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َملخص البحث: 
يتحدث هذا البحث عن األخالق القويمة التى يجب أن يتحلى بها الموظف والتى تتمثل في ) الحفظ ،العلم ، 

 القوة ، األمانة (

كما يبين البحث األخالق الذميمة التى يجب على الموظف أن يتخلى عنها والتى تتمثل في ) التضييع ، 

 الجهل ، العجز ، الخيانة (

 ئج من أهمها ما يلى :وانتهى البحث الى عدة نتا

ها د بعضُ ول   : يُ السَّقيمةميمة األخالق الذَّ  كما أنَّ ، ها بعضا  د بعضُ ول   : يُ الُمستقيمةاألخالق الحميدة أنَّ  -1

 .بعضا  

أنَّ معالي األخالق تول  د في قلب الُموظَّف استشعاره بالمسؤوليَّة وأنَّه ُمؤتمٌن وُمحاسٌب عليها، وسفساف  -2

ن في صدره حمل أمانٍة ثقيلٍة تنوء بحملها السَّماوات واألرض والجبال.  األخالق تُهو  

في القُدوة الُمستحسنة، حيث  أنَّ الله جمع معالي األخالق في األُسوة الحسنة؛ وأودع أشراف األُمور -3

ته إلى التَّأسي بمحاسن شمائله وُهداه  .أثنى على نبي  ه صلَّى الله عليه وسلَّم وزكَّاه، ثُمَّ أرشد أُمَّ

يادة فيرتقي أربابها إلى محاسن األُمور  -4 أنَّ تتميم األخالق وتحسين السَّجايا يدلُّ على أنَّها قابلةٌ للز  

ضةٌ للنُّقصان فيشقى أصحابها بمساوئ وأشرافها، وُمالحظة ا باع يُرشد إلى أنَّها ُمعرَّ يم وُمعالجة الط   لش  

 السُّلوك وسفسافها.

أنَّ أشراف األخالق ومعالي األُمور في بهجتها وُحسنها ذوات أفناٍن، لكنَّها قد تتبدَّل أو تتغيَّر بحسب ما  -5

ٍق من األخالق إال له مقاٌم معلوٌم، وهو المقام الذي تستلطفه يُقابلها من إنساٍن أو زماٍن أو مكاٍن، فما من ُخلُ 

 النُّفوس وتُدركه الفُُهوم.

باع  -6 يم العمليَّة؛ ومعالي الط   أنَّ محاسن األخالق الوظيفيَّة؛ وأشراف السَّجايا المهنيَّة؛ وصالح الش  

والسَّجايا  ومنشأ جميع األخالقة؛ واألمانة، الحفظ؛ والعلم؛ والقُوَّ  :ىإال عل ار قيام ساقهتصوَّ ال يُ الحرفيَّة: 

باع  يم والط   ذائال التي هي من عالمات–والش    أضدادهامن  -الوظيفيَّة والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة لرَّ

 : التَّضييع؛ والجهل؛ والعجز؛ والخيانة.األربعة

ة- ةوَّ القُ ب فسالنَّ  اعتدال أنَّ  -7 معالي األُمور ومحاسن  :هد منيتولَّ  -إيمانها الذي ُهو ثمرةٌ من ثمار قُوَّ

الذي ُهو أثٌر من آثار ضعف -جز العبفس النَّ  اختاللد من ويتولَّ الحفظ والعلم واألمانة،  األخالق؛ من

 ؛ من التَّضييع والجهل والخيانة.األخالقومساوئ  مورسفساف األُ  :-إيمانها

 :الكلمات الدالة

 الوظيفى ()معالى ، سفسافها ،األداء ،  
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 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
ُرنروأ فنفسننام ومنن ئني أعاا فامالننا،  إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله منن 

 من يهده الله فال مرضلَّ له، ومن يرضلل فال هادي له.
 .وفُهدر فْن ال إله إال الله وحده ال ُريك له، وفُهد فنَّ مرحمَّداً ابده وأئوله

ل م ظنَ ﴿ و أ نت مَمُّس  ت م ظت نََّإ الََّ َآم ن ظا َات َّق ظا َاللَّه َح قََّت  ق ات ه َو الَ  َ﴿. (1)﴾ي اَأ ي ُّه اَالَّذ ين  ي اَأ ي ُّه اَالنَّاس 
ه م   اَر ه   االَا ن   َم  ِ و ه ه   اَو ب    َّ ه   اَ ن   ل   ق َم  َو اح   د ةوَو خ  ث ِ  رااَو ن س   ا َََات َّق   ظا َر بَّك   م َالَّ  ذ يَخ ل ق ك   مَم    نَن َّف    و ك 

َك ان َع ل ِ ك م َر ق ِباا َآم ن ظاَات َّق  ظاَ﴿. (2)﴾و ات َّق ظا َاللَّه َالَّذ يَت س ا ل ظن َب ه َو ال ر ح ام َإ نََّاللَّه  ي اَأ ي ُّه اَالَّذ ين 
اَ) س د يدا َل ك  م َذ ن  07اللَّه َو ق ظل ظاَق  ظ الَا ِ ف  ر  َأ ع م  ال ك م َو ي   َل ك  م   ْ ِ  اَاللَّ ه َو ر س  ظل ه َ(َي ص  ل  ظب ك م َو م  نَي 
ِااَع ظ ِماا ِ َف  ظ  َف ا  .(3)﴾ف  ق د 

 :فما بعد
وقوانينه التي ال تتغيَّر وال تتبدَّلم وقوااده الكرليَّة المرطَّردة المرنضبطة التي  إنَّ من نواميس السُّلوكف

ميمنة األخنالق ال َّ  كمنا فنَّ ،  ها بعضناً بعضر د ول أ : ير المرستقيمةاألخالق الحميدة ال تزول وال تتحوَّل: فنَّ 
 .ها بعضاً د بعضر ول أ : ير السَّقيمة

                                 
 .102( ئوأة آل امران: اآلية 1)
 .1( ئوأة الن أساء: اآلية 2)
 .01-00( ئوأة األحزاب: اآليتان 3)
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مٌن ومرحائنٌ  الننا مننا فنَّننه مرننيتائتشننعاأه بالمسنيوليَّة و المروظَّن   فنني قلنن  دول أنخننالق تاأل فمعنالي
د إليه من وظيفة بحملهنا السَّنماواا  تننوء ثقيلنة   ل فماننة  حمن ئفساف األخالق ترهو أن في صندأه، و ورئ أ
َ﴿قنال اللنه تعنالا: ، خفيفنة وترريه فنَّهناواألأض والجبال  َو ال ر    ْ  ن اَال م ان  ة َع ل  سَالسَّ م او ات  إ نَّ اَع ر 

َك ان َي ل ظمااَه ه ظالَا نس ان َإ نَّه  ه اَو ح م ل ه اَاإل  ن   َم  ف ق ن  ل ن  ه اَو أ ش  م  َأ نَي ح  َف أ ب  ِ ن  ب ال   .(4)﴾و ال ج 
خننننالق سفسنننناف األب فنننني وظيفتننننه اً وصننننوف: كننننان مفمتننننا مننننا اكتننننن  المروظَّنننن   ال ُّلننننمر والجهننننلر 

، خالق القوينمةمعالي األب في فداء امله اً تحل أي، ومتا ما تدثَّر برداء العدل وإزاأ العلم: كان مر ال َّمينمة
 العاملون الحرفَّاظ العرلماء.فيرنزَّه ان ال ُّلم: المروظَّفون األقوياء األرمناء، ويربرَّف من الجهل: 

َ﴿فننإاراء المروظَّنن  القننوي أ األمننين: ُنناء فنني مرحكننم الكتنناب المربننين:  اه م اَي   اَأ ب      َإ ح   د  ق ال     
َال ق ظ يَُّال م ِنَ  ت أ ه ر ت  َاس  َم ن  ر    ِ ر ه َإ نََّخ  ت أ ه   .(5)﴾اس 

َق ا﴿ح العامل الحفيظ العليم: ُاء في آيأ ال  أكر الحكنيم: دْ وم   َال ر    ع ل ن يَع ل سَخ ز آئ ن  َاه  ل 
 .(6)﴾إ ن  يَح ف ٌِظَع ل ِمٌَ

ننيانة: وهنني فن يتحلَّننا المروظَّنن  بحليننة  فهنن ه فأبننص فوصنناف  تنندلُّ الننا متننين الد أيانننة وأصننين الي أ
 الحفظ والعلم والقروَّة واألمانة.

                                 
 .02( ئوأة األحزاب: اآلية 4)
 .26( ئوأة القيص: اآلية 5)
 .55( ئوأة يروئ : اآلية 6)



 

055 

 

علننم فنني ئننريرتهم والحفظ بننالإال ألنَّننه منعننوٌا  :مسننيرتهمعننالي األخننالق فنني ب مننا زرك أنني  مروظَّنن ٌ ف
 في ئيرته. انةمواأل ةوَّ قر وموصوٌف ك لك بال
ئفسنناف مننا ائننترهجن مننن  األأبعننة القويمننة النَّفيسننة: معننالي األخننالقمننن  آنفنناً  وضنندُّ مننا تقنندَّ 

 األأبعة ال َّميمة الخسيسة. األخالق
عامننل بننالعلم الرَّفيننص: فوصنن  المروظَّنن  بحفننظ العمننل: يرقابلننه وصننفه بالتَّضننييص والزَّلننل، ووصنن  ال

دَّة البأس: يقابله وصفه بالعجز وخ و أ الننَّفس،  يقابله وصفه بالجهل الوضيص، ووص  القائم بالقروَّة ُو
 ووص  المركلَّ  بخيلة األمانة: يقابله وصفه بضد أها وهي الخيانة.

ند لتعلنيم األماننة: داللنة فأبناب الفطنر المرسن تقيمةم وهداينة فصنحاب وإنَّ من فمانة التَّعليمم المرُر
ننننليمة معرفننننة فثننننر و ، قينننننممرستال فنننني األداء الننننوظيفي أ  األخننننالق الرَّفيعننننة م لمعرفننننة فثننننر معنننناليالعرقننننول السَّ

 .قينمسَّ ال في األداء الوظيفي أ  األخالق الوضيعة ئفساف
 ومبحثْين وخاتمة ، وتفاصيل ذلك الا النَّحو اآلتي: وتمهيد   وقد قسَّمت البحث إلا: مرقد أمة  

 :أوالا:َم قد  مةَالبح 
 وتتناول: فاتحة البحثم وخرطَّته.

 :التَّمهِدثانِاا:َ
يم العمليَّة والط أبنا  الحرفيَّنةم ومنالك ذلنك ويتناول: منشأ  األخالق الوظيفيَّة والسَّجايا المهنيَّة والش أ

 كرل أه.
َ:وأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفي َ معاليَالخالقَثالثاا:َالمبح َالوَّل:َ
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ويتناول ه ا المبحث: األخالق القوينمة التي يج  التَّحل أي بها، وتحت ه ا المبحث المطال  
 األأبعة اآلتية:

َ: الحفظ.المِلبَالوَّل
 : العلم.المِلبَالثَّاني
َ: القروَّة.المِلبَالثَّال 

 : األمانة.الرَّاباالمِلبَ
َ:وأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفي َ سفسافَالخالقَح َالثَّاني:َرابعاا:َالمب

ويتنننناول هنننن ا المبحنننث: األخننننالق ال َّميننننمة التنننني يجنننن  التَّخل أننني انهننننا، وتحنننت هنننن ا المبحننننث 
َالمطال  األأبعة اآلتية:
َ: التَّضييص.المِلبَالوَّل
 : الجهل.المِلبَالثَّاني
َ.عجز: ال المِلبَالثَّال
 : الخيانة.المِلبَالرَّابا

 :اا:َخاتمةَالبح مساخ
وتتننننناول: فهننننمَّ النَّتننننائت التنننني توصَّننننلت إليهننننا فنننني هنننن ا البحننننث، ومرلحننننٌ  بهننننا: فهننننرس المراُننننص 

 والميادأ العلميَّة التي تمَّ االئتفادة منها، وفهرس الموضوااا.
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ننننل:  فن يجعننننل فامالنننننا كرلَّهننننا صننننالحة، واللننننه ئننننبحانه وتعننننالا فئننننألم وبأئننننمائه الحرسنننننا فتوئَّ
هننه الكننريم خاليننة، وفن يجعننل هنن ا البحننث تعاوننناً الننا البننر أ والتَّقننووم وتواصننياً بننالح  أ وتواصننياً  ولُو

 باليَّبر.
وآخر داوانا فنأ الحمد لله أب أ العالمين، وصلَّا الله وئلَّم الا خاتم النَّبي أين، والا آله وفزواُه 

 وفصحابه فُمعين.
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َ:مهِدتَّال
إنَّ الله تعالا ُبل البريَّة الا المرشاكلةم وفطر الخليقة الا المرماثلة، وقابل ه ه الجبلَّة التي 
فطر النَّاس اليهام ببيان معالي األخالق التي يهتدون إليها، حيث ُمص معالي األخالق في األرئوة 

 .راف األرموأ في القردوة المرستحسنةالحسنةم وفود  فُ
َ﴿ قوله تعالا:في  مهلا نبي أه صلَّا الله اليه وئلَّم وزكَّاحيث فثنا ا َخ ل قو َل ع لس إ نَّك  و 

 .(0)﴾ع ظ ِمَو
د فرمَّته إلا التَّأئي بمحائن ُمائله وهرداهم في ثرمَّ  َ﴿قوله تعالا: فُأ َف يَر س ظل  َك ان َل ك م  ل ق د 

َك ان َي  ر ه ظَاللَّه َ ٌةَح س ن ٌةَل  م ن ظ  َك ث ِراااللَّه َأ س  َاللَّه  َو ذ ك ر  ر  م َاآلخ   .(8)﴾و ال ِ  ظ 
ل ا فقد تمَّم صالح األخالق وغشيته مكاأمرها: من الحت له فنواأ السُّنَّة وائتبانت معالمرها، 
يرة  فأخ  من ميراث النُّبوَّة بحظ   وافر م وتضلَّص من فثاأة الر أئالة بقسط  ظافر ، فسعد بمرتابعة الس أ

أضي الله انه  رةريهر ي فب وهنئ بمروافقة السَّريرة الكريمة، فعن بمرماثلة المسيرة القويمةموفرح  الع يمةم
ه فحمدمَصالَْالخالقتم َ عث َلَ ماَبَ إنَّ)م: ئلَّ و  ا الله اليهقال أئول الله صلَّ  قال:  .(9)( فخُر

                                 
 .4( ئوأة القلم: اآلية 0)
 .21( ئوأة األحزاب: اآلية 8)
 [.513-14/512 -(8952( مرسند فحمد ]الحديث أقم )9)
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فأبابها إلا محائن فتتميم األخالق وتحسين السَّجايا يدلُّ الا فنَّها قابلٌة للز أيادة فيرتقي 
د إلا فنَّها مرعرَّضٌة للنُّقيان فيشقا فصحابها  يم ومرعالجة الط أبا  يرُر األرموأ وفُرافها، ومرالح ة الش أ

 بمساوئ السُّلوك وئفسافها.
والرَّبُّ تباأك وتعالا إنَّما بعث أئوله صلَّا الله اليه وئلَّم: بما يرحبُّه ويرضاه، فمن تتبص 

أضي  سين بن الي   عن حر وتجنَّ  المبغوض المسخوط: أضي الله انه وفأضاه، ف المحبوب المرضيَّ 
َيَ َإنََّ) م:الله اليه وئلَّ  ا: قال أئول الله صلَّ قال الله انهما َوأشرافها،َمعاليَالَ َحبَُّالله مظر
ه الطَّبرانيُّ سفاسفهاَويكره  .(10)( فخُر
َإنََّأئول الله صلَّا الله اليه وئلَّم: )أضي الله انه قال: قال  السَّاادي أ  ان ئهل بن ئعد  و 
َعزََّ َويَ َحبَُّي ََكريمٌَََوهلَََّالله َسفسافهاَحبَُّالكرم، َويكره َالخالق، ه الطَّبرانيُّ معالي ( فخُر

 .(11)والحاكم والبيهقيُّ 
، لكنَّها قد تتبدَّل فو تتغيَّر  وفُراف األخالق ومعالي األرموأ في بهجتها وحرسنها ذواا ففنان 

: بحس  ما ير  ، فقد تستداي فُراف األخالق في مقا   قابلها من إنسان  فو زمان  فو مكان 
: نعتاً  دَّة في منزل  اإلحجا ، وقد تتطلَّ  معالي األرموأ في موان  آخر: اإلقدا ، وقد تكون الش أ

                                 
 .[3/131 -(2894الحديث أقم )( المرعجم الكبير للطَّبراني أ ]10)
كتاب اإليمان/ ، مرستدأك الحاكم ][6/181 -(5928الحديث أقم )( المرعجم الكبير للطَّبراني أ ]11)

ُرع  اإليمان للبيهقي أ 112-1/111 -(152-151الحديث أقم ) ُر  ابصالسَّ ] [،  ع  والخمسون من 
 [.241-6/240 -(8011أقم )/ الحديث سن الخل في حر  اإليمان وهو بابٌ 
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: وصفاً مقدوحاً، فما من خرلر   من األخالق إال له مقاٌ  مع لوٌ ، ممدوحاً، وقد يكون الل أين في موق  
 وهو المقا  ال ي تستلطفه النُّفوس وتردأكه الفرهرو .

يم العمليَّةم ومعالي الط أبا   فمحائن األخالق الوظيفيَّةم وفُراف السَّجايا المهنيَّةم وصالح الش أ
 .األمانةم و القروَّةم و العلمم و الحفظ :اإال ال اأ قيا  ئاقهتيوَّ ال ير الحرفيَّة: 
يم والط أبا   منشأ ُميص األخالقف الوظيفيَّة  لائالفض التي هي من فماأاا–والسَّجايا والش أ

يم  ومنشأ ُميص األخالق، األأبعة الخيال من ه ه -والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة والسَّجايا والش أ
َ:األأبعة دهافضدامن  -الوظيفيَّة والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة لرَّذائال التي هي من االماا–والط أبا  
 الخيانة.عجزم و الم والجهلم و التَّضييص

 جز.عالبفس النَّ  اختالل وف ،ةوَّ القر ب فسالنَّ  ااتدال :فصالن ذلك كرل أهومالك 
معالي األرموأ  :-قنروَّة إيمانها ال ي هرو ثمرٌة من ثماأ- ةوَّ القر ب فسالنَّ  ااتدالد من فيتولَّ 

ال ي هرو فثٌر من -جز عالبفس النَّ  اختاللد من ويتولَّ ، األمانةو  العلمو  الحفظ ومحائن األخالقم من
 .الخيانةوالجهل و  التَّضييصَم مناألخالقومساوئ  موأئفساف األر  :-آثاأ ضع  إيمانها

ه مرسلمٌ  ما ويدلُّ الا ه ْين األصلْين: قال أئول الله  :قال أضي الله انه ريرةهر  يان فب فخُر
َ،خِرٌََل َوكَ ََيوفَ؛عِفؤمنَالضََّإلسَاللهَمنَالمَ َوأحبََُّخِرٌََيَُّؤمنَالقَظالمَ ) :ما الله اليه وئلَّ صلَّ 
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فعل َكانَََيلظَأن َ َ:فالَتقلَ ٌَيوإنَأصابكَشَ،احرصَعلسَماَينفعكَواستعنَباللهَوالَتعجز
 .(12)(ِِانلظَتفتَْعملَالشَََّفإنَََّ،وماَشا َفعلَ؛اللهَرَ دَ قَ َ:لولكنَقَ َ،كذاَوكذا

فه ا تنويٌه بما مضا في المرقد أمة ئابقاًم وهو تنبيٌه لما ئيرقرَّأ في المبحثْين الحقاً: فنَّ 
ها د بعضر ول أ : ير السَّقيمةميمة األخالق ال َّ  فنَّ ، و ها بعضاً د بعضر ول أ : ير المرستقيمةاألخالق الحميدة 

 .بعضاً 
البحث والد أأائة، واالاتباأ بما  هرو محلُّ  -بخريروصها-فالنَّ ر إلا ه ه األخالق الثَّمانية 

د إليها الفرائة -بعرمومها-وأاءها من األرموأ   .(13)تدلُّ اليها الفطنة وترُر
                                 

 -ة وترك العجز واالئتعانة بالله وتفويض المقادير للهوَّ األمر بالقر  يف بابٌ صحيح مرسلم  ]كتاب القدأ/  (12)
 [.4/2052 -(2664حديث أقم )ال

يائة الشَّرايَّة  (13) ، 259-28/246البن تيميَّة ]أئالٌة مروداٌة ضمن مجمو  فتاوو ُيخ اإلئال [ ان ر: الس أ
-5/1639م 524-3/500، موئواة نضرة النَّعيم 09-3/03اأج السَّالكين البن قي أم الجوزيَّة مد

م 4490-10/4482م 4389-9/4366م 3202-8/3188م 2982-0/2911م 1653
، األمانة في األداء اإلداأي أ 5023-5014م 5644-5631م 5442-11/5440م 4080-4094

، كي  يريد أي المروظ   األمانة ]كرت  وأئائل ابدالمرحسن بن حمد العباد 39-19لمهدي مبجر ص
 .394-6/300البدأ[ 

مرطاب قة مص اإلداأاا المرعاصرةم ومرقاأ نة مص –ويرن ر في فخالقيَّاا المهنةم ويرطالص في ئرلروكيَّاا الوظيفة 
لفهد  فخالقيَّاا اإلداأة في الوظيفة العامَّة وتطبيقاتها في المملكة العربيَّة السُّعوديَّةولية: القوانين الدَّ 

 للدُّكتوأ/ ئعد الد أين هاللي. -دأائٌة فقهيٌَّة مرقاأنٌة بالقوانين الكرويتيَّة–العرثيمين، المهنة وفخالقها
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َالمبح َالوَّل:
َوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفي َ معاليَالخالقَ

يم العمليَّة  ردَّ مإنَّ  اليَّالحةم والط أبا  األخالق الوظيفيَّة الحسنةم والسَّجايا المهنيَّة الشَّريفةم والش أ
 مروداة  في المطال  اآلتية: فأبعة   الحرفيَّة العالية: إلا خيال  

َ
َالمِلبَالوَّل:َالحفظ:

ة، من المسيوليَّ  هحفظ ما فرئند إلي اليها نفسه: المروظَّ  حائ التي ير  خالقاأل فوَّل معالي إنَّ 
يدة والخلَّة السَّديدة هي فماأة أاايت ة ه وانايته ألاباء مهنته الوظيفيَّة، فحقيقفه ه الخيلة الرَُّ

 .ه من التَّقيير والزَّللئالمت: إتقان العمل، و الحفظ
اد إليه، كما توافرا النُّيوص في الد أاللة اليه، ألنَّ الحفظ  ل ا فقد تضافرا األدلَّة الا اإلُأ

، فالحفيظ مر  تابٌص بجد   ومرالحٌظ له فا م األثر في فداء المروظَّ  فاباء وظيفته بإخالص  وتفان 
.  باُتهاد  لجليل امله ودقيقه بال كسل  وال توان 

 واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر خرلر  الحفظ في األداء الوظيفي أ في األرموأ اآلتية:
م  فواًل: قيا  ه  صالح  يسرُّ النَّاظر إليه، وذلك بإتقانأ فدائه بإحكا   المروظَّ  بأداء امله الا ُو

.وإحسانأ   إنجاز تكليفه بإتما  
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ن اَاَد او واَد َ﴿ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم: قول الله تعالا:  َآت  ِ   و ل ق د 
(َ َو أ ل نَّاَل ه َال ح د يد  ر    َِِّ َأ و  ب يَم ع ه َو ال ب ال  َف يَالسَّر اَدَ 07م نَّاَف ض الاَي اَه  َو ق د  ر  ِ اتو َس اب  َاع م ل  َ(َأ ن 

ِرٌَ َب ص  َت  ع م ل ظن  َإ ن  يَب م ا َص ال حاا َاع م ل ظا َف س ِ  ر ىَاللَّه َع م ل ك م َ﴿وقوله تعالا:  .(14)﴾و اع م ل ظا و ق ل 
َت  ع م ل ظنَ َو ر س ظل هَ  َك نت م  َو الشَّه ااَد ة َف  ِ  ن  ب  ئ ك مَب م ا ِ ِ ب  َال  م ن ظن َو س ت  ر اَدُّون َإ ل سَع ال م   .(15)﴾و ال م ؤ 
َيَ َإنََّ)م: ا الله اليه وئلَّ صلَّ  بي أ النَّ  قولو  َعمَحبَُّالله ه تقنهأنَيَ َلَأحدكمَعمالَاإذا ( فخُر

َ.(16)أضي الله انهااائشة  من حديث فبويعلا والطَّبرانيُّ والبيهقيُّ 
ثانياً: مرالح ة المروظَّ  ديمومة إتقان العمل ال ي بين يديه، مرعتبرًا فنَّ تتميم األمر يدوأ مص 

 .الكيفيَّة ال مص الكميَّة
قول أئول الله صلَّا الله اليه  ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:

َأحبَََّوإنَََّ،ظاسَتملُّحتََّاللهَالَيملََُّفإنَََّ،ِِقظنواَمنَالعمالَماَتَ ذَ خَ َ؛اسهاَالنَّياَأيُّوئلَّم: )
ه البرخاأيُّ من حديث اائشة أضي الله انها( قلَََّوإنَ َ؛ماَاَدامَ:العمالَإلسَالله َ.(10)فخُر

                                 
 .11-10( ئوأة ئبأ: اآليتان 14)
 .105( ئوأة التَّوبة: اآلية 15)
 -(901الحديث أقم )[، المرعجم األوئط للطَّبراني أ ]4/253 -(4369( مرسند فبي يعلا ]الحديث أقم )16)

ُرع  اإليمان للبيهقي أ ]1/491-492 في األماناا  ع  اإليمان وهو بابٌ ُر  الثون منالخامس والثَّ [، 
 [.335-4/334 -(5314-5313/ الحديث أقم )وما يج  من فدائها إلا فهلها



 

015 

 

 .كرلَّ فمر  اْئتنرْراأي  اليه، ألنَّه مسيوٌل ان حفظ كرل أ مرتعلَّقاا امله  المروظَّ  فيثالثاً: نرْيحر 
أالََ) :ما الله اليه وئنلَّ صلَّ  ي أ بالنَّ  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:

َ،ت  هع  نَرعََّظَمس  ئظلٌَوه   َاسَراعَوعل  سَالنَّ  َيف  المِرَال  ذَ،ت  هرعََّع  نَمَمس  ئظلٌَك   لُّوكَ َمَراعَوك   لُّكَ 
َعلسَبِ َبعلهاَوولدهَوه سَمس ئظلةٌََوالمرأةَراعِةٌََ،عنهمَظَمسئظلٌَعلسَأهلَبِتهَوهَ َراعَوَهلوالرَّ
( ت هع نَرعََّمَمس ئظلٌَك  لُّوكَ َمَراعَوك  لُّأالَفكَ َ،عن هَظَمس ئظلٌَدهَوه  علسَمالَسِ َ َوالعبدَراعَوَ،عنهم

ه البرخاأيُّ ومرسلمٌ   .(18) بن الخطَّاب أضي الله انهما مربن ار ابدالله  حديث نم فخُر
جنن  فن يطننول كرننلَّ فمننر  يتَّيننل بوظيفتننه، ألنَّ هنن ا الحفننظ ينندلُّ الننا ئننديد ي المروظَّنن  ظحفننف

ما  ما يج  الا المروظَّ  فن يحف نهم ويراناه حنال قيامنه بمهنتنه ويرتابعنه  ديد صيانته، ُو ديانته ُو
 ويلح ه:

يلتنز  المروظَّن  الحرضنوأ فني بداينة الوقنت ويتعهَّند باالنينراف  فواًل: حفظ األوقاا، وذلنك بنأن
ننرة  هننو ن يننر مننا يحف ننه مننن ئنناااا وظيفتننه، فنني آخننره،  فننالحفظ مرستشننعراً بننأنَّ مننا يتقاضنناه مننن فُر

ويتطلَّنن  تحقُّقننه مننن حف هننا الوقننت  ففننناه، الننه فيمننيسننتداي مرحائننبة المروظَّنن  نفسننه اننن ارمننر ام

                                                                                                     
 -(5861الحديث أقم ) -الجرلوس الا الحيير ونحوهباب / ( صحيح البرخاأي أ ]كتاب الل أباس10)

4/1860]. 
[، 1/260 -(893الحديث أقم ) -دنرو والمر معة في القر باب الجر كتاب الجرمعة/ ( صحيح البرخاأي أ ]18)

 يهوالنَّ  ةايَّ ف  بالرَّ الا الر أ  ث أ قوبة الجائر والحباب فضيلة اإلما  العادل وار صحيح مرسلم  ]كتاب اإلماأة/ 
 .[3/1459 -(1829الحديث أقم ) -ة اليهمان إدخال المشقَّ 
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ُرغله في ا اللنه الينه صنلَّ  بني أ انن النَّ  أضني اللنه اننه بنن مسنعود  ابداللنه عنن ما فبناله، فوئريالها ان زمن 
مرهَفِمَعنَعَ َ:لَعنَخم َوأسي ََسهَحتَّابنَآاَدمَيظمَالقِامةَمنَعندَرب َ َاالَتزولَقدم: )م قالوئلَّ 
نه  (؟وم اذاَعم لَفِم اَعل مَ؟وف ِمَأنفق هَ؟ومالهَمنَأينَاكتسبه؟َوعنَشبابهَفِمَأبالهَ؟أفناه فخُر

 .(19)الت أرم يُّ 
نينناً: حفننظ المرمتلكنناا، بننأن يربننال  المروظَّنن  فنني حفننظ مرمتلكنناا العمننل الخاصَّننة التنني إنَّمننا ثا

ننننه الوظيفننننة، حتَّننننا را لننننه لتيسننننير مهام أ مننننن هنننن ه  ينننند  مننننا ال بننننأس بننننه يبلنننن  بننننه الحفننننظ إلننننا فن ئرننننخ أ
قبةَلعَ َأرعسَغنماَاَن َ كَ )قال:  أضي الله انه بن مسعود   ابدالله ، فعنا به بأسٌ ممَّ  ح أاً  المرمتلكاا
َ.ه لَم نَل بنَوَ؛المي اَغ  َ:فق الَ،مَوأبظبكرَوسَاللهَعلِهَوسلَّصلََّبيَرسظلَاللهَفمرَََّ،عِطَوبنَأبيَمَ 

فمس  ََْ،بش  اةَوَفأتِت  هَ؟علِه  اَالفح  لَزَ ن    ل  مَي َ َفه  لَم  نَش  اةَوَ:ق  الَ.ؤتمنٌَيَم   ولكن    َ،نع  مَ:ل   َ قَ 
َمََّث  َ،فقل صَ.صَ ل  قَ اَ:رعق الَللضَّ َمََّث  َ،فشربَوس قسَأب اَبك رَوَ،فحلبهَفيَإنا َوَفنزلَلبنٌََ،ْرعها

َ،يرحم كَالل هَ:فمس َْرأس يَوق الَ.منيَم نَه ذاَالق ظلعل َ َ؛ياَرسظلَاللهَ:ل َ أتِتهَبعدَهذاَفقَ 
ه فحمدمٌَعلَّمَ َمٌَلِ َ غَ كَفإنَّ  .(20)( فخُر

لتأكيند فمنر   بنالحل  يرنفقنه  فني حف نه فنال ثالثناً: حفنظ األيمنان، فيشنحُّ المروظَّن  بيميننه ويربنال
ُريون امله،  ،من األرموأ  قنالوإنَّما يجتهد في حفظ ائم الله تعالا فن يربت ل بلغو اليمين لشأن  من 

                                 
 -(2416الحديث أقم ) -في القيامةقائ  والوأ / باب ي أ ]كتاب صفة القيامة والرَّ م ر ت أ ال ئرنن( 19)

 .[544ص
 .[6/82 -(3598الحديث أقم )( مرسند فحمد ]20)



 

010 

 

ِ ظ َف   يَأ ي م   ان ك م َو ل ك   نَي  ؤ اخ   ذ ك مَب م   اَع قَّ  دتُّم َال ي م   ان َف ك فَّار ت   ه َ﴿اللنه تعننالا:  ي  ؤ اخ   ذ ك م َاللَّ  ه َب   اللَّ الَ 
َر ق  ب  ةوَف م  نَلَّ مَ  ر ي  ر  َت ح  َأ و  َك س  ظ ت  ه م  َأ و  ل  ِك م  ِ ع م  ظن َأ ه  َم  اَت  َأ و س   ط  َم  ن  ََإ ط ع  ام َع ش  ر ة َم س  اك ِن  ي ج   د 

ف ظ  ظاَ  َإ ذ اَح ل ف  ت م َو اح  َك فَّ ار ة َأ ي م  ان ك م  َذ ل  ك  ِ ام َث ال ث  ة َأ يَّ امو َي  ب   ِ  نَ َف ص  ل ك  َك  ذ  َآي ات  ه ََأ ي م  ان ك م  اللَّ ه َل ك  م 
ك ر ونَ  َت ش   .(21)﴾ل ع لَّك م 

ذائنننننل النننننا اُتنننننناب الرَّ  فحفنننننظ المروظَّننننن  لجواأحنننننه فا نننننم مرعنننننين  لنننننه حفنننننظ الجنننننواأح، أابعننننناً:
ننفننواح ، ألنَّ الحفننظ وال قننال اللننه تعننالا: ، وهرننو المرعننين الننا الثَّبنناا الننا المكنناأ  خيننر   ل أ و أفس كرننهر
﴿َ َم اَل ِ    ت  ق ف  ؤ والَاو الَ  َك ان َع ن ه َم س  َك لَُّأ ولئ ك  َو ال ف ؤ ااَد  ا َو ال ب ص ر  َب ه َع ل ٌمَإ نََّالسَّم   .(22)﴾ل ك 

النوظيفي أ الن ي  وذلك بأن يحرص المروظَّ  الا حفظ العهند والميثناقهرود، خامساً: حفظ العر 
ُريون العمل، مص االُتهاد  يرن  أم  لينه مننفني حفنظ منا ارهند إ -فني كرنلَّ وقنت  وحنين   –بين المروظَّفين 
الر أفن  والحلنم واألنناة وبن ل  يسنتداي منن المروظَّن  وهن ا األمنر، لنه بنأداء حرقنوق المرنراُعين يتعلَّن  فمر  

و الَّ ذ ين َ﴿َ:قنال اللنه تعنالا ،األذو وكن  أ  والعفو ان النَّاس واليَّفح ان المرسيء وك م الغيظالنَّدو، 
َ َر اع ظن َ)ه م  د ه م  َو ع ه  َي ح  اف ظ ظن َ)8ل م ان ات ه م  َع ل سَص  ل ظ ات ه م  َه م  َه  م َال ظ ار ث  ظن 9َ(َو الَّذ ين  ل ئ  ك  (َأ و 
َف ِه اَخ ال د ون07) َه م  س  َي ر ث ظن َال ف ر اَد و   .(23)﴾(َالَّذ ين 

                                 
 .89( ئوأة المائدة: اآلية 21)
 .36( ئوأة اإلئراء: اآلية 22)
 .11-8( ئوأة المريمنون: اآلياا 23)
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ال ينرف نر أط فني إئنرافه، وإنَّمنا ئادئاً: حفظ األموال، فيحفظ المروظَّ  منا ائْننترمأن  الينه منن منال  فن
َإ ذ اَأ نف ق  ظاَ﴿قال الله تعالا: ، يقو  الا صرفه في ورُوهه بااتدال  حتَّا ال ينرْفرأط في إمساكه و الَّ ذ ين 

َق  ظ اماا ت  ر واَو ك ان َب  ِ ن َذ ل ك  َي  ق  ر ف ظاَو ل م  َي س   .(24)﴾ل م 
 .ي األداء الوظيفي أ أ خرلر  الحفظ فاثآبعض  هفه 

 : فمران:األثر في األداء الوظيفي أ  م ال ي له فا مبخرلر  الحفظ وممَّا يرعين الا التَّخلُّ 
األوَّل: ااتقاد المروظَّ  فنَّ مردَّ الحفظ إلا األامال اليَّالحة، فاُتهاده بحفظ ما فرئند إليه 

 .هرو من خيال التَّقوو
َ﴿الله تعنالا:  لو ق ويدلُّ الا ه ا: ِ ل ف    َب ع ِدوَ)و أ  ر  اَم  اَت ظع  د ون 10َال ج نَّة َل ل م تَّق ِن َغ ِ   (َه ذ 
(َ َح ف  ِظو َأ وَّابو َ)13ل ك ل   َمُّن ِ بو َو ه  ا َب ق ل  بو ِ ِ  ب  م نَب ال  َال رَّح  َخ ش  ي  11َ(َم  ن  (َااَد خ ل ظه  اَب س  المو
م َال خ ل ظاَد َ) َي  ظ  ي  ن اَمَ 13ذ ل ك   .(25)﴾ز يدٌَ(َل ه مَمَّاَي ش اؤ ون َف ِه اَو ل د 

إدأاك المروظَّ  فنَّ خير كس   ما كان من امل يده، وبركة ذلك إنَّما تكون بحف ه  الثَّاني:
ُريون وظيفته  .ُميص 

                                 
 .60( ئوأة الفررقان: اآلية 24)
 .35-31( ئوأة ق: اآلياا 25)
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م نَأنََخِ راَاَق طََُّطعام اَاَماَأكلَأحدٌَ)م: الله اليه وئنلَّ  اأئول الله صلَّ  قول ويدلُّ الا ه ا:
نه البرخناأيُّ ك انَيأك لَم نَعم لَي دهَالمالل هَاَداواَدَعلِ هَالسَّ َنبيَََّوإنَََّ،يأكلَمنَعملَيده  ( فخُر

 .(26)أضي الله انه بن معدي كرب  المقدا   حديث نم

                                 
 .[2/610 -(2002الحديث أقم ) -ُل وامله بيدهكتاب البيو / باب كس  الرَّ ( صحيح البرخاأي أ ]26)
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َالمِلبَالثَّاني:َالعلم:
التي يستشعر المروظَّ  فنَّها قد فرنيطت بالكاهل: فن يكنون النا حنظ    خالقاأل ثاني معالي إنَّ 

 ه ان الجاهل.امل بحيث يتميَّز في وافر  من العلم
مين والجنناهلين كمننا قننال ئرننبحانه فنني مرحكننم الكتنناب: نفننا اللننه تعننالا المرسنناواة بننين العننالأ وقنند 

ل ظاَال ل ب ابَ ﴿ َأ و  َي  ع ل م ظن َو الَّذ ين َالَي  ع ل م ظن َإ نَّم اَي  ت ذ كَّر  ت ظ يَالَّذ ين   .(20)﴾ق ل َه ل َي س 
ننل  الننا فشننتَّان بننين العننالأم بأئننراأ مهنتننه ومكننامأن النَّفننص ومننواان  الضَّننيرم ومننن هرننو ُاهننٌل بهننا ك 

َُّه ال يأا بخير .  وظيفته فينما يرو
 واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر خرلر  العلم في األداء الوظيفي أ في األرموأ اآلتية:

فواًل: فْن يحرص المروظَّ  الا تعلُّم كرل أ ما من ُأنه االأتقاء بينعته، وفن يتميَّز بمرتابعة ُميص 
ُريون امله.ما يست  جدُّ ويرستحدث من 

و س خَّر ن اَم ا َاَد او واَد َ﴿قول الله تعالا:  ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:
(َ َف اع ل ِن  َو ك نَّا ر    َِِّ َو ال ن  َي س ب  ح  ب ال  كَ 09ال ج  َب أ س  َم  ن ن ك م َل ت ح ص  َلَّك م  َل ب ظسو ع ة  َص ن   ن اه  َو ع لَّم  م َ(

 .(28)﴾ف  ه ل َأ نت م َش اك ر ونَ 

                                 
 .9( ئروأة الزُّمر: اآلية 20)
 .80-09اآليتان  ( ئروأة األنبياء:28)
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ثانياً: فن يجتهد المروظَّ  في نشر ارلو  اليَّنعة ومعاأفها بين زرمالئه، مرستشعراً بركة ذلك بزيادة 
 .المه ألنَّ الجزاء من ُنس العمل

 ما الله اليه وئلَّ أئول الله صلَّ  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:
َههلتمَمَ عل َ أنَأَ َيسَأمرنرب َ َأالَإنََّ) :طبتهخر  يف ذاا يو    َعلمنمََّمكمَما ُه ( فخر هذاَييظمَيا

 .(29)أضي الله انه جاُعا أ المر  اياض بن حماأ   حديث نم مرسلمٌ 
ُريرون وظيفتهم درون فن يرهمل معرفة ما  ثالثاً: فن يرعنا المروظَّ  دائمًا في تعلُّم ُميص ما يريلح 

 .فن يرفسد امله فو يرنقيه من ُأنه
أضي الله  بن اليمانا يفة حر  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:

َر َ عنَالشَََّأسألهَن َ وكَ َ،عنَالخِرَمسَاللهَعلِهَوسلَّاسَيسألظنَرسظلَاللهَصلَّكانَالنَّانهما: )
هيدركنمخافةَأنَيَ   .(30)مرسلمٌ و  البرخاأيُّ  ( فخُر
ص لزامًا إليها اند االختالف: هرو العلم بتفاصيل فرموأ  أابعاً: فن تكون آخيَّة المروظَّ  التي يُر

ُريون الوظيفة  .المهنة والمعرفة بدقائ  

                                 
ة نيا فهل الجنَّ الدُّ  يعرف بها فير  يفاا التباب الي أ صحيح مرسلم  ]كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وفهلها/  (29)

 [.2199-4/2190 -(2865الحديث أقم ) -اأوفهل النَّ 
 -(3606الحديث أقم ) -ة في اإلئال بوَّ باب االماا النُّ أي أ ]كتاب المناق / ( صحيح البرخا30)

وب مرالزمةباب [، صحيح مرسلم  ]كتاب اإلماأة/ 3/1112 وفي وأ الفتن هر اند ظر  المرسلمين ُمااة وُر
، وتحريم الخرروج الا الطَّااة ومرفاأقة الجمااة  [.3/1405 -(1840الحديث أقم ) -كرل أ حال 
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 بن مالك  أضي الله انه: فنس قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:
َوسلَّصلََّيََّبالنََّنََّأ) َعلِه َالله َفقاللق َ ي ََبقظمَوَمرَََّمس َلصَ َ:حظن َتفعلظا َلم َقاللَ لظ فخرجََ:ْ.

ه نِاكمأنتمَأعلمَبأمرَاَدَ َ:قالَ.كذاَوكذاََ:ل َ قَ َ:قالظاَ؟مماَلنخلكَ:بهمَفقالَفمرَََّ،شِصاَا ( فخُر
 .(31)مرسلمٌ 

 .ي األداء الوظيفي أ ف العلم فه ا بعض فثر خرلر 

                                 
م من الله اليه وئلَّ ا ما ذكره صلَّ  وندر  ُوب امتثال ما قاله ُرااً باب ور صحيح مرسلم  ]كتاب الفضائل/  (31)

 [.4/1836 -(2363حديث أقم )ال -يفنيا الا ئبيل الرَّ معاي  الدُّ 
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َالمِلبَالثَّال :َالق ظَّة:
نه إلنا يتحلَّنا بهنا المروظَّن  فن يكنون قوي نالتني  خالقاأل ثالث معالي إنَّ  ا، وهن ه القنوَّة ال ترخُر

 .اومص أفقته ُديداً اتي   حد أ كونه في وظيفته
فقنند توئَّننط خرلرننن  القرننوَّة بننين خرلرقنننيأ العلننم واألمانننة لفائننندة  بديعننة  ونركتننة  لطيفنننة : وهرنني فنَّ العلنننم 

 هرو المرراد بالقروَّة في الوظيفة. بشريون العمل واألمانة في تنفي ها
ُريون امله بقروَّة ، وه ا هو المأثوأ ان فرولي الحز   فما فحسن من فحسن في امله إال بأخ ه 

َب ر س  اال ت يَ﴿قال الله تعالا: ، وفأباب العز  الموصوفين بالفرتوَّة َع ل  سَالنَّ اس  ت ك  ِ ف ِ   ي اَم ظس  سَإ ن   يَاص  
َمَ  َالشَّاك ر ين َ)و ب ك ال م يَف خ ذ  َو ك نَم  ن  ت ك  َك  ل َ 033اَآت  ِ   َم  ن ن اَل ه َف يَال ل ظ اح  ب   ت   ع ظ  ةاَ (َو ك  ش  ي  وَمَّظ 

َق َ  ه اَب ق   ظَّةوَو أ م   ر  َش   ي  وَف خ   ذ  ل  ك   ل   س   ن ه اَس   أ ر يك م َاَد ار َال ف اس   ق ِنَ و ت  ف ص   ِالَا َي أ خ   ذ وا َب أ ح  م   ك   .(32)﴾ظ 
ن  اه َال ح ك  م َص  ب ِ اي اَ﴿وقال تعنالا:  َب ق  ظَّةوَو آت  ِ   ِ  سَخ  ذ َال ك ت  اب  َو ك  أ ي  نَم   ن﴿: قنال تعنالاو  .(33)﴾ي ح 

ْ  ع ف ظا َو م  اَاس  تَ  َاللَّ ه َو م  اَ َف  يَس  ب ِل  ن  ظا َل م  اَأ ص  اب  ه م  ث ِ ٌرَف م  اَو ه  َك  َق ات ل َم ع ه َر ب  ُّ ظن  ك ان ظا َو اللَّ ه َنَّب ي و
َ بُّ  ا اللنه الينه وئنلمئنمعت أئنول اللنه صنلَّ  :لاق أضي الله انه ريرةهر  يفبوان  .(34)﴾الصَّاب ر ينَ ي ح 
َيأخ ذهاَاب نَأب َمََّث  َ،منهاَماَش ا َالل هَفنزع َ َ،علِهاَاَدلظٌََعلسَقلِبَوَينرأيتَ َ؛أناَنائمٌََبِنا) :يقول

                                 
 .145-144( ئروأة األاراف: اآليتان 32)
 .12( ئروأة مريم: اآلية 33)
 .146( ئروأة آل امران: اآلية 34)
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َ؛اس  تحال َغرب   اَاَمََّث    ،َْ  عفٌََ-والل  هَيِف   رَل  ه-نزع  هََيوف   َ؛أوَذن  ظبِنَحاف  ةَفن  زعَبه   اَذنظب  اَاقَ 
َّ َّ اسَينزعَنزعَعَ اَمنَالنَّفلمَأرَعبقريََّ،ابفأخذهاَابنَالخ َاسَ سَْ ربَالنَّ حتَّ َ؛ابم رَب نَالخ

ه البرخاأيُّ ومرسلمٌ نَوَِ بعَ   .(35)( فخُر
 واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر خرلر  القروَّة في األداء الوظيفي أ في األرموأ اآلتية:

قنروَّته مرسخَّرة لنفص اآلخرين، فه ا ال ي صيَّرها مغنمًا ولم تكن اليه  فواًل: فن يجعل المروظَّ 
 مغرماً.

 أضي الله انه: اللهدُابر بن اب قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:
َعقربٌَمنََّلدغ َرهالَا) َصلََّلظسٌَونحنَهَ َا َوسلَّماَرسظلَالله َعلِه َفقالَرهلٌََ،مسَالله ياَ:

ه مرسلمٌ منَاستِاعَمنكمَأنَينفاَأخاهَفلِفعلَ:قالَي؟أرقَ؛رسظلَالله  .(36)( فخُر
ثانياً: فن تتجلَّا قنروَّة المروظَّ  في ك م الغيظ والعفو ان النَّاس، فه ا م هٌر من م اهر قنروَّة 

 .الشَّخييَّة وا ْقل التَّيرُّفاا

                                 
نَّبي أ صلَّا الله اليه قول الباب / ( صحيح البرخاأي أ ]كتاب فضائل فصحاب النَّبي أ صلَّا الله اليه وئلَّم35)

َك ن َم تَّخذااَخلِالَاوئلَّم: ) [، صحيح مرسلم  ]كتاب فضائل 3/1120 -(3664الحديث أقم ) -(لظ
 [.1862-4/1860 -(2392حديث أقم )ال -الله تعالا انه يمر أضباب من فضائل ار اليَّحابة/ 

حديث أقم ال - رةة والنَّ م  ملة والحر والنَّ قية من العين باب ائتحباب الرُّ ( صحيح مرسلم  ]كتاب السَّال / 36)
(2199)- 4/1026-1020.] 
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 ا الله اليهأئول الله صلَّ  قول الكريم:ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  
َالشََّإنََّ،ةعَ رَ ديدَبالصَُّلِ َالشََّ) :موئلَّ  ه البرخاأيُّ  (الِضبَيملكَنفسهَعندَيديدَالذما فخُر

 .(30)أضي الله انه ريرةهر  يفب حديث نم ومرسلمٌ 
المحمودة هي التي ثالثاً: فن ير هر المروظَّ  ه ه القروَّة بسرراة إنجاز ما يرسند إليه، فالقروَّة 

 .تستداي انتفا  اآلخرين بها
َي اَأ ي ُّه اَالم ألَ﴿الله تعالا:  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم: ق ال 

(َ ل م ِن  َأ نَي أ ت ظن يَم س  ه اَق  ب ل  ن يَب ع ر ش  َي أ تِ  َأ ن اَآتِ 18أ يُّك م  ن   َال ج  َع ف ريٌ َم  ن  َأ نَ(َق ال  َق  ب ل  َب ه  ك 
إ ن  يَع ل ِ ه َل ق ظ يٌَّأ م ِنٌَ َو   .(38)﴾ت  ق ظم َم نَمَّق ام ك 

عابالا قهر يقتدأ بها  هي ملكةٌ فْن يربير المروظَّ  فنَّ القروَّة  أابعاً: وفنَّها ال تحول بينه  ،الي أ
 وبين ائتعمال الر أف  والتَّحل أي بالل أين والقررب من اآلخرين.

: ما الله اليه وئلَّ صلَّ  بي أ النَّ  قول ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:ويدلُّ الا 
َكانَهِ َ ) ريرة أضي فبي هر  حديث نم والبيهقيُّ  ه الحاكمُر فخ (ارمهَاللهَعلسَالنَّحرََّ:قريباَاَناَالِ َ َناَامن

 .(39)الله انه
                                 

[، 4/1928 -(6114الحديث أقم ) -الح أ من الغض باب / ( صحيح البرخاأي أ ]كتاب األدب30)
ي ه   ء  يُ ي أ باب فضل من يملك نفسه اند الغض  وبأصحيح مرسلم  ]كتاب البر أ واليَّلة واألدب/ 

 [.2015-4/2014 -(2609)الحديث أقم  -الغض 
 .39-38( ئروأة النَّمل: اآليتان 38)
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 .فه ا بعض فثر خرلر  القروَّة في األداء الوظيفي أ 

                                                                                                     
ُرع  اإليمان 1/215 -(435الحديث أقم ) -فيٌل في توقير العالمكتاب العلم/ ( مرستدأك الحاكم ]39)  ،]

ُر  ابصالسَّ للبيهقي أ ] وئالمة  لين الجان  في فيلٌ / سن الخل في حر  ع  اإليمان وهو بابٌ والخمسون من 
 [.6/201 -(8123أقم )الحديث  -دأاليَّ 
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َالمِلبَالرَّابا:َالمانة:
وآخرهنا فن يكنون المروظَّن  فني املنه موصنوفاً باألماننة، فهنو فمنيٌن فني   خنالقاأل أابص معالي إنَّ 

 كرل أ فمر  من فرموأه فلم يرحفظ اليه تقييٌر ولم يرنتقص بالخيانة.
أضي الله انهمنا  اس  بن ابَّ ابدالله عن فاألمانة من فخالق النُّبوَّة، ل ا وأد اقترانها كثيراً بالقروَّة، ف

الةَهَأم  ركمَبالصَّ  فزعم   َأنَّ  َ؟س  ألتكَم  اذاَي  أمركمَ:هرق  لَق  الَل  هَفِانَأنََّأخبرن  يَأبظس   )قننال: 
ه البرخاأيُّ وهذهَصفةَنبي َوَ:قالَ.بالعهدَوأاَدا َالمانةَدقَوالعفافَوالظفا والص َ   .(40)( فخُر

 الوظيفي أ في األرموأ اآلتية: واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر خرلر  األمانة في األداء
يرعامنل اآلخنرين ، ففماننة منا فرئنند إلينه امله بإخالص  وصدق  مرستشعراً المروظَّ   ييريد أ فنَّ  فواًل:

 ه منهم بشيء .باإلحسان إلا مرحسنهم ويجتن  خيانة من خان
َأاَد َ ) :ماللنه الينه وئنلَّ  اصلَّ  بي أ النَّ  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:

ه فبوداود والت أرم يُّ والَتخنَمنَخانكَ،إلسَمنَائتمنكَالمانة أضني  رينرةفبني هر حنديث  نم ( فخُر
 .(41)الله انه

                                 
-2/813 -(2681الحديث أقم ) -باب من فمر بإنجاز الوادخاأي أ ]كتاب الشَّهاداا/ ( صحيح البر 40)

814]. 
 -(3535الحديث أقم ) -ه من تحت يدهُل يأخ  حقَّ الرَّ  يباب فُاأة/ ( ئرنن فبي داود ]كتاب اإل41)

 [.301-300ص -(1264الحديث أقم ) -(38)باب [، ئرنن الت أرم ي أ ]كتاب البيو / 536ص
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لنين  هوالبعيند، فنال يسنتهويفي إاطاء كرل أ ذي ح    حقَّنه القرين   المروظَّ  فن يستوي اندثانياً: 
 .أراونة الفظ أ الغليظه مرخاابة الولي أ الحميم وال تستفزَّ 

َأ نَ﴿الله تعالا:  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم: إ نََّاللَّه َي  أ م ر ك م 
َإ نََّاللَّه َن ع مَّاَ ل  ك م ظا َب ال ع د  َأ نَت ح  َالنَّاس  ت مَب  ِ ن  ل ه اَو إ ذ اَح ك م  َإ ل سَأ ه  ي ع ظ ك مَب ه َإ نََّت ؤاَدُّوا َال م ان ات 

ِراا َك ان َس م ِعااَب ص   .(42)﴾اللَّه 
نل  ) أحمنه اللنه تعنالا:قبنة وئنا بنن ار مر  قال منن فهنل بيتنه  قند  الينه نفنرٌ  :م  نْ بنن غ ن ايناضر  ي  لأنا و  مَّ
ن وهئنأل مَّ ثرن مامناً فأقناموا فيَّ  ،أنزلهم وفكنرمهم، ففلقيهم بالبشر ،ومعروفه تهل  يطلبون صأ  وفخبنروه  ،لةفني الي أ

نناء  إليننهم فرمننن السَّنن وافننلَّ تكبمننا  ننل   لَّ فننأاطا كرنن ،همعروفننُأ  ،-وكننانوا خمسننة- منننهم اشننرة دنننانير ُأ
 ،تكمقَّ ُر  د  عْ وال بنر  مكموال حقَّ  منكر قرابتكموالله ما فر  مفي بني ام أ  :فقال ،خطوا ونالوا منهتئاوها و فردُّ 

 .فاان أوني ،اننه لنيال غننا  وببينص منا مخنادميت إلنا منا وصنلتكم بنه إال ببينص ينلخما  مولكن والله
ُر ُنل منَّنعطني الرَّ وتر  ما ك والي نين  الشَّننَّ ، إما ا أك الله موالله :قالوا  !غنه إلنا فهلنهبل أ هنده فن ير ا منا 
 إلنيَّ  فحن َّ م فو فربنرو كمنا يربنرو السَّنف ن: بالمنشاأ ُ َّ ألن فر  مفوالله ؟فئرق مال الله فن فتأمروني: قال

 قند ان أناك فني ذاا يندك :قنالوا .وفحمل الا مرسنلم  ظرلمناً فو مرعاهند   وفو فتعدَّ  ملساً من فن فخون ف  
 ،منن المنفعنة ينيبونمنا ير  يني ونر  ماس إلينكي النَّنيد أ ي منا يرنيد أ منن فامالنك نرن نا فاماالً فول أ  ،ومقدأتك

ولكننن  ،ألانرفكم بالفضنل والخينري واللنه إن أن :قنال .ا لنيس نعندو منا ُعلنت لننانَّنفو  مأننت تعنرف حالنناف

                                 
 .58( ئروأة الن أساء: اآلية 42)
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فنني ذلننك، ولسننت فحمننل فن يلرننومني فنني قليننل  وال   ومنيفيلرنن ممننن قننومي يننت نفننراً ولَّ  قنند يمننر فن أننيبلنن  ار 
 ،مننرفأنفنن  ذلننك ار  -وفنننت مننه فنني القرابننة بحيننث فننت- بننن الجننرَّاح بيندةفقنند والك فبوار  :قننالوا .كثينر  

بننن  بيندةكنأبي ار   بنن الخطَّنناب منري لسنت اننند ار إن أن :ايناضٌ  قننالف .فنفن ه فبلن  ذلننك ارمنر: يتننالنو ولَّ و 
، وقند كرننتر مسنتوأاً انند فبني اربيندةم  الجرَّاح، وإنَّما فنف  ارمر اهدي الا امل  لقنول فبني اربيندة فنيَّ

، ولنو النم من أني منا فالنم منن نفسني: منا ذكنر ذلنك ان أني عيناض بنن ل الئمنين نينرف القنو فا .فقال فنيَّ
 .(43)(غ ْنم  

ثنناً: فن يجتهنند المروظَّنن  فنني كننتم فئننراأ العمننل وخريروصننيَّاته، إذ لننيس يسننو  لننه فن يتحنندَّث ثال
 بشيء  منها مص فحد .

إذاَ: )مئلَّ ا الله اليه و صلَّ  بي أ النَّ  قول ويدلُّ الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا الخرلر  الكريم:
نه فحمند وفبنوداود والت أرمن يُّ فه يَأمان ةٌََ:التف  َمََّهلَالحدي َث  ثَالرَّحدََّ ُنابر  حنديث نمن ( فخُر

 .(44)أضي الله انهماالله بن ابد
ر اليهننا، ألنَّ األمانننة ننه اااننٌة يرننُي إذا فرد أيننت اننن اينن   أابعنناً: فن يعتقنند المروظَّنن  فنَّ فداء مهام أ

 .نفس  فهي صدقةٌ 

                                 
ه ابن اساكر  في 43)  .282-40/281تاأيخ مدينة دمش   ( فخُر
نقل  يباب فدب/ [، ئرنن فبي داود ]كتاب األ22/362 -(14404( مرسند فحمد ]الحديث أقم )44)

لة/ 030ص -(4868الحديث أقم ) -الحديث  باب ما ُاء فنَّ [، ئرنن الت أرم ي أ ]كتاب البر أ والي أ
 [.446ص -(1959الحديث أقم ) -المجالس فمانةٌ 
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 :موئننلَّ  ا اللننه اليننهصننلَّ  ي أ بننالنَّ  قننول وينندلُّ الننا هنن ا األثننر القننويمم مننن آثنناأ هنن ا الخرلرنن  الكننريم:
ِنَالمِنَالذ) نه البرخناأيُّ ومرسنلمٌ نقَِ تص د َ أح دَالمَ َ:بةَنفس همرَبهَطِ َ ماَأَ َؤاَد  يي ََيالخا  نمن ( فخُر

 .(45)األُعري أ أضي الله انه وئامر  يفب حديث
 .ة في األداء الوظيفي أ مانألفه ا بعض فثر خرلر  ا

                                 
ل اليَّالحباب كتاب اإلُاأة/ ( صحيح البرخاأي أ ]45) [، 2/665 -(2260الحديث أقم ) -ائتعجاأ الرَُّ

ها غير مر خازن األمين والمرفة إذا تيدَّ باب فُر الصحيح مرسلم  ]كتاب الزَّكاة/   فسدة  قت من بيت زُو
 .[2/010 -(1023الحديث أقم ) -ي أ رفريح فو العر بإذنه اليَّ 
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َالمبح َالثَّاني:
َوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفي َ سفسافَالخالقَ

يم العمليَّة الرَّديعةم والط أبا   ردَّ مإنَّ  األخالق الوظيفيَّة السَّي أعةم والسَّجايا المهنيَّة الوضيعةم والش أ
 مروداة  في المطال  اآلتية: فأبعة   الحرفيَّة السَّافلة: إلا خيال  

َ
َالمِلبَالوَّل:

َالمِلبَالوَّل:َالتَّضِِا:
: تضييص ما ارهد إليه، فال يررتجا منه بعد المروظَّ  طبص اليهاالتي ير  خالقاأل فوَّل ئفساف إنَّ 

 .ُيء  اليه ذلك حرٌص الا فمر  وال يرعوَّل في حفظ
وقد اهد اللنه تعنالا إلنا كرنل أ منن حرم أنل حمالنًة فن يحف هنا، وفن يحنرص النا فن يقنو  بحق أهنا 

إلينه فن يكنون بعند ذلنك من موماً مخن واًل، وقند قنال ص ما ارهد فأخل  بمن ضيَّ  ،وفن يرتابعها ويلح ها
ؤ والَا﴿الله تعالا:  َك ان َم س  د  د َإ نََّال ع ه  َاللَّه َ﴿: . وقال تعالا(46)﴾و أ و ف ظا َب ال ع ه  د  َي نق ض ظن َع ه  و الَّذ ين 

َاللَّه َب ه َأ نَي ظص ل َ ِ ع ظن َم آَأ م ر  ِث اق ه َو ي  ق  َل ه  م َاللَّع ن  ة َو ل ه  م َم نَب  ع د َم  ل ئ  ك  َأ و  و ي  ف س  د ون َف  يَال ر   
 .(40)﴾س ظ  َالدَّارَ 

                                 
 .34( ئروأة اإلئراء: اآلية 46)
 .25( ئروأة الرَّاد: اآلية 40)
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شهدتَحلفَ)م قال: اليه وئلَّ  ا اللهصلَّ  بي أ ان النَّ  أضي الله انه حمن بن اوف  الرَّ ان ابدو 
ه فحمدأنكثهيَن  َإعمََورَالن َ مَ ليَحَ َنََّأَحبَُّفماَأَ ،َ-المٌَوأناَغَ -ظمتيَمَ بِنَماَعَ َِّالمَ   .(48)( فخُر

فالتَّضنننييص يطبنننص الموظَّننن  فثنننناء املنننه النننا الخنننالل المرسنننتهجنةم والتننني ترنننناقض منننا تقننندَّ  فننني 
ديمومنة فامالنه، فتراه غير مرتقن  ألابائه الوظيفي أة، وال حنريص  النا الحفظ من الخيال المرستحسنة، 

ُرملة ما يأثم اليه.من كسبهماح   بركة ما يأكله ليه، غاش   مسيوليَّة ما اْئترراي ا  ، وكرلُّ ذلك من 
 ر خرلر  التَّضييص في األداء الوظيفي أ في األرموأ اآلتية:واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فث

، وما بينهما باالنيراف التقدُّ الحضوأ و بأخُّر تَّ وذلك بمرالح ة ئجيَّة ال ،فواًل: تضييص األوقاا
 منفعٌة للعمل.من وقت  فهرو ه دٌأ ال يررتجا منه 

، وأربَّما  الخاصَّة ي ائتخدا  فغراض الوظيفة في الشُّيونففال توأُّ  نياً: تضييص المرمتلكاا، ثا
 .كانت الميلحة الشَّخييَّة مرقدَّمة الا ميلحة المهنة

التَّكالي  باليمين الفاُرة، فيرحل  بالله فنَّ  اد أااءاا إتما  ، فترنف األيمان تضييصثالثاً: 
 .األامال ما ضري أعت ولقد ضريَّعت

فال حفظ لجاأحة األرذنْين وال العْينْين وال الل أسان، قد مضت ئاااا  ،أابعاً: تضييص الجواأح
 العمل بالهمز واللَّمز والسُّخرية.

                                 
 [.3/193 -(1655( مرسند فحمد ]الحديث أقم )48)
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، فال حفظ لعهد المسيولين وال الزُّمالء وال المرراُعين، فعاقبة في أ اهد  خامساً: تضييص العرهرود
 .وخاتمة كرل أ خريومة  الفرجوأالغدأ 

ييص األموال، فال مرراااة لحررمة األموال المرختيَّة بالعمل إال ما دا  المرراق  قائماً، ئادئاً: تض
 ألنَّ مفهو  الحالل قد فصبح بسب  خلَّة التَّضييص هو ما حلَّ في اليد.

 .في األداء الوظيفي أ  تَّضييصلفه ا بعض فثر خرلر  ا
طول كرلَّ فمر  يتَّيل بوظيفته، ألنَّ ه ه الخيلة تدلُّ الا نرقيان يفيرالحظ فنَّ تضييص الموظَّ  

ديانته وهوان صيانته، فما تقدَّ  بعض ما يرتوقَّص فن يرضي أعه ويرهمل أاايتهم ويرفر أط في حف ه حال قيامه 
 بعمله وينسا انايته.
 بأمرْين: -حَّ بعده العز ر لمن صدق منه الهمُّم وص-ودواء ه ا الدَّاء

قول إذا فمسا وإذا ، فقد كان النَّبيُّ صلَّا الله اليه وئلَّم يه: االئتعاذة بالله تعالا مناألوَّل
َيارَوعذابَفالنََّيفَأعظذَبكَمنَعذابَوَرب َ ،َظ َالكبرأعظذَبكَمنَالكسلَوسَ َرب َ : )فصبح
المرُو   -فو الكبر الكسل يكرون بدافصال ي –. فوقعت االئتعاذة من ترك العمل (49)(القبر

 .لع اب البرزخ وا اب النَّاأ
مل من ف تقدَّ  ممَّا اني: مرراااة ماثَّ ال .فُر  ثر خرلر  الحفظ في األداء الوظيفي أ

                                 
ه مرسلم  ]كتاب ال  أكر والدُّااء والتَّوبة/  (49) حديث ال -ما لم يعمل ما امل ومن ُر أ  ذ من ُر أ عوُّ باب التَّ فخُر

 [ من حديث ابدالله بن مسعود  أضي الله انه.2089-4/2088 -(2023أقم )
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َالمِلبَالثَّاني:َالجهل:
نفسنه فيهنا: ُهنل الننَّفس بإاراضنها انن العلنم  المروظَّن وبأن  التني ير  خنالقاأل ثاني ئفسناف إنَّ 

 فو ائتخفافها به وتجافيها.
فالجهنل يطبنص الموظَّنن  فثنناء فدائنه الننا الخنالل المرسنتهجنةم والتنني ترنناقض منا تقنندَّ  فني العلننم 

وال مرجتهننداً فنني فننال تجننده مهمومنناً لننتعلُّم مننا مننن ُننأنه االأتقنناء بينننعته، مننن الخيننال المرستحسنننة، 
ُريون امله، معرفة تفا  ،وأة الحسننالقبيح فني صرنو  وأة القبيحالحسن في صر و بجهله فير صيل ودقائ  

ه الا وضص صاحب حملي جهلال، فقص كماالً والنَّ  الكمال نقياً  -لقلَّة المه وضع  معرفته–ي نُّ و 
يلننين فنني موضننص تننراه و  ،ضننا ويرضننا فنني موضننص الغضنن فيغضنن  فنني موضننص الر أ ، غيننر موضننعهبيء الشَّن
 .ينفي موضص الل أ  يشتدُّ  وفة دَّ الش أ 

لعرمنننو  –اإلانننراض انننن تعييننننه  وهننن ا الخرلننن  ينننداو إلنننا تحاُننني صننناحبه فننني الوظيفنننة، ويرحنننت أم
َال ج   اه ل ِنَ َخ   ذَ ﴿: ، قننال اللننه تعننالابالكرليَّننة -ضننرأه َع   ن  َو أ ع   ر    َب   ال ع ر ف  َو أ م   ر  . وقننال (50)﴾ال ع ف   ظ 
م ن َ﴿: تعننننالا نا    اَو إ ذ اَخ      اط ب  ه م َال ج     اه ل ظن َق      ال ظاَو ع ب     ااَد َال     رَّح  َه ظ  ش     ظن َع ل      سَال ر    َي م  الَّ    ذ ين 
َأ ع م   ال ك م َ﴿: . وقننال تعننالا(51)﴾س   الماا ْ   ظاَع ن   ه َو ق   ال ظاَل ن   اَأ ع م ال ن   اَو ل ك   م  َأ ع ر  ِ   ظ  و إ ذ اَس   م ع ظاَاللَّ

ِ يَال ج اه ل ِنَ  ت   .(52)﴾س الٌمَع ل ِ ك م َالَن  ب  
                                 

 .199( ئروأة األاراف: اآلية 50)
 .63( ئروأة الفررقان: اآلية 51)
 .55( ئروأة القيص: اآلية 52)
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وحكمة األمر باإلاراض ان الجاهل: هرو إاجابه بسفاهة أفيه، والتَّحدُّث فيما ال يعنيه، 
وكثرة ،  جْ العر  :هل ثالثٌ ااالمة الج) :أضي الله انه قال أداءالدَّ ي فب ومرخالفة ففعاله فقواله، فعن

 .(53)(ويأتيه وفن ينها ان ُيء   ،المنط  فيما ال يعنيه
: فن يجهل المروظَّ  الا -ُهل النَّفسم ال ُهل المعرفة–وإنَّ ممَّا يرلح  بخرل  الجهل 

ان  أضي الله انه ريرةعن فبي هر فانهم ويبخل بعلمه بشريون الوظيفة ال ي تفرَّد به،  زرمالئه فيضنُّ 
َكتمَعلماَا) م قال:ئلَّ ا الله اليه و صلَّ  بي أ النَّ  َمَ َ:يعلمهَمن َالقِامة َيظم ( بلجامَمنَنارَوَلجماَاها 

ه فحمد  .(54)فخُر
 بأأبعة فرمروأ: -لمن صدق منه الهمُّم وصحَّ بعده العز ر -ودواء ه ا الدَّاء

سَصلََّيَُّبماَخرجَالنَّ) :قالت أضي الله انها ئلمة   أ عن فر ف، ه: االئتعاذة بالله تعالا مناألوَّل
أوََلَََّْ أعظذَبكَأنَأَ َيإن َ َمََّهَ اللََّ:ما َفقالإالَرفاَطرفهَإلسَالسَََّقطََُّيمَمنَبِتعلِهَوسلََّالله
َأَ َ،لَََّْ أَ  َأَ َلَََِّ أو َأَ َ،لَََِّ أو َأَ َمَ لَ يَ أو َيَ َلَ هَ هَ أ ََأوَ،مَ لَ يَ أو ه( يََّعلَلَ هَ جَ أو فبوداود و  فحمد فخُر
 .(55)اُهيُّ وابن منَّسائوال

                                 
 .1/286، ُامص بيان العلم وفضله البن ابدالبر أ 2/39ان ر: اريرون األخباأ البن قرتيبة  (53)
 [.16/293 -(10480( مرسند فحمد ]الحديث أقم )54)
باب ما [، ئرنن فبي داود ]كتاب األدب/ 300-44/299 -(26004د فحمد ]الحديث أقم )( مرسن55)

[، ئرنن النَّسائي أ ]كتاب االئتعاذة/ 063ص -(5094الحديث أقم ) -ُل إذا خرج من بيتهيقول الرَّ 



 

055 

 

باا الضمان  -إذا ترتَّ  اليه التَّعد أي والتَّل –فنَّ يرعلم فنَّ الجهل : الثَّاني ال ي هرو –من مرُو
أئول الله  قال :قال العاص أضي الله انهماامرو بن  ابدالله بن نع، ف-من اواق  الجهل العاُلة

َتِبَّ): مئلَّ ا الله اليه و صلَّ  َيَ من َطَ بَولم َمنه َذلكَبٌَّعلم َْامنٌََ:قبل ه فبوداود فهظ ( فخُر
 .(56)وابن ماُهوالنَّسائيُّ 

من  -إذا ترتَّ  اليه الضَّرأ–فْن يرتبيَّن فنَّ الجهل بما يج  تعلُّمه من ارلرو  الوظيفة  الثَّالث:
باا درخول النَّاأ   ي أ بان النَّ  أضي الله انهريدة بر  نع، ف-ال ي هرو من اواق  الجهل اآلُلة–مرُو

َةالجنََّيفَياَالذفأمَََّ،ارالنََّيةَواثنانَفالجنََّيفَواحدٌََ:ضاةَثالثةٌَالقَ ) :م قالا الله اليه وئلَّ صلَّ 
قضسََورهلٌََ،ارالنََّيظَفالحكمَفهَ َيفجارَفَعرفَالحقَََّورهلٌََ،فقضسَبهَعرفَالحقَََّفرهلٌَ
ه فبوداود والت أرم يُّ وابن ماُه( ارالنََّيظَففهَ َاسَعلسَههلَوللنَّ  .(50)فخُر

                                                                                                     
[، ئرنن ابن ماُه ]كتاب الدُّااء/ 820-826ص -(5486الحديث أقم ) -اللباب االئتعاذة من الضَّ 

 [.640ص -(3884الحديث أقم ) -ُل إذا خرج من بيتهباب ما يداو به الرَّ 
-680ص -(4586الحديث أقم ) -فأانت بغير الم    ن تطبَّ باب فيمد أياا/ ( ئرنن فبي داود ]كتاب ال56)

[، ئرنن ابن 030ص -(4830الحديث أقم ) -(41)باب قسامة/ [، ئرنن النَّسائي أ ]كتاب ال688
 /  [.580ص -(3466لحديث أقم )ا -   علم منه اأ   ولم ير باب من تطبَّ ماُه ]كتاب الط أ  أ

[، ئرنن 541ص -(3503الحديث أقم ) -القاضي يرخطئفي باب قضية/ ( ئرنن فبي داود ]كتاب األ50)
الحديث أقم  -م في القاضيا الله اليه وئلَّ باب ما ُاء ان أئول الله صلَّ الت أرم ي أ ]كتاب األحكا / 
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مل من ف تقدَّ  ممَّا مرراااة ماالرَّابص:  .فُر  ثر خرلر  العلم في األداء الوظيفي أ

                                                                                                     
لحديث ا -الحاكم يجتهد فيريي  الح َّ باب [، ئرنن ابن ماُه ]كتاب األحكا / 313ص -(1322)

 [.396ص -(2315أقم )
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َ:جزالمِلبَالثَّال :َالع
نن ر فيهنناالتنني ينر  خننالقاأل ثالننث ئفسنناف إنَّ  الم مَّننة بنفسننه: فن يكننون انناُزاً اننن  المروظَّنن  ْلحأ

فداء فاماله، فهرو ئافل الهمَّة ال تتطلَّص نفسه لفضائل األامالم بنل دفب النا فن يكرنون مرتنواكالً فني 
 القيا  بأُغاله.

فعننن  فالعناُز ق يرننر  بنه الفضننل فكانننت ينده ئننافلة، وفذلَّنه التَّننواني فلننم تكنن نفسننه بنالقروَّة حافلننة،
فِ دَالل هََ:ثالث ةٌََيالي د) :ماللنه الينه وئنلَّ  اقال أئول اللنه صنلَّ  :قال أضي الله انه ةل  ضْ مالك بن ن  

ه فأعطَالفضلَوالَتعجزَعنَنفسكَ،فلسائلَالسَُّويدَالسََّ،َتلِهاَيالتَيعِويدَالمَ َ،لِاالعَ  ( فخُر
 .(58)داودفحمد وفبو 

: ال ُّل أ والفشل،  قنال فالعجز ينتهي بياحبه للتَّواكرل وترك العمل، وينحطُّ بياحبه إلا خيلتيأ
 :فن ال يننزل بنه كبينر مكنروه   ه منن فأبعنة فُنياء فهنو خلين ٌ من ائتطا  فن يمننص نفسن) :خالد بن برمك  

 :جن وثمنرة العر  ،الحينرة: جاُنةوثمنرة اللَّ  ،دامنةالنَّ  :فثمنرة العجلنة ،وانيجن  والتَّنجاُنة والعر واللَّ ة العجل
(وانيوثمرة التَّ  ،ةض  غْ البأ   .(59): ال ُّلُّ

                                 
 يف بابٌ [، ئرنن فبي داود ]كتاب الزَّكاة/ 25/225 -(15890د ]الحديث أقم )حم( مرسند ف58)

 [.255ص -(1649الحديث أقم ) -االئتعفاف
ه ابن حبَّان في أوضة العرقالء ص (59)  .210فخُر
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ل   قال حكيمٌ و  قة بما انده. فقال والثَّ  ميل الا أب أ وكُّ ما حرفتك؟ قال: التَّ )يجلس إليه:  لُر
به ان المسألة   ُّ عر ال  ما تن   فنَّ  ت  مْ لأ فو ما ا   ؟!  اليك إصالح معيشتكحر أ ك تر قة برب أ الحكيم: الثَّ 

مقللتَّ  فسدٌ والفقر مر  ؟والعجز انه فشلم حز ٌ   . وفنشد:يءنوال يرضا به إال الدَّ  يءمللبر  مٌ ه  تنَّ مر  ي أ
َسسَ الَ وَ َلَ كَُّظَ يَالت ََِّنَ فَ كَ ي ََ َ لَ ق َ َنَ إَ فَ 

َ.(60)(لَ كََّظ َت َ يَي َ الذَ ََقَ َِ الر َ َبَ لَ َِ ي َََدَ قَ ف َ 
 بثالثة فرمروأ : -بعده العز ر لمن صدق منه الهمُّم وصحَّ -ودواء ه ا الدَّاء

كانَرسظلَاللهَ) :قال أضي الله انه فنس بن مالك  عن ، فه: االئتعاذة بالله تعالا مناألوَّل
َ،خلأعظذَبكَمنَالعجزَوالكسلَوالجبنَوالهرمَوالبَ َيإن َ َمََّهَ اللََّ:مَيقظلسَاللهَعلِهَوسلَّصلَّ

ه البرخاأيُّ ومرسلمٌ ( وأعظذَبكَمنَعذابَالقبرَومنَفتنةَالمحِاَوالممات  .(61)فخُر
 أضي الله انه فنس بن مالك  فن يرعرف الحدُّ بين توكُّل القوي أ وتواكل العاُز، فعن اني: ثَّ ال

ه لاعقلهاَوتظكَََّ:ل؟َقالهاَوأتظكََّقَ لَ طَ أَ أوََ؛لهاَوأتظكََّلَ قَ عَ أ ََ؛ياَرسظلَاللهَ:قالَرهلٌَ)ل: اق ( فخُر
 .(62)الت أرم يُّ 

                                 
 .1/225مرحاضراا األردباء للرَّاغ  األصفهاني  (60)
ير/  (61) -2/803-(2823الحديث أقم ) -ذ من الجبنتعوَّ باب ما ير صحيح البرخاأي أ ]كتاب الجهاد والس أ

 -ذ من العجز والكسل وغيرهعوُّ باب التَّ [، صحيح مرسلم  ]كتاب ال  أكر والدُّااء والتَّوبة واالئتغفاأ/ 804
 .[2080-4/2009-(2006حديث أقم )ال

 .[560ص-(2510)حديث أقم ال -(60)باب / قائ  والوأ صفة القيامة والرَّ ئرنن الت أرم ي أ ]كتاب  (62)
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مل من ف تقدَّ  ممَّا مامرراااة الثَّالث:  .فُر  ثر خرلر  القروَّة في األداء الوظيفي أ
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َالمِلبَالرَّابا:َالخِانة:
نفسه بالفرجوأم ويغمسها بسب  أقَّة ديانته  المروظَّ  دسُّ بهاالتي ي خالقاأل أابص ئفساف إنَّ 

فنننإذا لنننم يرلتفنننت إلنننا حفنننظ والنننم العامنننل فهننن ا منننن وقلَّنننة صنننيانته فننني وحنننل البرهتنننان والنننزُّوأ: الخياننننة، 
ننر الجاهننل مننن فُننراط السَّننااة،   أضنني اللننه انننه ريننرةعننن فبنني هر فاإلضننااة، ألنَّ إئننناد األمننر إلننا المرقي أ

مت  سََ:فق  الَه  ا هَأعراب  يٌََّ:ثَالق  ظمح  د َ ي ََمَف  يَمجل   َوسَالل  هَعلِ  هَوس  لَّص  لََّب  يَُّبِنم  اَالنَّ) :قننال
َ؛س  ماَم  اَق  الَ:فق  الَبع  قَالق  ظمَ،ثح  د َ مَيَ وس  لََّسَالل  هَعلِ  هفمض  سَرس  ظلَالل  هَص  لََّ؟اعةالسَّ  

ع  نََائلراهَالسَّ  أي  نَأَ َ:سَإذاَقض  سَحديث  هَق  الحتَّ  َ.ب  لَل  مَيس  ماَ:وق  الَبعض  همَ.فك  رهَم  اَق  ال
ْ   َ:ق  الَ.رس  ظلَالل  هَه  اَأن  اَي  اَ:ق  الَ؟اعةالسَّ   كِ  فَََ:ق  الَ.اعةع َالمان  ةَف  انتظرَالسَّ  ِ َ ف  إذاَ

ه البرخاأيُّ اعةدَالمرَإلسَغِرَأهلهَفانتظرَالسََّس َ إذاَوَ :َقالَ؟إْاعتها  .(63)( فخُر
فمن فماأاا السَّااة فن تتفشَّا الخيانة في آخر الزَّمنان، حتَّنا تعنمَّ بنين النَّناس فنال يكناد يرتحنرَّج 

 ا اللنه الينهثنا أئنول اللنه صنلَّ حندَّ ) :قنال بن اليمان أضي اللنه انهمنا  يفةعن حر ف من مرعاملة الخوَّان،
ل  ظبَقَ َرَ ذَ ه   َيالمان  ةَنزل   َف  َأنََّ" :ثناحنندَّ  ،وفنننا فنت ننر اآلخننر ،قنند أفيننت فحنندهما مم حننديثينوئننلَّ 
 :قنال ،انن أفنص األماننة ثناحندَّ  مَّ . ثرن"ةنَّظاَم نَالسُّ م  لَ رآنَوعَ ظاَم نَالق  مَ لَ فعَ َ؛رآننزلَالقَ َمََّث ََ،هالالر َ 
ق  بقَفتَ َ؛ظم ةين امَالنََّمََّث   َ، ك  الظَ َلَ ث  ه اَمَ أثرَ َفِظ  لََُّ،م نَقلب هق  بقَالمان ةَفتَ َ؛ظم ةه لَالنَّين امَالرَّ"

                                 
فُاب  مَّ الحديث ثر  في حديثه فأتمَّ  شتغلٌ وهو مر  عل الماً باب من ئر / ( صحيح البرخاأي أ ]كتاب العلم63)

 .[1/45 -(59الحديث أقم ) -ائلالسَّ 
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ول ِ ََنتب راَافت راهَمَ َطَ فَ اَدحرهت هَعل سَرهل كَف نَ َرَوم  كجَ ََلَ ج  المَ َلَ ث  ه اَمَ أثرَ َفِظ لََُّ،المانةَمنَقلبه
َيؤاَد َ ي   َاسَيتب  ايعظنَالَيك  ااَدَأح  دٌَص  بَْالنَّ  فَِ َ،أخ  ذَحص  سَفدحره  هَعل  سَرهل  هَمََّث   َ، ٌَيفِ  هَش  
م  اََ؛م  اَأيرف  هَ؛م  اَأهل دهَ:ه  لق  الَللرَّسَيَ .َحتَّ أمِن  اَاَره  الَاَالنَوف   َيبن َيف  َإنَََّ:ق  السَيَ حتَّ  َ،المان ة
 ،كم بايعنتفيُّ  يوما فبال زمانٌ  يَّ ولقد فتا ال.َ"منَإيمانَمنَخراَدلَوَةَومثقالَحبََّقلبهَيوماَفَ،أعقله

 ننتر اليو  فمنا كر  اوفمَّ  ،ئاايه يَّ ال هر نَّ دَّ ا ليرر ا فو يهودي  ولعن كان نيراني   ،هدينر  يَّ ال هر نَّ دَّ ليرر  سلماً لعن كان مر 
ه البرخاأيُّ ومرسلمٌ الناً وفر  الناً بايص منكم إال فر ألر   .(64)( فخُر

ننيانة، ألنَّ اأتفننا  األمانننة دليننٌل الننا أقينن  الد أيانننة، ف  عنننفالخننائن مهمننا اْئننترْ رأف  فهرننو اننديم الي أ
الَق  ال:َالَإمَسَالل  هَعلِ  هَوس  لَّص  لََّم  اَخِبن  اَرس  ظلَالل  هقلَّبننن مالننك  أضنني اللننه انننه قننال: ) فنننس

ه فحمدوالَاَدينَلمنَالَعهدَلهَ،إيمانَلمنَالَأمانةَله  .(65)( فخُر
هننالً –وتندثَّر  مالقرننوَّة واألمانننةفنالموظَّ  إذا نرننز  منننه ثنوب  حننري  ف :بنالعجز والخيانننة -تضننييعاً ُو

بعنندما - قننال امننرو بننن ميمننون  األوديُّ أحمننه اللننه تعننالافعننن المكانننة،  هنن ه مننن يربننادأ وليُّننه بعزلننه فن
نالٌ افرصي  فمير المريمنين ارمر بن الخطَّاب أضي اللنه اننه و  فوص ينا فمينر : )فقنالوا: -ئنتأذن الينه ُأ

ي أئنول وف أ الن ين ترن -هطفو النرَّ -فنر بهن ا األمنر منن هنيالء النَّ  ما فُد فح َّ  :قال .ائتخل  ،يمنينالمر 
                                 

[، 2038-4/2030 -(6490الحديث أقم ) -أفص األمانةباب كتاب الر أقاق/ ( صحيح البرخاأي أ ]64)
 -لوبلوب وارض الفتن الا القر واإليمان من بعض القر  باب أفص األمانةصحيح مرسلم  ]كتاب اإليمان/ 

 .[1/126 -(143الحديث أقم )
 [.33-20/32 -(12560( مرسند فحمد ]الحديث أقم )65)
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 .حمنوابندالرَّ  بينر والحنة وئنعداً ثمنان والزُّ ا وار ا اليَّنفسنمَّ  ،م وهو اننهم أاض  الله اليه وئلَّ ا الله صلَّ 
فنإن فصنابت اإلمنرة  ،-عزينة لنهالتَّ  كهيعنة– ولنيس لنه منن األمنر ُنيءٌ  ممرابدالله بن ار  مْ كر در ه  شْ ي  : وقال
ننننكننننم مننننا فر وإال فليسننننتعن بننننه فيُّ  ،فهننننو ذاك :ئننننعداً  ننننه وال خيانننننة   اجننننز   ي لننننم فازلننننه انننننفننننإن أ  ،رم أ ( فخُر

 .(66)البرخاأيُّ 
ية بين م األاماله ه م اهر التَّضييص والجهل حال القيا  ب ومن ومن آثاأ العجز والخيانة المرتفش أ

 :المروظَّفين والعرمَّال
وهننن ا منننن فا نننم فئنننباب تعطُّنننل  ،اننند  مررااننناة الكفننناءة فننني تعيينننناا الوظنننائ  اإلُنننرافيَّةفواًل: 
أالََ؛ي    اَرس    ظلَالل    هَ:ل     َ قَ ) :قننننال الغفنننناأي أ أضنننني اللننننه انننننه عننننن فبننننا ذأ   ف ،التَّنمويَّننننةالمشننننروااا 
ه اَوإنََّ،ه اَأمان ةٌَوإنََّ،كَْ عِفٌَإنَّ َ؛ي اَأب اَذر َوَ:ق الَمََّث  َيفضربَبِدهَعلسَمنكبَ:قالي؟َتستعملن

ه علِهَفِهاَيىَالذوأاَدَََّ؛هاإالَمنَأخذهاَبحق َ َ،وندامةٌََيٌَيظمَالقِامةَخَز  .(60)مرسلمٌ ( فخُر

                                 
فاق الا ة البيعة واالت أ باب قيَّ / ه اليه وئلَّم( صحيح البرخاأي أ ]كتاب فضائل فصحاب النَّبي أ صلَّا الل66)

 .[1140-3/1138 -(3000الحديث أقم ) -ان أضي الله انهثمان بن افَّ ار 
 .[3/1450 -(1825الحديث أقم ) -باب كراهة اإلماأة بغير ضروأة  صحيح مرسلم  ]كتاب اإلماأة/  (60)
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وة التي هي ئرنحٌت ا ثانياً: فخ  اللنه عنن ابدف منال،ئنواٌء كاننت هديَّنة فو نقنداً منن الووبناٌلم لر ُأ
اش   يَمَالرَّس   لَّسَالل   هَعلِ   هََولع   نَرس   ظلَالل   هَص   لَّ) :قنننال بنننن العننناص أضننني اللنننه انهمنننا بنننن امنننرو
ه فحمد وفبوداود والت أرم يُّ وابن ماُهرتشيوالمَ   .(68)( فخُر

َ.(ةوَّ ا األمانة من الكر ااأ  :ة من البابإذا دخلت الهديَّ ) :(69)ليقوقد 
 :(00)وقيل في معناه

                                 
كراهيَّة  يباب فقضية/ داود ]كتاب األ، ئرنن فبي [11/80 -(6532الحديث أقم )( مسرند فحمد ]68)

وة اُي باب ما ُاء في الرَّ [، ئرنن الت أرم ي أ ]كتاب األحكا / 542ص -(3580الحديث أقم ) -الر ُأ
باب [، ئرنن ابن ماُه ]فبواب األحكا / 315ص -(1330الحديث أقم ) -كمرتشي في الحر والمر 
 [.396ص -(2313الحديث أقم ) -ُوةغليظ في الحي  والر أ التَّ 

اد ]أقم ) (69) ه الخليليُّ في اإلُأ [ من حديث الحجَّاج بن فأااة ان اطاء ان فبي 3/945-(242فخُر
هرريرة أضي الله انه مرفوااً، وقال: )لم نكتبه إال من ه ا الطَّري ، وال يرعرف بالعراق من حديث 

 .الحجَّاج(
ه وكيٌص في فخباأ القرضاة ] ة إذا دخلت الهديَّ )[ ان الحسن البيري أ أحمه الله تعالا بلفظ: 1/56وفخُر

 .(ةرَّْوز نت األمانة من الخُر :من باب  
 صرَّ  :ةإذا دخلت الهديَّ )بلفظ: [ ان فبي العالية أحمه الله تعالا 5/20وحكاه ابن حمدون في التَّ كرة ]

 .(ةْئكرفَّ األر  وضحكتباب ال
بلفظ: [ ان ابدالملك بن أفااة أحمه الله تعالا 1/231وحكاه ابن تغري بردي في النُّجو  الزَّاهرة ]

ت :بابال من ةإذا دخلت الهديَّ )  .من الطَّاق( ةماناأل خُر
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 .ااهَ ظَ كَ ََنَ مَ َةَ انَ مَ الَ َتَ رَ اي َ َِ تَ َََََمَوظَ ق َ ََارَ اَدَ َةَ يَّدَ الهَ َ َ تَ اَأَ ذَ إَ 
 بثالثة فرمروأ : -لمن صدق منه الهمُّم وصحَّ بعده العز ر -ودواء ه ا الدَّاء
سَكانَرسظلَاللهَصلَّ) :قال أضي الله انه ريرةفبا هر عن بالله تعالا منه، ف األوَّل: االئتعاذة

َوسلَّ َعلِه َيقظلالله َالجَ َيإن َ َمََّهَ اللََّ:م َبكَمن َبئ َالضََّفإنََّ؛ظعأعظذ َبكَمنََ،جِاه وأعظذ
ه فبوداود والنَّسائيُّ وابن ماُههاَبئس َالبِانةفإنََّ؛الخِانة  .(01)( فخُر
بنن العناص أضني  اللنه بنن امنروعنن ابدفنَّ الخيانة خيلٌة من خيال الن أفاق، ففن يرعلم اني: ثَّ ال

َك  َأرب اٌَ) :قنال ما اللنه الينه وئنلَّ صنلَّ  فنَّ النَّبيَّ  الله انهما َك انَمَ َنََّم ن ،َوم نَكان  َخالص اَاَنافق اَافِ ه
ك ذب،َََثإذاَاؤتم نَخ ان،َوإذاَح دَََّ:سَي دعهاحتَّ َف اقمنَالن َ َكان َفِهَخصلةٌَََمنهنَََّفِهَخصلةٌَ

ه البرخاأيُّ ومرسلمٌ وإذاَخاصمَفجرَوإذاَعاهدَغدر،  .(02)( فخُر
مل من ف تقدَّ  ممَّا مرراااة ماالثَّالث:  .فُر  ثر خرلر  األمانة في األداء الوظيفي أ

                                                                                                     
 .6/104( القائل هرو: مرحمَّد بن ابدالله بن ايشون، كما في ترتي  المداأك للقاضي اياض 00)
 -(1540الحديث أقم ) -االئتعاذة في بابٌ يَّالة/ باب تفريص فبواب الوتر، ]كتاب ال( ئرنن فبي داود 01)

 -(5468الحديث أقم ) -االئتعاذة من الجرو باب ئتعاذة/ [، ئرنن النَّسائي أ ]كتاب اال230ص
 -(3354لحديث أقم )ا -التَّعوُّذ من الجرو باب [، ئرنن ابن ماُه ]كتاب األاعمة/ 824ص
 [.564-563ص

[، صحيح مرسلم  1/35 -(34الحديث أقم ) -االمة الن أفاقباب كتاب اإليمان/ ( صحيح البرخاأي أ ]02)
 .[1/08 -(58الحديث أقم ) -بيان خيال المرناف باب ]كتاب اإليمان/ 
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 خاتمةَالبح 
 

: ما هي إال ومضاٌا وإُاأاٌام  إنَّ مجمو  ما في ه ه الوأقاام وما اندأج تحتها من كلماا 
ز في خاتمة ه ا البحث ال ي موضواه: وأاءها من العباأاا، ولكووأاءها ما  ن حسبنا فن نرُو

 بعض النَّتائت المرستفادة من البحث وهي: (و أ ث  ر هاَف يَال اَد ا  َالظ ي ِف ي َ َاهَ اف َ سَ فَ سَ وَ َالقَ خَ الَ َيَ الَ عَ مَ )
: السَّننقيمةميمنة األخننالق ال َّ  كمنا فنَّ ،  ها بعضنناً د بعضرنول أنن: ير المرسنتقيمةاألخنالق الحمينندة فنَّ  -1

 .ها بعضاً د بعضر ول أ ير 
مٌن ومرحائننٌ  فنَّننه مرننيتائتشننعاأه بالمسننيوليَّة و المروظَّنن   فنني قلنن  دول أننخننالق تاأل فنَّ معننالي -2
نننماواا واألأض  ثقيلنننة   ل فماننننة  حمننن ئفسننناف األخنننالق ترهنننو أن فننني صننندأه، و اليهنننا تننننوء بحملهنننا السَّ

 .والجبال
راف األرمنننننوأ فننننني القرننننندوة معنننننالي األخنننننالق فننننني األرئنننننوة الحسننننننةم وفود  فُنننننفنَّ اللنننننه ُمنننننص  -3

نا المرستحسنة، ند فرمَّتنه إلنا التَّأئني بمحائنن ثرنمَّ  ،هحيث فثننا النا نبي أنه صنلَّا اللنه الينه وئنلَّم وزكَّ فُأ
 .ُمائله وهرداه

يرتقي فأبابها إلا محائن فنَّ تتميم األخالق وتحسين السَّجايا يدلُّ الا فنَّها قابلٌة للز أيادة ف -4
د إلا فنَّها مرعرَّضٌة للنُّقيان فيشقا فصحابها  يم ومرعالجة الط أبا  يرُر األرموأ وفُرافها، ومرالح ة الش أ

 .بمساوئ السُّلوك وئفسافها
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، لكنَّهننا قنند تتبنندَّل فو  -5 فنَّ فُنراف األخننالق ومعننالي األرمننوأ فنني بهجتهنا وحرسنننها ذواا ففنننان 
، فما من خرلر   من األخالق إال له مقاٌ  معلنوٌ ،  تتغيَّر بحس  ما يرقابلها من إنسان  فو زمان  فو مكان 

 .وهو المقا  ال ي تستلطفه النُّفوس وتردأكه الفرهرو 
ننيم العمليَّننةم ومعننالي  -6 فنَّ محائننن األخننالق الوظيفيَّننةم وفُننراف السَّننجايا المهنيَّننةم وصننالح الش أ

ومنشنننأ ُمينننص ، األماننننةم و القرنننوَّةم و العلنننمم و الحفنننظ :اإال الننن اأ قينننا  ئننناقهتينننوَّ ير ال الط أبنننا  الحرفيَّنننة: 
ننننيم والط أبننننا   األخننننالق ننننجايا والش أ الوظيفيَّننننة والمهنيَّننننة والعمليَّننننة  لرَّذائننننال التنننني هنننني مننننن االمنننناا–والسَّ
 .الخيانةعجزم و الم والجهلم و التَّضييصَ:األأبعة فضدادهامن  -والحرفيَّة
معالي األرموأ  :هد منيتولَّ  -قنروَّة إيمانها ال ي هرو ثمرٌة من ثماأ- ةوَّ القر ب فسالنَّ  دالاات فنَّ  -0

ال ي هرو فثٌر من -جز عالبفس النَّ  اختاللد من ويتولَّ ، األمانةو  العلمو  الحفظ ومحائن األخالقم من
 .الخيانةوالجهل و  التَّضييصَم مناألخالقومساوئ  موأئفساف األر  :-آثاأ ضع  إيمانها

 والحمد لله فوالً وآخراًم وظاهراً وبااناً.
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َفهرسَالمراهاَوالمصااَدرَالعلمَّة
 
نننند بننننن خلنننن  بننننن حيَّننننان الضَّننننب أي المعننننروف بوكيننننص  أخب    ارَالق ض    اة - مكتبننننة المنننندائن  –: مرحمَّ

 )الر أياض/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة(.
: فهند بننن وتِبِقاته اَف  يَالمملك ةَالعربَّ  ةَالسُّ عظاَديَّةأخالقَّ اتَاإلاَدارةَف يَالظيِف  ةَالعامَّ ةَ -

-هننن1413الطَّبعننة األرولننا ) –مكتبننة التَّوبننة )الر أينناض/ المملكننة العربيَّننة السُّننعوديَّة(  –ئرننعود العرثيمننين 
1993.)  
نند  –: الخليننل بننن ابداللننه الخليلننيُّ القزوينننيُّ اإلرش  ااَدَف  يَمعرف  ةَع لم  ا َالح  دي  - مكتبننة الرُُّ

  (.1989-هن1409الطَّبعة األرولا ) –ر أياض/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة( )ال
مكتبننة الخنندماا الحديثننة )ُنندَّة/  –: مهنندي بننن إبننراهيم مبجننر المان  ةَف  يَالاَدا َاإلاَداري َ  -

  (.1994-هن1415الطَّبعة األرولا ) –المملكة العربيَّة السُّعوديَّة( 
َوذك  رَفض  لها - َحلَّه  اَم  نَالماث  لَأوَاهت  اَِبنظاحِه  اَم  نََت  اريمَمدين  ةَاَدمش  قو وتس  مِةَم   ن 

ننافعيُّ المعننروف بننابن اسنناكر  واراَديه  اَوأهله  ا دأائننة وتحقينن :  –: النني بننن الحسننن بننن هبننة اللننه الشَّ
  (.1990-هن1410الطَّبعة األرولا ) –داأ الفكر )بيروا/ لبنان(  –ارمر بن غرامة العمروي 

 –تحقي : إحسنان ابَّناسم بكنر ابَّناس  –د بن الحسن بن مرحمَّد : مرحمَّ التَّذكرةَالحمد ونَّة -
  (.1996الطَّبعة األرولا ) –داأ صادأ )بيروا/ لبنان( 
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: ايناض بنن مروئنا السَّنبتيُّ ترتِبَالمداركَوتقريبَالمسالكَلمعرف ةَأع المَم ذهبَمال كَو -
 –لر أبنناط/ المملكننة المغربيَّننة( وزاأة األوقنناف والشُّننيون اإلئننالميَّة )ا –تحقينن : ئننعيد فحمنند اننراب  –

  (.1981 -هن1401الطَّبعة األرولا )
يروئ  بن ابدالله بن ابدالبر أ النَّم رأيُّ : هاماَبِانَالعلمَوفضلهَوماَينبِيَفيَروايتهَوحمله -

 م داأ ابننننن حننننز   مريئَّسننننة الرَّيَّننننان –حقَّقننننه وخننننرَّج فحاديثننننه وآثنننناأه والَّنننن  اليننننه: فننننوَّاز فحمنننند زمرلنننني  –
  (.2003-هن1424الطَّبعة األرولا ) -)بيروا/ لبنان( 

ج يوصننننه وخننننرَّ قننننه وأاُننننص نر حقَّ  – سننننين البيهقننننيُّ : فحمنننند بننننن الحر عبَاإليم    انالج    اماَلش      -
ننالنندَّ  –ابدالحمينند حامنند  كتوأ/ ابنندالعلي أ فحاديثننه: النندُّ  ولننا بعننة األر الطَّ  –الهننند(  ومبنناي/ة )بر لفيَّ اأ السَّ

  (.1988-هن1409)
ة - تحقين  وتينحيح: مرحمَّند مرحيني  –: مرحمَّد بن حبَّان البرستيُّ الع قال َون زهةَالف ضال َرْو

 داأ الكرت  العلميَّة. –الد أين ابدالحميدم مرحمَّد ابدالرَّزَّاق حمزةم مرحمَّد حامد الفقي 
حكنم النا فحاديثنه وآثناأه:  –: مرحمَّد بن يزيد القزوينيُّ المعروف بنابن ماُنه ابنَماههَس نن -

 مكتبنة المعناأف )الر أيناض/ -ااتنا به: مشهوأ بنن حسنن آل ئنلمان  –مرحمَّد ناصر الد أين األلبانيُّ 
َالطَّبعة األرولا. –المملكة العربيَّة السُّعوديَّة( 

جسنننتانيُّ س    ننَأب   يَاَداواَد - ننند  –: ئرنننليمان بنننن األُنننعث الس أ حكنننم النننا فحاديثنننه وآثننناأه: مرحمَّ
 مكتبننننة المعنننناأف )الر أينننناض/ -ااتنننننا بننننه: مشننننهوأ بننننن حسننننن آل ئننننلمان  –ر النننند أين األلبننننانيُّ ناصنننن

 الطَّبعة األرولا. –المملكة العربيَّة السُّعوديَّة( 
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حكم الا فحاديثنه وآثناأه: مرحمَّند ناصنر الند أين  –: مرحمَّد بن ايسا الت أرم يُّ س ننَالت  رمذي َ  -
المملكننة العربيَّنننة  مكتبنننة المعنناأف )الر أيننناض/ -أ بنننن حسننن آل ئننلمان ااتنننا بنننه: مشننهو  –األلبننانيُّ 

 الطَّبعة األرولا. –السُّعوديَّة( 
ُرنعي  النَّسنائي أ س ننَالنَّسائي َ  - حكنم النا فحاديثنه وآثناأه: مرحمَّند ناصنر الند أين  –: فحمد بن 

يننناض/ المملكننة العربيَّنننة مكتبنننة المعنناأف )الر أ  -ااتنننا بنننه: مشننهوأ بنننن حسننن آل ئننلمان  –األلبننانيُّ 
 الطَّبعة األرولا. –السُّعوديَّة( 

نند بننن فحمنند البرخنناأيُّ ص  حَِْالب خ  اري َ  - نند النني القطنن   –: مرحمَّ المكتبننة  –تحقينن : مرحمَّ
  (.1991-هن1411) –لبنان(  العيريَّة )بيروا/

منه: مرحمَّند فرنياد حقَّن  نريوصنه وصنحَّحه وأقَّ  –: مرسنلم بنن الحجَّناج القرشنيريُّ صحَِْم س لمَو -
 المملكة العربيَّة السُّعوديَّة(. المكتبة الفييليَّة )مكَّة المركرَّمة/ –ابدالباقي 

ُنرحه وضنبطه: الندُّكتوأ/ يروئن  الني  –: ابدالله بن مرسلم  بن قرتيبة الد أينوأيُّ ع ِظنَالخبار -
  (.1986 -هن1406الطَّبعة األرولا ) –داأ الكرت  العلميَّة )بيروا/ لبنان(  –اويل 
]كرتننن  وأئنننائل ابدالمرحسنننن بنننن حمننند العبننناد البننندأ[: داأ كِ   فَي    ؤاَد  يَالم ظيَّ   فَالمان   ةَ -

 هن(.1428الطَّبعة األرولا ) –)الر أياض/ المملكة العربيَّة السُّعوديَّة(  التَّوحيد للنَّشر
نند بننن ابنندالرَّحمن: رتينن وت ُمننص: تِمَّ  ةَب  نَأحم  دَاإلس  المَش  ِمَفت  اوىَمجم  ظع -  بننن مرحمَّ
نننند ابنننننه وئننننااده قائننننم ننننص –مرحمَّ ننننري  المريننننح  لطبااننننة فهنننند الملننننك مرجمَّ / المرنننننوَّأة المدينننننة) الشَّ

  (.1995 -هن1416) –(السُّعوديَّة العربيَّة المملكة
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ِلَبِنَالسَّالكِنَمدارج -  الد أمشقيُّ  بكر   فبي بن مرحمَّد: نستعِنَوإيَّاكَنعبدَإيَّاكَمنا
 المملكة/ الر أياض) ايبة داأ –الجرل أيل ناصر بن ابدالعزيز: تحقي  -الجوزيَّة قي أم بابن المعروف
 (.ه1423) األرولا الطَّبعة –(السُّعوديَّة العربيَّة
نننند بننننن ابداللننننه الحنننناكم الم س    تدركَعل    سَالصَّ    حِحِ ن - دأائننننة وتحقينننن : مريننننطفا  –: مرحمَّ

  (.1990-هن1411الطَّبعة األرولا ) –داأ الكرت  العلميَّة )بيروا/ لبنان( –ابدالقادأ اطا 
ناد الحن  أ األثنري أ  –: فحمد بن الي أ المرثنَّا م سندَأبيَيعلسَالمظصلي َ  -  –تحقي  وتعلين : إُأ

م مريئَّسنة ارلنو  القرنرآن )بينروا/ لبننان( (السُّعوديَّة العربيَّة المملكة/ ُدَّة) داأ القبلة للثَّقافة اإلئالميَّة
  (.1988-هن1408الطَّبعة األرولا ) –

حقَّقه وخرَّج فحاديثه والَّ  اليه:  –: فحمد بن حنبل  الشَّيبانيُّ م سندَاإلمامَأحمدَبنَحنبلَو -
ننعي  األأنننيوط  ُر الطَّبعننة  –لبنننان(  مريئَّسننة الر أئننالة )بيننروا/ –مجمواننٌة مننن المرحق أقننينم بإُننراف: 

  (.1993-هن1413األرولا )
مكتبة  –تحقي : الدُّكتوأ/ محمود الطَّحَّان  – برانيُّ ليمان بن فحمد الطَّ : ئر الم عجمَالوسط -

 . (1985 -هن1405الطَّبعة األرولا ) – المملكة العربيَّة السُّعوديَّة( /الر أياض) المعاأف
ننعج  مَالكبِ  رالمَ  - ج فحاديثننه: حمنندي ابدالمجينند قننه وخننرَّ حقَّ  – برانننيُّ ليمان بننن فحمنند الطَّ : ئر
  (.1983-هن1404انية )بعة الثَّ الطَّ  –لبنان(  )بيروا/ راث العربي أ داأ إحياء الت أ  – لفيُّ السَّ 

: النندُّكتوأ/ ئنعد النند أين مسننعد -اَدراس  ٌةَفقهَّ  ٌةَم قارن  ٌةَب  القظانِنَالك ظيتَّ  ة–المهن ةَوأخالقه  اَ -
  (.2006الطَّبعة األرولا ) –لجنة التَّألي  والتَّعري  والنَّشر بجامعة الكرويت  –هاللي 
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: إاننداد مظس  ظعةَنض  رةَالنَّع  ِمَف  يَمك  ارمَأخ  القَالرَّس  ظلَالك  ريمَص  لَّسَالل  هَعلِ  هَوس  لَّم -
نننند بننننن  مجمواننننة مننننن المرختَّيننننين بإُننننراف: صننننالح بننننن ابداللننننه بننننن حمينننندم ابنننندالرَّحمن بننننن مرحمَّ

نننعوديَّة( /داأ الوئنننيلة للنَّشنننر والتَّوزينننص )ُننندَّة –بنننن ملُّنننوح ابننندالرَّحمن  الطَّبعنننة  – المملكنننة العربيَّنننة السُّ
 . (1998 -هن1418األرولا )
تحقين : فهنيم  –: يوئن  بنن تغنري بنردي األتنابكي النُّجظمَالزَّاهرةَفيَم لظكَمصرَوالق اهرة -

 مكتبة ابن تيمية )القاهرة/ُمهوأية مير العربية(. –محمد ُلتوا 
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ظعات َفهرسَالمْظ
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َالصَّ ف ح ةَالم   ْظ   ظع
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 0َالتَّنمنهنيننننننننننننند
وفثرهننا فنني معننالي األخننالق : المبحننث األوَّل
 األداء الوظيفي أ 

12 

 12 المطل  األوَّل: الحفظ
 21 العلمني: المطل  الثَّا

 25 : القروَّةالمطل  الثَّالث
 30 : األمانةالمطل  الرَّابص
وفثرهنننا ئفسننناف األخنننالق : انيالمبحنننث الثَّننن

 في األداء الوظيفي أ 
35 

 35 : التَّضييصالمطل  األوَّل
 39 : الجهلالمطل  الثَّاني

 44 المطل  الثَّالث: العجز
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َالصَّ ف ح ةَالم   ْظ   ظع
 40 الرَّابص: الخيانةالمطل  

 55 خناتنمنة البنحنننننننننث
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 64 فننهنننرس الموضننواننننناا
 


