مَعَالَيََالَخَالقََ َوسَفَسَافَهَا َ
وأث رهاَفيَالَاَدا َالظيِفيَ َ
َ
َ
َ
َ

تألِفَ :

ُّ
حمدَبنَعبداللهَالعليَ َ
الدكتظرَ/ولِدَبنَم َّ
َّ
فيَقسمَالعقِدةَوالدعظة َ
الستاذَالمَساعدَ

بكلَِّ َّ
ةَالشريعةَوالدَراساتَاإلسالمَِّةَبجامعةَالكظي َ
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ملخص البحثَ :

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 )
وانتهى البحث الى عدة نتائج من أهمها ما يلى :
َّ
َّ
َّ -1
ضها
سقيمة :يُولد بع ُ
ضها بعضا ،كما أن األخالق الذميمة ال َّ
أن األخالق الحميدة ال ُمستقيمة :يُولد بع ُ
بعضا.
َّ
َّ
َّ -2
أن معالي األخالق تولد في قلب ال ُموظف استشعاره بالمسؤوليَّة وأنه ُم ٌ
ؤتمن و ُمحاسبٌ عليها ،وسفساف
ُ
سماوات واألرض والجبال.
األخالق تهون في صدره حمل أمان ٍة ثقيل ٍة تنوء بحملها ال َّ
ُ
ُ
َّ -3
أن الله جمع معالي األخالق في األُسوة الحسنة؛ وأودع أشراف األمور في القدوة ال ُمستحسنة ،حيث
ُ
َّ
َّ
ُ
َّ
َّ
أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاه ،ث َّم أرشد أ َّمته إلى التأسي بمحاسن شمائله و ُهداه.
ُ
َّ -4
سجايا يد ُّل على أنَّها قابلةٌ للزيادة فيرتقي أربابها إلى محاسن األمور
أن تتميم األخالق وتحسين ال َّ
ٌ
عرضة للنُّقصان فيشقى أصحابها بمساوئ
وأشرافها ،و ُمالحظة الشيم و ُمعالجة الطباع يُرشد إلى أنَّها ُم َّ
سلوك وسفسافها.
ال ُّ
ُ
َّ -5
أفنان ،لكنَّها قد تتبدَّل أو تتغيَّر بحسب ما
أن أشراف األخالق ومعالي األمور في بهجتها و ُحسنها ذوات
ٍ
ُ
ق من األخالق إال له مقا ٌم معلو ٌم ،وهو المقام الذي تستلطفه
زمان أو
إنسان أو
يُقابلها من
ٍ
ٍ
ٍ
مكان ،فما من ُخل ٍ
النُّفوس وتُدركه الفُ ُهوم.
َّ -6
سجايا المهنيَّة؛ وصالح الشيم العمليَّة؛ ومعالي الطباع
أن محاسن األخالق الوظيفيَّة؛ وأشراف ال َّ
سجايا
تصور قيام ساقها إال على :الحفظ؛ والعلم؛ والقُ َّوة؛ واألمانة ،ومنشأ جميع األخالق وال َّ
الحرفيَّة :ال يُ َّ
والشيم والطباع –التي هي من عالمات ال َّرذائل الوظيفيَّة والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة -من أضدادها
األربعة :التَّضييع؛ والجهل؛ والعجز؛ والخيانة.
ُ
َّ
َّ -7
أن اعتدال النَّفس بالقُ َّوة -الذي ُهو ثمرة ٌ من ثمار قُ َّوة إيمانها -يتولد منه :معالي األمور ومحاسن
َّ
أثر من آثار ضعف
األخالق؛ من الحفظ والعلم واألمانة ،ويتولد من اختالل النَّفس بالعجز -الذي ُهو ٌ
إيمانها :-سفساف األ ُمور ومساوئ األخالق؛ من التَّضييع والجهل والخيانة.
الكلمات الدالة:
(معالى  ،سفسافها ،األداء  ،الوظيفى )
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الرحيم
الرحمن َّ
بسم الله َّ
َّ
إن الحمد لله ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ بالله منن رُنروأ فنفسننام ومنن ئنيأعاا فامالننا،
ضل له ،ومن يرضلل فال هادي له.
من يهده الله فال رم َّ
فُهد ف ْن ال إله إال الله وحده ال ُريك له ،وفُهد َّ
حمداً ابده وأئوله.
فن رم َّ
و ر
مَمسلمظنَ﴾(﴿ .)1ياَأيُّهاَالنَّاسَ
﴿ياَأيُّهاَالَّذينَآمنظاَاتَّقظاَاللَّهَحقََّت قاتهَوالَتمظت َّنَإالََّوأنت ُّ
اتَّق ظاَربَّك مَالَّ ذيَخلقك مَم نَنَّف و َواح دةوَوخل قَمن ه اَِوهه اَوب َّ َمن هم اَره ا َالاََكثِ اراَونس ا َ
واتَّقظاَاللَّهَالَّذيَتسا لظنَبهَوالرحامَإ َّنَاللَّهَكانَعلِكمَرقِباا﴾(﴿ .)2ياَأيُّهاَالَّذينَآمنظاَاتَّق ظاَ
اللَّهَوقظلظاَق ظالاَسدي اداَ(َ)07يص لَْلك مَأعم الكمَوي ِف رَلك مَذن ظبكمَوم نَيِ اَاللَّ هَورس ظلهَ
ِما﴾(.)3
ف قدَفاَِف ظاِاَعظ ا

فما بعد:
ف َّ
المنضبطة التي
إن من نواميس ُّ
المطَّردة ر
السلوك وقوانينه التي ال تتغيَّر وال تتبدَّلم وقوااده ال ركليَّة ر
أ
بعضها بعضناً ،كمنا َّ
تتحولَّ :
فن األخنالق ال َّ ميمنة
ال تزول وال َّ
المستقيمة :يرولد ر
فن األخالق الحميدة ر
أ
بعضها بعضاً.
َّ
السقيمة :يرولد ر

( )1ئوأة آل امران :اآلية .102
( )2ئوأة النأساء :اآلية .1
( )3ئوأة األحزاب :اآليتان .01-00

055

أ
ومحائن ٌ الننا مننا
من ر
الموظنَّ ائتشننعاأه بالمسنيوليَّة وفننَّنه رمننيت ٌ
فمعنالي األخننالق تولند فنني قلن ر
رو أئد إليه من وظيفة ،وئفساف األخالق تر أ
السنماواا
هون في صندأه حمنل فماننة ثقيلنة تننوء بحملهنا َّ
سَالس ماواتَوالر َ
واألأض والجبال وترريه فنَّهنا خفيفنة ،قنال اللنه تعنالا﴿ :إنَّاَعرْ ناَالمان ةَعل َّ
ظماَههظ َالا﴾(.)4
والجبالَفأب ِنَأنَيحملن هاَوأشفقنَمن هاَوحملهاَاإلنسانَإنَّهَكانَيل ا
الموظَّن ن ال ُّل ن رنم والجه ن رنل :ك ننان موص ننوفاً ف نني وظيفت ننه بسفس نناف األخ ننالق
فمت ننا م ننا اكتنن ن ر
ال َّ مينمة ،ومتا ما تدثَّر برداء العدل وإزاأ العلم :كان رمتحلأياً في فداء امله بمعالي األخالق القوينمة،
الحفَّاظ العرلماء.
الموظَّفون األقوياء األرمناء ،وير َّبرف من الجهل :العاملون ر
فير َّنزه ان ال ُّلم :ر
الموظَّن القن أ
المبننين﴿ :قال َإح داهماَي اَأب َ
نوي األمننينُ :نناء فنني رمحكننم الكتنناب ر
فننإاراء ر
يَالمِنَ﴾(.)5
استأهرهَإ َّنَخِ رَمنَاستأهرتَالقظ ُّ
وم ْدح العامل الحفيظ العليمُ :اء في آ أي ال أكر الحكنيم﴿ :قالَاهعلنيَعلسَخزآئنَالر َ

ِم﴾(.)6
إنيَحفِظٌَعل ٌَ

أ
أ
ُّ
الموظَّن بحليننة
فهن ه فأبننص فوصنناف تنندل الننا متننين الديانننة وأصننين اليننيانة :وهنني فن يتحلَّننا ر
الحفظ والعلم وال رق َّوة واألمانة.

( )4ئوأة األحزاب :اآلية .02
( )5ئوأة القيص :اآلية .26
( )6ئوأة يروئ  :اآلية .55
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أ
نوا بننالحفظ والعلننم فنني ئ نريرتهم
فمننا رزكنني رموظَّن ٌ بمعننالي األخننالق فنني مسننيرته :إال ألننَّنه منعن ٌ
وموصوف ك لك بال رق َّوة واألمانة في ئيرته.
ٌ
وضن ُّند مننا تقن َّند آنف ناً مننن معننالي األخننالق األأبعننة القويمننة النَّفيسننة :مننا ائننترهجن مننن ئفسنناف
األخالق األأبعة ال َّ ميمة الخسيسة.
الرفيننص:
الموظَّن بحفننظ العمننل :يرقابلننه وصننفه بالتَّضننييص و َّ
الزلننل ،ووصن العامننل بننالعلم َّ
فوصن ر
يقابله وصفه بالجهل الوضيص ،ووص القائم بال رق َّوة وُدَّة البأس :يقابله وصفه بالعجز وخوأ الننَّفس،
ووص المكلَّ بخيلة األمانة :يقابله وصفه أ
بضدها وهي الخيانة.
ر
َّ
المسنتقيمةم وهداينة فصنحاب
المرُند لتعلنيم األماننة :داللنة فأبناب الفطنر ر
وإن من فمانة التَّعليمم ر

نوظيفي ال رمستقي ن ننم ،ومعرف ننة فث ننر
الرفيع ننة ف نني األداء ال ن أ
الس ننليمةم لمعرف ننة فث ننر مع ننالي األخ ننالق َّ
العرق ننول َّ
الوظيفي ال َّسقينم.
ئفساف األخالق الوضيعة في األداء
أ
قسمت البحث إلا :م أ
ومبحثين وخاتمة ،وتفاصيل ذلك الا النَّحو اآلتي:
قدمة وتمهيد
وقد َّ
ْ
ر
أوالاَ:مقدمةَالبح :

وخطَّته.
وتتناول :فاتحة البحثم ر

ثانِاَ:التَّمهِد:

الشيم العمليَّة و أ
السجايا المهنيَّة و أ
الطبنا الحرفيَّنةم ومنالك ذلنك
ويتناول :منشأ األخالق الوظيفيَّة و َّ
ركلأه.
َالولَ:معاليَالخالقَوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفيََ :
ثالثاَ:المبح
َّ
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ويتناول ه ا المبحث :األخالق القوينمة التي يج التَّحلأي بها ،وتحت ه ا المبحث المطال
األأبعة اآلتية:
المِلبَالول :الحفظَ .
َّ
المِلبَالثَّاني :العلم.

المِلبَالثَّال  :ال رق َّوةَ .
الرابا :األمانة.
المِلبَ َّ

رابعاَ:المبح َالثَّانيَ:سفسافَالخالقَوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفيََ :
ويتن نناول هن ن ا المبح ننث :األخ ننالق ال َّ مين ننمة الت نني يجن ن التَّخلأ نني انه ننا ،وتح ننت هن ن ا المبح ننث
المطال األأبعة اآلتيةَ :
المِلبَالول :التَّضييصَ .
َّ
المِلبَالثَّاني :الجهل.

المِلبَالثَّال  :العجزَ .
المِلبَالرابا :الخيانة.
َّ

خامس اَ:خاتمةَالبح :
وملحن ن ٌ به ننا :فه ننرس المراُ ننص
وتتن نناول :فه ن َّنم النَّت ننائت الت نني َّ
توص ننلت إليه ننا ف نني هن ن ا البح ننث ،ر
والميادأ العلميَّة التي َّتم االئتفادة منها ،وفهرس الموضوااا.
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فتوئ ننل :فن يجع ننل فامالن ننا ركلَّه ننا ص ننالحة،
الحس نننا َّ
والل ننه ئ ننبحانه وتع ننالا فئ ننألم وبأئ ننمائه ر
ولوُهننه الك نريم خاليننة ،وفن يجعننل ه ن ا البحننث تعاون ناً الننا البن أنر والتَّقننووم وتواصننياً بننالح أ وتواصننياً
باليبر.
َّ
وآخر داوانا أ
فن الحمد لله أ
أب العالمين ،وصلَّا الله وئلَّم الا خاتم النَّبيأين ،والا آله وفزواُه
وفصحابه فُمعين.
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الَتَّمهِدَ :

َّ
المماثلة ،وقابل ه ه الجبلَّة التي
المشاكلةم وفطر الخليقة الا ر
إن الله تعالا ُبل البريَّة الا ر
فطر النَّاس اليهام ببيان معالي األخالق التي يهتدون إليها ،حيث ُمص معالي األخالق في األرئوة
المستحسنة.
الحسنةم وفود فُراف األرموأ في ال رقدوة ر
حيث فثنا الا نبيأه صلَّا الله اليه وئلَّم وزَّكاهم في قوله تعالا﴿ :وإنَّك َلعلس َخل وقَ

ِم﴾(.)0
عظ وَ

وهداهم في قوله تعالا﴿ :لقدَكانَلكمَفيَرسظلَ
ثرَّم فأُد ف َّرمته إلا التَّأئي بمحائن ُمائله ر
اللَّهَأسظةٌَحسنةٌَلمنَكانَي رهظَاللَّهَوالِ ظمَاآلخرَوذكرَاللَّهَكث اِرا﴾(.)8
معالمها،
تمم صالح األخالق وغشيته
ل ا فقد َّ
مكاأمها :من الحت له فنواأ ُّ
ر
السنَّة وائتبانت ر
الرئالة بقسط ظافر ،فسعد بمتابعة أ
ُّبوة بحظ وافرم وتضلَّص من فثاأة أ
السيرة
فأخ من ميراث الن َّ
ر
السريرة الكريمة ،فعن فبي رهريرة أضي الله انه
بموافقة َّ
بمماثلة المسيرة القويمةم وهنئ ر
الع يمةم وفرح ر
قال :قال أئول الله صلَّا الله اليه وئلَّم( :إَنَّماَبَعث َلَتمَمَصالَْالخالق) فخرُه فحمد(.)9

( )0ئوأة القلم :اآلية .4
( )8ئوأة األحزاب :اآلية .21
( )9رمسند فحمد [الحديث أقم (.]513-512/14 -)8952
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السجايا ُّ
يدل الا فنَّها قابلةٌ أ
للزيادة فيرتقي فأبابها إلا محائن
فتتميم األخالق وتحسين َّ
الشيم ومعالجة أ
األرموأ وفُرافها ،ومالح ة أ
عرضةٌ للنُّقيان فيشقا فصحابها
الطبا يررُد إلا فنَّها رم َّ
ر
ر
السلوك وئفسافها.
بمساوئ ُّ
ب تباأك وتعالا إنَّما بعث أئوله صلَّا الله اليه وئلَّم :بما يرحبُّه ويرضاه ،فمن تتبص
الر ُّ
و َّ
المرضي وتجنَّ المبغوض المسخوط :أضي الله انه وفأضاه ،فعن رحسين بن الي أضي
المحبوب
َّ
حب َمعالي َالَمظر َوأشرافهاَ،
إن َالله َيَ َُّ
الله انهما قال :قال أئول الله صلَّا الله اليه وئلَّمََّ ( :
اني(.)10
ويكرهَسفاسفها) فخرُه الطَّبر ُّ
الس أ
إنَ
اادي أضي الله انه قال :قال أئول الله صلَّا الله اليه وئلَّمََّ ( :
وان ئهل بن ئعد َّ
اني
حب َالكرمَ ،ويَ َُّ
يم َيَ َُّ
وهلََكر ٌَ
َعز َ ََّ
الله ََّ
حب َمعالي َالخالقَ ،ويكره َسفسافها) فخرُه الطَّبر ُّ
البيهقي(.)11
والحاكم و ُّ
وحسنها ذواا ففنان ،لكنَّها قد تتبدَّل فو تتغيَّر
وفُراف األخالق ومعالي األرموأ في بهجتها ر
بحس ما يرقابلها من إنسان فو زمان فو مكان ،فقد تستداي فُراف األخالق في مقا :
اإلحجا  ،وقد تتطلَّ معالي األرموأ في موان آخر :اإلقدا  ،وقد تكون أ
الشدَّة في منزل :نعتاً
اني [الحديث أقم (.]131/3 -)2894
المعجم الكبير للطَّبر أ
( )10ر
اني [الحديث أقم ( ،]181/6 -)5928رمستدأك الحاكم [كتاب اإليمان/
المعجم الكبير للطَّبر أ
( )11ر
السابص والخمسون من رُع
الحديث أقم ( ،]112-111/1 -)152-151رُع اإليمان
أ
للبيهقي [ َّ
باب في رحسن الخل  /الحديث أقم (.]241-240/6 -)8011
اإليمان وهو ٌ
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ممدوحاً ،وقد يكون اللأين في موق  :وصفاً مقدوحاً ،فما من رخلر من األخالق إال له مقا ٌ معلوٌ،
وهو المقا ال ي تستلطفه النُّفوس وتردأكه ال رف رهو .
الشيم العمليَّةم ومعالي أ
السجايا المهنيَّةم وصالح أ
الطبا
فمحائن األخالق الوظيفيَّةم وفُراف َّ
تيوأ قيا ئاقها إال الا :الحفظم والعلمم وال رق َّوةم واألمانة.
الحرفيَّة :ال ير َّ
الشيم و أ
السجايا و أ
الطبا –التي هي من فماأاا الفضائل الوظيفيَّة
فمنشأ ُميص األخالق و َّ
السجايا و أ
الشيم
والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة -من ه ه الخيال األأبعة ،ومنشأ ُميص األخالق و َّ
و أ
الطبا –التي هي من االماا الَّرذائل الوظيفيَّة والمهنيَّة والعمليَّة والحرفيَّة -من فضدادها األأبعةَ:
التَّضييصم والجهلم والعجزم والخيانة.
ومالك ذلك ركلأه فصالن :ااتدال النَّفس بال رق َّوة ،فو اختالل النَّفس بالعجز.
فيتولَّد من ااتدال النَّفس بال رق َّوة -ال ي رهو ثمرةٌ من ثماأ قرن َّوة إيمانها :-معالي األرموأ
فثر من
ومحائن األخالقم من الحفظ والعلم واألمانة ،ويتولَّد من اختالل النَّفس بالعجز -ال ي رهو ٌ
آثاأ ضع إيمانها :-ئفساف األرموأ ومساوئ األخالقم منَالتَّضييص والجهل والخيانة.
ُّ
سلم ان فبي رهريرة أضي الله انه قال :قال أئول الله
ويدل الا ه يْن
ْ
األصلين :ما فخرُه رم ٌ
خِرَ،
ؤمنَالضعِف؛ َوفيََكَ وَل َ ٌَ
ََّ
وأحب َإلسَاللهَمنَالمَ
خِر َ َُّ
ي َ ٌَ
صلَّا الله اليه وئلَّم( :المَؤمنَالق َظ َُّ
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َكانَ
َ
احرصَعلسَماَينفعكَواستعنَباللهَوالَتعجزَ ،وإنَأصابكَشي ٌََفالَتقلَ :لظَأنَي َفعل
لظَتفتَْعملَالشِِان)(.)12
ََّ
فإنَ
كذاَوكذاَ،ولكنَقَلَ:قَدَرََالله؛َوماَشا َفعلََّ َ،
فه ا تنويه بما مضا في الم أ
المبحثين الحقاًَّ :
فن
قرأ في
قدمة ئابقاًم وهو تنبيهٌ لما ئير َّ
ٌ
ْ
ر
أ
أ
بعضها بعضاً ،و َّ
بعضها
فن األخالق ال َّ ميمة َّ
السقيمة :يرولد ر
المستقيمة :يرولد ر
األخالق الحميدة ر
بعضاً.
محل البحث و أ
الدأائة ،واالاتباأ بما
يوصها -رهو ُّ
فالنَّ ر إلا ه ه األخالق الثَّمانية  -ر
بخ ر
وأاءها من األرموأ -بعرمومهاُّ -
تدل اليها الفطنة وتررُد إليها الفرائة(.)13
باب في األمر بال رق َّوة وترك العجز واالئتعانة بالله وتفويض المقادير لله-
( )12صحيح رمسلم [كتاب القدأٌ /
الحديث أقم (.]2052/4 -)2664
( )13ان ر :أ
السيائة الشَّرايَّة البن تيميَّة [أئالةٌ رموداةٌ ضمن مجمو فتاوو ُيخ اإلئال ] ،259-246/28
السالكين البن قيأم الجوزيَّة  ،09-03/3موئواة نضرة النَّعيم 524-500/3م -1639/5
مداأج َّ
1653م 2982-2911/0م 3202-3188/8م 4389-4366/9م 4490-4482/10م
أ
اإلداأي
4094-4080م 5442-5440/11م 5644-5631م  ،5023-5014األمانة في األداء
أ
ابدالمحسن بن حمد العباد
الموظ األمانة [ ركت وأئائل
ر
لمهدي مبجر ص ،39-19كي يريدي ر
البدأ] .394-300/6
ومقاأنة مص
المعاصرةم ر
ويرن ر في فخالقيَّاا المهنةم ويرطالص في رئلروكيَّاا الوظيفة – رمطابقة مص اإلداأاا ر
القوانين َّ
السعوديَّة لفهد
الدولية :فخالقيَّاا اإلداأة في الوظيفة َّ
العامة وتطبيقاتها في المملكة العربيَّة ُّ
للدكتوأ /ئعد أ
العرثيمين ،المهنة وفخالقها–دأائةٌ فقهيَّةٌ رمقاأنةٌ بالقوانين ال ركويتيَّةُّ -
الدين هاللي.
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َالولَ :
المبح
َّ

معاليَالخالقَوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفيَ َ

اليالحةم و أ
الشريفةم و أ
َّ
الطبا
السجايا المهنيَّة َّ
الشيم العمليَّة َّ
إن م َّرد األخالق الوظيفيَّة الحسنةم و َّ
الحرفيَّة العالية :إلا خيال فأبعة رموداة في المطال اآلتية:

َ

المِلبَالولَ:الحفظَ :
َّ
َّ
الموظَّ اليها نفسه :حفظ ما فرئند إليه من المسيوليَّة،
إن َّفول معالي األخالق التي يرحائ ر
السديدة هي فماأة أاايته وانايته ألاباء مهنته الوظيفيَّة ،فحقيقة
فه ه الخيلة َّ
الرُيدة والخلَّة َّ
الزلل.
الحفظ :إتقان العمل ،وئالمته من التَّقيير و َّ
ل ا فقد تضافرا األدلَّة الا اإلأُاد إليه ،كما توافرا النُّيوص في أ
الداللة اليهَّ ،
ألن الحفظ
ظ
ومالح ٌ
الموظَّ فاباء وظيفته بإخالص وتفان ،فالحفيظ رم ٌ
تابص بجد ر
له فا م األثر في فداء ر
باُتهاد لجليل امله ودقيقه بال كسل وال توان.
الوظيفي في األرموأ اآلتية:
واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر رخلر الحفظ في األداء
أ
أ
بإتقان فدائه بإحكا م
يسر النَّاظر إليه ،وذلك
الموظَّ بأداء امله الا وُه صالح ُّ
فوالً :قيا ر
أ
وإحسان إنجاز تكليفه بإتما .
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ُّ
الخلر الكريم :قول الله تعالا﴿ :ولقد َآت ِ ناَاَداوواَدَ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
منَّاَفضالاَياَهبال َأوبيَمعه َوالَِِّ ر َوألنَّاَله َالحديد َ(َ)07أن َاعمل َسابِ و
يَالسراَدََ
ات َوقدر َف َّ
ِر﴾( .)14وقوله تعالا﴿ :وقل َاعملظا َفسِ رىَاللَّه َعملكمَ
واعملظاَصال احاَإنيَبماَت عملظن َبص ٌَ
ورسظلهََوالمؤمنظنَوست راَدُّونَإلسَعالمَالِِبَو َّ
الشهااَدةَف ِ ن بئكمَبماَكنتمَت عملظنَ﴾(.)15
الا َأنَيَتقنه) فخرُه
حب َإذاَعملَأحدكمَعم َ
إن َاللهَيَ َُّ
بي صلَّا الله اليه وئلَّمََّ ( :
وقول النَّ أ

البيهقي من حديث اائشة أضي الله انها(َ .)16
اني و ُّ
فبويعلا والطَّبر ُّ
الموظَّ ديمومة إتقان العمل ال ي بين يديه ،رمعتبراً َّ
فن تتميم األمر يدوأ مص
ثانياً :رمالح ة ر
الكيفيَّة ال مص الكميَّة.
ُّ
الخلر الكريم :قول أئول الله صلَّا الله اليه
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
أحبَ
وإن َ ََّ
اللهَالَيمل َحَتَّسَتمَلُّظاََّ َ ،
َُّ
فإن َ
وئلَّم( :ياَأَيُّهاَالنََّاس؛ َخَذَواَمنَالعمالَماَتَِِقظنََّ َ ،
خاأي من حديث اائشة أضي الله انها(َ .)10
العمالَإلسَاللهَ:ماَاَدام؛َوإنََ ََّ
قل) فخرُه البر ُّ

( )14ئوأة ئبأ :اآليتان .11-10
( )15ئوأة التَّوبة :اآلية .105
اني [الحديث أقم (-)901
المعجم األوئط للطَّبر أ
( )16رمسند فبي يعلا [الحديث أقم ( ،]253/4 -)4369ر
باب في األماناا
 ،]492-491/1رُع اإليمان
أ
للبيهقي [الخامس والثَّالثون من رُع اإليمان وهو ٌ
وما يج من فدائها إلا فهلها /الحديث أقم (.]335-334/4 -)5314-5313
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مسيول ان حفظ رك أل رمتعلَّقاا امله.
ائترن ْر أاي اليه ،ألنَّه
ٌ
ثالثاً :نر ْ
الموظَّ في رك َّل فمر ْ
ي رح ر
ُّ
أالَ
الخلر الكريم :قول النَّب أي صلَّا الله اليه وئنلَّمَ ( :
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
اعَوه ظَمس ئظلٌََع نَرعََِّت هَ،
اعَوكََلُّك مَمس ئظلٌََع نَرعََِّت هَ،ف المِرَال ذيَعل سَالنَّ اسَر وَ
كََلُّك مَر وَ

اعَعلسَأهلَبِتهَوهَظَمسئظلٌََعنهمَ،والمرأةَراعِ َةٌَعلسَبِ َبعلهاَوولدهَوه سَمس ئظل َةٌَ
والرهلَر وَ
ََّ
اعَوكََلُّك مَمس ئظلٌََع نَرعََِّت ه)
اعَعلسَمالَسَِدهَوه ظَمس ئظلٌََعن هَ،أالَفكََلُّك مَر وَ
عنهمَ،والعبدَر وَ
سلم من حديث ابدالله بن ارمر بن الخطَّاب أضي الله انهما (.)18
فخرُه البر ُّ
خاأي ر
وم ٌ
ألن هن ا الحفننظ ين ُّ
الموظَّن يجن فن يطننول ركن َّنل فمننر يتَّيننل بوظيفتننهَّ ،
ندل الننا ئننديد
فحفنظ ر
الموظَّ فن يحف نهم ويراناه حنال قيامنه بمهنتنه ويرتابعنه
ديانته وُديد صيانته ،وُما ما يج الا ر

ويلح ه:
الموظنَّ
ويتعهند باالنينراف
الحضنوأ فني بداينة الوقنت َّ
ر
فوالً :حفظ األوقاا ،وذلنك بنأن يلتنز ر
فنني آخننره ،رمستشننعراً بن َّ
نأن مننا يتقاضنناه مننن فرُننرة هننو ن يننر مننا يحف ننه مننن ئنناااا وظيفتننه ،فننالحفظ
ُّ
تحققننه مننن حف هننا الوقننت
الموظَّن نفسننه اننن ارمننر املننه فيم نا ففننناه ،ويتطلَّن
يسننتداي رمحائننبة ر

أ
( )10صحيح البر أ
الجلوس الا الحيير ونحوه -الحديث أقم (-)5861
خاأي [كتاب اللباس /باب ر
.]1860/4
( )18صحيح البر أ
المدن -الحديث أقم (،]260/1 -)893
الجمعة /باب ر
خاأي [كتاب ر
الجمعة في ال رقرو و ر
صحيح مسلم [كتاب اإلماأة /باب فضيلة اإلما العادل واقوبة الجائر والح أ
ث الا أ
بالرايَّة والنَّهي
الرف َّ
ر
ر
َّ
المشقة اليهم -الحديث أقم (.]1459/3 -)1829
ان إدخال
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وئيالها ان زمن رُغله فيما فبناله ،فعنن ابداللنه بنن مسنعود أضني اللنه اننه انن النَّب أني صنلَّا اللنه الينه
ر
وئلَّم قال( :الَتزولَقدماَابنَآاَدمَيظمَالقِامةَمنَعندَربَهَحَتَّسَيَسألَعنَخم وََ:عنَعَمرهَفِمَ

أفناه؟َوعنَشبابهَفِمَأباله؟َومالهَمنَأينَاكتسبه؟َوف ِمَأنفق ه؟َوم اذاَعم لَفِم اَعل م؟) فخرُنه
ي(.)19
التأرم ُّ
الخاصننة التنني إنَّمننا
الموظَّن فنني حفننظ رممتلكنناا العمننل
َّ
الممتلكنناا ،بننأن يربننال ر
ثانيناً :حفننظ ر
ئ ن أنخرا ل ننه لتيس ننير أ
مهام ننه الوظيف ننة ،حتَّ ننا يبلن ن ب ننه الحف ننظ إل ننا فن ي نند م ننا ال ب ننأس ب ننه م ننن هن ن ه
ر

بأس ،فعن ابدالله بن مسعود أضي الله انه قال( :كَن ََأرعسَغنمَاَلعَقبةَ
الممتلكاا ح أاً َّ
مما به ٌ
ر
فمرَبيَرسظلَاللهَصَلَّسَاللهَعلِهَوسَلَّمَوأبظبك وَرَ،فق الَ:ي اَغ الم؛َه لَم نَل ب وَنَ.
عِطََّ َ،
بنَأبيَمَ وَ
ؤتمنَ.ق الَ:فه لَم نَش َاةوَل مَيَن زََعلِه اَالفح ل؟َفأتِت هَبش َاةوَ،فمس َْ
قَل ََ:نع مَ،ولكن يَم ٌَ
َّ
الَللض رعَ:اقَل صََ.فقل صَ،ث ََّمَ
فنزلَلبنَفحلبهَفيَإنا وََ،فشربَوس قسَأب اَبك وَرَ،ث ََّمَق
ٌَ
ْرعهاَ،
أتِتهَبعدَهذاَفقَل ََ:ياَرسظلَالله؛َعلَمنيَم نَه ذاَالق ظلَ.فمس َْرأس يَوق الَ:يرحم كَالل هَ،
فإَنَّكَغَلَِ ٌَمَمَعَلَّ ٌَم) فخرُه فحمد(.)20
الموظنَّ بيميننه ويربنال فني حف نه فنال يرنفقنه بنالحل لتأكيند فمنر
ثالثناً :حفنظ األيمنان ،فيش ُّ
نح ر

من األرموأ ،وإنَّما يجتهد في حفظ ائم الله تعالا فن يربت ل بلغو اليمين لشأن من رُيون امله ،قنال

الرقائ والوأ  /باب في القيامة -الحديث أقم (-)2416
( )19رئنن التأرم أي [كتاب صفة القيامة و َّ
ص.]544
( )20رمسند فحمد [الحديث أقم (.]82/6 -)3598
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اللنه تعننالا﴿ :الَي ؤاخ ذكمَاللَّ هَب اللَِّظَف يَأيم انكمَولك نَي ؤاخ ذكمَبم اَع َّق دتُّمَاليم انَفك َّفارت هَ
إطع امَعش رةَمس اكِنَم نَأوس طَم اَتِعم ظنَأهل ِكمَأوَكس ظت همَأوَتحري رَرق ب وةَفم نَلَّمََيج دَ
فصِامَثالث ةَأيَّ وامَذل كَك َّف ارةَأيم انكمَإذاَحلف تمَواحفظ ظاََأيم انكمَك ذلكَي ب ِنََاللَّ هَلك مَآيات هَ
لعلَّكمَتشكرونَ﴾(.)21

الرذائن ننل
الموظَّن ن لجواأحن ننه فا ن ننم رمعن ننين لن ننه الن ننا اُتنن نناب َّ
أابع ن ناً :حفن ننظ الج ن نواأح ،فحفن ننظ ر
والفنواح َّ ،
المعننين الننا الثَّبنناا الننا المكنناأ  ،قننال اللننه تعننالا:
ألن الحفننظ رهنو أفس ركن أل خيننر ر
وهننو ر
َالسماَوالبصرَوالفؤااَدَك ُّلَأولئكَكانَعنهَمسؤو َالا﴾(.)22
﴿والَت قفَماَلِ َلكَبهَعل ٌمَإ َّن َّ
نوظيفي الن ي
الموظَّ الا حفظ العهند والميثناق ال أ
خامساً :حفظ العر رهود ،وذلك بأن يحرص ر
أ
الموظَّفين رُيون العمل ،مص االُتهاد – فني رك َّنل وقنت وحنين -فني حفنظ منا ارهند إلينه منن
يرن م بين ر
الموظَّن أ
الرفن والحلنم واألنناة وبن ل
المنراُعين لنه ،وهن ا األمنر يسنتداي منن ر
فمر يتعلَّن بنأداء رحقنوق ر
المسيء وكن أ األذو ،قنال اللنه تعنالا﴿َ:والَّذينَ
النَّدو ،وك م الغيظ والعفو ان النَّاس و َّ
اليفح ان ر
همَلماناتهمَوعهدهمَراعظنَ(َ)8والَّذينَهمَعلسَص لظاتهمَيح افظظنَ(َ)9أولئ كَه مَالظارث ظنَ
(َ)07الَّذينَيرثظنَالفراَدوسَهمَفِهاَخالدون﴾(.)23

( )21ئوأة المائدة :اآلية .89
( )22ئوأة اإلئراء :اآلية .36
الميمنون :اآلياا .11-8
( )23ئوأة ر
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الموظَّ منا ائْننتر أمن الينه منن منال فنال ينرف أنرط فني إئنرافه ،وإنَّمنا
ئادئاً :حفظ األموال ،فيحفظ ر
يقو الا صرفه في روُوهه بااتدال حتَّا ال ينر ْف أرط في إمساكه ،قال الله تعالا﴿ :والَّذينَإذاَأنفق ظاَ
لمَيسرفظاَولمَي قت رواَوكانَب ِنَذلكَق ظ ااما﴾(.)24
الوظيفي.
فه ه بعض آثاأ رخلر الحفظ في األداء
أ
الوظيفي :فمران:
بخلر الحفظم ال ي له فا م األثر في األداء
أ
َّ
ومما يرعين الا التَّخلُّ ر
الموظَّ َّ
اليالحة ،فاُتهاده بحفظ ما فرئند إليه
فن َّ
مرد الحفظ إلا األامال َّ
َّ
األول :ااتقاد ر
رهو من خيال التَّقوو.
ويدل الا ه ا :قول الله تعنالا﴿ :وأِلف َالجنَّةَللمتَّقِنَغِ رَبع و
ُّ
ِدَ(َ)10هذاَم اَتظع دونَ
ابَحف و
بَ(َ)11ااَدخلظه اَبس و
لكلَأ َّو و
َمنِ و
ِظَ(َ)13م نَخش يَال َّرحمنَبالِِ بَوه ا َبقل و
المَ
ب ُّ
مَماَيشاؤونَفِهاَولدي ناَمَزي ٌَد﴾(.)25
ذلكَي ظمَالخلظاَدَ(َ)13له َّ
الموظَّ َّ
فن خير كس ما كان من امل يده ،وبركة ذلك إنَّما تكون بحف ه
الثَّاني :إدأاك ر
ُميص رُيون وظيفته.

( )24ئوأة ال رفرقان :اآلية .60
( )25ئوأة ق :اآلياا .35-31
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ُّ
طَخِ رَاَم نَأنَ
ويدل الا ه ا :قول أئول الله صلَّا الله اليه وئنلَّم( :ماَأكلَأح ٌَدَطعام َاَق َُّ
ناأي
وإنَ ََّ
يأكلَمنَعملَيدهََّ َ،
نبيَالل هَاَداواَدَعلِ َّ
هَالس المَك انَيأك لَم نَعم لَي ده) فخرُنه البرخ ُّ

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

( )26صحيح البر أ
الرُل وامله بيده -الحديث أقم (.]610/2 -)2002
خاأي [كتاب البيو  /باب كس َّ
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المِلبَالثَّانيَ:العلمَ :
َّ
الموظَّ فنَّها قد فرنيطت بالكاهل :فن يكنون النا حنظ
إن ثاني معالي األخالق التي يستشعر ر
وافر من العلم بحيث يتميَّز في امله ان الجاهل.
المسنناواة بننين العننالأمين والجنناهلين كمننا قننال رئننبحانه فنني رمحكننم الكتنناب:
وقنند نفننا اللننه تعننالا ر
﴿قلَهلَيستظيَالَّذينَي علمظنَوالَّذينَالَي علمظنَإنَّماَي تذ َّكرَأولظاَاللبابَ﴾(.)20
الضننيرم ومننن رهننو ُاهن ٌنل بهننا كننل الننا
فشنتَّان بننين العننالأم بأئنراأ مهنتننه ومكن أنامن النَّفننص ومنواان َّ
وُه ال يأا بخير.
وظيفته فينما ير َّ
الوظيفي في األرموأ اآلتية:
واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر رخلر العلم في األداء
أ
بمتابعة ُميص
الموظَّ الا تعلُّم رك أل ما من ُأنه االأتقاء بينعته ،وفن يتميَّز ر
فوالً :ف ْن يحرص ر
ما يست ُّ
جد ويرستحدث من رُيون امله.
ُّ
الخلر الكريم :قول الله تعالا﴿ :وسخَّرناَماَاَداوواَدَ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
الجبال َيسبحن َوالَِِّ ر َوكنَّا َفاعلِن َ(َ )09وعلَّمناه َصن عة َلب و
ظس َلَّكم َلتحصنكم َمن َبأسكَمَ
ف هلَأنتمَشاكرونَ﴾(.)28

الزمر :اآلية .9
( )20رئوأة ُّ
( )28رئوأة األنبياء :اآليتان .80-09
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الينعة ومعاأفها بين رزمالئه ،رمستشعراً بركة ذلك بزيادة
الموظَّ في نشر ارلو َّ
ثانياً :فن يجتهد ر
المه َّ
ألن الجزاء من ُنس العمل.
ُّ
الخلر الكريم :قول أئول الله صلَّا الله اليه وئلَّم
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
أالَإن َربَسَأمرني َأنَأَعلَمكمَماَههلتمَمَ ََّماَعلمني َيظمي َهذا) فخرُه
ذاا يو في رخطبتهََّ ( :

أ
جاُعا أضي الله انه(.)29
الم
رم ٌ
سلم من حديث اياض بن حماأ ر
الموظَّ دائماً في تعلُّم ُميص ما يريلح رُ ريون وظيفتهم ردون فن يرهمل معرفة ما
ثالثاً :فن يرعنا ر
من ُأنه فن يرفسد امله فو يرنقيه.
ُّ
الخلر الكريم :قول رح يفة ابن اليمان أضي الله
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
عنَالشرََ
ََّ
انهما( :كانَالنََّاسَيسألظنَرسظلَاللهَصَلَّسَاللهَعلِهَوسَلَّمَعنَالخِرَ،وكَن ََأسألهَ
سلم(.)30
مخافةَأنَيَدركني) فخرُه البر ُّ
خاأي ورم ٌ
الموظَّ التي يرُص لزاماً إليها اند االختالف :رهو العلم بتفاصيل فرموأ
أابعاً :فن تكون آخيَّة ر
المهنة والمعرفة بدقائ رُيون الوظيفة.
( )29صحيح مسلم [كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وفهلها /باب أ
اليفاا التي يرعرف بها في ُّ
الدنيا فهل الجنَّة
ر
وفهل النَّاأ -الحديث أقم (.]2199-2190/4 -)2865
( )30صحيح البرخا أ
أي [كتاب المناق  /باب االماا النُّ َّبوة في اإلئال  -الحديث أقم (-)3606
المسلمين اند ظر رهوأ الفتن وفي
 ،]1112/3صحيح رمسلم [كتاب اإلماأة /باب روُوب رمالزمة ُمااة ر
ومفاأقة الجمااة -الحديث أقم (.]1405/3 -)1840
رك أل حال ،وتحريم ر
الخروج الا الطَّااة ر
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ُّ
الخلر الكريم :قول فنس بن مالك أضي الله انه:
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
بقظم َيَلقَحظن َفقالَ :لظ َلم َتفعلظا َلصَلََْ .قالَ :فخرجَ
مر َ وَ
(أ ََّن َالنََّب ََّي َصَلَّس َالله َعلِه َوسَلَّم َ ََّ

فمرَبهمَفقالَ:ماَلنخلكم؟َقالظاَ:قَل َََ:كذاَوكذاَ.قالَ:أنتمَأعلمَبأمرَاَدَنِاكم) فخرُه
شِصَاََّ َ،

سلم(.)31
رم ٌ
الوظيفي.
فه ا بعض فثر رخلر العلم في األداء
أ

( )31صحيح رمسلم [كتاب الفضائل /باب روُوب امتثال ما قاله ُرااً ردون ما ذكره صلَّا الله اليه وئلَّم من
معاي ُّ
الرفي -الحديث أقم (.]1836/4 -)2363
الدنيا الا ئبيل َّ
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المِلبَالثَّال َ:الق َّظةَ :
َّ
الموظَّن فن يكنون قوينا ،وهن ه الق َّنوة ال ترخرُنه إلنا
إن ثالث معالي األخالق التني يتحلَّنا بهنا ر
أ
حد كونه في وظيفته ومص أفقته ُديداً اتيا.
وهنني َّ
فن العلننم
فقنند َّ
توئننط رخلرن ال رقن َّنوة بننين رخلرق ن أي العلننم واألمانننة لفائنندة بديعننة ونركتننة لطيفننة :ر
المراد بال رق َّوة في الوظيفة.
ر
بشيون العمل واألمانة في تنفي ها رهو ر
فما فحسن من فحسن في امله إال بأخ ه رُيون امله ب رق َّوة ،وه ا هو المأثوأ ان فرولي الحز

وفأباب العز الموصوفين بال رف َّتوة ،قال الله تعالا﴿ :ياَمظس سَإن يَاص ِفِ تكَعل سَالنَّ اسَبرس االتيَ
وبكالميَفخذَمَاَآت ِ تكَوكنَمن َّ
َمظعظ ةاَ
َالشاكرينَ(َ)033وكت ب ناَلهَفيَاللظاحَم نَك لَ ش ي و َّ
وت فص ِالاَلك لَش ي و َفخ ذهاَبق َّظةوَوأم رَقَظم كَيأخ ذواَبأحس نهاَس أريكمَاَدارَالفاس قِنَ﴾(.)32
وقال تعنالا﴿ :ياَيحِ سَخ ذَالكت ابَبق َّظةوَوآت ِ ن اهَالحك مَص بِا﴾( .)33وقنال تعنالا﴿ :وك أينَم نَ
نَّب ويَقاتلَمعهَربُِّ ظنَكثِ ٌرَفم اَوهن ظاَلم اَأص اب همَف يَس بِلَاللَّ هَوم اَْ عفظاَوم اَاس تَكانظاَواللَّ هَ

الصابرينَ﴾( .)34وان فبي رهريرة أضي الله انه قال :ئنمعت أئنول اللنه صنلَّا اللنه الينه وئنلم
بَ َّ
يح ُّ
علِهاَاَدلظَ،فنزع ََمنهاَماَش ا َالل هَ،ث ََّمَأخ ذهاَاب نَأب يَ
ٌَ
علسَقلِبَ
وَ
أناَنائم؛َرأيتَنيَ
ٌَ
يقول( :بِناَ
( )32رئوأة األاراف :اآليتان .145-144
( )33رئوأة مريم :اآلية .12
( )34رئوأة آل امران :اآلية .146
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عفَ،ث ََّمَاس تحال َغرب َا؛َ
قَحاف ةَفن زعَبه اَذنظب َاَأوَذن ظبِن؛َوف يَنزع هَ-والل هَيِف رَل هٌَ َْ-
فأخذهاَابنَالخ ََِّابَ،فلمَأرَعبقرَيَّاَمنَالنََّاسَينزعَنزعَعَم رَب نَالخَِّاب؛َحتَّ سَْ ربَالنَّ اسََ

سلم(.)35
بعََِ وَن) فخرُه البر ُّ
خاأي ر
وم ٌ
الوظيفي في األرموأ اآلتية:
واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر رخلر ال رق َّوة في األداء
أ
سخرة لنفص اآلخرين ،فه ا ال ي صيَّرها مغنماً ولم تكن اليه
الموظَّ قرن َّوته رم َّ
فوالً :فن يجعل ر
مغرماً.
ُّ
الخلر الكريم :قول ُابر بن ابدالله أضي الله انه:
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
فقالَرهلَ:ياَ
ٌَ
لظس َماَرسظلَاللهَصَلَّسَاللهَعلِهَوسَلَّمَ ،
اَعقرب َونحنَهَ ٌَ
ٌَ
الا َمنََّ
(لدغ َره َ
سلم(.)36
رسظلَالله؛َأرقي؟َقالَ:منَاستِاعَمنكمَأنَينفاَأخاهَفلِفعل) فخرُه رم ٌ
هر من م اهر قرن َّوة
الموظَّ في ك م الغيظ والعفو ان النَّاس ،فه ا م ٌ
ثانياً :فن تتجلَّا قرن َّوة ر
َّيرفاا.
الشَّخييَّة وا ْقل الت ُّ

( )35صحيح البر أ
َّبي صلَّا الله اليه
َّبي صلَّا الله اليه وئلَّم /باب قول الن أ
خاأي [كتاب فضائل فصحاب الن أ
الا) -الحديث أقم ( ،]1120/3 -)3664صحيح رمسلم [كتاب فضائل
وئلَّم( :لظَكن َمتَّخذا َخلِ َ

اليحابة /باب من فضائل رامر أضي الله تعالا انه -الحديث أقم (.]1862-1860/4 -)2392
َّ
الحمة والنَّ رة -الحديث أقم
السال  /باب ائتحباب ُّ
( )36صحيح رمسلم [كتاب َّ
الرقية من العين والنَّملة و ر
(.]1020-1026/4 -)2199
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ُّ
الخلر الكريم :قول أئول الله صلَّا الله اليه
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
ديدَبالصَرعَةَ ،إَنَّ
خاأي
ََّ
َُّ
ََّ
َالش
وئلَّم( :لِ
ماَالشديدَالذي َيملكَنفسهَعند َالِضب) فخرُه البر ُّ

سلم من حديث فبي رهريرة أضي الله انه(.)30
ر
وم ٌ
ثالثاً :فن ير هر ر َّ
بسراة إنجاز ما يرسند إليه ،فال رق َّوة المحمودة هي التي
الموظ ه ه ال رق َّوة ر
تستداي انتفا اآلخرين بها.
ُّ
الخلر الكريم :قول الله تعالا﴿ :قالَياَأيُّهاَالمألَ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
أيُّكم َيأتِنيَبعرشهاَق بل َأنَيأتظنيَمسلمِن َ(َ)18قال َعفري ٌ َمن َالجن َأناَآتِك َبه َق بل َأنَ

ِن﴾(.)38
يَأم ٌَ
ت قظمَم َّ
نَمقامكَوإنيَعلِهَلقظ ٌّ
فن ال رق َّوة هي ملكةٌ يقتدأ بها الا قهر أ
الموظَّ َّ
اليعاب ،وفنَّها ال تحول بينه
أابعاً :ف ْن يربير ر
وبين ائتعمال أ
الرف والتَّحلأي باللأين وال رقرب من اآلخرين.
ُّ
بي صلَّا الله اليه وئلَّم:
الخلر الكريم :قول النَّ أ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر

البيهقي من حديث فبي رهريرة أضي
(منَكانَهَِنَاَلَِنَاَقريبَاََّ َ:
حرمهَاللهَعلسَالنََّار) فخرُه الحاكم و ُّ

الله انه(.)39

( )30صحيح البر أ
خاأي [كتاب األدب /باب الح أ من الغض  -الحديث أقم (،]1928/4 -)6114
صحيح رمسلم [كتاب أ
اليلة واألدب /باب فضل من يملك نفسه اند الغض وبأ أي ُيء ي ه
البر و َّ
الغض  -الحديث أقم (.]2015-2014/4 -)2609
( )38رئوأة النَّمل :اآليتان .39-38

055

الوظيفي.
فه ا بعض فثر رخلر ال رق َّوة في األداء
أ

فيل في توقير العالم -الحديث أقم ( ،]215/1 -)435رُع اإليمان
( )39رمستدأك الحاكم [كتاب العلمٌ /
فيل في لين الجان وئالمة
أ
للبيهقي [ َّ
السابص والخمسون من رُع اإليمان وهو ٌ
باب في رحسن الخل ٌ /
اليدأ -الحديث أقم (.]201/6 -)8123
َّ
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المِلبَالراباَ:المانةَ :
َّ
َّ
نين فني
الموظَّن فني املنه موصنوفاً باألماننة ،فهنو فم ٌ
إن أابص معالي األخنالق وآخرهنا فن يكنون ر
تقيير ولم يرنتقص بالخيانة.
رك أل فمر من فرموأه فلم يرحفظ اليه
ٌ
ُّبوة ،ل ا وأد اقترانها كثيراً بال رق َّوة ،فعن ابدالله بن ابَّاس أضي الله انهمنا
فاألمانة من فخالق الن َّ
كمَبالص الةَ
فِانَأنَهرق لَق الَل هَ:س ألتكَم اذاَي أمركم؟َفزعم َأنَّ هَأم ر
ََّ
قننال( :أخبرن يَأبظس
َّ
خاأي(.)40
وَ
والصَدقَوالعفافَوالظفا َبالعهدَوأاَدا َالمانةَ.قالَ:
وهذهَصفةَنبي) فخرُه البر ُّ

الوظيفي في األرموأ اآلتية:
واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر رخلر األمانة في األداء
أ
فوالً َّ :أ
الموظَّ امله بإخالص وصدق رمستشعراً فماننة منا فرئنند إلينه ،فيرعامنل اآلخنرين
فن يريدي ر
باإلحسان إلا رمحسنهم ويجتن خيانة من خانه منهم بشيء.
ُّ
بي صلَّا اللنه الينه وئنلَّم( :أاَدََ
الخلر الكريم :قول النَّ أ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
ي من حنديث فبني رهرينرة أضني
المانةَإلسَمنَائتمنكَ،والَتخنَمنَخانك) فخرُه فبوداود والتأرم ُّ
الله انه(.)41

( )40صحيح البر أ
خاأي [كتاب الشَّهاداا /باب من فمر بإنجاز الواد -الحديث أقم (-813/2 -)2681
.]814
الرُل يأخ َّ
حقه من تحت يده -الحديث أقم (-)3535
( )41رئنن فبي داود [كتاب اإلُاأة /باب في َّ
ص ،]536رئنن التأرم أي [كتاب البيو  /باب ( -)38الحديث أقم ( -)1264ص.]301-300
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الموظَّ في إاطاء رك أل ذي ح َّ
حقنه القرين والبعيند ،فنال يسنتهويه لنين
ثانياً :فن يستوي اند ر
تستفزه أاونة أ
الفظ الغليظ.
رمخاابة الو أ
لي الحميم وال َّ ر
ُّ
الخلر الكريم :قول الله تعالا﴿ :إ َّنَاللَّهَي أمركمَأنَ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر

تؤاَدُّواَالماناتَإلسَأهلهاَوإذاَحكمتمَب ِنَالنَّاسَأنَتحكمظاَبالعدلَإ َّنَاللَّهَنع َّماَيعظكمَبهَإ َّنَ
اللَّهَكانَسم اِعاَبص اِرا﴾(.)42
أ
ناض بنن غنْنم :قند الينه نف ٌنر منن فهنل بيتنه
قال رموئنا بنن ارقبنة أحمنه اللنه تعنالا( :ل َّمنا ولني اي ر
يطلبون أصلته ومعروفه ،فلقيهم بالبشر ،فأنزلهم وفكنرمهم ،فأقناموا فيَّامناًم ثنر َّم ئنألوه فني أ
الينلة ،وفخبنروه
الس نفر إليننهم أُنناء معروف نه ،فننأاطا رك ن َّل أُننل منننهم اشننرة دنننانير -وكننانوا خمسننة،-
بمننا تكلَّف نوا مننن َّ
فردوها وائتخطوا ونالوا منه ،فقال :في بني أ
امم والله ما فرنكر قرابتكمم وال َّ
حقكمم وال بنر ْعد رُ َّقتكم،
ُّ
ولكن واللهم ما خلينت إلنا منا وصنلتكم بنه إال ببينص خنادميم وببينص منا ال غننا لني اننه ،فاان أوني.
الرُنل منَّنا منا رُهنده فن يربلأغنه إلنا فهلنه!
قالوا :واللهم ما ا أك الله ،إنَّك والي نين الشَّنا م وترعطني َّ
السنفن :فحن َّ إل َّني
قال :فتأمروني فن فئرق مال الله؟ فواللهم ألن فرُ َّ بالمنشاأم فو فربنرو كمنا يربنرو َّ
من فن فخون فلساًم فو َّ
فتعدو وفحمل الا رمسنلم ظرلمناً فو رمعاهند .قنالوا :قند ان أناك فني ذاا يندك
يدي منا ين أ
ومقدأتك ،فولأنا فاماالً منن فامالنك ننر أ
يدي النَّناس إلينكم ونريني منا يرينيبون منن المنفعنة،
ر
فأننت تعنرف حالننام وفننَّا لنيس نعندو منا ُعلنت لننا .قنال :واللنه إننأي ألانرفكم بالفضنل والخينر ،ولكننن
( )42رئوأة النأساء :اآلية .58
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يبلن ارمننر فنأني قنند ولَّيننت نفنراً مننن قننوميم فيلرنومني فنني ذلننك ،ولسننت فحمننل فن يلرننومني فنني قليننل وال
كثينر .قننالوا :فقنند والك فبواربيندة بننن الجنَّنراح -وفنننت مننه فنني القرابننة بحيننث فننت -فأنفن ذلننك ارمننر،
ناض :إننأي لسنت اننند ارمنر بنن الخطَّنناب كنأبي اربيندة بننن
ولنو ولَّيتننا فبلن ذلننك ارمنر :فنفن ه .فقننال اي ٌ
نت مسنتوأاً انند فبني اربيندةم
َّ
الجراح ،وإنَّما فنف ارمر اهدي الا امل لقنول فبني اربيندة ف َّني ،وقند ركن ر
فقال ف َّني ،ولنو النم منأني منا فالنم منن نفسني :منا ذكنر ذلنك انأني .فانينرف القنو الئمنين لعيناض بنن
غْنم)(.)43
يوص نيَّاته ،إذ لننيس يسننو لننه فن يتحنندَّث
الموظَّن فنني كننتم فئ نراأ العمننل ر
وخ ر
ثالثناً :فن يجتهنند ر
بشيء منها مص فحد.
ُّ
بي صلَّا الله اليه وئلَّم( :إذاَ
الخلر الكريم :قول النَّ أ
ويدل الا ه ا األثر القويمم من آثاأ ه ا ر
ي منن حنديث ُنابر
ََّ
حد ََّ
ثَالرهلَالحدي َث ََّمَالتف َ:فه يَأمان َةٌ) فخرُنه فحمند وفبنوداود والتأرمن ُّ
بن ابدالله أضي الله انهما(.)44
فن فداء أ
مهامننه ااانةٌ ينرنيُر اليهنناَّ ،
الموظَّن َّ
ألن األمانننة إذا ف أرديننت اننن اي ن
أابعناً :فن يعتقنند ر
نفس فهي صدقةٌ.

( )43فخرُه ابن اساكر في تاأيخ مدينة دمش .282-281/40
( )44رمسند فحمد [الحديث أقم ( ،]362/22 -)14404رئنن فبي داود [كتاب األدب /باب في نقل
البر و أ
الحديث -الحديث أقم ( -)4868ص ،]030رئنن التأرم أي [كتاب أ
اليلة /باب ما ُاء َّ
فن
المجالس فمانةٌ -الحديث أقم ( -)1959ص.]446
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وين ُّ
الخلرن الكنريم :قننول النَّبن أي صنلَّا اللننه اليننه وئنلَّم:
ندل الننا هن ا األثننر القننويمم مننن آثنناأ هن ا ر
نلم منن
(الخاِنَالمِنَالذيَيَؤاَديَماَأَمرَبهَطَِبةَنفس هَ:أح دَالمَتص دَقَِن) فخرُنه البرخ ُّ
ناأي ر
ومس ٌ
أ
األُعري أضي الله انه(.)45
حديث فبي رموئا
الوظيفي.
فه ا بعض فثر رخلر األمانة في األداء
أ

( )45صحيح البر أ
اليالح -الحديث أقم (،]665/2 -)2260
الرُل َّ
خاأي [كتاب اإلُاأة /باب ائتعجاأ َّ
صحيح رمسلم [كتاب َّ
الزكاة /باب فُر الخازن األمين والمرفة إذا َّ
تيدقت من بيت زوُها غير رمفسدة
اليريح فو العررف أي -الحديث أقم (.]010/2 -)1023
بإذنه َّ
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المبح َالثَّانيَ :
سفسافَالخالقَوأثرهاَفيَالاَدا َالظيِفيَ َ

الرديعةم و أ
السجايا المهنيَّة الوضيعةم و أ
َّ
الطبا
الشيم العمليَّة َّ
السيأعةم و َّ
إن م َّرد األخالق الوظيفيَّة َّ
السافلة :إلا خيال فأبعة رموداة في المطال اآلتية:
الحرفيَّة َّ

َ

المِلبَالولَ :
َّ
المِلبَالولَ:التَّضِِاَ :
َّ

َّ
الموظَّ  :تضييص ما ارهد إليه ،فال يررتجا منه بعد
إن َّفول ئفساف األخالق التي يرطبص اليها ر
عول في حفظ ُيء اليه.
حرص الا فمر وال ير َّ
ذلك ٌ
وقد اهد اللنه تعنالا إلنا رك أنل منن ح أمنل حمالنةً فن يحف هنا ،وفن يحنرص النا فن يقنو أ
بحقهنا
ر
وفن يرتابعها ويلح ها ،فأخل بمن ضيَّص ما ارهد إلينه فن يكنون بعند ذلنك من موماً مخن والً ،وقند قنال
الله تعالا﴿ :وأوفظاَبالعهدَإ َّنَالعهدَكانَمسؤو َالا﴾( .)46وقال تعالا﴿ :والَّذينَينقضظنَعهدَاللَّهَ
منَب عدَمِثاقهَوي قِعظنَمآَأمرَاللَّهَبهَأنَيظصلَوي فس دونَف يَالر َأولئ كَله مَاللَّعن ةَوله مَ

سظ َّ
َالدارَ﴾(.)40

( )46رئوأة اإلئراء :اآلية .34
الراد :اآلية .25
( )40رئوأة َّ

055

بي صلَّا الله اليه وئلَّم قال( :شهدتَحلفَ
الرحمن بن اوف أضي الله انه ان النَّ أ
وان ابد َّ
حبَأ ََّنَليَحَمَرَالنَعمَ َوإنَيَأنكثه) فخرُه فحمد(.)48
المَ،-فماَأَ َُّ
المَََِِّبِنَماَعَمَظمتيَ-وأناَغَ ٌَ
المس ننتهجنةم والت نني ترن نناقض م ننا تق ن َّند ف نني
فالتَّضننييص يطب ننص الموظَّ ن فثن نناء امل ننه ال ننا الخ ننالل ر
المستحسنة ،فتراه غير رمتقن ألابائه الوظيفيأة ،وال حنريص النا ديمومنة فامالنه،
الحفظ من الخيال ر
ائترراي اليه ،ماح بركة ما يأكله من كسبه ،ورك ُّل ذلك من رُملة ما يأثم اليه.
غاش مسيوليَّة ما ْ
الوظيفي في األرموأ اآلتية:
واليهم فإنَّه يرمكن إُمال فثر رخلر التَّضييص في األداء
أ
أخر بالحضوأ و ُّ
التقد باالنيراف ،وما بينهما
بمالح ة ئجيَّة التَّ ُّ
فوالً :تضييص األوقاا ،وذلك ر
دأ ال يررتجا منه منفعةٌ للعمل.
من وقت ر
فهو ه ٌ
وأبَّما
توأ في ائتخدا فغراض الوظيفة في الشُّيون
َّ
الممتلكاا ،فال ُّ
الخاصة ،ر
ثانياً :تضييص ر
كانت الميلحة الشَّخييَّة رمقدَّمة الا ميلحة المهنة.
ثالثاً :تضييص األيمان ،فترنف أادااءاا إتما التَّكالي باليمين الفاُرة ،فيرحل بالله َّ
فن
ضيَّعت.
ضيأعت ولقد ر
األامال ما ر
العي ْنين وال اللأسان ،قد مضت ئاااا
رذنين وال ْ
أابعاً :تضييص الجواأح ،فال حفظ لجاأحة األ ْ
السخرية.
العمل بالهمز واللَّمز و ُّ

( )48رمسند فحمد [الحديث أقم (.]193/3 -)1655
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المراُعين ،فعاقبة أ
في اهد
خامساً :تضييص العر رهود ،فال حفظ لعهد المسيولين وال ُّ
الزمالء وال ر
الغدأ وخاتمة رك أل رخيومة ال رفجوأ.
المراق قائماً،
الم َّ
ئادئاً :تضييص األموال ،فال رمراااة ر
ختية بالعمل إال ما دا ر
لحرمة األموال ر
َّ
حل في اليد.
ألن مفهو الحالل قد فصبح بسب خلَّة التَّضييص هو ما َّ

الوظيفي.
فه ا بعض فثر رخلر التَّضييص في األداء
أ
ألن ه ه الخيلة ُّ
فن تضييص الموظَّ يطول رك َّل فمر يتَّيل بوظيفتهَّ ،
فيرالحظ َّ
تدل الا نرقيان
تقد بعض ما يرتوقَّص فن يرضيأعه ويرهمل أاايتهم وير أ
ديانته وهوان صيانته ،فما َّ
فرط في حف ه حال قيامه
بعمله وينسا انايته.
الهمم وص َّح بعده العزر -بأمريْن:
ودواء ه ا الدَّاء-لمن صدق منه ُّ
َّبي صلَّا الله اليه وئلَّم يقول إذا فمسا وإذا
َّ
األول :االئتعاذة بالله تعالا منه ،فقد كان الن ُّ
أعظذَبكَمنَعذابَفيَالَنَّارَوعذابَفيَ
وَ
فصبح( :ربََأعظذَبكَمنَالكسلَوسَظ َالكبرَ،ربََ

()49
الموُ
الكبر
فو
الكسل
بدافص
ون
ك
ي
ي
ال
–
العمل
ترك
من
االئتعاذة
فوقعت
.
القبر)
ر
ر

لع اب البرزخ وا اب النَّاأ.
الثَّاني :رمراااة ما َّ
الوظيفي.
مما فرُمل من فثر رخلر الحفظ في األداء
أ
تقد َّ

ُر ما امل ومن أ
عوذ من أ
ُر ما لم يعمل -الحديث
( )49فخرُه رمسلم [كتاب ال أكر والدُّااء والتَّوبة /باب التَّ ُّ
أقم ( ]2089-2088/4 -)2023من حديث ابدالله بن مسعود أضي الله انه.
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المِلبَالثَّانيَ:الجهلَ :
َّ
الموظَّن نفسنه فيهناُ :هنل الننَّفس بإاراضنها انن العلنم
إن ثاني ئفسناف األخنالق التني يروبأن ر
فو ائتخفافها به وتجافيها.
المسنتهجنةم والتنني ترنناقض منا تقن َّند فني العلننم
فالجهنل يطبنص الموظَّن فثنناء فدائنه الننا الخنالل ر
المستحسنننة ،فننال تجننده مهمومناً لننتعلُّم مننا مننن ُننأنه االأتقنناء بينننعته ،وال رمجتهننداً فنني
مننن الخيننال ر
صنوأة الحسنن،
صوأة القبيح والقبيح فني ر
معرفة تفاصيل ودقائ رُيون امله ،فيرو بجهله الحسن في ر
وي ُّن –لقلَّة المه وضع معرفته -الكمال نقياً والنَّقص كماالً ،فالجهل يحمل صاحبه الا وضص
الشَّنيء بغيننر موضننعه ،فيغضن فنني موضننص أ
الرضننا ويرضننا فنني موضننص الغضن  ،وتنراه يلننين فنني موضننص
أ
الش َّدة فو ُّ
يشتد في موضص اللأين.
الخل ن ي ننداو إل ننا تحاُ نني ص نناحبه ف نني الوظيف ننة ،ويرح ننتأم اإلا نراض ا ننن تعيين ننه –لعرم ننو
وه ن ا ر

ضننرأه -بال ركليَّننة ،قننال اللننه تعننالا﴿ :خ ذََالعف ظَوأم رَب العرفَوأع ر َع نَالج اهلِنَ﴾( .)50وقننال
تعن ننالا﴿ :وعب ااَدَال َّرحمنَالَّ ذينَيمش ظنَعل سَالر َهظنا اَوإذاَخ اطب همَالج اهلظنَق الظاَ

الما﴾( .)51وقننال تعننالا﴿ :وإذاَس معظاَاللَِّ ظَأعرْ ظاَعن هَوق الظاَلن اَأعمالن اَولك مَأعم الكمَ
س ا
المَعلِكمَالَن ب تِيَالجاهلِنَ﴾(.)52
س ٌ

( )50رئوأة األاراف :اآلية .199
( )51رئوأة ال رفرقان :اآلية .63
( )52رئوأة القيص :اآلية .55
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وحكمة األمر باإلاراض ان الجاهل :رهو إاجابه بسفاهة أفيه ،والتَّحدُّث فيما ال يعنيه،
ومخالفة ففعاله فقواله ،فعن فبي َّ
ثالث :العر ْج  ،وكثرة
الدأداء أضي الله انه قال( :االمة الجاهل ٌ
ر
المنط فيما ال يعنيه ،وفن ينها ان ُيء ويأتيه)(.)53
َّ
الموظَّ الا
وإن َّ
مما يرلح ر
بخل الجهل –ُهل النَّفسم ال ُهل المعرفة :-فن يجهل ر

تفرد به ،فعن فبي رهريرة أضي الله انه ان
رزمالئه ُّ
بشيون الوظيفة ال ي َّ
فيضن انهم ويبخل بعلمه ر
بي صلَّا الله اليه وئلَّم قال( :منَكتمَعلمَا َيعلمهَ :ها َيظمَالقِامةَمَلجمَا َبلجامَمنَنا وَر)
النَّ أ

فخرُه فحمد(.)54
وصح بعده العزر -بأأبعة ف ررموأ:
الهمم َّ
ودواء ه ا الدَّاء-لمن صدق منه ُّ
األول :االئتعاذة بالله تعالا منه ،فعن فرأ ئلمة أضي الله انها قالت( :ماَخرجَالَنَّب َُّي َصَلَّسَ
َّ
إالَرفاَطرفهَإلسَالسما َفقالَ :الَلَّهَ ََّم َإنَي َأعظذَبكَأنَأََْ ََّل َأوَ
ََّ
قط َ
الله َعلِهَوسَلَّمَمنَبِتي َ َُّ
أََْ ََّلَ ،أو َأََِ ََّل َأو َأََِ ََّلَ ،أو َأَيَلَمَ َأو َأَيَلَمََ ،أو َأَهَهَلَ َأو َيَجَهَلَ َعل ََّي) فخرُه فحمد وفبوداود
والنَّسائ ُّي وابن ماُه(.)55

أ
ابدالبر .286/1
( )53ان ر :اريرون األخباأ البن قرتيبة ُ ،39/2امص بيان العلم وفضله البن
( )54رمسند فحمد [الحديث أقم (.]293/16 -)10480

( )55رمسند فحمد [الحديث أقم ( ،]300-299/44 -)26004رئنن فبي داود [كتاب األدب /باب ما
َّسائي [كتاب االئتعاذة/
الرُل إذا خرج من بيته -الحديث أقم ( -)5094ص ،]063رئنن الن أ
يقول َّ
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فن الجهل –إذا ترتَّ اليه الت أ
فن يرعلم َّ
الثَّانيَّ :
َّعدي والتَّل  -من رموُباا الضمان –ال ي رهو
من اواق الجهل العاُلة ،-فعن ابدالله بن امرو بن العاص أضي الله انهما قال :قال أئول الله
َْامن) فخرُه فبوداود
ٌَ
ب َقبل َذلكَ :فهظ
صلَّا الله اليه وئلَّم( :من َتَِبَّب َولم َيَعلم َمنه َطَ ٌَّ

َّسائي وابن ماُه(.)56
والن ُّ
الثَّالث :ف ْن يرتبيَّن َّ
فن الجهل بما يج تعلُّمه من ارلرو الوظيفة –إذا ترتَّ اليه الضَّرأ -من
رموُباا ردخول النَّاأ –ال ي رهو من اواق الجهل اآلُلة ،-فعن برريدة أضي الله انه ان النَّب أي
فأماَالذي َفي َالجَنَّةَ
صلَّا الله اليه وئلَّم قال( :القَضاةَثالث َةٌَ :واح ٌَد َفي َالجنََّةَواثنانَفي َالَنَّارََّ َ ،
ورهل َقضسَ
عرفَالحق َفجارَفي َالحكمَفهَظَفي َالَنَّارٌَ َ ،
ََّ
ورهل َ
عرفَالحق َفقضسَبهٌَ َ ،
ََّ
فرهل َ
ٌَ
ي وابن ماُه(.)50
وَ
للَنَّ
اسَعلسَههلَفهَظَفيَالنََّار) فخرُه فبوداود والتأرم ُّ

الضالل -الحديث أقم ( -)5486ص ،]820-826رئنن ابن ماُه [كتاب الدُّااء/
باب االئتعاذة من َّ
الرُل إذا خرج من بيته -الحديث أقم ( -)3884ص.]640
باب ما يداو به َّ
( )56رئنن فبي داود [كتاب ال أدياا /باب فيمن تطبَّ بغير الم فأانت -الحديث أقم ( -)4586ص-680
َّسائي [كتاب القسامة /باب ( -)41الحديث أقم ( -)4830ص ،]030رئنن ابن
 ،]688رئنن الن أ
ماُه [كتاب أ
الط أ  /باب من تطبَّ ولم يرعلم منه أا  -الحديث أقم ( -)3466ص.]580
( )50رئنن فبي داود [كتاب األقضية /باب في القاضي يرخطئ -الحديث أقم ( -)3503ص ،]541رئنن
التأرم أي [كتاب األحكا  /باب ما ُاء ان أئول الله صلَّا الله اليه وئلَّم في القاضي -الحديث أقم
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الرابص :رمراااة ما َّ
الوظيفي.
مما فرُمل من فثر رخلر العلم في األداء
أ
تقد َّ
َّ

( -)1322ص ،]313رئنن ابن ماُه [كتاب األحكا  /باب الحاكم يجتهد فيريي الح َّ  -الحديث
أقم ( -)2315ص.]396
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المِلبَالثَّال َ:العجزَ :
أ
َّ
الموظَّن الم َّمننة بنفسننه :فن يكننون انناُزاً اننن
إن ثالننث ئفسنناف األخننالق التنني ينرْلح ن ر فيهننا ر
الهمة ال تتطلَّص نفسه لفضائل األامالم بنل دفب النا فن ي ركنون رمتنواكالً فني
فهو ئافل َّ
فداء فاماله ،ر
القيا بأُغاله.
يننر بنه الفضننل فكانننت ينده ئننافلة ،وفذلَّنه التَّنواني فلننم تكنن نفسننه بنال رق َّوة حافلننة ،فعننن
فالعناُز ق ر
ضلة أضي الله انه قال :قال أئول اللنه صنلَّا اللنه الينه وئنلَّم( :الي ديَثالث َةٌَ:فِ دَالل هَ
مالك بن ن ْ
ائلَالسفلسَ،فأعطَالفضلَوالَتعجزَعنَنفسك) فخرُه
َُّ
ََّ
ويدَالس
العَلِاَ،ويدَالمَعِيَالتيَتلِهاَ،

فحمد وفبوداود(.)58
ُّ
وينحط بياحبه إلا خيلت أي :ال ُّ أل والفشل ،قنال
فالعجز ينتهي بياحبه للتَّوا ركل وترك العمل،
خالد بن برمك( :من ائتطا فن يمننص نفسنه منن فأبعنة فُنياء فهنو خلين ٌ فن ال يننزل بنه كبينر مكنروه:
العجلة واللَّجاُنة والعرجن والتَّنواني ،فثمنرة العجلنة :النَّدامنة ،وثمنرة اللَّجاُنة :الحينرة ،وثمنرة العرجن :
البأ ْغضة ،وثمرة التَّواني :ال ُّ ُّل)(.)59

( )58رمسند فحمد [الحديث أقم ( ،]225/25 -)15890رئنن فبي داود [كتاب َّ
باب في
الزكاةٌ /
االئتعفاف -الحديث أقم ( -)1649ص.]255
( )59فخرُه ابن حبَّان في أوضة العرقالء ص.210
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حكيم لرُل يجلس إليه( :ما حرفتك؟ قال :التَّوُّكل الا أبأيم والثَّقة بما انده .فقال
وقال
ٌ
الحكيم :الثَّقة بربأك تر أ
حر اليك إصالح معيشتك؟! فو ما الأ ْمت َّ
فن ال ما تنعر ُّ به ان المسألة
حزٌم والعجز انه فشل؟ والفقر رمفس ٌد للتَّق أيم رمتَّنه ٌم للبريءم وال يرضا به إال َّ
الدنيء .وفنشد:
فَإَنََقَلَ ََيَكَفَِنَيَالتَََّظَُّكلََ َوالَسَس َ

الرَِقَََالذَيَيَتََظََّكلَ)(َ .)60
فَقَدَََيََِلَبََ َ

وصح بعده العزر -بثالثة ف ررموأ:
الهمم َّ
ودواء ه ا الدَّاء-لمن صدق منه ُّ

األول :االئتعاذة بالله تعالا منه ،فعن فنس بن مالك أضي الله انه قال( :كانَرسظلَاللهَ
َّ
صَلَّسَاللهَعلِهَوسَلَّمَيقظلَ :الَلَّهَ ََّم َإنَي َأعظذَبكَمنَالعجزَوالكسلَوالجبنَوالهرمَوالبَخلَ،
سلم(.)61
وأعظذَبكَمنَعذابَالقبرَومنَفتنةَالمحِاَوالممات) فخرُه البر ُّ
خاأي ر
وم ٌ
الحد بين توُّكل أ
الثَّاني :فن يرعرف ُّ
القوي وتواكل العاُز ،فعن فنس بن مالك أضي الله انه
قالَرهلَ :ياَرسظلَالله؛ َأَعَقَلَهاَوأتظََّكل؛ َأوَأَطَلَقَهاَوأتظََّكل؟َقالَ :اعقلهاَوتظََّكل) فخرُه
ٌَ
قال( :
ي(.)62
التأرم ُّ

للراغ األصفهاني .225/1
( )60رمحاضراا األردباء َّ
خاأي [كتاب الجهاد و أ
( )61صحيح البر أ
تعوذ من الجبن -الحديث أقم (-803/2-)2823
السير /باب ما ير َّ
عوذ من العجز والكسل وغيره-
 ،]804صحيح رمسلم [كتاب ال أكر والدُّااء والتَّوبة واالئتغفاأ /باب التَّ ُّ
الحديث أقم (.]2080-2009/4-)2006
الرقائ والوأ  /باب ( -)60الحديث أقم (-)2510ص.]560
( )62رئنن التأرم أي [كتاب صفة القيامة و َّ
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الثَّالث :رمراااة ما َّ
الوظيفي.
مما فرُمل من فثر رخلر ال رق َّوة في األداء
أ
تقد َّ

055

المِلبَالراباَ:الخِانةَ :
َّ
َّ
الموظَّ نفسه بال رفجوأم ويغمسها بسب أقَّة ديانته
إن أابص ئفساف األخالق التي ي ُّ
دس بها ر
وقلَّننة صننيانته فنني وحننل البرهتننان والن ُّنزوأ :الخيانننة ،فننإذا لننم يرلتفننت إلننا حفننظ والننم العامننل فه ن ا مننن
ألن إئننناد األمننر إلننا الم أ
اإلضننااةَّ ،
السننااة ،فعننن فبنني رهريننرة أضنني اللننه انننه
قيننر الجاهننل مننن فُنراط َّ
ر
قننال( :بِنم اَالنََّب َُّيَص َلَّسَالل هَعلِ هَوس َلَّمَف يَمجل وََيَح دَثَالق ظمَ:ه ا هَأعراب ٌَّيَفق الَ:مت سَ
الس اعة؟َفمض سَرس ظلَالل هَص َلَّسَالل هَعلِ هَوس َلَّمَيَح دَثَ،فق الَبع قَالق ظمَ:س ماَم اَق ال؛َ
َّ
اهَالس ائلَع نَ
فك رهَم اَق الَ.وق الَبعض همَ:ب لَل مَيس ماَ.حتَّ سَإذاَقض سَحديث هَق الَ:أي نَأَر َّ

انتظرَالس اعةَ.ق الََ:كِ فَ
الس اعة؟َق الَ:ه اَأن اَي اَرس ظلَالل هَ.ق الَ:ف إذاَْ َِع َالمان ةَف
َّ
َّ

خاأي(.)63
ََّ
إذاَوسَ
إْاعتها؟َقالَ َ:
دَالمرَإلسَغِرَأهلهَفانتظرَالساعة) فخرُه البر ُّ

الزمنان ،حتَّنا تع َّنم بنين النَّناس فنال يكناد يرتح َّنرج
السااة فن تتفشَّا الخيانة في آخر َّ
فمن فماأاا َّ
الخوان ،فعن رح يفة بن اليمان أضي اللنه انهمنا قنال( :ح َّندثنا أئنول اللنه صنلَّا اللنه الينه
من رمعاملة َّ
أنَالمان ةَنزل َف يَه ذَرََقَل ظبَ
وئنلَّم حننديثينم قنند أفيننت فحنندهما ،وفنننا فنت ننر اآلخننر ،حن َّندثناََّ " :
نَالس َنَّة" .ثنر َّم ح َّندثنا انن أفنص األماننة ،قنال:
َ
الرهالَ،ثَ ََّمَنزلَالقَرآن؛َفعَلَمَظاَم نَالق رآنَوعَلَم ظاَم ُّ

الظك َ،ث ََّمَين امَالَنَّظم ة؛َفتَق بقَ
أثره اَمَث لََ َ
امَالره لَالنََّظم ة؛َفتَق بقَالمان ةَم نَقلب هَ،فِظ َُّلَ َ
"ين ََّ

( )63صحيح البر أ
فأتم الحديث ثرَّم فُاب
شتغل في حديثه َّ
خاأي [كتاب العلم /باب من رئعل الماً وهو رم ٌ
السائل -الحديث أقم (.]45/1 -)59
َّ
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أثره اَمَث لََالمَج لَََكجَم وَرَاَدحرهت هَعل سَرهل كَف نَفَطََفت راهَمَنتب رَاَول ِ َ
المانةَمنَقلبهَ،فِظ َُّلَ َ

فِ هَش ي ٌََ،ث ََّمَأخ ذَحص سَفدحره هَعل سَرهل هَ،فَِص بَْالنَّ اسَيتب ايعظنَالَيك ااَدَأح ٌَدَي ؤاَدَيَ
الَللره لَ:م اَأهل ده؛َم اَأيرف ه؛َم اَ
النَره َ
إنَف يَبن يَف وَ
المان ةَ،حتَّ سَيَق الََّ َ:
الاَأمِن َاَ.حتَّ سَيَق ََّ
اَدلَمنَإيمان"َ.ولقد فتا ال َّي زما ٌن وما فبالي فيُّكم بايعنت،
أعقلهَ،وماَفيَقلبهَمثقالَحَبَّوَةَمنَخر وَ

نت
ليرَّدنَّهر ال َّي ئاايه ،و َّفما اليو فمنا ركن ر
ليرَّدنَّهر ال َّي دينره ،ولعن كان نيرانيا فو يهوديا ر
لعن كان رمسلماً ر
سلم(.)64
ألربايص منكم إال فرالناً وفرالناً) فخرُه البر ُّ
خاأي ر
وم ٌ
ألن اأتفننا األمانننة دليننل الننا أقين أ
فالخننائن مهمننا ائننتر ْ أرف فهننو اننديم أ
اليننيانةَّ ،
الديانننة ،فعننن
ْ
ر
ٌ
فنننس بننن مالننك أضنني اللننه انننه قننال( :قَلَّم اَخِبن اَرس ظلَالل هَص َلَّسَالل هَعلِ هَوس َلَّمَإالَق الَ:الَ
إيمانَلمنَالَأمانةَلهَ،والَاَدينَلمنَالَعهدَله) فخرُه فحمد(.)65
فنالموظَّ إذا ننرنز منننه ثنوب ال رقن َّنوة واألمانننةم وتندثَّر –تضننييعاً وُهنالً -بنالعجز والخيانننة :فحننري
األودي أحمننه اللننه تعننالا قننال -بعنندما
فن يربننادأ وليُّننه بعزلننه مننن هن ه المكانننة ،فعننن امننرو بننن ميمننون
ُّ
نال( :-فقنالوا :فوص ينا فمينر
الميمنين ارمر بن الخطَّاب أضي اللنه اننه وائنتأذن الينه أُ ٌ
فرصي فمير ر
الميمنين ،ائتخل  .قال :ما فُد فح َّ بهن ا األمنر منن هنيالء النَّفنر -فو ال َّنرهط -الن ين ترنوفأي أئنول
ر
خاأي [كتاب أ
( )64صحيح البر أ
الرقاق /باب أفص األمانة -الحديث أقم (،]2038-2030/4 -)6490
صحيح رمسلم [كتاب اإليمان /باب أفص األمانة واإليمان من بعض ال رقلوب وارض الفتن الا ال رقلوب-
الحديث أقم (.]126/1 -)143
( )65رمسند فحمد [الحديث أقم (.]33-32/20 -)12560
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ندالرحمن.
الله صلَّا الله اليه وئلَّم وهو اننهم أاض ،فس َّنما اليَّنا وارثمنان و ُّ
الزبينر والحنة وئنعداً واب َّ
وقال :ي ْشه رد رك ْم ابدالله بن ارمرم ولنيس لنه منن األمنر ُنيءٌ –كهيعنة التَّعزينة لنه ،-فنإن فصنابت اإلمنرة
ئ ننعداً :فه ننو ذاك ،وإال فليس ننتعن ب ننه فيُّك ننم م ننا فرأم ن نر ،ف ننإنأي ل ننم فازل ننه ا ننن اج ننز وال خيان ننة) فخرُ ننه
خاأي(.)66
البر ُّ
ومن م اهر التَّضييص والجهل حال القيا به ه األامالم ومن آثاأ العجز والخيانة الم أ
تفشية بين
ر
الموظَّفين والعر َّمال:
ر
فوالً :ا نند رمراا نناة الكف نناءة ف نني تعيين نناا الوظ ننائ اإلُ نرافيَّة ،وه ن ا م ننن فا ننم فئ ننباب تعطُّننل
المش ننروااا التَّنمويَّننة ،فع ننن فب ننا ذأ الغف ن أ
ناأي أض نني الل ننه ان ننه ق ننال( :قَل ََ:ي اَرس ظلَالل ه؛َأالَ
عِفَ،وإَنَّه اَأمان َةٌَ،وإَنَّه اَ
اَذر؛َإنَّكَْ ٌَ
تستعملني؟َقالَ:فضربَبِدهَعلسَمنكبيَث ََّمَق الَ:ي اَأب وَ
سلم(.)60
يَوندام َةٌَ،إالَمنَأخذهاَبحقَها؛َ َّ
يظمَالقِامةَخز ٌَ
َ
وأاَدَىَالذيَعلِهَفِها) فخرُه رم ٌ

( )66صحيح البر أ
قية البيعة واالتأفاق الا
خاأي [كتاب فضائل فصحاب الن أ
َّبي صلَّا الله اليه وئلَّم /باب َّ
ارثمان بن َّ
افان أضي الله انه -الحديث أقم (.]1140-1138/3 -)3000
( )60صحيح رمسلم [كتاب اإلماأة /باب كراهة اإلماأة بغير ضروأة -الحديث أقم (.]1450/3 -)1825
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نالم ئنواءٌ كاننت هديَّنة فو نقنداً منن المنال ،فعنن ابداللنه
نحت ووب ٌ
ثانياً :فخ ا ألرُوة التي هي رئ ٌ
مَالراش يَ
بننن امننرو بننن العنناص أضنني اللننه انهمننا قننال( :لع نَرس ظلَالل هَص َلَّسَالل هَعلِ هَ َوس َلَّ ََّ
ي وابن ماُه(.)68
والمَرتشي) فخرُه فحمد وفبوداود والتأرم ُّ
وقد قيل(( :)69إذا دخلت الهديَّة من الباب :ااأا األمانة من ال رك َّوة)َ .
وقيل في معناه(:)00

مسند فحمد [الحديث أقم ( ،]80/11 -)6532رئنن فبي داود [كتاب األقضية /باب في كراهيَّة
( )68ر
أ
الراُي
الرُوة -الحديث أقم ( -)3580ص ،]542رئنن التأرم أي [كتاب األحكا  /باب ما ُاء في َّ
الحكم -الحديث أقم ( -)1330ص ،]315رئنن ابن ماُه [فبواب األحكا  /باب
المرتشي في ر
ور
التَّغليظ في الحي و أ
الرُوة -الحديث أقم ( -)2313ص.]396
الحجاج بن فأااة ان اطاء ان فبي
( )69فخرُه
الخليلي في اإلأُاد [أقم ( ]945/3-)242من حديث َّ
ُّ
رهريرة أضي الله انه مرفوااً ،وقال( :لم نكتبه إال من ه ا الطَّري  ،وال يرعرف بالعراق من حديث
الحجاج).
َّ
أ
البيري أحمه الله تعالا بلفظ( :إذا دخلت الهديَّة
كيص في فخباأ ال رقضاة [ ]56/1ان الحسن
وفخرُه و ٌ
من باب :خرُت األمانة من الَّرْوزنة).
صر
وحكاه ابن حمدون في التَّ كرة [ ]20/5ان فبي العالية أحمه الله تعالا بلفظ( :إذا دخلت الهديَّةَّ :
الباب وضحكت األر ْئ رك َّفة).

الزاهرة [ ]231/1ان ابدالملك بن أفااة أحمه الله تعالا بلفظ:
وحكاه ابن تغري بردي في النُّجو َّ
(إذا دخلت الهديَّة من الباب :خرُت األمانة من الطَّاق).
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إَذَاَأَتَ ََالهَدََيَّةََاَدَارَََقَ َظوَمَََََتََِايََرتََالَمَانَةََمَنََكَ َظاهَا.

وصح بعده العزر -بثالثة ف ررموأ:
الهمم َّ
ودواء ه ا الدَّاء-لمن صدق منه ُّ

األول :االئتعاذة بالله تعالا منه ،فعن فبا رهريرة أضي الله انه قال( :كانَرسظلَاللهَصَلَّسَ
َّ
َالضجِاَ ،وأعظذ َبك َمنَ
ََّ
الله َعلِه َوسَلَّم َيقظلَ :الَلَّهَ ََّم َإنَي َأعظذ َبك َمن َالجَظع؛ َفإَنَّه َبئ

َّسائي وابن ماُه(.)01
الخِانة؛َفإَنَّهاَبئس َالبِانة) فخرُه فبوداود والن ُّ
الثَّاني :فن يرعلم َّ
فن الخيانة خيلةٌ من خيال النأفاق ،فعنن ابداللنه بنن امنرو بنن العناص أضني
الله انهما َّ
َّبي صنلَّا اللنه الينه وئنلَّم قنال( :أرب ٌَاَم نَك ََّنَفِ هَك انَمَنافق َاَخالص َاَ،وم نَكان َ
فن الن َّ
منهنََكان َفِهَخصل َةٌَمنَالنَف اقَحتَّ سَي دعهاَ:إذاَاؤتم نَخ انَ،وإذاَح ََّدثََك ذبَ،
فِهَخصل َةٌَ ََّ
سلم(.)02
وإذاَعاهدَغدرَ،وإذاَخاصمَفجر) فخرُه البر ُّ
خاأي ر
وم ٌ
الثَّالث :رمراااة ما َّ
الوظيفي.
مما فرُمل من فثر رخلر األمانة في األداء
أ
تقد َّ

حمد بن ابدالله بن ايشون ،كما في ترتي المداأك للقاضي اياض .104/6
( )00القائل رهو :رم َّ
باب في االئتعاذة -الحديث أقم (-)1540
( )01رئنن فبي داود [كتاب ال َّ
يالة /باب تفريص فبواب الوترٌ ،
الجو  -الحديث أقم (-)5468
ص ،]230رئنن الن أ
َّسائي [كتاب االئتعاذة /باب االئتعاذة من ر
الجو  -الحديث أقم (-)3354
ص ،]824رئنن ابن ماُه [كتاب األاعمة /باب الت ُّ
َّعوذ من ر
ص.]564-563
( )02صحيح البر أ
خاأي [كتاب اإليمان /باب االمة النأفاق -الحديث أقم ( ،]35/1 -)34صحيح رمسلم
المناف  -الحديث أقم (.]08/1 -)58
[كتاب اإليمان /باب بيان خيال ر
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خاتمةَالبح
َّ
اام
إن مجمو ما في ه ه الوأقاام وما اندأج تحتها من كلماا :ما هي إال
ومضاا وإُاأ ٌ
ٌ
ووأاءها ما وأاءها من العباأاا ،ولكن حسبنا فن نروُز في خاتمة ه ا البحث ال ي موضواه:

المستفادة من البحث وهي:
(مَعَالَيََالَخَالقََ َوسَفَسَافَهَاَوأث رهاَفيَالاَدا َالظيِفيَ) بعض النَّتائت ر
أ
بعضنها بعضناً ،كمنا َّ
َّ -1
السننقيمة:
فن األخننالق ال َّ ميمنة َّ
المسنتقيمة :يرولند ر
فن األخنالق الحمينندة ر
أ
بعضها بعضاً.
يرولد ر
أ
َّ -2
من ر
ومحائ ن ٌ
الموظَّن ائتشننعاأه بالمسننيوليَّة وفننَّنه رمننيت ٌ
فن معننالي األخننالق تول ند فنني قل ن ر
الس ننماواا واألأض
اليه ننا ،وئفس نناف األخ ننالق تره ن أنون ف نني ص نندأه حم نل فمان ننة ثقيل ننة تن ننوء بحمله ننا َّ
والجبال.
َّ -3
فن اللن ننه ُمن ننص معن ننالي األخن ننالق فن نني األرئن ننوة الحسن نننةم وفود فُ ن نراف األرمن ننوأ فن نني ال رقن نندوة
المستحسنة ،حيث فثننا النا نبيأنه صنلَّا اللنه الينه وئنلَّم وزَّكناه ،ثر َّنم فأُند ف َّرمتنه إلنا التَّأئني بمحائنن
ر
وهداه.
ُمائله ر
السجايا ُّ
يدل الا فنَّها قابلةٌ أ
َّ -4
للزيادة فيرتقي فأبابها إلا محائن
فن تتميم األخالق وتحسين َّ
الشيم ومعالجة أ
األرموأ وفُرافها ،ومالح ة أ
عرضةٌ للنُّقيان فيشقا فصحابها
الطبا يررُد إلا فنَّها رم َّ
ر
ر
السلوك وئفسافها.
بمساوئ ُّ
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َّ -5
وحسنننها ذواا ففنننان ،لكنَّهننا قنند تتبنندَّل فو
فن فُنراف األخننالق ومعننالي األرمننوأ فنني بهجتهنا ر
تتغيَّر بحس ما يرقابلها من إنسان فو زمان فو مكان ،فما من رخلر من األخالق إال له مقا ٌ معلنوٌ،
وهو المقا ال ي تستلطفه النُّفوس وتردأكه ال رف رهو .
السننجايا المهنيَّننةم وصننالح أ
َّ -6
الشننيم العمليَّننةم ومعننالي
فن محائننن األخننالق الوظيفيَّننةم وفُنراف َّ
أ
الطب ننا الحرفيَّننة :ال يرتي ن َّنوأ قي ننا ئ نناقها إال ال نا :الحف ننظم والعل ننمم وال رق ن َّنوةم واألمان ننة ،ومنش ننأ ُمي ننص
الش ننيم و أ
الس ننجايا و أ
الطب ننا –الت نني ه نني م ننن االم نناا الَّرذائن نل الوظيفيَّ ننة والمهنيَّ ننة والعمليَّ ننة
األخ ننالق و َّ
والحرفيَّة -من فضدادها األأبعةَ:التَّضييصم والجهلم والعجزم والخيانة.
َّ -0
فن ااتدال النَّفس بال رق َّوة -ال ي رهو ثمرةٌ من ثماأ قرن َّوة إيمانها -يتولَّد منه :معالي األرموأ
فثر من
ومحائن األخالقم من الحفظ والعلم واألمانة ،ويتولَّد من اختالل النَّفس بالعجز -ال ي رهو ٌ
آثاأ ضع إيمانها :-ئفساف األرموأ ومساوئ األخالقم منَالتَّضييص والجهل والخيانة.
والحمد لله فوالً وآخراًم وظاهراً وبااناً.
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فهرسَالمراهاَوالمصااَدرَالعلمَِّة

َ

الض ننبأي المع ننروف بوكي ننص – مكتب ننة الم نندائن
حم نند ب ننن خلن ن ب ننن حيَّ ننان َّ
 -أخب ارَالقض اة :رم َّ

أ
السعوديَّة).
(الرياض /المملكة العربيَّة ُّ
ةَالس عظاَديَّة :فهند بننن
 أخالقَِّ اتَاإلاَدارةَف يَالظيِفَّ
ةَالعام ةَوتِبِقاته اَف يَالمملك ةَالعربَِّ ُّ
رئننعود العرثيمننين – مكتبننة التَّوبننة أ
السننعوديَّة) – الطَّبعننة األرولننا (1413ه ن-
(الرينناض /المملكننة العربيَّننة ُّ
.) 1993
الرُنند
 اإلرش ااَدَف يَمعرف ةَعلم ا َالح دي  :الخليننل بننن ابداللننه الخليلن ُّني القزوينن ُّني – مكتبننة ُّالسعوديَّة) – الطَّبعة األرولا (1409هن.) 1989-
(ال أرياض /المملكة العربيَّة ُّ

 المان ةَف يَالاَدا َاإلاَداريَ :مهنندي بننن إب نراهيم مبجننر – مكتبننة الخنندماا الحديثننة (ُنندَّة/السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا (1415هن.) 1994-
المملكة العربيَّة ُّ
 -ت اريمَمدين ةَاَدمش وقَوذك رَفض لهاَوتس مِةَم نَحلَّه اَم نَالماث لَأوَاهت اَِبنظاحِه اَم نَ

نافعي المعننروف بننابن اسنناكر – دأائننة وتحقين :
واراَديه اَوأهله ا :النني بننن الحسننن بننن هبننة اللننه َّ
الشن ُّ
ارمر بن غرامة العمروي – داأ الفكر (بيروا /لبنان) – الطَّبعة األرولا (1410هن.) 1990-

حمد – تحقي  :إحسنان ابَّناسم بكنر ابَّناس –
حمد بن الحسن بن رم َّ
 التَّذكرةَالحمدونَِّة :رم َّداأ صادأ (بيروا /لبنان) – الطَّبعة األرولا (.) 1996
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نبتي
 ترتِبَالمداركَوتقريبَالمسالكَلمعرف ةَأع المَم ذهبَمال وَك :ايناض بنن رموئنا َّ
الس ُّ
الشننيون اإلئننالميَّة (ا ألربنناط /المملكننة المغربيَّننة) –
– تحقين  :ئننعيد فحمنند انراب – وزاأة األوقنناف و ُّ
الطَّبعة األرولا (1401هن.) 1981 -
أ
ي
 هاماَبِانَالعلمَوفضلهَوماَينبِيَفيَروايتهَوحمله :يروئ بن ابدالله بنابدالبر النَّم أر ُّ

– َّ
الريَّننانم داأ اب ننن ح ننز
حقق ننه وخ ن َّنرج فحاديث ننه وآث نناأه والَّن ن الي ننه :ف ن َّنواز فحم نند زمرل نني – رم َّ
يئس ننة َّ
(بيروا /لبنان)  -الطَّبعة األرولا (1424هن.) 2003-
الحس ننين البيهق ن ُّني – َّ
حقق ننه وأاُ ننص نريوص ننه وخ ن َّنرج
 الج اماَلش عبَاإليم ان :فحم نند ب ننن رالسنلفيَّة (برومبنناي /الهننند) – الطَّبعننة األرولننا
فحاديثننه :الن ُّندكتوأ /ابن أ
ندالعلي ابدالحمينند حامنند – الن َّنداأ َّ
(1409هن.) 1988-

حمند رمحيني
ستي – تحقين وتينحيح :رم َّ
 روْةَالعقال َونزهةَالفضال  :رم َّحمد بن حبَّان البر ُّ

أ
حمد حامد الفقي – داأ ال ركت العلميَّة.
حمد
ابدالرزَّاق حمزةم رم َّ
الدين ابدالحميدم رم َّ
َّ
القزويني المعروف بنابن ماُنه – حكنم النا فحاديثنه وآثناأه:
حمد بن يزيد
 سننَابنَماهه :رم َُّّ
حمد ناصر أ
األلباني – ااتنا به :مشهوأ بنن حسنن آل ئنلمان  -مكتبنة المعناأف أ
(الريناض/
الدين
رم َّ
ُّ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولاَ .
المملكة العربيَّة ُّ
أ
حمنند
نتاني – حكننم الننا فحاديثننه وآثنناأه :رم َّ
 س ننَأب يَاَداواَد :رئننليمان بننن األُننعث السجسن ُّأ
ناني – ااتن ننا ب ننه :مش ننهوأ ب ننن حس ننن آل ئ ننلمان  -مكتب ننة المع نناأف أ
(الري نناض/
ناصن نر ال نندين األلب ن ُّ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا.
المملكة العربيَّة ُّ
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حمند ناصنر ال أندين
ي – حكم الا فحاديثنه وآثناأه :رم َّ
 سننَالترمذيَ :رم َّحمد بن ايسا التأرم ُّ
ناني – ااتنننا بننه :مشننهوأ بننن حسننن آل ئننلمان  -مكتبننة المعنناأف أ
(الرينناض /المملكننة العربيَّننة
األلبن ُّ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا.
ُّ
حمند ناصنر ال أندين
 سننَالنَّسائيَ :فحمد بن رُنعي النَّس أنائي – حكنم النا فحاديثنه وآثناأه :رم َّ
ناني – ااتنننا بننه :مشننهوأ بننن حسننن آل ئننلمان  -مكتبننة المعنناأف أ
(الرينناض /المملكننة العربيَّننة
األلبن ُّ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا.
ُّ
حمنند النني القط ن – المكتبننة
ناأي – تحقي ن  :رم َّ
 ص حَِْالبخ اريَ :رم َّحمنند بننن فحمنند البرخن ُّ

العيريَّة (بيروا /لبنان) – (1411هن.) 1991-
نيري – َّ
حمند فرنياد
 صحَِْمس وَحقن نريوصنه وص َّ
لم :رمسنلم بنن َّ
نححه وأقَّمنه :رم َّ
الحجناج ال رقش ُّ
َّ
السعوديَّة).
الم َّ
كرمة /المملكة العربيَّة ُّ
ابدالباقي – المكتبة الفييليَّة (مكة ر
 عِظنَالخبار :ابدالله بن مسلم بن قرتيبة أينوأي – ُنرحه وضنبطه :ال ُّندكتوأ /يروئن الني
الد ُّ
ر
اويل – داأ ال ركت العلميَّة (بيروا /لبنان) – الطَّبعة األرولا (1406هن.) 1986 -
ابدالمحسننن بننن حمنند العبنناد البنندأ] :داأ
 كِ فَي ؤاَديَالمظيَّ فَالمان ةَ[ ركت ن وأئننائلر
التَّوحيد للنَّشر أ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا (1428هن).
(الرياض /المملكة العربيَّة ُّ
حمنند بننن
ندالرحمن بننن رم َّ
 مجم ظعَفت اوىَش ِمَاإلس المَأحم دَب نَتِمَِّ ةُ :مننص وترتين  :ابن َّالمن ن َّنوأة/
المي ننح
َّ
حم نند– رم َّ
قائ ننم وئ ننااده ابن ننه رم َّ
الشن نري (المدين ننة ر
جم ننص المل ننك فه نند لطباا ننة ر
السعوديَّة)– (1416هن.) 1995 -
المملكة العربيَّة ُّ
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أ
مشقي
 مدارج َ َّالسالكِن َبِن َمناِل َإيَّاك َنعبد َوإيَّاك َنستعِن :رم َّ
حمد بن فبي بكر الد ُّ
الجلأيل– داأ ايبة ( أ
الرياض /المملكة
المعروف بابن قيأم الجوزيَّة -تحقي  :ابدالعزيز بن ناصر ر
السعوديَّة)– الطَّبعة األرولا (1423ه).
العربيَّة ُّ

حم نند ب ننن ابدالل ننه الح نناكم – دأائ ننة وتحقين ن  :رمي ننطفا
 المس تدركَعلَّ
سَالص حِحِن :رم َّ
ابدالقادأ اطا –داأ ال ركت العلميَّة (بيروا /لبنان) – الطَّبعة األرولا (1411هن.) 1990-

المثنَّا – تحقي وتعلين  :إأُناد الحن أ األث أ
نري –
 مسندَأبيَيعلسَالمظصليَ :فحمد بن أالي ر

يئسنة ارلنو ال رقنرآن (بينروا /لبننان)
السعوديَّة)م رم َّ
داأ القبلة للثَّقافة اإلئالميَّة (ُدَّة /المملكة العربيَّة ُّ
– الطَّبعة األرولا (1408هن.) 1988-
وخرج فحاديثه والَّ اليه:
وَ
مَّيباني – حقَّقه َّ
سندَاإلمامَأحمدَبنَحنبل :فحمد بن حنبل الش ُّ
مجموا نةٌ مننن الم أ
يئسننة أ
الرئننالة (بيننروا /لبنننان) – الطَّبعننة
حققننينم بإُ نراف :رُننعي األأنننيوط – رم َّ
ر
األرولا (1413هن.) 1993-
اني – تحقي ُّ :
الدكتوأ /محمود الطَّ َّحان – مكتبة
 المعجمَالوسط :رئليمان بن فحمد الطَّبر ُّالمعاأف ( أ
السعوديَّة) – الطَّبعة األرولا (1405هن.) 1985 -
الرياض /المملكة العربيَّة ُّ
 المَعج مَالكبِ ر :رئنليمان بننن فحمنند الطَّبرانن ُّني – َّحققننه وخن َّنرج فحاديثننه :حمنندي ابدالمجينند
بي (بيروا /لبنان) – الطَّبعة الثَّانية (1404هن.) 1983-
لفي – داأ إحياء التأراث العر أ
َّ
الس ُّ
 -المهن ةَوأخالقه اَ–اَدراس ةٌَفقهَِّ ةٌَمقارن ةٌَب القظانِنَالكظيتَِّ ة :-الن ُّندكتوأ /ئنعد الن أندين مسننعد

هاللي – لجنة التَّألي والتَّعري والنَّشر بجامعة ال ركويت – الطَّبعة األرولا (.) 2006
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القَالرس ظلَالك ريمَص لَّسَالل هَعلِ هَوس لَّم :إاننداد
 مظس ظعةَنض رةَالنَّع ِمَف يَمك ارمَأخَّ
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المختَّين ننين بإُ ن نراف :صن ننالح بن ننن ابداللن ننه بن ننن حمين نندم ابن ن َّ
مجموا ننة من ننن ر
الس ننعوديَّة) – الطَّبع ننة
ابن َّ
ندالرحمن ب ننن ملُّننوح – داأ الوئ ننيلة للنَّش ننر والتَّوزيننص (ُ نندَّة /المملك ننة العربيَّننة ُّ
األرولا (1418هن.) 1998 -

ُّجظمَالزاهرةَفيَملظكَمصرَوالق اهرة :يوئن بنن تغنري بنردي األتنابكي – تحقين  :فهنيم
 النَّ

محمد ُلتوا – مكتبة ابن تيمية (القاهرةُ/مهوأية مير العربية).
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