوكلللهوا ِمهْن ر

                                                 
 

 .سورة الحجرات  – 3 اآلية ( 
2
 .رواه مسلم (  
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ِ نَّا َ َرْ هَنا اْلَ َماَنهَة َ َله  السَّهَ اَواِت َواْلهَ ْرِض       : وقول  سب ان  ووهاىل .  5 النهُشوُر

ان َواْلِ َبهههاِل َفهههَ َ ْيَن َأْا َيْ ِ ْلَنَهههها َوَأْشهههَفْقَن ِمْنَهههها َوَلَ َلَهههها اْلِ ْنَسهههاُا ِ نَّهههُ  َكهههاَا َظللومههه 

َجُهههوالن
أا اإلنسههاا ر هه   ههه األخههالق واملسههاولية ك لنشههر الهههدل  ومهنهه  الهه  .  4

 .واملساواخ  ه أفراد افت ع

 

 :ومن أهم األسس التي تقوم عليها األخالق في اإلسالم هي 
 :األساس اإلعتقادي ( أ

اإل اا  وجود اهلل ك واإل اا   ا اتق  ه  شه ن    : ويقوم  ل  لاللة أركاا 

ه ل  طريق اخليف وطريهق الشهر مهن خهالل الرسه       خلق اإلنساا ك و رف   نفس  و 

 ليهم الصالخ والسالم ك واإل اا  اتياخ األخرى و  ن  حياسب فيها  ل  ما قهدم  

واإل اا أسا  مهم من أسع األخالق ك وهنا  اروباط وليق  هه  . من خيف أو شر 

 .اإل اا و ه السلو  األخالقي 

 

 :األساس الواقعي العلمي ( ب

سههههبة ل سهههها  الهههواقهيك فههههاألخالق  ههههاف   لههه  ليههههاخ الفههههرد ك   أمههها  الن 

واألخههالق ال وتهههارض مههع ال بيهههة وال    . وجتهلههها مسههت رخ دوا مواجهههة   ههرات    

ونافيههها  هه  وتناسههق ووتكامهه  مههههاك والقههوانه األخالقيههة واقهيههة لا تههة مسههت رخ      

 .كقوانه ال بيهة 

سهاا  طهاران أخالقيهان  له      ومما جتدر اإلشارخ  ليه  هنها أا اإلسهالم و هع ل ن    

 وء مهرفت   ال بيهة اإلنسانية ك وأنها مكونة مهن رو  ومهادخ ك وأا ليهاخ اإلنسهاا     

                                                 
3
  ( .1 )آية  –سورة الملك (  
2
  ( .22)آية  –سورة األحزاب (  
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السههيدخ ال وت قههق  ال  تلبيههة لاجاوهه  املاديههة والروليههة  لهه  لههد سههواء ك لتهه  ال  

 .يكوا أسيفان لل ادخ ولنوايه ال بيهة البشرية 

 

 

ت ك فذا اإلسهالم قهد لهدد ل نسهاا     وأما  النسبة ل سا  الهل ي ل خالقيا

 طاران أخالقيان  ل  أسا  وصور  للكوا واتقائق املوجودخ في  ك فههو ير هي املسهلم    

ووههدف  ىل ووجيه    ك ور ية  قليهة وسهت د أههدافها مهن قهيم الهلهم واملهرفهة واتهق         

 .طاقات اإلنساا  ىل الب ا الهل ي والسهي وراء اتقيقة

 

 :االلتزام ( ج

لتههه ام مهههن أههههم األسهههع الههه  يقهههوم  ليهههها النظهههام األخالقهههي يف   يهتهههرب اال

اإلسالم ك وااللت ام مهنا  التههد مهن اإلنسهاا يف مواجههة البشهرية كلهها ك واله        

 نههاء  لهه  كههوا اإلنسههاا مكلفههان يف هههذ  اتيههاخ ك ولهه  أمانههة ورسههالة ك ولهه  لريههة          

لته ام األخالقهي أ هري    اإلرادخ ال   كم   ل  ك ووكوا منهاط اجله اء ك لهذا كهاا اال    

 .مهامل املساولية الفردية 

ومههن مسههتل مات االلتهه ام لههر  املسههلم  لهه  طيههب م ه هه  ومشههر   ووغذيههة  

 ا : ) قال رسول اهلل : قال فهن أ ي هريرخ . نفس  ومن يهول  ال يب اتالل 

ك و ا اهلل وههههاىل أمهههر املهههؤمنه مبههها أمهههر  ههه      ( اهلل وههههاىل طيهههب ال يقبههه   ال طيبهههان    

َيها َأيهَهها الرهُسهُ  كلللهوا ِمهَن ال هي َبهاِت َواْ َ للهوا َصهاِل ان ِ ن هي          : )املرسله ك فقهال وههاىل   

َيهها َأيهَههها الهههِذيَن  َمُنههوا كلللههوا ِمههْن َطي َبههاِت َمهها        : )وقههال وهههاىل  . 5(ِ َ هها َوْهَ للههوَا َ ِلههيمب  

لههم اكههر الرجهه  ي هههي  السههفر     4(اُ  َوْهُبههُدوَاَرَيْقَنههاكلْم َواْشههكلُروا ِللهههِ  ِ ْا كلْنههُتْم ِ يَّهه   

                                                 
 

  1آية  –سورة المؤمنون (  
2
 22 آية  –سورة البقرة (  
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أشههها أ ههرب  ههد يديهه   ىل السهه اء يهها ر  يهها ر  وم ه هه  لههرام ك ومهههشر   لههرام ك    

 . 5(وملبس  لرام ك و ذد  اترام ك ف ن  يسته ا  لذل  ؟ 

 

 

: قيهه  لسهههد  ههن أ ههي وقهها      : لههدلنا األصههفر قههال   : وروى  كرمههة  ههن   ههار   

ما رفهه   ىل ف هي لق هة  ال    : قال  ا  رسول اهلل وست ا  د وو  من  ه أص 

مهن سهر    : و هن وههب  هن منبه  قهال      . وأنا  امل من أين  ياها ومن أين خرجه ؟  

 لغنها أا  : و هن يوسهف  هن أسهباط قهال      . أا يست يب اهلل د ووه  فلي يهب طه ته     

 .د اء الهبد حيبع  ن الس وات  سوء امل هم ؟ 

  

 :المسئولية ( د

كهههوا املهههرء صهههالب خلهههق فا ههه  مههها مل يتكهههوا  نهههد  شههههور        ال  كهههن أا ي

.  املسههاولية ك لههذا كههاا الشهههور  املسههاولية األخالقيههة أساسههان مههن أسههع األخههالق    

ووه  املساولية هنا   نها  قرار املرء مبا يصدر  ن  من أفهال و استهداد  لت  ه   

 ية والسهلبية أمهام   نتائج الت اماو  وقراراو  واختياراو  اله لية من النالية اإل ا

ومهن الشهروط األساسهية لل سهاولية ال ها ع      . اهلل لم أمهام  ه يف  وأمهام افت هع     

. مبهنههه  أا الفهههرد يت  ههه  مسهههاولية   لههه    ( أو املسهههاولية الفرديهههة  ) الشإصهههي 

أمها افهال الهداخلي ك فههو     . الهداخلي واخلهارجي   : واملساولية الفردية هلا  االا 

َوِ ْا ُوْبهُدوا َمها ِفهي َأْنفلِسهكلْم      :  رادو  ونوايا  قال وههاىل  مساولية الفرد  ن قصد  و

َأو ُوْإفلهوُ  ُيَ اِسههْبكلْم ِ ههِ  اللهههُ  َفَيْغِفههُر ِلَ ههْن َيَشههاُء َوُيَهههذ ُ  َمههْن َيَشههاُء َواللهههُ  َ َلهه  كلهه     

َشههْيءق َقههِديرب 
وأمهها افههال اخلههارجي ك فهههو السههلو  احملسههو  مههن قههول أو فههه      .  4

                                                 
3
 .رواه مسلم (  
 
  ( .280)آية  –سورة البقرة (  
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ال ُيَؤاِخهههُذكلُم اللههههُ  ِ هههاللهْغِو ِفهههي   : ي ة أا حيهههدث الههه   هههن قصهههد واختيهههار  شهههر

 . 5 َأْيَ اِنكلْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذكلْم ِ َ ا َ قهْدُوُم اْلَ ْيَ اَا

 

وممهههها  ههههب أا نؤكههههد  ليهههه  أا املسههههاولية الفرديههههة ال ولغههههي املسههههاولية         

  و هة أفهراد ك وههي مسهاولة     اجل ا ية ك    وكهاد ونهدرف فيهها ألا اجل ا هة ههي      

قهال  .  ن احنرافات سلوكيات األفراد و ن وص ي ها جب يع الوسهائ  املهشرو ههة  

  ( :     لت مرا  املهروف ولتنهوا  ن املنكر ك أو ليوشهكن اهلل أا يبهها  لهيكم  قا هان

 . 4(لم ود وا فال يست ا  لكم 

ادا األخالقيههة وال شهه  أا الشههريهة اإلسههالمية د  هه  التهه ام األفههراد  املبهه   

الههه  لهههددها اإلسهههالم مههههن خهههالل وقريرهههها ف و ههههة مهههن ال واجهههر والهقو ههههات        

 . األخروية والدنيوية ملن خيرف  ن هذ  املبادا 

                                                 
2
  .( 88)آية  –سورة المائدة (  
 

 .وقال حديث حسن  –رواه الترمذي ( 
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 : كن وقسيم مصادر األخالقيات و ديدها في ا يلي 

 قيهق  ايهة   وهي أول مصادر األخالقيهات فاإلنسهاا ال يسهه   ىل     :الذات -5

ما  ال  اا كاا هلا صدى يف نفسه ك ووسهت يف شهغفا خاصهان  نهد   و ليه  فهذا        

اله هه  األخالقههي ال ههد واا يبههدو مجههيال وجههذا ا أمههام الههذات اإلنسههانية لكههي   

وقدم  لي ك و التالي فاا هذ  الذاوية الفردية سته    ل   خضهاه القوا هد   

وهههذا أمههر خفههوف    .  األخالقيههة نفسههها  ىل نظههرخ الفههرد ووقههدير  اخلهها      

 املإاطر ألن  ال يه ي القوا د األخالقية ال بات واالستقرار واالسهت رارية  

 .الاليمة هلا

ينقهه  اإلنسههاا سههلوك  الههذد ورلهه  مههن أسههرو   ىل املنظ ههة وهههذا   :األسرررة -4

فاألسهرخ اله    . السلو  يهرب  ن واقع  ياته  املهيشهية وظهروف لياوه  املاديهة     

دا وامل هه  الدينيهة مههن صههدق وأمانهة ك والهه امك يظهه    ور هي أ ناءههها  له  املبهها  

هههههؤالء األ نههههاء مت سههههكه  هههههذ  املبههههادا يف  ياههههة   لهههههم ويف مهههههاملتهم       

 .لآلخرين
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وسهههت يع ههههذ  املؤسسهههات  ا ولههههب دوران مه ههها يف   :المؤسسرررات التعليميرررة -5

  داد ال لبة  لدخول افال الوظيفيك ليا وست يع وهوجيههم ووهو يتهم    

                                    ا املسههههائ  يف الههههدين واألخههههالق والهالقههههات الهامههههة لتهههه                                                                                وودريسهههههم  ههههه

وههههن ت يف ون يههههة سههههلو  ال الههههب أو ال البههههة اإل هههها ي جتهههها  املسههههاولية      

 .واالنت اء واإلخال  

افت ع الذد وسود  قيم سياسية أو اجت ا ية  أو  قائديهة    ا  :المجتمع  -4

متناسهههقة ال هههد واا ينقههه  أفهههراد  ههههذ  القهههيم  ىل التنظهههيم ك ووهههنهكع  لههه  

و اا كانه  ههذ  القهيم وقهوم  له  شهره اهلل ووههاليم        . ممارستهم لوظهائفهم  

دين  املتوايا ك فذنها  ر   ل  و ع لد لل إالفات واألخالقيات ووهاقب 

 .تدى ك وال ورا ي فردان  ل  لسا   خر  ما جلاه  أو مكانت  يف افت ع امله

 ا القيادخ اإلدارية الناج ة هي ال  وسهت يع أا وبها  يف    :القيادة القدوة  -1

اهلياك  اجلامدخ رو  اتياخ  هن طريهق  شههار كه  موظهف يف اإلدارخ   نه        

  ضههههو يف مجا ههههة وه هههه  متسههههاندخ و ت هههههة لت قيههههق هههههدف مهههههه يف      

التنظيمك والقيادخ القدوخ هي ال  و خذ األمور  قوخ ليع فيهها شهدخ ك ولهه    

ليع في   هف ك ووست يع أا وغر  فضائ  األخالق يف نفو  املرؤوسهه ك  

وووجد الرو  اجل ا ية ال  وتههاوا في ها  ينهها ك و ه م اآلخهرين ك ووكهوا        

 . خادمة لل صاحل الهامة

  و هة التشهريهات والقهوانه واألنظ هة      ا  :تشريعات الخدمة المدنية  -4

واللوائت الصادرخ استنادان  ىل املصادر التشريهية امله ول  ها يف الدول وهترب 

من املصادر امله ة ل خالقيات واله  ألنهها  وضهب  ووهت كم يف وسهييف دفهة       

ومههن . اإلدارخ يف االجتهها  الههذد وههرا  خيههدم سياسههة الدولههة وحيقههق أهههدافها      

نها  نهاء  له  اله  ك وه ه   له   ديهد واجبهات ومسهاوليات         ياوية أخرى أل
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الوظيفهة الهه  هههي الركيهه خ األساسههية  يف التنظههيم اإلدارد ك فتههبه مهها هههي  

الواجبات ال  وفر ها الوظيفة  وما ههي احملظهورات اله  يتوجهب اال تههاد      

 . نها يف هذ  الوظيفة 

ي من أقسام الصفات ال  هذ  هي أهم مصادر أخالقيات املوظفك وسنشر  في ا يل

 : ب أا يت ل   ها املوظف املسلم 
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 كن  مجال أهم األخالق ال  ينبغي  ل  املوظف أا يتإلق  ها يف وظيفته   

 : األخالق اآلوية 

 ا املوظف ههو فهرد يقهوم  ه ه  لصهاحل       :االلتزام بإنفاذ الحكم الشرعي  -5

واملصهل ة  . نظيم  قامة هذا افت ع لر اية مصهات   افت ع املسلم يف و

األوىل لل  ت ع اإلسالمي هي االلت ام  اتكم الشهر ي الهذد شهر   اهلل    

سههب ان  ووهههاىل والت كههد مههن ونفيههذ هههذا اتكههم ك والهه  امت ههاالن لقولهه   

َ ْهُروِف كلْنههُتْم َخْيههَر ألمَّههةق ألْخِرَجههْ  ِللنَّههاِ  َوههْ ُمُروَا ِ ههالْ   : سههب ان  ووهههاىل 

5 َوَوْنَههههْوَا َ هههِن اْلُ ْنَكهههِر َوُوْؤِمُنهههوَا ِ اللهههه ِ   
    ك والهههوالء  نهههد أداء الوظيفهههة يف

اإلسهههالم ال يكهههوا للتنظهههيم وال للهياهههة وال جلههههة التوظيهههف ك  منههها يكهههوا    

وهذا يوجب  ل  املوظف أا يبادر فوران للتنبي   ىل مكامن اخل   . لل بدأ 

مصهدر  ك ويف أد مسهتوى   دارد كهاا ك الا    يف التنظيم ك  غا النظر  ن 

 فههن أ هي رقيهة متهيم  هن أو  الهدارد       . املبدأ ا ظم من ك  املسهتويات  

هلل ولكتا هههه  : ) ملههههن؟ قههههال : قلنهههها( الههههدين النصههههي ة: ) قههههال أا الههههن  

 .4(ولرسول  وألئ ة املسل ه و امتهم 

                                                 
 
 (4  )آية  –سورة آل عمران (  
2
 .رواه مسلم(  
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والدولهة أو   ا طبيهة الهالقات  ه املوظف  :أداء العمل بدقة وإخالص  -4

املنش خ اخلاصة هي  القة وهاقدية و نهاء  له  ههذ  الهالقهةك واسهتنادان  ىل      

َيا َأيهَها الهِذيَن  َمُنوا َأْوفلوا ِ اْلُهقلوِد  قول  سب ان  ووهاىل 
ك فانه  ي وهب    5

 ل  املوظهف أا يهؤدد اله ه    قصه  اإلمكانهات  املتهوفرخ لديه  وفهاء  ههذا          

كهههوا األداء مسهههتوفيا جلهههه يع  الشهههروط الفنيهههة ك ههها  هههب أا ي. الهقهههد 

َوَيهههها َقههههْوِم َأْوفلههههوا اْلِ ْكَيههههاَل َواْلِ يههههَ اَا   اسههههتنادان  لقولهههه  سههههب ان  ووهههههاىل 

.  4 ِ اْلِقْسِ  َوال َوْبَإُسوا النَّاَ  َأْشَياَءُهْم َوال َوْهَ هْوا ِفهي اْلهَ ْرِض ُمْفِسهِدينَ    

ن األشههكال  منهها يت ههاوي   ىل  فههاألداء ال يههه  فقهه  اإليههاي  هه د شههك  مهه   

اإليههاي   قصهه  درجههات االسههت ا ة ك مههع استشهههار املسههاولية أمههام اهلل يف   

 ا اهلل حيههب مههن : ) الهه   قولههه  يف اتههديا   الهه  وقهههد  ههه الرسههول  

 . 5(الهبد  اا       الن أا يتقن  

ع  ب  ل  املوظف أا يكوا أمينان يف أدائ  لوظيفته  ك واا ي فه   :األمانة  -5

 ن ك  ما ينقة من كيان  كإادم ل مهةك أو يهه  مهن لقهة اجل ههور      

   ك     للدولة أ و لل نش خ اخلاصة ال  يه   فيهاك فوظيفت  اله   

يشغلها ليس  ملكا ل ك    هي وكليف ال وشريفك ولذل  يقول الرسهول  

   يا أ ا ار  نها أمانة ك و نها لسرخ وندامهة  ال مهن  : ) أل ي ار ناص ان ل 

و نههاء  ليهه  ك  ههب  لهه  املوظههف أال يسههتإدم .  4(أخههذها  ههق اهلل فيههها 

الوظيفة لت قيهق مصهاحل خاصهة سهواء له  أم ألقار ه  أم ملهارفه  ك الا يف        

هههههذا االسههههتإدام املصههههل ي للوظيفههههة اسههههتغالالنك واالسههههتغالل خيانههههةك   

 َمُنوا ال  َيا َأيهَها الهِذيَن وحيذرنا اهلل سب ان  ووهاىل من اخليانة فيقول 

                                                 
 

 ( . )آية  –سورة المائدة ( 
2

 ( .81)آية  –سورة هود ( 
3

 .رواه البيهقي ( 
0

 .رواه مسلم ( 
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َوُإوُنوا اللههَ  َوالرَُّسهوَل َوَوُإوُنهوا َأَماَنهاِوكلْم َوَأْنهُتْم َوْهَلُ هواَ      
و هن لذيفهة   . 5

ك لهدي ه قهد رأيه  ألهده ا ك      لدلنا رسهول اهلل  : ك قال   ن الي اا 

لههدلنا أا األمانههة ن لهه  يف قلههو  الرجههال ك لههم نهه ل   : وأنهها أنتظههر اآلخههر  

ر ا ك و ل هههوا مهههن السهههنة ك لهههم لهههدلنا  هههن رفهههع القهههر ا فهل هههوا مهههن القههه

ينههام الرجهه  النومههة فتقههبا األمانههة مههن قلبهه  ك فيظهه   : ) األمانههة فقههال 

ألرها م ه  الوكه  ك لهم ينهام النومهة فتقهبا األمانهة مهن قلبه  ك فيظه            

ألرههها م هه  ألههر افهه  ك ك  ههر دلرجتهه   لهه  رجلهه  ك فههنف  فهه ا           

  فدلرجهه   لهه  رجلهه  فيصههبت لههم أخههذ  صهها( منتههربان ولههيع فيهه  شههيء  

 ا يف  هه  : النهها  يتبههايهوا ك فههال يكههاد ألههد يههؤدد األمانههة لتهه  يقههال      

! مها أجلهد  مها أظرفه  ك مها أ قله        : فالا رجالن أمينان ك لت  يقال للرجه   

ولقهد أوه   لهيم يمهاا ومها      . وما يف قلب  م قال لبة من خهردل مهن   هاا    

دنهه   لههيم دينهه  ك ولههان كههاا    أ ههالي أيكههم  ايههه  ك لههان كههاا مسههل ان ليف    

نصرانيان أو يهوديان ليفدن   ليم سا ي  ك وأما اليوم ف ا كن  أ هايع مهنكم   

 .  4( ال فالنان وفالنان 

يتوجب  ل  املوظف أا ي يهع رؤسهاء     :إطاعة الرؤساء وتنفيذ أوامرهم -4

 يف األوامر ال  يصدرونها  لي ك وال  استنادان لقول  سب ان   ووهاىل 

يهَها الهِذيَن  َمُنوا َأِطيُهوا اللهَ  َوَأِطيُهوا الرَُّسهوَل َوألوِلهي اْلهَ ْمِر ِمهْنكلْم َفهِذْا      َيا َأ

َوَناَيْ ُتْم ِفي َشْيءق َفُردهوُ  ِ َل  اللهِ  َوالرَُّسوِل ِ ْا كلْنُتْم ُوْؤِمُنوَا ِ اللهِ  َواْلَيهْوِم  

اْلآِخِر َاِلَ  َخْيرب َوَأْلَسُن َوهْ ِويالن 
وأا وكهوا ال ا هة  هاملهروف ك ولته      .  5

 ا كههر  املوظههف مههن رئيسهه  شههياان في ههب أا ال خيلهه   ههه الهه  و هههه     

                                                 
 
 ( .22)آية  –سورة األنفال (   
2
 .متفق عليه (   
3
 ( .18)آية  –سورة النساء (   
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: قههههال رسهههههول اهلل   : قههههال   فههههن أنههع . الهه ها ة  املهههروف ل وامهههر

. 5(امسهوا وأطيهواك و ا استه    ليكم  بد لبشيك ك ا رأس  ي يبهة  ) 

سهه ل سههل ة ا ههن ي يههد اجلهفههي : قههال وائهه   ههن ل ههر و ههن أ ههي هنيههدخ 

يهها نه  اهلل ك أرأيه   ا قامههه   لينها أمهراء يسهه لونا     : ك فقهال   رسهول اهلل  

لقهههمك و نهونهها لقنهها ك ف هها و مرنهها ؟ فهه  رض  نهه  ك لههم سهه ل  فقههال         

امسهههوا وأطيههههوا ك فههذمنا  لهيهم مهها علهواك و لهيكم مهها      : ) رسهول اهلل  

 . 4(علتم 

وقههد يكههوا الهه   التهه خر  ههن      : تضررييع وقررت الرردوام الرسررمي عرردم  -1

 ه  قهد يكهوا    . اتضور  ىل الدوام الرمسي أو التهبكيف يف االنصهراف منه     

املوظف مواظبان ولكن  يضيع أوقات الدوام الرمسهي يف  هدم وكهريع ههذا     

الوقهه  يف اله هه  املنههتج ك فيضههيه  يف ال يههارات وافههامالت واالوصههاالت      

هههذا وضهييع تقههوق النهها  وأوقهاوهم ومصههاتهمك ومههن   الشإصهيةك ويف  

ال  أيضا االنصراف  ن مصاحل اله   واملهراجهه وأصه ا  املصهاحلك    

وهههو مهها يسهه   يف الشههره   . والتنصهه  مههن مههواجهتهم وقضههاء لههوائ هم   

ويف . الت ا  الرا ي  ن الر ية وما ي وب  لي  من وه ي  مصهاتهم 

شهياان مهن أمهر املسهل ه فالت هب       من وال  اهلل)   ال  يقول الرسول 

دوا لاجتهم وخلهتهم وفقهرهم ك الت هب اهلل دوا لاجته  وخلته  وفقهر        

 . 5(يوم القيامة

 ا احملا ههاخ واحملسههو ية هههي أوىل خ ههوات    :عرردم المحابرراة والمحسرروبية  -4

فههههي وقهههدم منفههههة لهههبها . الفسهههاد اإلدارد ووضهههييع املصهههل ة الهامهههة 

                                                 
 
 .البخاري رواه (   
2
 .رواه مسلم (   
3
 .إسناده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي: رواه أبو داود والترمذي وقال األرنؤوط(   
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دأ وكهافؤ الفهر    ويف اله   خهالل مببه   النا  ووفضلهم  ل  اآلخهرين ك  

ومهههن احملا هههاخ أا يقهههر  مهههن ير هههب ومهههن يههه ين لههه         .والههههدل واملسهههاواخ 

األ  ال ويكي  ل  املديت ك ويبهد مهن يقهول اتهق ك وحيهر   له  اخلهيف       

 اا : )  قهال رسهول اهلل   : فهن  ائشة ر ي اهلل  نها قاله   . ويدل   لي  

يههر صههدق ك  ا نسههي اكههر  ك و ا اكههر   أراد اهلل  ههاألميف خههيفان جههه  لهه  وي  

و اا أراد  ه   هيف اله  جهه  له  وييههر سهوء ك  ا نسهي مل يهذكر  ك          . أ ان  

و هن أ هي سههيد وأ هي هريهرخ ر هي اهلل  نه ها ك أا        .  5(و ا اكر مل يهن  

مها  هها اهلل مههن نه  ك وال اسهتإلف مهن خليفههة  ال      : ) قهال   رسهول اهلل  

املهروف و ضه   ليه  ك و  انهة وه مر      كان  ل    انتاا   انهة وه مر   ه   

 . 4( الشر و ض   لي  ك واملهصوم من  صم اهلل 

و هي اوباه السلو  القويم دوا خل  أو ا وجاف ك وال  مهن   :االستقامة  -7

خههالل االلتهه ام مبهها جههاء يف كتهها  اهلل  هه  وجهه  ك ومهها دلهه   ليهه  السههنة    

ل ريهق القهويم يف   اوباه ا :و  ن ما وش   االستقامة . النبوية الشريفة

مهاملههة اآلخهههرين ك ويف أداء األ  هههال ك والت هههرد يف اتكهههم ك واألمانهههة يف  

ومهههن . البيههع والشههراء والتهههامالت املاليهههة والوظيفيههة يف شههت  أشههكاهلا       

أمجههه  الشهههواهد مههها كهههاا  ليههه  السهههلف الصهههاحلك فقهههد رود أا  المهههان     

أصها ت     ا قصهب السهكر  : األههواي  تساا  هن أ هي سهناا كتهب  ليه  مهن       

 فة فاش  السكر في ا قبل  ك فاش ا  من رج  فلم ي ت  ليه   ال قليه    

يها  : فه و  صهالب السهكر فقهال     . قهال  ك فذاا في ا اش ا  ر ت لالله ألفان 

هذا  ا  المهي كهاا قهد كتهب  لهيَّ فلهم أ ل ه  فه قل  في ها اشه ي            

فرجهع  :  قد أ ل ت  اآلا وقد طيبت  ل  ك قهال : من  ك فقال ل  اآلخر 

                                                 
 
 .رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم (   
2
 .رواه البخاري (  



 أخالقيات الموظف 

 

22 

يهها هههذا  نههي مل  ت هههذا األمههر مههن قبهه    : فلههم حيت هه  قلبهه  ك ف وهها  فقههال  

 .ف ا يال    لت  ردم   لي  : وجه  ف لبم أا وس دم هذا البيع ك قال 

وكههاا يههونع  ههن  بيههد  اا طلههب املتههاه ونفههق أرسهه  ليشهه ي  يقههول ملههن          

 ههن وقههال هشههام  . أ لههم مههن وشهه د منهه  أا املتههاه قههد طلههب     : يشهه د لهه   

  .ور  خ د  ن سيفين أر هه ألفان في ا ال وروا    اليوم   سان: لساا 

وهتهههرب خاسهههبة الهههنفع اخل هههوخ األوىل يف  : محاسررربة الرررنفس وتهرررذيبها   -8

طريههق االلتهه ام األخالقههي ل فههراد ك فهههي نههوه مههن أنههواه الرقا ههة الداخليههة  

لان ووهه داد خاسههبة الههنفع و ههو .  ريههها الفههرد  لهه  سههلوك  اخلهها    

ووهه ليفان  النسههبة للفههرد السههود ك أمهها الفههرد  ههيف السههود فذنهه  قههد ال يلتهه م   

ك يفان  املبادا والقيم األخالقية ك و التالي فذن  ال يشهر  وط خ خاسبة 

و لي  فذا الفرد السود يواج   صرخات لادخ  اا ما لهاول القيهام   . الذات

خالقيههة ووظهه    مب  و ههة مههن السههلوكيات الهه  ال وتفههق مههع املبههادا األ     

اإللهم مها   )  يقهول املصه ف    .  وخ اوها يف صدر  مؤملهة كل ها وهذكرها   

أمها الفهرد  هيف السهود     .  5(لا  يف النفع وكره  أا ي لع  لي  النا  

فذنهه  يسههت يع  سهههولة أا خيههرق القوا ههد واملبههادا األخالقيههة  هههالكذ  ك       

ي مههن  هه يف   واخليانههة ك واخلههداه ك والسههرقة دوا أا يتهه لر ودوا أا يهههان    

الكهه يف ك و ا كههاا مهههن يهههتهام  مههههم يتهه لروا ويتهه ملوا  درجههة كههبيفخ        

 .مب   هذا النوه من السلو  

 

وقد لا اإلسالم  له  خاسهبة الهنفع ومراجههة السهلو  ليههدل املسههلم        

ومهن اله  قهول املهوىل     . من وصرفاو  ك ويرجع  ن أخ ائ   التو ة واالستغفار

                                                 
 
 .رواه مسلم ، والترمذي(   
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ا َفَهللوا َفاِلَشةن َأْو َظَلُ وا َأْنفلَسُهْم َاَكُروا اللهَ  َفاْسهَتْغَفُروا  َوالهِذيَن ِ َا    وج   

ِلُذُنوِ ِهْم َوَمْن َيْغِفُر الذهُنوَ  ِ لها اللهُ  َوَلْم ُيِصرهوا َ َله  َمها َفَهللهوا َوُههْم َيْهَلُ هواَ     
5 .

كم قبه  أا  لاسبوا أنفسكم قب  أا  اسهبوا وينهوا أ  هال   : وك ا جاء يف األلر 

 .وويا  ليكم 

                                                 
 
 31 آية  –سورة آل عمران   ( 
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 صفات المدير المسلم 

 
 
 

 ا أخالقيات املوظف املسلم ال  اكهرت  نفهان ههي مبهادا وأصهول ينبغهي أا       

يسيف  ليها ويرا ي و بيقها ك  موظهف مسهلم يف أد مسهتوى  دارد سهواء  كهاا      

لهليا و داد  ليها ولكن اإلدارات ا. رئيسان أو مرؤوسانك أميفان أو وييرا  ك مديران أو أجيفا  

املساولياتك ووتهاظم  ليها الواجبات مما ي يد أه ية  ليها  الصفات ات يدخك 

لذا فقد أفردنا هذا الفص  للصهفات الواجهب أا   . واملبادا األساسية لل دير املسلم

وقهههد أمجلناهههها يف  شهههر صهههفات سنشهههرلها وبا هههان يف   . يت لههه   هههها املهههدير املسهههلم 

 .الس ور التالية

 

 :أن يكون حسن الخلق :  أوالا 

 ا من أهم الصفات ال  ينبغي أا يتصهف  هها املسهلم   ومهان واملهدير  وجه        

خهها  هههي لسههن اخللههق ك فبههاخللق اتسههن يسههت يع اإلدارد أا يكسههب الهه ام        

مرؤوسي  ومن لم يقودهم لت قيق األهداف  املنشودخ وهم يف لالة مهنوية  اليةك 

مه ههت أو مستصههغرك أو أا وصههدر منهه  الكل ههات فههال يشهههر ألههدهم أنهه   ختقههر أو 

النا ية واأللقا  احملقرخ ملن لول  من املرؤوسههك و منها يهاملههم مهاملهة   نسهانية      

 .لهسنة ف وفع لالت  املهنوية فيقبلوا  ل   ياي اله   وهم يف ألسن لال 
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امل   األ ل  يف لسهن اخللهق ك فوصهف  ر ه       وقد  ر  لنا رسولنا الكريم 

َوِ نَّههَ   ان  ووهههاىل   نهه  او خلههق  ظههيم فيقههول جهه  مههن قائهه  واصههفان نبيهه    سههب 

َلَهَل  ُخللقظ َ ِظيمظ
 ن مال  :  ن امله ة ال   ها  ها  ك ا يقول املص ف  .5

ك ومههن هنهها   4( ه هه  ألمتههم لسههن األخههالق    : ) قههال  أنهه  قههد  لغهه  أا رسههول اهلل    

 .ها وتضت األه ية الكربى ملكارم األخالق ولسن

 :أن يكون قدوة حسنة : ثانياا 

 ب أا يكوا املدير املسلم هو وأفهال  قدوخ ملرؤوسي  كي حيتذوا  ها ك فال 

 د وأا يكوا اإلدارد املسلم هو أول من ي بق وهلي ات اله   ك فال يه مر  شهيء  ال   

 .ويكوا هو أول من ينفذ ك وال ينه   ن شيء  ال ويكوا هو أول من يبتهد  ن  

خيف م    له  اله  ك ف ها أمهر  شهيء  ال       كاا قدوونا  الرسول اهلل فقد 

كاا هو أول من يه      وما نه   ن شيء  ال وكاا أول من ينتهي  ن  ويف هذا 

َلَقههْد َكههاَا َلكلههْم ِفههي َرُسههوِل اللهههِ  ألْسههَوَخ َلَسههَنَة ِلَ ههْن     يقههول املههوىل سههب ان  ووهههاىل  

َم اْلآِخَر َوَاَكَر اللهَ  َكهِ يفان  َكاَا َيْرُجو اللهَ  َواْلَيْو
فاملهدير املسهلم  هب أا يكهوا     . 5

قدوخ ملرؤوسي  ك فال يهق  أا ينادد  االلت ام مبوا يد اله   م الن وههو  هيف ملته م    

 ها ك وال يهق  أا ينادد  الهدل وههو ظهامل ك وال  هاالخال  وههو  هارق يف وفضهي        

َيها   ال  يقول اتق سب ان  ووهاىل ويف . ووقديم أ  ال  ومصات  الشإصية 

َكُبهَر َمْقتهان ِ ْنهَد اللههِ  َأْا َوقلوللهوا َمها ال       *  َأيهَها الهِذيَن  َمُنوا ِلَم َوقلوللوَا َما ال َوْفَهللوَا

 . 4 َوْفَهللوَا

 :أن يكون عادالا : ثالثاا 

                                                 
 
 ( .0)آية  –سورة القلم (   
2
 .رواه أحمد (   
3
 ( . 2) آية  -سورة األحزاب(   
0
 ( . 3 – 2) آية  –سورة الصف (   
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مهههم ك    ب أا يكوا املدير  ادالن  ه مرؤوسي  وأال يفرق  ينهم يف وهامله  

وال حيهها ي مرؤوسههان  لهه  لسهها  مههرؤو   خههر فشهههور املرؤوسههه  هدالههة رئيسهههم       

يرفههع مههن لههالتهم املهنويههة ويف نفههع الوقهه   ن ونهه  لقههتهمك أمهها  نههدما وغيههب       

. الهدالة وشته  النفو   الغضب والكراهية ووصيد األخ اء ك والي   من اله  

مسهه   :قال   وف  ن مال  يف اتديا الذد روا   ويف ال  يقول الرسول 

خيههار أئ ههتكم الههذين  بههونهم وحيبههونكم ك ووصههلوا  لههيهم  : )يقههول  رسههول اهلل 

ويصههههلوا  لهههههيكمك وشههههرار أئ ههههتكم الههههذين وبغضههههونهم ويبغضههههونكم ك وولهنههههونهم   

ال ك مها أقهاموا فهيكم    : ) قلنها يها رسهول اهلل ك أفهال ننا هذهم ؟ قهال       : قال ( ويلهنونكم 

وهنههها  الهديهههد مهههن اآليهههات القر نيهههة .   5(أقهههاموا فهههيكم الصهههالخ  مهههاك الصهههالخ ك ال 

واأللاديا النبوية ال  وبه  رورخ الهدل ك من ال  قول املوىل سهب ان  ووههاىل   

    َيا َأيهَها الهِذيَن  َمُنوا كلوُنوا َقوَّاِمَه ِللهِ  ُشَهَداَء ِ اْلِقْسِ  َوال َيْ ِرَمنَّكلْم َشهَنآُا َقهْومظ

 . 4 َألها َوْهِدللوا اْ ِدللوا ُهَو َأْقَرُ  ِللتَّْقَوى َواوَّقلوا اللهَ  ِ اَّ اللهَ  َخِبيفب ِ َ ا َوْهَ للوَا َ َل 

و كههع الهههدل الظلههم يف مهاملتهه  لل رؤسههي  وملههن  هه   مروهه  مههن اله ههال          

ومن صهور  م ه  الغه  ولرمهاا اتقهوق املاديهة كهاألجور والرواوهبك         .  واملوظفه

 .واتقوق املهنوية كاملراوب وال قيات والتقدير واالله ام

 نهههي : وكهههاا مهاويهههة ر هههي اهلل  نههه   يقهههول  . والظلهههم ظل هههات يهههوم القيامهههة  

كهاا  : وقهال سه نوا  هن سههيد     . ست ي أا أظلم من ال  د  ليَّ ناصران  ال اهلل أل

ما هب  شياان قه  هيهب  مهن رجه  ظل ته  ك وأنها أ لهم أا ال        : ي يد  ن لامت يقول 

 ؟. ناصر ل   ال اهلل ك فيقول لسب  اهلل ك اهلل  ي  و ين 

 ل  من ظل ه   قال أ كي . و ك   لي  ن الفض  يومان ك فقي  ل  ما يبكي   

ونهادى رجه  سهلي اا  هن  بهد      .  اا وقف  دان  ه يهدد اهلل وههاىل ومل وكهن له  ل هة     

                                                 
 
 .تدعون لهم : رواه مسلم ، وقوله تصلون عليهم (   
2
 ( . 8) آية  -سورة المائدة(   
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يا سلي اا ااكر يهوم األااا فنه ل سهلي اا مهن  له  املنهرب       : املل  وهو  ل  املنرب 

َفهَ اََّا ُمهَؤا اب َ ْيهَنُهْم     : قهال اهلل وههاىل   : ود ا  الرج  ك فقال ل  ما يهوم األااا فقهال   

5 َلْهَنههةل اللهههِ  َ َلهه  الظهههاِلِ َه َأْا
 أرض لههي مبكههاا كههذا : ف هها ظل تهه  قههال : ك قههال

.  وكههذا أخههذها وكيلهه  ك فكتههب  ىل وكيلهه  ادفههع  ليهه  أر هه  وأر ههان مههع أر هه         

 :ورود أا سل انان رقم  ل   ساط  

 ال وظل ن  اا ما كن  مقتدران            فالظلم مصدر  يفضي  ىل النهدم

 وههنام  يههنا  واملظههلوم منهههتب             يهد و  ليهه  و ههه اهلل لهم وهههههههنم        

 

 :أن يكون رحيماا : رابعاا 

فاملهههدير املسهههلم الهههذد يكهههوا رلي هههان  مهههع مرؤوسهههي  حيبونههه  وخيلصهههوا لههه    

و نهدما يكهوا قهادران  له  ووقيهع  قو هة مهينهة        . وكذل  وروفهع لهالتهم املهنويهة   

ومههن الرعهة أا يصههرب  . م يهفهو  ههنهم يه داد لهبهم وال امهههم له      له   هضههم لهه  

 لههيهم ويسههه   ىل وقههدمهم وو ههورهم ك ويسهههد   قيههتهم ويههالهم ك وفههتت سههب   

اخلههيف هلههم ك وهههو يف الهه  يكههوا ممتهه الن لتوجيهههات القههر ا الكههريم ليهها يقههول          

و هن  .   4 ُيِ هبه اْلُ ْ ِسهِنهَ  َفاْ ُف َ هْنُهْم َواْصهَفْت ِ اَّ اللههَ      املوىل سب ان  ووهاىل 

اللهم من : ) يقول يف  يه  هذا  مسه  رسول اهلل :  ائشة ر ي اهلل  نها قال  

وليم من أمر أم  شياان ك فشق  ليهم ك فاشقق  لي  ك ومن وليم من أمر أم  شهياانك  

ال يه     وههذا ال يتنهاف  مهع أا يكهوا املهدير لايمهان جهادان       .  5(فرفق  هم ك فارفق    

 ههاالن للتسههيب واخل ههول والكسهه  ك وحيههر   لهه  مراقبههة املههوظفه ومتهها هتهم ك  

 .ول هم  ل  اإلياي والفهالية

                                                 
 
 (.00)آية  –سورة األعراف (  
2
 ( . 3 ) آية  -سورة المائدة(   
3
 .رواه مسلم (   
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وقال اتسن  ن أ ي اتسن  اا كاا يوم القيام نادى مناد مهن كهاا له   له      

َفَ هْن َ َفها    : ووهال قوله  وههاىل    ك اهلل أجر فليقم ك فال يقهوم  ال الههافوا  هن النها      

5َوَأْصَلَت َفَ ْجُرُ  َ َل  اللهِ  
   أوىل النا   الهفو أقدرهم : وقال  لي كرم اهلل وجه

أقيلو اود املروءات   راوهم ك ف ا يه هر مهنهم   : وقال ر ي اهلل  ن  .  ل  الهفو    

 . الر ك  ال ويد   يد اهلل يرفه 

لبههب  لههيَّ  لقههد: وكههاا املهه موا رعهه  اهلل وهههاىل حيههب الهفههو ويههؤلر  ويقههول   

 . الهفوك لت   ني أخاف أا ال ألا   لي  

ك يف الهفو واتكم ك وكاا يقول ما  ااني : وكاا األلنف رع  اهلل وهاىل 

 ا كهاا فهوقي  رفه  له  فضهل  ك و ا كهاا       : ألد  ال أخهذت يف أمر   ذلهدى لهالث   

وكههاا مشهههوران  ههه   . و ا كههاا دونههي أكرمهه  نفسههي  نهه    ك م لههي وفضههل   ليهه   

وجههدت االلت ههال أنصههر مههن  : ا   ههاتلم و ههذل  سههاد  شههيفو  وكههاا يقههول   النهه

مههن قههيع  ههن  اصههم كنهها  تلههف : وقيهه  لهه  ممههن وهل هه  اتلههم فقههال . الرجهال  

 لي  يف اتلم ك ك ا خيتلف  ليم الفقهاء يف الفق  ك ولقد لضرت  ند  يومان وقد 

 أخهي أطلقهو  ك واعلهوا    ا هرمت : ف اءوا    مكتوفان فقال ك أوو    خ ل  قد قت  ا ن  

 : ىل أم ولدد ديت  ك فذنها ليس  من قومنا ك لم أنش  يقول 

 أقههول للنههههفع وصههههبيفان ووه ية           لهدى يددم أصا ت  ومل ورد

 كاله ا خلف من فقد صالب           هذا أخي له أد و  واا ولدد

 

والذد  ب  ل  . لة س وقي  من  ادخ الكريم  اا قدر  فر ك و اا رأى ي

الهاق  مديران كاا أو أجيفان  اا أمكن  اهلل وهاىل أا ال  ه  الهقو ة شي ت  ك و ا 

 .كاا ال  د من االنتقام فليففق يف انتقام   ال أا يكوا لدان من لدود اهلل وهاىل 

                                                 
 
 (.04)آية  –سورة الشورى (  
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 :أن يكون عفيف النفس : خامساا 

كاا اإلدارد  فيف النفع  ال د وأا يتصف املدير املسلم  هفة النفع فذاا

ك يهفها  ن الشهوات واحملرمات ف ا من شه  أا مرؤوسهي  سهيقتدوا  ه  ك ويهفهوا      

فقهد  . أنفسهم ومن لم وستقيم األمور يف اله   طاملها أا هنها   ههدان  هن الشهبهات     

 رض  لي أول لاللهة  : ) قال  أا رسول اهلل   ن أ ي هريرخ : جهاء يف اتديا 

 . 5(لشهيد و بد أدى لق اهلل ولق موالي  وفقيف  فيف متهفف ا: يدخلوا اجلنة 

ال و ال املس لة   لدكم : ) قال  و ن ا ن   ر ر ي اهلل  نه ا أا الن  

قهال وهههو   و نهه  أا الهن   .  4(لته  يلقه  اهلل وههاىل ولههيع يف وجهه  م  هة تهم       

خههيف مههن اليههد  اليههد الهليهها : )  لهه  املنههرب ك واكههر الصههدقة والتهفههف  ههن املسههالة    

 . 5(واليد الهليا هي املنفقة ك والسفل  هي السائلة . السفل  

ينبغههي أا يكههوا املههرء يف دنيهها  كاملههد وم  ىل الولي ههة  ا أوتهه  صهه ف       : وقيهه  

وقيهه  اتههر  يههنقة مههن قههدر   . وناوهلهها ك و ا مل و وهه  مل يرصههدها ك ومل ي لبههها  

ا سهرم الهدنياك قهال الر ها مبها ريقه        مه : وقي  لالسهكندر  . اإلنساا ك وال ي يد يف ريق 

لهو رأيهه  األجهه  ومهرور ك     : وقال اتهسن. قال اتر   ليها. ف ا   مها: قي . منها

 :وقال  هضهم . لنسي  األم  و رور 

 هي القنا ة فال مها وهت ملكان           لهو مل يههكن منها  ال رالههة الههبدا

 ه  را  منها  غيف الق ن والكفن وانظر ملن مل  الدنيا   مجهها          

                                                 
 
 .رواه الترمذي (   
2
 .متفق عليه (   
3
 .متفق عليه (   
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 :أن ال يستبد بالرأي : سادساا 

 ههب أا يتصههف املههدير املسههلم وخاصههة  نههد اتههاا  القههرارات اهلامههة  صههفة  

الشههورى فههال يكههوا مسههتبدان   رأيهه  و منهها  ليهه  أا يشههاور ويشههيع جههو املشههورخ الهه        

املرؤوسههه  يف رفهههع   ينههادد  ههها الهههدين القههويم ك فهههذا للشههورى وههه ليفان كههبيفان لهههدى     

لههالتهم املهنويههة ور ههاهم ومشههاركتهمك وقههد نههادى  ههها القههر ا الكههريم يف الهديههد  

َفهاْ ُف َ هْنُهْم َواْسهَتْغِفْر َلُههْم َوَشهاِوْرُهْم ِفهي        من املوا ع ك منها قول املوىل    وج  

 .5 اْلُ َتَوكِِّلَه اْلَ ْمِر َفِذَاا َ َ ْمَ  َفَتَوكهْ  َ َل  اللهِ  ِ اَّ اللهَ  ُيِ به

ملبهدأ   واأللاديا النبوية ال  ود و  ىل املشورخ ك يفخ ك     ا و بيقاوه   

مها رأيه  ألههدان أك هر     :  الشورى واسهة وما أدل  هل  ال  مهن قهول أ هي هريهرخ    

 .  مشهورخ ألصه ا   من رسول اهلل 

وسهههي  وخاصهههة فهنهههدما ال ينفهههرد اإلدارد  اتهههاا القهههرار  ههه  يل ههه    ىل مرؤ

. األمناء األقوياء ملشاوروهم يقوى الرأد ويسدد ويكوا أد    ىل اتك ة والصوا  

ك ههها يكسهههب  هههذل  الههه ام مهههن لولههه  مهههن املرؤوسهههه ك ويضههه ن مشهههاركتهم       

 .ووبنيهم للرأد ك ولرصهم  ل  يال  

. فرج  رج  ك ورج  نصهف رجه  ك ورجه  ال رجه      : النا  لاللة : قال اتسن 

وأمها الرجه  الهذد ههو نصهف رجه  فالهذد        .   الرج  فذو الرأد واملشورخ ف ما الرج

 .وأما الرج  الذد ليع  رج  فالذد ليع ل  رأد وال يشاور. ل  رأد ك وال يشاور 

                                                 
 
 ( .18 ) آية  -سورة آل عمران (   
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ال مهال أوفههر مهن الهقه  ك وال فقهر أ ظههم مهن اجلهه  ك وال ظهههر       : وقهال أ را هي   

شهارخ ف قيهق أا ال خييهب    وقي  من  دأ  االستإارخ ولنه   االست . أقوى من املشورخ

 . رأي  

 

 :وحمل د الوراق 

  ا اللهههبيب  اا وهفههرق أمهر            َفتَهَق األمههور مناظههرا ومهههشاورا

 وأخو اجلهالة يستبد  رأي           ف ا  يهتسف األمور خماطرا

 

 :أن يكون نصوحاا : سابعاا 

ن  سهداء النصهت ملرؤوسهي      ب  ل  املدير املسلم أا يكوا نصولان ويك هر مه  

 اا ر هههب يف اإلقهههالل مهههن األخ هههاء امل كهههن الوقهههوه  هههها ك و التهههالي فهههذاا مههها قلههه        

أخ ههاؤهم يادت  نتههاجيتهم ولقههتهم   نفسهههم ك وقههر هم مههن رئيسهههم ك وال امهههم  

ك  مساول من ل ب النصي ة  ن مرؤوسي  فقد جهاء   ل ك وقد لذر الرسول 

ما من  بد اسه  ا   : ) يقول  ل مسه  الن   ن مهق  قا: يف اتديا النبود 

ورود أا كسهههرى .  5(اهلل ر يهههة فلهههم حي هههها  نصههه    ال مل  هههد رائ هههة اجلنهههة     

أنوشرواا كاا ل  مهلم لسن الت ديب يهل   لت  فهاق يف الهلهوم ك فضهر   املهلهم     

يومان من  يف انب ك ف وجه  ف قد أنوشرواا  ليه  ك فل ها ولهي املله  قهال لل هلهم       

ملا رأيت  ور ب يف الهلمك : عل   ل   ر ي يوم كذا وكذا ظل ان فقال ل   ما

 !رجوت ل  املل   هد أ ي  ف لبب  أا أايق  طهم الظلم لاال وظلم 

 

 :أن يتحلى بصفة اإليثار : ثامناا 

                                                 
 
 .رواه البخاري (   
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 ههب أا يتصههف املههدير املسههلم  صههفة اإلي ههار و هههدم األنانيههة ك وأال يسههه   ىل   

مهن وراء اق الهات و راء مرؤوسهي  ك فهذا اله  حيهب         قيق املكاسب الشإصهية  

مهنوياوهم ك ويفقد ال قة    ك و منا  لي   سهناد  اتهق ألصه ا   والفضه  ألهله  ك      

واال هه اف لل  سههنه مبهها ألسههنوا ك واكههر الهه   نههد مههن هههو أ لهه  منهه  دوا أا  

وأال يقههدم مصههل ت  الشإصههية  لهه     . ينسههب اله هه  لنفسهه  ومل يكههن هههو فا لهه     

ة مرؤوسهي ك  ه   ك هها يههه ب املسهههلم لنفهههس  ينبغههي أا يههه ب لغهيف ك وقههههد        مصهل  

 الهههه  يف اتههديا الههذد روا  انههههع  ههههههن النهههه     ههه لههههنا الرسههههول الكههههريم  

والذد نفسهي  يهد  ال يهؤمن  بهد لته  حيهب جلهار  أو قهال ألخيه  مها حيهب            : ) قال

د التكر طهامان ك يفان ك فهرأى سه ا ان يف   ويروى أا  املسور ا ن خمرمة ق. 5(لنفس  

أال أراني كره  ما ينفع املسل ه ؟ فآىل أا ال ير ت فيه   : اخلريف فكره  ك فقال 

جه ا  اهلل  : شياان ك فه خرب  هذل    هر  هن اخل ها  ر هي اهلل  نه  فقهال له    هر           

 .خيفان 

يبيهه   وكاا ات اف  ن دينار قد  ها طهامان  ىل البصرخ مع رجه  وأمهر   أا   

يوم يدخ   سهر يوم  ك ف وا  كتا ه   نهي قهدم  البصهرخ فوجهدت ال ههام منقصهان        

 نه  قهد   : ف بست  ك ف اد ال ههام فهايددت فيه  كهذا وكهذا ك فكتهب  ليه  ات هاف         

خنتنهها و  لهه  نههالف مهها أمرنهها   هه  فههذاا أوهها  كتهها ي فتصههدمق جب يههع الهه        

 . اا فهل  ال  فليت  أسلم ك ال  ن مثن ال هام  ل  فقراء البصرخ 

 

 :أن يكون ذا كفاءة وعلم : تاسعاا 

ال هد وأا يكههوا املهدير املسههلم  له  درجههة  اليهة مههن الكفهاءخ اإلداريههة والهلههم      

  لوال اله   ك    يه    ل  ون ية ال  يف نفس  ك ال  أا شههور املرؤوسهه أا   

                                                 
 
 .رواه مسلم (   
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داد رئيسهههم  لهه  قههدر كههبيف مههن الكفههاءخ والهلههم ك سيشهههرهم  االط انههاا ك وسههت   

لقههتهم  هه  وطهها تهم لهه  ك أمهها  ا كههاا  ههيف الهه  فقههد يستصههغرون  ويستصههغروا   

وقهد  هه القهر ا الكهريم  ه ا الهلهم والكفهاءخ        . اله   واملساولية اله  أوكه   ليهها    

قلهْ  َههْ    متهي  أصه ا ها  ن  يفهم الذين اليت تههوا   ههاك يقهول املهوىل  ه  وجه        

 . 5 لهِذيَن ال َيْهَلُ وَا ِ نََّ ا َيَتَذكهُر ألوللو اْلَ ْلَباِ َيْسَتِود الهِذيَن َيْهَلُ وَا َوا

 

 :أن يكون حكيماا وفطناا : عاشراا 

ال د أا يتصف املدير املسلم  ه ا يكهوا اكيهان ف نهان ولكي هان ك فهذاا مها أدر         

املرؤوسوا أا رئيسهم يت تع  هذ  الصفة يادت لقهتهم  ه ك  وياد اهت هامهم  اله ه      

 لهه  اإلوقههاا والت يهه  واإل ههداه ك وقههد  ههه لنهها القههر ا الكههريم أا الههذد       ولرصهههم 

ُيهْؤِوي   يت ي   اتك ة يكوا قد أووي خيفان كه يفان ك يقهول اتهق سهب ان  ووههاىل      

اْلِ ْكَ َة َمْن َيَشهاُء َوَمهْن ُيهْؤَت اْلِ ْكَ هَة َفَقهْد ألوِوهَي َخْيهران َكهِ يفان َوَمها َيهذَّكهُر ِ لهها ألوللهو             

ْلَ ْلَباِ ا
4 . 

ولك تهه  وف نتهه   ههب أا ال وههؤدد  ىل  ههرور  ووكههرب   لهه  مرؤوسههي  ومههن    

ومن الواجب أا يبتهد  ن اهلالة ملنصب  وموقه  أيهان كهاا يف   . لول  من الهامله 

املنظ ههههة ك وأا خيفهههها جنالهههه  ملرؤوسههههي  ك وأا يهههههيت  يههههنهم ومههههههم  كهههه  ود         

مها نقصه  صهدقة    : ) قهال   رسهول اهلل  فهن أ ي هريرخ ر ي اهلل  نه  أا  . وووا ع

 .  5(من مال ك وما ياد اهلل  بدان  هفوظ  ال   ان ك وما ووا ع ألُد هلل  ال رفه  اهلل 

ورأى . مهها وكههرب ألههد  ال مههن الههة  ههدها يف نفسهه  : وقههال األلنههف  ههن قههيع 

وال جهلهه  ك جهلهه  اهلل م لهه  يف نفسهه  : فقههال . رجهه  رجههالن خيتههال يف مشههي   

                                                 
 
 ( . 8) آية  -سورة الزمر (   
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2
 ( .268) آية  –سورة البقرة  
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هههو مبالهه   ههن دينههار و  ههن أ ههي صههفرخ  ومههر  ههها أوالد املهلههب  .  نفسههيم لهه  يف

  ل  يا    لو ورك  هذ  اخليالء لكاا أمج: يتبإ  يف مشي ك فقال ل  مال 

و خههر    كك أولهه  ن فههة مههذرخأ رفهه  مهرفههة جيههدخ: قههال. فقههال أو مهها وهههرف  . 

  ها كهاا    وكهف  قذرخ ك وأن   ه ال      الههذرخك فه رخ  الفته  رأسه     جيفة 

  كولسهههب  مهههن رايلهههة وسهههلب الرياسهههة     كوقهههال ال يهههدوم امللههه  مهههع الكهههرب   . يههه  ل

: وأ ظم من ال  أا اهلل وهاىل لرم اجلنة  ل  املتكهربين فقهال وههاىل      .والسيادخ

 ْلَهاِقَبهةل  ِوْلَ  الدَّاُر اْلآِخَرخل َنْ َهللَها ِللهِذيَن ال ُيِريُدوَا ُ للومان ِفي اْلَ ْرِض َوال َفَسادان َوا

 .واهلل اهلادد للهباد. فقرا الكرب  الفساد.  5 ِلْلُ تَِّقَه
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 االنحراف الوظيفي

 
 
 

 ا الههنفع البشههرية يه يههها اخل هه  والنسههيااك واوبههاه الشهههوات والوقههوه يف   

ولذل  لهذرنا املهوىل  ه  وجه      . الشبهات وال ل  واالحنراف  ن ال ريق املستقيم

 .الحنراف واوباه اهلوى وطريق الضاللة من الوقوه يف م الق ا

  والوظيفة سواء  كان   امهة أو خاصهة ههي أمانهة قهد أؤمتهن  ليهها املوظهف        

املسههلمك ووجههب  ليهه  أا يههؤدد لقههها ويرا ههي واجباوهههاك لكههن الواقههع املشهههود تههال  

النهههها  يظهههههر التههههوره البسههههي  واالهت ههههام الضهههههيف  قههههوق الوظيفههههة الهامههههة  

ويف هههذا الفصهه  مههن هههذا . مههه  أشههكال االحنرافههات املتهههددخواخلاصههة ك ممهها ينشهه  

الكتيب نلقي الضوء  ل  أ ري االحنرافات ال  يغف   نها املوظفوا ك وقهد يقهع يف   

 . فإها الك يفوا جهالن و فلة واوباه هوى 

 

 ما هو االنحراف الوظيفي ؟

 كهههن وهريهههف االحنهههراف   نههه  كههه  سهههلو  ي وهههب  ليههه  انتهههها  للقهههيم       

ييف الهه   كههم سههيف افت ههع ك سههواء كانهه  هههذ  القههيم واملهههاييف مهلومههة أو  واملههها

والفهههه  املن هههرف ي وهههب  ليههه   تهههاق األاى والضهههرر  هههاآلخرين      .  هههيف مهلومهههة  

 .وممتلكاوهم اخلاصة والهامة 
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ويتضهههت مهههن ههههذا التهريهههف أا االحنهههراف الهههوظيفي قهههد يكهههوا انتهاكهههان         

م  القة األفراد  هضههم  هبها ك أو  هضههم    للقوانه والقوا د واللوائت ال   ك

 املنش خ الهامة أو اخلاصةك أو يكوا االحنراف انتهاكان للههادات والقهيم والتقاليهد    

الهههه   كهههههم  القهههههة األفههههراد  هضههههههم  هههههبها أو  هضهههههم  الهههههه نش خ أو البياهههههة    

 .االجت ا ية ال  يهيت فيها الفرد او السلو  املن رف 

 

 
 أنواع االنحراف
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االحنرافات : و كن أا وقسم مظاهر االحنراف الوظيفي  ىل أر هة أنواه هي

. التنظي يةك واالحنرافات السلوكيةك واالحنرافات املاليةك واالحنرافات اجلنائية

 :وسنستهر ها وبا ان في ا يلي 

 

 

 

 
 

 :االنحرافات التنظيمية : المجموعة األولى 

 

ت التنظي ية ول  املإالفات ال  وصدر  ن املوظف ألناء يقصد  االحنرافا

 :و ديت  ملهام وظيفت  وال  وتهلق  صفة أساسية  اله   وانتظام  ك ومن أه ها 

 :عدم احترام وقت العمل ( 1

هنا  صور خمتلفة لهدم ال ام وق  اله ه  الرمسهي للوظيفهة يف  البيهة     

ظر دائ ان  ىل ال من وكم ق هع مهن   الق ا ات منها نظرخ املوظف  ىل الكم فهو ين

السا ات وكم  قي ل  لت  يهود  ىل من ل   صرف النظر   ا قدمه  مهن  نتهاف أو    

أو مبهنهه  أا املوظههف قههد يتهه خر يف اتضههور لله هه  وقههد يبكههر يف مغادروهه  ك  .   هه  

و اا كهههاا هنههها   هههب   دارد شهههكلي فههههو يههه وي يف املو هههد وينصهههرف يف املو هههد         

يه   ك فيكوا قارئان جلريدخ ك أو مستقبالن له وار  ك أو أنه  ينتقه     الرمسي ك ولكن  ال 

من مكتب  ىل مكتب ك ومن  دارخ  ىل أخهرى لل هديا مهع الههامله يف مكهاا اله ه        

وهذا ما يؤدد  ىل  دم االلت ام  ت دية األ  ال ألنهاء سها ات   . لتبادل  خر األخبار 

تهاف ووهدهور مسهتوى اخلهدمات     اله   الرمسية ك والذد ي وب  ليه  ا فهاض اإلن  

 .الهامة و خفاق املنشآت
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 :امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه ( 2

من أو ت صور امتنهاه املوظهف  هن أداء اله ه  امل لهو  منه  ههو رفضه   هن          

أداء اله   املكلف  ه  مهن قبه  رؤسهائ  ك أو االمتنهاه  هن القيهام     هال وظيفته  أو          

و كن  رجاه أسهبا  انتشهار   . يت أو الت خيف يف أدائها مباشروها  ل  حنو  يف ص 

هههذ  الظههاهرخ  ىل  ههدخ  وامهه  لههه  مههن أ ريههها ا فههاض األجههور الهه  حيصههلوا        

 ليها ك وال  ال وتناسب مع افهود الاليم إلياي األ  ال امل لو ة مهنهمك أو  ياهة   

 .ولّلها اله   احملب ةك أو وفاقم املشكالت لدى املوظفه دوا مواجهتها 

 

 :التراخي ( 3

 ي  مهظم الهامله  ىل ال اخي والتكاسه  ك وال حيضههم  له  اله ه   ال     

ولهذل   . اتهاف  املادد أو الصاحل الشإصي من جههة أو اخلهوف مهن جههة أخهرى      

فهم يستهدفوا يف   لهم  ذل أق  جهد مقا   أكهرب أجهر ك أو  له  األقه  ونفيهذ      

ة الذد يبهد املوظف  ن لد اخل ر كالفصه   اتد األدن  من مت لبات الوظيف

 .أو اإلنذار أو اخلصم املادد 

 

 :عدم االلتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء ( 4

ورجهههع ههههذ  الظهههاهرخ نتي هههة لهههبها التصهههرفات الههه  قهههد  ارسهههها  هههها 

الرؤساء  ل  املوظفه ك م   لرماا املوظف من  الوخ أو مكاف خ وش يهية مه الن ك  

وقههد يههؤدد الهه   ىل  صهها ة املوظههف  الهدوانيههة  .  قيههات واتههواف  أو متييهه  يف ال

جتا  رؤسائ  و دم  طا ة أوامرهم ك و دم ال امهم والب ا  هن املنافهذ واأل هذار    

 .لهدم ونفيذ أوامرهم وااللت ام  تهلي اوهم 
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 :السلبية ( 5

وهههو جنههو  املوظههف  ىل  ههدم   ههداء الههرأد والالمبههاالخ ك وال  يهه  للت ديههد    

والت ههور واال تكههار ك ويههه ف  ههن املشههاركة يف اتههاا القههرارات ك األمههر الههذد يصهه     

ومههن الهه  .  ههاملوظف  ىل لههد القنا ههة  تلقههي التهلي ههات مههن  ههيف  دوا مناقشههة    

أيضهههان االنه اليهههة ك وههههي  هههدم ر بهههة  هههها املهههوظفه يف التههههاوا مهههع يمالئههههم يف   

وصهال  هاألفراد اآلخههرينك   اله ه ك و هدم وشهه يههم لله ه  اجل ها ي ويت نبههوا اال    

 .وال يريد الفرد منهم االروباط   د شإة  خر

 

 :عدم تحمل المسئولية ( 6

قههد يل هه  املوظههف  ىل خاولههة جتنههب املسههاولية ويظهههر الهه  مههن خههالل         

 ويهههه  األوراق مهههههن مسهههههتوى  دارد  ىل مسهههههتوى أقههههه  أو الههههههكع للتهههههر  مههههن      

جبانهب التفسهيف الضهيق للقهوانه     . ة االمضاءات والتوقيهات لهدم     املساولي

والقوا د لت  ال يت    املوظف مساولية أد اجتهاد أو وفكيف   دا ي قهد ي وهب   

 ل  ال  استفادخ  دد قلي  من  ها هذ  القوانه جبانب لصهول النها   له     

 .أق  فائدخ 

 

 :إفشاء أسرار العمل ( 7

نظ ههة أو األسههرار  يقصههد  هههذ  الظههاهرخ أا يقههوم املوظههف  ذفشههاء أسههرار امل      

اخلاصههة  ههاألفراد املتصههله  املنظ ههة سههواء مههن األفههراد الهههامله  ههها أو   الئهههاك    

. فيقوم املوظف  ذطاله اله ال  ل  التقارير السرية ال  كتبها الرؤساء  شه نهم 

فههو  ههذا اله هه  يفقهد ههذ  التقههارير سهريتها وي يهد مههن درجهة االلتكها  والنهه اه         

أو يههدلي  ههها املههوظفه  .  ا مهها كتههب يف هههذ  التقههارير   ههه الهامهه  ورئيسهه   شهه 

 بيانات خاطاة أو  يف مؤكدخ  ىل مندو ي وسائ  اإل الم وال  قهد ي وهب  ليهها    
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 ههرر  املنظ ههة أو قههد يقههوم أيضههان  ههها مههوظفي البنههو   هه ا يصههر  للغههيف  ههرقم       

 .مدخرات ألد األفراد ك أو مهلوماو  املالية اخلاصة ك أو حنو ال 

 

 

 

 

 

 :االنحرافات السلوكية : المجموعة الثانية 

 

ويقصههد  االحنرافههات السههلوكية ولهه  املإالفههات اإلداريههة الهه  يروكبهههها        

 :املوظف الهام ووتهلق مبسلك  الشإصي ووصرف  ك ومن أه ها 

 

 :عدم المحافظة على كرامة الوظيفة ( 1

  ومههن هههذ  األفهههال  لهه  سههبي  امل ههال اروكهها  املوظههف لفههه  فا ههت خمهه         

 اتياء يف أماكن اله   أو خارف مكاا اله   ك أو اسهته ال املإهدرات واملسهكراتك    

 .أو االستغالل أو التورط يف جرائم شرفية 

 

 :سوء استعمال السلطة ( 2

قهد يهه   املوظهف شههيء مهن اتريههة يف ممارسهة سههل او  ليقهرر اختيههار  مهها      

يهههة فهههذاا احنهههرف  يهههرا  خققهههان للصهههاحل الههههامك ويسههه   الههه   السهههل ة التقدير   

املوظف يف ممارسة ههذ  السهل ة  هن  ايهة املصهل ة الهامهة وقهام  اله ه   قيقهان          

وقهههد . لبا ههها  خهههر كهههاا وصهههرف  مشهههو ان  هيهههب االحنهههراف يف اسهههته ال السهههل ة   

يستغ  هذ  السل ات التقديريهة لت قيهق مهآر  شإصهية لصهالبها  له  لسها         
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ساءخ استه ال السهل ة يف صهورخ   فقد يل    ها املوظفه  ىل  . املصل ة الهامة 

وقديم اخلدمات الشإصية ووسهي  األمور وجتاوي ا تبارات الهدالة املو و ية يف 

منت أقار  أو مهارف املساوله مها ي لهب مهنهم مهن أجه  التفهاظهم مبناصهبهم ك        

فهو  ل  استهداد التاا قرارات وهيه ملن هم أص ا  لظوخ  نهد مسهاول أكهرب    

سهاول  اختيههار الشإصهية الضهههيفة وليسه  القويههة ك سهها د أو    منه  ك أو يقههوم امل 

 .نائب ل  لت   كن السي رخ  لي  و قائ  يف موقه  

 :المحسوبية ( 3

وي وههب  لهه  انتشههار ظههاهرخ احملسههو ية شههغ  الوظههائف الهامههة أو اخلاصههة    

  شإهههها   ههههيف مهؤههلههههه ممههها يهؤلههههر  ههههل  انهإههههفاض كفهههاءخ اإلدارخ يف وقهههديم    

وييادخ اإلنتاف ك وهذا ما دفهع  هها الهدول  ىل منهع احملسهو ية ووسهائلها        اخلدمات

 .املإتلفة يف وشريهاوها اخلاصة  ند التهيه يف الوظائف اتكومية و يفها 

 

 :الوساطة ( 4

يل هههه  املوظههههف اإلدارد للوسههههاطة يف لالههههة النههههد  أو النقهههه  أو ال قيههههة أو  

يستإدم  ها الهامله الوساطة شهكالن  و. الهالوخ أو  ر اء رئيس   لي  يف اله   

ووهد هذ  الظهاهرخ منتشهرخ يف افت ههات الناميهةك ويف     . من أشكال وبادل املصاحل 

 ههادات  ههها هههذ  افت هههات وتفشهه   ىل اتههد الههذد وهتههرب لقههان ل البههها ومههن      

 !.قصَّر يف وقد ها كاا خمروم املروءخ 

لههه  ههههي مهونهههة  لههه  اخلهههيف    وخيلههه  النههها   ينهههها و هههه الشهههفا ة أو الشهههفهة ا   

ومسا دخ اآلخرين  ل  قضاء لوائ هم في ها ال يضهر ألهدان وال يتههدى  له  لهق       

 .ألد

 

 :االنحرافات المالية : المجموعة الثالثة 
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ويقصد  ها ول  املإالفات املالية واإلدارية ال  وتص   سيف اله   املنوط 

 : املوظف ك ووت    هذ  املإالفات يف 

 :لقواعد واألحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة مخالفة ا( 1

 كههم كهه  منظ ههة  داريههة   و ههة مههن القوا ههد واأللكههام املاليههة الهه            

ووتفههق مههع القوا هد واأللكههام املاليههة اله  نههة  ليههها   ك وتوافهق مههع طبيهههة   لهها   

فذنه   القانوا ك و ندما خي  املوظهف  هن اوبهاه م ه  ههذ  القوا هد واأللكهام املاليهة         

م ال اله  األلكهام املاليهة اله      . يكوا  ذل  اروكب احنرافان حياسب  لي   داريان 

وههنظم   ليههات املإههايا واملشهه يات وقوا ههد امل ايههدات واملناقصههات وورسههية الهقههود     

 .و يفها 

 :مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية ( 2

 اتسههها ات واملسهههتندات   وحيهههدث  نهههد  هههدم موافهههاخ جههههاي الرقا هههة املاليهههة    

اخلاصة  املنظ ة أو  دم الرد  ل  ماللظاو  أو مكاوباو  أو ما ي لبه  مهن  يانهات    

فذا هذا .  دوا مربر أو  ذر مقبول مما يهوق     هذا اجلهاي ويؤلر  ل  فا ليت 

 .يهترب احنرافان  داريان يروكب  املوظف املساول  ن ال  

 :فرض المغارم ( 3

وظف  تسإيف سل ة وظيفت  لالنتفاه من األ  ال املوكولة ووه  قيام امل

 ليهههه  يف فههههرض اإلوههههاوات  لهههه   ههههها األشههههإا  أو اسههههتإدام القههههوخ البشههههرية       

اتكوميههة مههن اله ههال واملههوظفه يف األمههور الشإصههية يف  ههيف األ  ههال الرمسيههة   

 .املإصصة هلم 

 :اإلسراف في استخدام المال العام ( 4

تلفة أك رها انتشهاران اجتها  أ لهب القهائ ه  له       وي خذ أشكاالن وصوران خم

األجهههه خ  ىل وبديهههد األمهههوال الهامهههة يف اإلنفهههاق  لههه  األ نيهههة واأللهههاث والرواوهههب    
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فضههالن  ههن  . املدفو ههة  ههال   هه   لهه  لشههد السههكروارية وأجههه خ الهالقههات الهامههة     

فههالت املبالغهة يف اسههتإدام السهيارات يف األ ههراض املن ليهة والشإصههية و قامهة ات    

ال فيهية واإلنفاق  بهذخ  له  الد ايهة واإل هالا والنشهر يف الصه ف وافهالت يف        

 .مناسبات التهاني والتهايد والت ييد والتوديع لكبار املساوله متلقان ونفاقان 

 

 

 االنحرافات الجنائية: المجموعة الرابعة 

 

 :ظف ما يلي ومن أك ر صور االحنرافات اجلنائية ال   كن أا يقع  ها املو

 :الرشوة ( 1

وهي داء ينتشر يف ك  املستويات اإلداريهة يف الق هاه الههام واخلها  ك ممها      

يههؤدد  ىل اإلخههالل  هيبههة الوظيفههة ك ومهها  ههب أا يت لهه   هه  األفههراد مههن شهههور          

ك ا وؤدد الرشوخ  ىل  هدار مبدأ اخلدمة الهامهة  .  اهليبة واالل ام حنو الدولة 

 .اخلا  وخل  يف منو الق اه 

َوال ونظران خل ورخ هذ  الظاهرخ فقد لرم اإلسالم الرشوخك فقال    وج  

َوهههْ كلللوا َأْمهههَواَلكلْم َ ْيهههَنكلْم ِ اْلَباِطهههِ   
لههههن اهلل : ) أنههه  قهههال   و رود  هههن الهههن   . 5

مهن شهفع شهفا ة لهيفد     : ك و ن ا هن مسههود ر هي اهلل  نه  قهال       4(الراشي واملروشي 

فقيه  له  مها كنها     . ع  ها ظل ان ف هدد ل  فقب  ك فذل  الس    ها لقان ك أو يدف

أمها  قا هها يف   . قال األخذ  ل  اتكم كفهر  . نرى الس    ال األخذ  ل  اتكم 

الدنيا فقد ور   ديد  لولي األمر يقدر  ملا يرا ي في  ظروف ال ماا واملكاا وما 

 .حيقق املصل ة الهامة 

                                                 
 
 ( .88 ) آية  -رةسورة البق(   
2
 (.هو الذي يمشي بينهما: والرائش) وزاد أحمد. رواه الخمسة إال النسائي(  
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 :اختالس المال العام ( 2

أشهههكاالن خمتلفهههة منهههها قيهههام  هههها اجلبهههاخ  ت صهههي  أمهههوال  هههيف      وي خهههذ

أو نهههب . مسههت قة  هضههها مههن قبيهه  الرسههوم أو الغرامههات أو الهوائههد أو الضههرائب   

خ ينة املنش خ أو سهرقة خماينهها  واسه ة املسهاوله  نهها ك ومهاجلهة اله   قيهود         

ب مهههن دف يهههة وو ويهههر ووقيههههاتك أو قهههد يهههتم االخهههتال   هههن طريهههق  ويههه  جانههه    

 اإل ههههافة  ىل مهههها سههههبق فقههههد يههههتم  . املشهههه يات أو امل تلكههههات  ىل ملكيههههة خاصههههة  

االخهههههتال  يف صههههورخ مهههههبالغة  ههههههها املوظهفهههههه يف  ديههههد مهههههصاريف اإلقامههههة   

واالنتقههههاالت يف املهههههام والسههههفريات جبانههههب اسههههتغالل  ههههها املههههوظفه للهههههواوف  

 .راض شإصية  تة والربيد والسيارات واألدوات املكتبية اتكومية أل 

 :التزوير ( 3

و    الت وير يف احملررات الرمسية ا تداء  هيف مباشهر  له  سهل ة الدولهة      

واإلدارخ واملنش خ ال  يههرب  نهها ههذا النهوه مهن احملهررات ك فقهد حيهدث الت ويهر يف          

أوراق ووليق ألد الهقود ك أو يف خا ر اجللسات أو اتكم ك أو حيدث يف كشوف 

 . أو املروبات واملكافآت واتواف  و يفها ال قيات ك

 

ولرصههان مههن املسههاوله يف هههذ  الههبالد  لهه  اسههتقامة أمههور الوظيفههة الهامههة         

وخاصرخ الفساد اإلدارد جب يع صور  وأشكال  والقضاء  ل  مظهاهر االحنهراف   

الوظيفي ك فقد خصص  الدولة خ ان هاوفيان  انيان للتبلي   هن ههذ  املإالفهات    

افههات الوظيفيههة ك والهه  لل ههد منههها والقضههاء  لهه  مظاهرههها والتواصههي   واالحنر

   0885444888:  ل  نبذها ورفضها ك وهذا اهلاوف افاني هو 

 

نسههه ل املهههوىل أا يلهههه نا اتك هههة والصهههوا ك وأا  ههه ل لنههها األجهههر    :وختامررراا 

مهها واخلههيف وال ههوا ك وأا ين ينهها مههن املسههائلة والهقهها ك وأا  ههه    لنهها وقولنهها و   



 أخالقيات الموظف 

 

45 

خ هه  يههدانا ل ههة لنهها يههوم فصهه  اخل هها ك وأا يغفههر لنهها ولوالههدينا يههوم الهههرض     

 .واهلل املوفق. واتسا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولقوق نشر  متالة لك  من . هذا الكتا  يويه  انان وال يباه 

يريد التربه   با ت  ونشر  يف أد وسيلة مناسبة ملو وه 

املؤلف  ل   الكتا  ك و كن اتصول  ل  اإلاا  ذل  من

 :الهناوين اآلوية 

  55441الرم  الربيدد  – 99770     –الرياض   

 85/  4544945فاكع 

 84/  5044474فاكع  – 0490     –القصيم 
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