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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة الدائرة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 

 األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فمن منطلق حرص دائرة الشؤون اإلسالمية على أما بعد: 

وأداء رسالتها، والقيام بواجبها الديني يف المجتمع، نشر الخير، 

وبذل أسباب االرتقاء بدين الناس وثقافتهم، وضمن سلسلة 

 (.ب الموظفاآداآلداب واالخالق، نقدم هذا الموضوع: )

إلى  ،سائلين المولى عز وجل أن ينفع هبا، ويجعلها زاًدا لنا

 لقائه، وسببًا لمرضاته.
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 :مقدمةال

العالمين والصالُة والسالُم على نبينا  الحمد هلل رب  

 له وصحبه أجمعين، أما بعد: آمحمٍد وعلى 

 تمم مكارم األخالق،ليُ   النبي اهلل  لقد بعث

ي ألمته، والقدوة الحسنة التي رب  م والمُ فكان هو المعل  

عالقة  م  ظ  حيث ن   ،المسلم يف جميع شؤون حياتهيقتدي هبا 

وسالمه  اهللعبد اهلل إال بما شرعه صلوات العبد مع ربه، فال ن

من خالل أخالقه  مع اآلخريناإلنسان  عالقةم نظ  عليه، و

: )كان حتى قالت عنه عائشة  وأقواله الرشيدة، ،الحميدة

مع اآلخرين،  التعاملمن أعظم أبواب  وإن  ، (1)ه القرآن(قُ لُ ُخ 

 التعامل يف الوظيفة.

                                                           

 (.308( رواه البخاري يف األدب المنفرد )1) 
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 الموضوع: هذا أهمية

الوظيفة هي سبيل لكسب الرزق، والعيش الكريم،  إن  

ل حُص وال، حتى ي  العبد جهده ووقته لساعات ط   ايبذل فيه

 اهلل ث  ر الحياة الكريمة ألهله، وقد ح  وف  على لقمة عيشه، ويُ 

ِي ﴿الرزق، فقال تعالى:  طلبعلى السعي يف  هعباد ُهَو اَّلذ
ُشوا ِِف َمَناكِبَِها َوُُكُوا ِمنأ  رأَض َذلُوًلا فَامأ

َ َجَعَل لَُكُم اْلأ
 [.15]الملك: ﴾رِزأقِهِ ِإَوََلأهِ النُُّشورُ 

ق كانت من ل  امل مع الخ  ميدانًا للتعا كانت الوظيفة ولم  

التي و ،األخالق واآلداب ن التي تظهر فيهاواط  الم  أعظم 

 يجدر بالمسلم العناية هبا، وهتذيب سلوكه، وتقويم أخالقه

 ، فالعبد عرضة للخطأ، والوقوع يف الزلل.فيها

رم بين طرفين، يضع ب  ومن جانب آخر فإن الوظيفة عقد مُ 

 والمسؤوليات واجباتمن الالموظف على كاهله مجموعة 
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ِينَ ﴿التي يجب الوفاء هبا، قال تعالى:  َها اَّلذ يُّ
َ
وأفُوا  يَا أ

َ
آَمُنوا أ

ة، ق باألخالق الحميد، فالتخل  [1]المائدة: ﴾بِالأُعُقودِ 

ين الموظف على تطبيق واجباته ع  ما يُ مواآلداب الفاضلة 

يسلم دينه، فالوظيفية، والبعد عن الوقوع يف الخطأ فيها، 

 ق جميل، وكسب طيب.لُ ويحقق وظيفته بأدب رفيع، وُخ 

 الموضوع:  الكتابة يف هذاأسباب 

الموظف المتخلق باألخالق الحميدة، واآلداب  إن  

الحنيف،  ة عن أخالق ديننايالرفيعة، يعكس صورة حقيق

ل ممارسته اليومية لهذه من خال هذا الدين، ظهر معالمويُ 

، من أعظم اآلداب المتعلقة بالوظيفةكانت ولذا اآلداب، 

 .التي ال غنى عنها واألخالقأبواب اآلداب 

باألخالق الشرعية ره ذك  ن يُ إلى م  والموظف بحاجة 

 رعية، حتى يتسنى له النظر فيها، والتخلق هبا،مال واآلداب
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 اهذه المادة العلمية زادًا يتزود هب فكانت وهتذيب سلوكه،

ِرأ فَإِنذ ﴿نفسه، قال تعالى:  اب هبالموظف، ويحاس   َوَذك 
أُمؤأِمنِيَ  ِكأَرى َتنأَفُع ال  [.55]الذاريات: ﴾اَّل 

 لكتابة هذه الرسالة اللطيفةفكانت هذه األسباب دافعة 

 ."آداب الموظف": وهو بعنوان، الجليل يف هذا الموضوع

آداب  نتعرف علىسوف  خالل هذه الرسالةومن 

وكيف  ؟تمعر يف عمله ومجيؤث   كيفالموظف المثالي، و

 .؟يغرس الفضائل والقيم يف نفوس إخوانه الموظفين

 الموظف.التعريف بآداب 

 أوالً: التعريف باآلداب.

اجتماع خصال الخير يف األدب: ":  قال ابن القيم 

 -ق: فهو معاملتهم ل  وأما األدب مع الخ  "، وقال: (1)"العبد

                                                           

 (.2/355مدارج السالكين ) (1)
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، (1)"فلكل مرتبة أدب ،بما يليق هبم -ى اختالف مراتبهم عل

 .(2) "ق الجميللُ وحقيقة األدب استعمال الخُ "وقال: 

 بالموظف.ثانيًا: التعريف 

اسم لكل عمل من أعمال  يه"عند الفقهاء:  الوظيفة

العمل بزمن كشهر أو  ر  د  قُ الدولة يف الحكم أو المال، سواء أ  

 .(3)"سنة

ل يف جهة من أمر يتعلق بالمسلمين يف عم  كل من استُ و

: يسمى عند الفقهاء: عامالً، قال النبي  فإنهأعمال الدولة، 

 فهال لي، وهذا لك هذا: يقول فيأيت نبعثه العامل بال ما)

 .(4)...(ال أم له دىه  يُ أ   فينظر وأمه، أبيه بيت يف جلس

                                                           

 (.2/368) مدراج السالكين (1)

 (.2/361المرجع السابق ) (2)

 .28الهدايا للموظفين وأحكامها ص (3)

 (.7174رواه البخاري ) (4)
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صاحب لبعض هذه األعمال ب ابن تيمية  ومث ل

الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف؛ 

والنقيب  والعريف  الذي وظيفته إخبار ذي األمر 

 .(1)باألحوال

 .(2)"بالموظف": فيسمى المعاصرينما عند أ

ف الُموظ ف يف االصطالح المعاصر بأنه ن  ": وُيعر  م 

يه حسب اختصاصه يف إحدى المصالح  ند إليه عمل ليؤد  ُيس 

 .(3)"الحكومية أو غيرها

تكليف ولي األمر أهالً بعمل من بأنه "فه بعضهم: وعر  

 .(4)"أعمال الدولة مقابل أجر معلوم

                                                           

 .183ص تيمية، البن الحسبة (1)

 .35ص التناسب بين المخالفة التأديبية للموظف العام والعقوبة التأديبية (2)

 (.3/2464)المعاصرة  العربية اللغة معجم (3)

 .20ص اإلسالمي الفقه يف العام المال على االعتداء يف الوظيفة استغالل (4)
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نفسه؛ فإنه ال يسمى موظفًا، بل وأما من يعمل لصالح 

 ك الشركات، ال  المقاولون ومُ  :ذلك ، ومنر  صاحب عمل ُح 

 .(1)رةن الحُ ه  والمؤسسات، وأصحاب الم  

 :فنقصد بآداب الموظف هاهنامن خالل ذلك و

لسلو ك الشريعة اإلسالمية  الذي رسمته المنهج األخالقي"

 ."ليتأدبوا هبا يف حياهتم الوظيفية موظفينال

 

* * * 

 

                                                           

 .31صالهدايا للموظفين وأحكامها  (1) 
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 آداب الموظف

مخلصًا يف  ى هبا كانمن تحل   آداب الموظف كثيرة إن  

 ونافعًا لغيره، فمن أهم هذه اآلداب: ، متقنًا له،عمله

 .أوالً: األمانة

حيث ، به أن  يتحل ىيجب على الموظف  أدٍب  أوُل  هيو

من وهي ، يف حياته الوظيفية طوق العنق للموظف د  ع  هنا تُ إ

 ت  أمضي  فإذا ما  ،األساس لكل األعمالو ،أصول األخالق

الواجبات فال بد أن تتحمل المسؤوليات و مع جهة العقد

الحقوق  تضييعذلك من  عد  ، وإال يُ المرتتبة على هذا العقد

، قال والمسؤوليات، وستحاسب عليه يف الدنيا واآلخرة

َ ﴿تعالى:  هألَِهاإِنذ اَّللذ
َ
َمانَاِت إََِل أ

َ نأ تَُؤدُّوا اْلأ
َ
ُمرُُكمأ أ

أ
 ﴾يَأ

 [.58]النساء:
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لها إال بأداء م  ولن يحقق الموظف األمانة التي ح  

 .األعمال المنوطة به على خير وجه

 مناذج من حياة الصاحلني.
المسلم الناصح لنفسه يقتدي باألخيار يف هذا الباب،  ن  إ

يقوم بتحمل مسؤولية خزينة  ،فهذا نبي اهلل يوسف

 -فقال تعالىملك مصر األكرب، ويؤديها بأمانة وإخالص، 

ٰ  ۡجَعۡلِن ٱقَاَل ﴿ :-على لسان نبيه يوسف  لََعَ
ۡرِض  ٱَخَزآئِِن 

َ
 [. 55]يوسف: ﴾إِّن ِ َحفِيٌظ َعلِيم   ْۡل

 .(1)"حفيظ أي: خازن أمين": قال ابن كثير 

كلما كانت م أهمية األمانة ويشتد خطر التهاون هبا وتعظُ 

 ومن األمثلة ،تتعلق بمصالح األمةة الوظيفة ذات مهام كبير

حيث  زيد بن ثابت األمانة التي تحملها  :على ذلك

                                                           

 (.4/395تفسير ابن كثير ) (1)
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تحمل مسؤولية عظيمة، وهي تبادل المراسالت السياسية 

، وذلك حينما أمره يسمى حديثًا )بالدبلوماسية(و للنبي 

ي ةم بتعل   النبي 
يان  ر   نصف بي ر  م   فما: )قال زيد  ، الس 

 يهود إلى كتب إذا كان تعلمته فلما: قال له تعلمته حتى شهر

فقام بأداء ، (1)(كتاهبم له قرأت إليه كتبوا وإذا إليهم، كتبت

 .(2)الوظيفة بأمانة واجتهاد

 اجلمع بني القوة واألمانة.
األمانة من األخالق العملية واآلداب الفاضلة، التي  إن  

رها الناس، فرتاهم يطلقون: هذا الموظف أمين، يقد  

وصاحب أمانة، فهم يحبون الموظف األمين، ويأمنونه وال 

يخافون غائلته، ويثقون يف التعامل معه، لكن الموظف 

                                                           

 .(2715رواه الرتمذي ) (1)

 .255األمانة يف اإلسالم، عبد اللطيف بن إبراهيم، ص (2)
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األمين قد يكون ضعيفًا يف علمه بوظيفته أو يف بدنه فيما 

ته ب منه جهد بدين، أو ضعيفًا يف عقله وشخصيته وقدريتطل

كان خير األمناء وأفضلهم  يف حل المشكالت الوظيفية، لذا

من يجمع بين القوة واألمانة، وقليل ما هم، وخير من جمع 

ي الرجل البنت  ا سقى الماء م  ـل بينهما نبي اهلل موسى 

، فقالت ق هبما وكان معهما عفيفًا أمينًاف  الصالح ور  

َجرأَت الأَقوِيُّ ﴿إحداهما: 
أ
َتأ َ َمِن اسأ ِجرأهُ إِنذ َخْيأ

أ
َتأ بَِت اسأ

َ
يَا أ

ِميُ 
َ [، ومعنى القوي األمين، أي: القوي 26]القصص: ﴾اْلأ

على حفظ ماشيتك وإصالحها، األمين عليها، فال تخاف 

بين القوة من خالل  ، فجمع موسى (1)منه فيها خيانة

الحفاظ التي تتمثل بقدرته على سقي المرأتين، وبين األمانة 

 على محارم اهلل.

                                                           

 (.8/5520الهداية إلى بلوغ النهاية ) (1)
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ويف قصة العفريت من الجن  الذي أبدى استعداده 

نَا آتِيَك ﴿باإلتيان بعرش بلقيس قال: لسليمان 
َ
أ

نأ َتُقوَم ِمنأ َمَقاِمَك ِإَوّن ِ َعلَيأهِ لََقوِيٌّ 
َ
ِميٌ بِهِ َقبأَل أ

َ
 ﴾أ

أن ه جمع بين القدرة على حمله  :[، والمعنى39]النمل:

 .(1)وإحضاره والمحافظة على محتوياته

إما القوة الجسدية، أو قوة الشخصية،  :والقوة المقصودة

فكل وظيفة بحسبها، فبعض الوظائف تحتاج إلى قوة 

شخصية أكثر من قوة جسدية، فيستطيع الموظف أن يحزم 

أمره، ويتخذ القرارات المناسبة بدون تردد، فتكون القوة هي 

 .(2)الكفاءة المطلوبة يف الموظف لشغل الوظيفة

  

                                                           

 .13ص كيف يؤدي الموظف األمانة (1)

 .31ص اإلسالمي، الفقه يف العام المال على االعتداء يف الوظيفة استغالل (2)
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 مجاالت األمانة الوظيفية.

تختلف بحسب  األمانة الوظيفية لها مجاالت متعددة إن  

ينبغي أن يلتزمها الموظف ف نوع الوظيفة وطبيعة عملها،

 حتى يكون أمينًا يف وظيفته، فمن ذلك:

 .األمانة العلميةأواًل: 
يف نقل  بعض الوظائف تتطلب أمانة عظيمةإن  

، والكاتب، ي صحتها: كالباحثالمعلومات وتحر  

ى تأثيرها إلى فهؤالء أعمالهم يتعد   ،والصحفي ،واإلعالمي

اآلخرين، وربما يتابعهم ماليين الناس فيما يقولونه 

، (1)وينشرونه، فالخطأ يتحمله هو عن نفسه وعن اآلخرين

مأَع ﴿قال تعالى:  ُف َما لَيأَس لََك بِهِ ِعلأٌم إِنذ السذ َوًَل َتقأ

                                                           

 .87صالمسؤولية األخالقية يف اإلعالم  (1)
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ولَئَِك 
ُ
َََصَ َوالأُفَؤاَد ُُكُّ أ ُئوًلا َواْلأ  ﴾ََكَن َعنأُه َمسأ

 .[36]اإلسراء:

ل الشائعات  الكاذبة  وترويجها بين الناس، لقد أصبح نق

يراقب  أن   أيًا كانت وظيفتهمن أسهل االمور فعلى الموظف 

يكون دقيقًا يف نقل المعلومات وإال كان  اهلل فيما ينشره، وأن  

س يف نفوس الناسوسيلة إلثارة  ، قال القلق والهل ع والوساو 

بالنبي   ذ  ء  ك  ث بكل م ًا: )كفى بالمر  (أ ن  ُيحد  ع 
م  ، (1)ا س 

ضلة، يحذر من نشر الفتن والشبهات المُ  أن  عليه أيضًا و

 واألفكار الخبيثة المفسدة لعقول الناس.

س ونحوه ومن األمانة العلمية أن ينشر العلم  للمدر 

 أخراهم. وأالنافع الذي يستفيد منه الناس يف دنياهم 

                                                           

 (.5) مسلم رواه (1)
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ومن األمانة العلمية للموظف أن يحرتم الحقوق 

 الفكرية، بأن ينسب الرأي والجهد والفضل ألهله.

 إشاعةومن األمانة العلمية أن يحذر الموظف من 

بشتى الوسائل المرئية  ونشر الرذائل، الفواحش،

نأ ﴿قال تعالى: والمسموعة والمكتوبة، 
َ
ِيَن ُُيِبُّوَن أ إِنذ اَّلذ

نأَيا  تَِشيعَ  َِلٌم ِِف ادلُّ
َ
ِيَن آَمُنوا لَُهمأ َعَذاٌب أ الأَفاِحَشُة ِِف اَّلذ

نأتُمأ ًَل َتعألَُمونَ 
َ
ُ َيعألَُم َوأ ِخَرةِ َواَّللذ  .[19]النور: ﴾َواْلأ

 .حفظ األسراراثنياً: 
حفظ يجب الموظف مؤتمن على خدمة الناس ف إن  

إفشائها حذر من أن ي، ومعلوماهتم ووثائقهم والوفاء هبا

الموارد البشرية، والجوازات،  :فيظ  و  والتفريط فيها، كمُ 

حيث ين، ريس  ستشارين األُ المُ وحين صل  والمُ والشرطة، 

 ،األسر والبيوتلديهم معلومات شخصية عن تكون 
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والممرضات  وكذلك األطباء ها خيانة لألمانة،ؤفإفشا

 ،ذاعيُ  مون من أسرار المرضى ما ال ينبغي أن  عل  فهؤالء ي  

 يجبن يقومون بغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم وكذلك م  

أن و، (1)يحفظوا ما علموا سراً  عليهم أال يخونوا أماناهتم وأن  

 :قال النبي  ،من المكروه يرونهبما قد  وا أحداثحد  ال يُ 

  .(2)(مرة أربعين له غفر عليه فكتم ميتًا غسل من)

هي التي تخص مصالح األمة،  :وأعظم األسرار

جب على ويحرص األعداء على كشفها والحصول عليها، في

حفظها؛ ألهنا تتعلق باألمة وسياسة الدولة  تلك األسرار أهل

كموظفي القوات المسلحة وغيرهم، وخرق هذا الواجب 

   .ض الموظف للمساءلة الجنائيةيعر  

                                                           

 (. 2/259موسوعة األخالق، الدرر السنية، ) (1)

 (.1307الحاكم يف المستدر ك )واه ر (2)



20 

 

 : قال حسان بن ثابت 

 (1)فظ  األمين  األمينانفسي       فرعاه ح  ُه سر  تُ ث  د  وأميٍن ح  

الصحابي : على األمانة يف هذا الجانب ومن األمثلة

يف  على سر رسول اهلل  كان أمينًاحيث  الجليل حذيفة 

 .افقينالمن

 بعض الصفات التي يلزم أن   وقد ذكر الماوردي 

ومن "الشخص الذي يؤتمن على السر، فقال:  يفتتوفر 

اد  صفات أمين السر أن يكون ذا  ٍل ص  ق  د يٍن حاجٍز، ، وع 

وُ  ُتومًاوُنصٍح مب ذوٍل، و  فوٍر، وك  و  ب د  م  فإن هذه األمور  ،ع  بالط 

 .(2)"تمنع من اإلذاعة، وتوجب حفظ األمانة

  

                                                           

نه به غيره.307ديوان حسان بن ثابت، ص (1) ن ما ائتم   ، ويعني: كما يحفظ الُمؤتم 

 .308أدب الدنيا والدين، الماوردي، ص (2)
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 االلتزام أبنظمة العمل.اثلثاً: 
عليه  الموظف قد أبرم العقد مع جهة عمله، فإن   بما أن  

االلتزام بكافة الضوابط واألنظمة لسير العمل الوظيفي؛ 

 ليكون أمينًا ومخلصًا يف أداء عمله، ومن صور ذلك:

 احرتام وقت العمل. -أ
رًا ومُ وليكون الموظف مُ  عليه  ؛ساعات العملحرت مًا قد 

 : باآليتأن يلتزم 

 الحضور واالنصراف يف الوقت المحدد. -1

حصول على إجازات مرضية للالتمارض، عدم  -2

 بغير حق. يف مقابلها راتبًا، فيأخذ بدون حق

االستئذان عند الخروج من وقت الدوام، باتباع  -3

 .ة لكل وظيفةعتمداإلجراءات الم
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يحضر ف يتحايل على جهة عمله، بعض الموظفينو

انتهاء  قبلإال  جهة عملهرى يف ع، ثم ينصرف فال يُ ليوق  

ي غيره بتسجيل اسمه وصأو يُ  لتوقيع االنصراف، العمل،

أو  من الوسائل غير المشروعة، ونحوها ،حضوره إلثبات

ب الخرب عن ر  س  فإذا ما ت   ،قوم بهغيره ليإلى يوكل عمله 

وجود مفتشين أو مسؤولين لزيارة تلك الجهة رأيت مثالية 

 .مصطنعة ال نظير لها، فأين مراقبة اهلل؟

ت حضوره منتظمًا يف وقالموظف قد يكون و

  صخص  ي وقت العمل المُ راع  يُ  وانصرافه، إال أنه قد ال

 ، ومن صور ذلك:حقه هعطيوال يُ 

لعمل االنتقال من مكتب إلى آخر لغير حاجة ا-1

 .للحديث مع الموظفين اآلخرين، وتبادل األخبار معهم
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أو بقراءة بالهاتف أو بتناول الطعام، الكثير االنشغال -2

ل الوقت الوظيفي بأعمال غ  أو ش   ،والمجالت الجرائد

ؤخر معامالت ويُ فيضيع وقت العمل، التجارة وغيرها، 

 .الناس بسبب ذلكتتعطل مصالح المراجعين ف

التحايل يف طلب وقت إضايف للعمل، مقابل مكافأة  -3 

 العمل اإلضايف خارج الدوام الرسمي، فبعض الموظفين 

بأمور أخرى، فيرتتب على يحرتم وقت عمله، فينشغل  ال

ذلك تأخر يف إنجاز المعامالت، فيطلب من عمله وقتًا 

إضافيًا؛ ليحصل على مكافأة نظيرها، وهذا ال يحل له ما دام 

 .(1)يستطيع إنجاز العمل خالل وقت الدوام الرسمي هأن

                                                           

 (.14/406) الدائمة فتاوى اللجنة (1)
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 العمل وإتقانه.يف يدةة اجل -ب
الجدية يف العمل وإتقانه، عنوان اإلخالص، وعالمة  إن  

اإلبداع، ودليل الحرص على أداء حق الوظيفة كما ينبغي، 

د بعض الموظفين ممن امتأل وج  يُ  أنف له ؤس  مما يُ وإن  

د ق  بالعُ  ق  د النفسية، واآلفات السلوكية التي تجعله يع 

ة  تعطل النظام،  بحجةمعامالت المسلمين ومصالحهم؛ مر 

األعمال، وقد يكون ذلك  وكثرةاالنشغال  بحجةومرة 

 لكسل وعدم المباالة بمصالح الناس،بسبب اإلهمال وا

يف إجازٍة ما فيضع  الموظفعندما يذهب  ومن أسوأ ذلك:

معامالت المراجعين يف األدراج ويقفل عليها، فال هو الذي 

أهناها قبل ذهابه إلى اإلجازة، وال هو الذي أعطاها لموظ ف 

آخر من زمالئه حتى يقوم بإهنائها بداًل عنه، والضحية هو 
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الذي يضطر  إلى االنتظار حتى يعود الموظ ف من  المتعامل

 إجازته الطويلة. 

راقب اهلل يف عمله، ويستشعر الموظف أن يُ ى فعل

ه يف ـمالـنجز أعفي عمله بدقة واجتهاد،المسؤولية بأن يؤدي 

د،ـالمحالوقت  مقبولة، يؤخرها من دون أسباب  وأن  ال د 

وكما أن  فيحافظ على شرف وظيفته، وحسن سمعتها، 

س  يحب  أن ُيبخ   وال ظف يرغب يف أخذ أجره كامالً،المو

يصرفه فمنه شيء، فعليه أن ال يبخس  شيئًا من وقت العمل 

أن يستشعر أن خدمة الناس عليه ويف غير صالح العمل، 

 ،وقضاء حوائجهم من أشرف القربات، وأجل العبادات

  الوظيفي. يؤثر إيجابًا يف أدائه هذاو

الشارع حذر من  أن  المقابل  وعليه أن يستحضر يف

ِيَن آَمُنوا ًَل ﴿، فقال سبحانه: الخيانة الوظيفية َها اَّلذ يُّ
َ
يَا أ
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َمانَاتُِكمأ 
َ
َ َوالرذُسوَل َوََتُونُوا أ نأُتمأ َتعألَُمونَ  ََتُونُوا اَّللذ

َ
 ﴾َوأ

وذكر - ٌة:وأهُل النار خمس: ) [، وقال النبي27]األنفال:

ٌع...( والخائن الذي ال يخفى له-منهم ، وقال النبي (1)ط م 

 :(ما تفقدون  من دينكُم األمانةل وأن  إ)(2). 

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.2865رواه مسلم ) (1)

 (.7182المعجم الكبير ) رواه الطرباين يف (2)
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 نماذج من ضياع األمانة الوظيفية.

يكون ذا أمانة، وإذا أخل هبا فقد  بد أن   ف الالموظ   إن  

ه بغير حق، ذ  خان وظيفته، وكان كسبه حرامًا عليه؛ ألنه أخ  

 قد ذكرو بحرمان إجابة الدعاء حتى يطيب كسبه، فُيعاق ب

يديه إلى  د  رب، يمُ أغ   عث  أش   السفر   يُل ط  الرجل يُ ): النبي 

به حرام، ر  ش  مه حرام، وم  ع  ط  السماء، يا رب، يا رب، وم  

 .(1)(ستجاب لذلك؟ى يُ بالحرام، فأن   ي  ذ  سه حرام، وغُ ب  ل  وم  

وهنا نوضح بعض صور الخيانة الوظيفية حتى يكون 

 الموظف حذرًا من الوقوع فيها، فمن ذلك:

 .إىل غري أهلهاإسناد الوظائف  -1
 من أعظم صور ضياع األمانة التي أخرب هبا النبي  إن  

إسناد الوظائف على اختالفها إلى غير أهلها القادرين على 

                                                           

 (.1015)رواه مسلم  (1)
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يف ذلك تضييعًا لحقوق  تسييرها والمحافظة عليها؛ ألن  

وإيغارًا لصدورهم، وإثارة  ،الناس، واستخفافًا بمصالحهم

: ، وهي عالمة من عالمات الساعة، قال النبي للفتن بينهم

 يا إضاعتها كيف: قال الساعة( فانتظر األمانة عتي  ض   )إذا

 س  أُ  )إذا: قال اهلل؟ رسول
 فانتظر أهله غير إلى األمر دن 

 .(1)الساعة(

ن قل د رجاًل على عصابة، وهو يجد ": قال عمر و م 

اهلل ورسوله  يف تلك العصابة من هو أرضى هلل منه، فقد خان

 .(2)"وجماعة المؤمنين

 ةالقرابو صيةة الشخموظيُفه م ن مبدأ الخدكان ت فمن

ير ُكفٍء للوظيفة، فإنه ال محالة سيخلق هو غو، الصحبةو

                                                           

 (.6496رواه البخاري ) (1)

 (.2/625الطرق الحكمية البن القيم، ) (2)
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عف ضه بانباإلنتاجي ة من  ج داء العمل، فُتصابُعطالً يف أ

فاء، فتتعطل خو لل، ألن ه ليس أهالً للوظيفة وليس من األك 

 .مقوقهح يعالناس أو تض صالـحم

ى سلطة يف تعيين الموظفين، كأصحاب فعلى من تول  

ن الرجل يعي  وليحذر من تضييع األمانة، الوظائف العليا، أن 

 .م األكفاءقدليوالمناسب يف المكان المناسب، 

ابستيالء املال  استغالل الوظيفة ألغراض شخصية -2
  .العام

المال العام يف اإلسالم يحظى باهتمام كبير؛ لصلته  إن  

الوثيقة باقتصاد الدولة وكياهنا، ودوره يف تحقيق مصالح 

العباد، وهو أحد الركائز الضرورية التي هبا قيام الدين 

والدنيا للمسلمين، فإذا أصابه خلل تعرضت مصالح العباد 
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 إلى الضياع، وترتب عليه مفسدة عظيمة تضر بالمسلمين،

 وهذا االستغالل الوظيفي له صور عديدة منها:

استيالء الموظفين والعاملين يف االختالس: وهو  -1

وربما مكان ما على ما بأيديهم من أموال نقدية، ونحوها 

ل ة إليه؛ إلصدار ما يثبت  استغل الموظف الصالحيات الُموك 

 ذلك رسميا.

: وهو من صور السرقة من المال العام، قال النبي 

 م   ان م  فكت   عمل، على منكم استعملناه من)
 فوقه فما يطًاخ 

 .(1)(القيامة يوم به يأيت لوالً غُ  كان

استيالء الموظفين يف  :ومن صور االستيالء المحرم

مة إليهم، بحكم د المسل  ه  أماكن عملهم على األمانات، والعُ 

                                                           

. وسيأيت مزيد كالم عن (. مخيطًا: أي إبرة. غلواًل: خيانة1833رواه مسلم ) (1)

 .34الغلول ص
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مناصبهم يف العمل، أو المشاركة أو المساعدة يف ذلك، ومن 

 األمثلة:

استعمال السيارات المخصصة للعمل يف قضاء  -1

 من جهة العمل. إذن ، دونمصالح شخصية

ة للعمل، لطباعة أوراق استغالل األوراق المخصص -2

هبا عرف يف العمل،  جر  تتعلق بوظيفته، ولم ي   ال شخصية

فبعض الموظفين يستعمل األقالم واألوراق المخصصة 

األمور التي يتساهل فيها بعض وما أشبه ذلك من للعمل، 

 !الموظفين

ونسي الموظف أن هذه األدوات اشرتيت بأموال جهة 

 العمل وسيسأل عنها.

وقد يكون االستيالء باستخدام المنافع المخصصة 

 للعمل، مثل:
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استعمال هاتف العمل، لقضاء المنافع الشخصية،  -3

 رٌف عُ  جر  ما لم ي  واستخدام عمال العمل يف األعمال الخاصة 

 .والتسامح به بجوازه ونظام

من العمل، دون حاجة  (مهمة رسمية) :السفر باسم -4

ه وترويح النفس، فيحصل على ف  ر  العمل إليه، بقصد الت  

 دون وجه حق. وتكاليف السفر واإلقامةتذاكر سفر، 

ح الوظيفي: صور االستيالء على المال العام: الرتب  ومن 

كتسخير  ،يستغل وظيفته لعقد صفقات تجارية خاصة به بأن  

إمكانات الجهة التي يعمل فيها لتجارته الخاصة، أو يؤجر 

السكن المخصص للموظف أو للعمل على أناس خارج 

، أو ما يفعله بعض األطباء من وصف أدوية (1)العمل

للمريض زائدة عن حاجته الحقيقية، أو بإجراء فحوصات 

                                                           

 يستثنى من ذلك إذا كانت جهة العمل تنص على جواز تأجير سكن العمل. (1)
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ح من شركات التأمين بقصد الرتب   غير الزمة للمريض

الصحي، فهذه خيانة وضياع لألمانة، وهذا كله أكل للمال 

 أخذه فمن ،وةٌ ل  ُح  ةٌ ر  ض  خ   المال هذا إن  ): العام، قال النبي

 بغير أخذه ومن هو، ونةعُ الم   م  ع  فن   حقه، يف ووضعه بحقه،

 .(1)(يشبع وال يأكل كالذي كان حقه،

 .(2)وةوالرش يةأخذ الهد -3

شكر إذا قام الموظف بواجب عمله ألحد استحق أن يُ 

، (3)(الناس يشكر ال من اهلل يشكر ال): ، قال النبي عليه

من الشكر واإلحسان للموظف بذل الهدية ألجل  لكن ليس

استمالة لقلب الموظف يف غير حق  ألن ذلك يعد ؛وظيفته

                                                           

 (.1052رواه مسلم ) (1)

حق. فتح ذي الجالل  إسقاط أو باطل إلى للتوصل مال بذل الرشوة: هي (2)

 (.4/42، )واإلكرام

 (.4811رواه أبو داود ) (3)
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على غيره، أو  حب الهديةاص ًافالن مقد  فيُ  حااًل أو مستقبالً،

ظاهرها يف يغض الطرف عنه فيما اشرتطته جهة عمله، فهي 

م حرُ ي  ف ،ست ثوب الهديةلب  أهنا هدية؛ لكنها يف باطنها رشوة أُ 

كانت الهدية نقودًا أو دعوة على الموظف قبولها، سواء 

 على استعملناه من): ، قال النبي خاصة لطعام ونحوه

أي: هو  .(1)(ُغلول فهو ذلك بعد أخذ فما رزقا، فرزقناه عمل

 خيانة وحرام.

وقد تكون الهدية من الموظف إلى مسؤوله المباشر 

 يقصد بذلك محاباة الرئيس له بأن يتغاضى عنه يف الغياب

أو يتغاضى عنه فيما إذا حصل منه إخالل  عن العمل،

أو إلرضاء رئيسه للحصول على عالوة أو ترقية ، (2)بالعمل

                                                           

 (.2369رواه ابن خزيمة يف صحيحه ) (1)

 (.4/119تأسيس األحكام ) (2)
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: وهذا محرم، فال يجوز للمسؤول قبولها، قال النبي 

، والغلول هو الخيانة، وكل من خان (1)(وٌل هدايا العمال ُغل)

وأشد من ذلك إذا كان الموظف  ،(2)يف شيء يعترب غااًل فيه

من المراجعين؛ لتخليص معامالهتم وإنجازها،  شوةيقبل الر

اش لعن): قال النبي   .(3)(ي والمرتشياهلُل الر 

الهدايا هي  أال إن  "إلى عماله، فقال:  كتب عمر و

الرشوة من أهم عوامل ف  ،(5)"من أحد هدية ن  ل  قب  فال ت   (4)شاالر  

نشر الفساد، وتضييع الحقوق، ونصرة الظالم على المظلوم، 

                                                           

 (.23601رواه أحمد ) (1)

 .347شرح سنن أبي داود للعباد، درس  (2)

 (.5077رواه ابن حبان يف صحيحه ) (3)

شا: بكسر الراء أو ضمها، هو جمع كلمة رشوة. انظر: هتذيب اللغة لألزهري  (4) الر 

(11/279.) 

 (.1/56أخبار القضاء، وكيع، ) (5)
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 ،(1)وتنشر العداوة والظلم يف المجتمع، وهي خديعة لألمة

اإلخالل  الموظف، فإن   ولما كانت الوظيفة أمانة يف عنق

 ت  هبذا األدب جريمة يعاقب عليها الموظف، حيث نص  

 أنظمة الخدمة المدنية على جملة من العقوبات.

   أتخري أجور املوظفني. -4

 ن استحق األجرالموظف إذا أدى عمله كامالً بإتقا إن  

رواتب  ونبعض أرباب العمل يؤخر المتفق عليه، إال أن  

غ، فيعيش الموظف يف حسرة وقلق الموظفين دون مسو  

وهو ينتظر راتبه حتى يرسل جزءًا منه إلى أهله وأوالده 

، أو كان على الموظف ديون يريد تسديدها، المحتاجين

ال )ق: فتأخير راتبه ظلم له، وإجحاف يف حقه، قال النبي 

، غدر بي ثم ىطهم يوم القيامة: رجٌل أعأنا خصم اهلل: ثال ثةٌ 

                                                           

 .32الهدايا للموظفين وأحكامها ص ( 1)
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ف استوف ى  اً أجر أجيرجٌل استرُه، ونكل ثمرجٌل باع  حرا فأو

 .(1)ُه(أجر طع  منه ولم ي

وقتها  يففعلى أرباب العمل صرف رواتب الموظفين 

ف  طوا األجير  أجره، قبل أن ي: )أ ع  قول النبي  ينممتثل ج 

  .(2)(عرُقه

 الشفاعة احملرمة )الواسطة(. -5
عظم أبواب نفع المسلمين الشفاعة الحسنة، قال من أ إن  

َفعأ َشَفاَعةا َحَسَنةا يَُكنأ ََلُ نَِصيٌب ِمنأَها﴿تعالى:   ﴾َمنأ يَشأ

والشفاعة الحسنة تكون يف أمر خير واضح  ،[85]النساء:

بي ن، كمن يتوسط بين متخاصمين للصلح بينهما، أو زوجين 

متنافرين ليجمع بينهما، أو التوسط بين دائن ومدين للرفق به 

ينه، أو التوسط لشخص ألنه يمتاز باألمانة  وحط شيء من د 

                                                           

 (.2227رواه البخاري ) (1)

 (.2443رواه ابن ماجه ) (2)
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ويف توظيفه تفريج لكربته مع عدم ظلم أحد من الناس، أو 

شخص ما إعطاء أحد الموظفين ميزات لسبب معقول طلب 

دون تأثير على اآلخرين، ويف المقابل فإن هنا ك أنواعًا من 

يمارسها، قال  الشفاعات محرمة ال يجوز للموظف أن  

ٌل ِمنأَها﴿تعالى:  َفعأ َشَفاَعةا َسي َِئةا يَُكنأ ََلُ كِفأ  ﴾َوَمنأ يَشأ

 .[85]النساء:

م حر  يشفع يف أمر مُ  أن   :الشفاعة المحرمة ومن أمثلة

، قال ُيل حق به ضرراً يقتطع هبا حق مسلم أو  شرعًا، كأن  

ٍٍ مسلم بيمال  ): النبي مال  ح، إينه يقتطع رجل حق  امر  ر 

قوم: يا ن  الٌل م، فقال رج(له النار جب عليه الجنة، وأواهللُ 

 منوإن كان سواكا ): رسول اهلل وإن  كان شيًئا يسيًرا؟ قال

 .(1)(ا كٍ أر

                                                           

 (.2324رواه ابن ماجه ) (1)
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ط :ذلك ومن صور الشخص لرجٍل ويرتتب  أن يتوس 

حرمان موظف آخر من ترقية أو عالوة مع أنه (1)على الواسطة

ط له، أو منع موظًفا من حقه.   أكفأ ممن ُتوس 

أو تأخير  تقديم مؤخر، ومن الصور المحرمة أيضًا:

فالن على غيره ممن هو أولى منه يف  مقدم، كأن يقدم معاملة

االستحقاق، فيؤدي ذلك إلى ظلم وإجحاف باآلخرين 

 وهذا كله مخالف لشريعتنا.

وقد تكون الشفاعة حسنة يف أصلها؛ لكن أنظمة العمل 

تحرمها تنظيمًا لسير العمل الوظيفي، وحتى ال يستغلها 

 ضعاف النفوس فتكون الشفاعة سيئة بداًل من أن تكون حسنة.

ن الواسطة غير تكو أن   :والضابط يف الواسطِة الجائزة

إلحاق ، وال يرتتب عليها العمل نظاممخالفة للشرع أو ل

                                                           

هو وسيلة للحصول على شيء أو هو ما ُيتوصل به بواسطة فالن ونحوه. انظر:  (1)

 (.3/2437معجم اللغة العربية المعاصرة )
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الموظف يعمل تحت ظل أنظمة  آلخرين، وبما أن  باضرر ال

 عليه االلتزام بكافة اللوائح التنظيمية. فإن   ؛العمل

 ثمرات التحلي باألمانة.

ن الخيانة، م وسلماألمانة الوظيفية ى بالموظف إذا تحل  إن  

 فإنه سينال ثمرات وخيرات كثيرة يف الدنيا واآلخرة منها:

 محبة اهلل ورسوله: نيل -1

هُ  ن  م  ): قال النبي  ر  ب   ن  أ س 
ُه،ورس اهلل   ُيح  ب هُ  أو ول 

 ُيح 

ُدق وُلهُ ورس اهللُ  ،ح اإذ يث هُ حد فل ي ص  ث  د  و د  ُيؤ   اإذ تهُ أ مان ل 

ُتمن ن  و ،ائ 
س  ُيح  و ل  هُ ج من ار  ج  ر   .(1)(او 

 كسب المحبة واأللفة. -2

، يحب الخير لآلخرينفعندما يكون الموظف ذا أمانة 

ين الناس، وبالتالي ذلك يقوي أواصر المحبة واأللفة ب فإن  

 .تصفو النفوس

                                                           

 (.1440البيهقي يف شعب اإليمان ) رواه (1)
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 .نيل السعادة يف الدنيا واآلخرة -3

الموظف األمين ينال السعادة يف الحياة الدنيا، قال  إن  

: الدنيا من ك  فات   ما عليك فال فيك كن   إذا أربعٌ : )النبي 

نُ وُح  ،حديٍث  دُق وص   أمانة، ظُ حف    يف ةف  وع   ة،يق  ل  خ   س 

 .(1)(ةم  ع  طُ 

 .البشارة بالجنة -4

 ستًا لي اضمنواقال : ) فقد جاء يف الحديث أن النبي 

 فواو  وأ   م،ثتُ د  ح   إذا واقُ دُ اص  : الجنة لكم أضمن أنفسكم من

 واض  وغُ  فروجكم، واحفظوا نتم،م  اؤتُ  إذا واد  وأ   تم،د  ع  و   إذا

 .(2)(كمدي  أي   واف  وكُ  أبصاركم،

* * *

                                                           

 (.6652رواه أحمد ) (1)

 (.22757رواه أحمد ) (2)
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 ثانيًا: الصدق واإلخالص.

يكون صادقًا مع ربه،  من أهم آداب الموظف أن   إن  

فيخلص عمله هلل، باستشعار مراقبة اهلل له، واإللمام بكافة 

جوانب وظيفته، وتحري المال الطيب، والبعد عن الكسب 

 الحرام.

 الصدق يف العمل له جوانب عديد، منها:و

قدر تقان بإو على أكمل وجهه للعمل ؤيكون أدا أن   -1

الشكل غاياته بالمستطاع، فالعمل الوظيفي لن تستويف 

اه وقام به،  موظفالمطلوب دون أن يخلص ال يف ما أد 

 فالعمل ال يكون فقط بكثرة اإلنجاز، بل بقيمة اإلنجاز.

والصدق يف العمل يكون أيضًا مع زمالء العمل،  -2

نقل األخبار ، كيحذر من الكذب والوشاية والنميمةف

ولد العداوات وتنشر الكراهية الكاذبة بين الموظفين التي ت
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فقال:  هي النميمة التي حذر منها النبي و، والوشاية همبين

ام )ال اا ، وقال: )وشرار عباد اهلل(1)(يدخل الجنة  نم  ون  ؤلمش 

قون ب ، المفر 
 .(2)(حب ةاأل   نيبالنميمة 

فعلى الموظف مصاحبة األخيار الذين إذا فارقهم 

ظوه، وإذا غاب عنهم   لم ي عيبوه، ومن أطاع الواشي أضاعحف 

 الصديق، ومن نم  لك نم  عليك.

والصدق يف العمل يكون مع المراجعين أيضًا،  -3

وذلك بإنجاز معامالهتم وقضاء حوائجهم بأسهل الطرق 

 وأيسرها وعدم تعقيدها، وبذا ك ينال الموظف ثقة الناس،

 .ويكتب اهلل له القبول يف األرض

                                                           

 (.105) مسلم رواه (1)

 (.17998)رواه أحمد  (2)
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يق : )إن  النبي  قال د  تب ص  ُدُق حتى ُيك  ، ًاالرجل يص 

اب تب  كذ  ُب حتى ُيك  ذ   .(1)(ًاويك 

 .وانضباط بنزاهة هتُ دي  تأ  ومن الصدق يف العمل  -4

الموظف المخلص يف عمله يؤدي عمله بإخالص ف

ينوي بذلك كسب الحالل، وكف نفسه عن  ،وجد ومثابرة

 السؤال، وبذلك يظفر بالثواب يف الدنيا واآلخرة، قال 

 له فهو يحتسبها أهله على الرجل أنفق إذا: )النبي 

 إال اهلل وجه هبا تبتغي نفقة تنفق لن إنك: )، وقال (2)(صدقة

 . (3)(امرأتك فم يف تجعل ما حتى عليها، أجرت

* * * 

                                                           

 (.2606رواه مسلم ) (1)

 (.55رواه البخاري ) (2)

 أو وغيره، طعام من زوجتك على تنفقه ما على تثاب (، أي:56رواه البخاري ) (3)

 معاشرة. وحسن مؤانسة بيد ك زوجتك تطعمه ما المراد
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 ثالثًا: الصبر واللين.

تحمل يالعمل و يصرب على مشاق   األمين الصادق الموظف

هم متفاوتة، مع مجموعة من البشر أخالقُ  فهو يتعاملاألذى فيه، 

، وقد يكون بعض صاحب صرب وسعة صدركون ي أن   فالبد  

 والموظف الخلوقالمراجعين غليظًا يف كالمه، سيء األدب، 

 ،وذلك يكون بالصرب ويضبط أعصابه، معه عاملتيعرف كيف ي

 طُ خال  يُ  كان إذا المسلم: )قال النبي  وحسن الكالم، ،والرفق

 الناس طُ خال  يُ  ال الذي المسلم من خير أذاهم على ويصرب الناس

 اللهم،): عليه الصالة والسالم قالو، (1)(أذاهم على يصرب وال

 و   من
 و   ومن عليه، ق  قُ فاش   عليهم، ق  فش   شيئًا أمتي ر  أم   من ي  ل 

 ي  ل 

: قال النبي و ،(2)(به قفُ فار   هبم، ق  ف  فر   شيئًا أمتي ر  أم   من

ط ُئون أخالقًا، همنُحاس  أ   إيمانًا المؤمنين ُل م  أك  ) نافًا الُمو   ،أ ك 

ُفون الذين أ ل  ُفون ي  ل  ُف  ال ن  م ن ام سيول ،وُيؤ  أ ل  ُف  وال ي  ل   .(3)(ُيؤ 

                                                           

 (.2507رواه الرتمذي ) (1) 

 (.1828رواه مسلم ) (2)

 .(4422رواه الطرباين يف المعجم األوسط ) (3)
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 ف أوقات يكثر فيها العملظمر على الموتوقد 

 يستشعر أن  فلبعض الملل والكسل، بصاب والمراجعين، وقد يُ 

  إن  ): اهلل جعله مفتاحًا لقضاء حوائج الناس، قال النبي 
 
 هلل

 لم ما الناس، حوائج يف كانوا ما عندهم هار  ق  يُ  مًاع  ن   أقوامٍ  عند  

 .(1)(غيرهم إلى عندهم من هال  نق   موهُ ل  م   فإذا وهمل  م  ي  

ك موظفًا لتخدم ل  ع  ج   أن   -أخي الموظف- اهلل مد  فاح  

صيبك ملل يف قضاء حوائج الناس، وتسعى يف نفعهم، فال يُ 

وهذا مما يخفف  ،اهلل هذه النعمة إلى غير ك لالناس، وإال حو  

  على الموظف ضغوطات العمل.

 

* * * 

                                                           

 (.8350لطرباين يف المعجم األوسط )رواه ا (1)
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 .التعاونًا: رابع

وهذا له دور كبير يف تحقيق  ،اإلنسان بفطرته اجتماعي إن  

ال يتحقق إال بعمل الذي واإلنتاج الغزير  ،العمل المثمر

زمالئه يف مع  الموظف أن يتعاون على فالواجبجماعي، 

 ، فإن  مما يعين على سير منظومة العمل على الرب والتقوىالعمل 

 كان ما العبد عون يف واهلل):  يد اهلل مع الجماعة، قال النبي

والمجتمع الوظيفي يتطلب التعاون  ،(1)(...أخيه عون يف العبد

ق ثمارًا عديدة حق  ، وهذا يُ والتنسيق بين األعمال والموظفين

 منها:

مما يزيد من  تبادل المنافع والخربات بين الموظفين -1

 كفاءة الموظف وفعاليته.

 .(2)سرعة إنجاز العمل وإتقانه، وقلة األخطاء الفردية -2

                                                           

 (.2699رواه مسلم ) (1)

 .21صمؤثرة على التعاون بين العاملين العوامل ال (2)
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ير الجهد، وتسهيل العمل وتخفيف تنظيم الوقت وتوف -3

 عبء.ال

 القضاء على األنانية الوظيفية. -4

اوًنا معهم يف ُمتع فوظ  المُ  ونيك وكذلك مع المتعاملين

حلو يف في   ،جاهلهمت معدى لع صالحرم ، دائمهتمعامال ازجإن

  ب  اهللاُل من عمله هذا ُح ينف العيون، وترتاح له النفوس،

ل رجل قد سأفلاه، خرأُ و ة يف دنياهالسعاد له بكتوياُه، ضور  

 وأي   ،اهلل إلى أحب   الناس أي   اهلل: رسول يا: ، فقالالنبي 

 إلى الناس ب  أح  ):  اهلل رسول فقال اهلل؟ إلى أحب   األعمال

 على هلُ دخ  تُ  ورٌ رُ ُس  اهلل إلى األعمال ب  وأح   ،للناس همعُ أنف   اهلل

 .(1)(مسلم

 

                                                           

 (.861ين يف المعجم الصغير )رواه الطربا (1)
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الناس يف هذا الباب إلى أربعة  الماوردي  مقس   ولقد

 أقسام:

ي ما عليه من ؤد  ين، وهذا الذي يُ ستع  ن ُيعين وي  م   -1

 الناس. ُل ذ ما له من حقوق، وهو أعد  أُخ واجبات وي  

ع ن وع من الناس م  ن ال ُيعين وال يستعين، وهذا الن م   -2

ه، فهو مرتو ك بين الناس وُمالمٌ م  خيره وق    بينهم. ع شر 

ة ي  ج  ع لئيم وس  ب  ستعين وال ُيعين، وهذا صاحب ط  ن ي  م   -3

م لهم المعونة ون، وال ُيقد  يطلب من الناس الع   مرفوضة، حيُث 

 عند حاجتها.

ق كريم، فهو ال لُ وهو صاحب ُخ من ُيعين وال يستعين،  -4

 .(1)ب العونل  ن ط  ه م  فُ ف  ع  ه ت  منعُ وانى يف مساعدة اآلخرين، وي  ت  ي  

* * * 

                                                           

 الشريعة يف وحقوقهم العمال ، واجبات172ص أدب الدنيا والدين (1)

 .70ص اإلسالمية
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 .البشاشة واالبتسامةًا: خامس

 ،لموظف أن يكون بشوشًا مبتسمًاالعظيمة لداب اآلن م   إن  

فبها  ،كبيره على القلوب ر  ه وأث  ع  ق  و   لكن   ل،م  ن ع  ره م  س  أي  وما 

لفة األُ  ل  ح  لت   ؛اءغض  ينة والب  غ  د الض  ق  عُ  لت  سر نسائم المحبة وتُ نش  تُ 

اء، واإلخاء، ف  ابنه فقال:  وقد أوصى ابن عمر  والتعاون والص 

  .(1)"نن وجه طليق وكالم لي  شيء هي   ر  الب   بني  إن  "

ةالبشاشة ": قال ابن عيينة و ي د  ص 
ن ، فم  (2)"مودةال م 

لق ن بوجه ط  متعامليال ستقبل الموظفب العظيمة أن ي  ااآلد

واء كان راجع وآخر، وس  بين مُ  ةق  فر  ت  ون ن دُ سلوب جيد، م  وبأُ 

 ي  
قال  ر عليه،ؤج  عروف يُ وذلك م   ،رفهع  رف المراجع أو ال ي  ع 

 ح  ت   ال): النبي 
 أخا ك ىتلق   أن   ولو ،شيئًا المعروف من ن  ر  ق 

                                                           

 .231لطائف المعارف البن رجب، ص (1)

 (.3/254) محمودية، بريقة(2) 
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 ،(2)صدقة( ك يف وجه أخيك لك  مُ : )تبس  وقال  ،(1)(قل  ط   بوجه

َوقُولُوا لِلنذاِس ﴿ وهذا من اإلحسان إلى الناس، قال تعالى:
ناا  .[83]البقرة: ﴾ُحسأ

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.2626رواه مسلم ) (1)

 (.1956رواه الرتمذي ) (2)
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  .حسن الظن باآلخرينالتماس العذر وسًا: ساد

ن الظن بزمالئه يف حس  يُ  من أهم آداب الموظف أن   إن  

 وتقط ع ،كثيرًا ما نسمع عن خصومات بين الموظفينالعمل، ف

ل الصادقاتبين الزمالء أو  لصالتا إلى عداوات، وال  وتبد 

وء ظن بسبب ُس وهذا حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، 

قال هذه الكلمة وتجد أحدهم يقول: فالن بعضهم ببعض! 

هذا ى أد  و ،هذا األمر يقصد كذا وكذال فع  و ،يقصد كذا وكذا

ل هذه األفعال واألقوال حم  وي   ،كذا وكذا ليحصل علىالعمل 

نحمل  رنا أن  نا يأمُ ين د   مع أن   !والتصرفات على أسوأ المحامل

 .أفعال المسلمين وأقوالهم على أحسن المحامل

المرٍ مسلم يسمع من  ل  ال يح  ":  قال عمر بن الخطاب

 ، (1)"اً لها من الخير مصدر دُ وهو يج   وءاً ُس ن هبا ظُ أخيه كلمة أن ي  

ظل ون يف هم  فبعُض الموظفين ال يلتمسون األعذار ألحٍد، في  

                                                           

 .180الجامع يف السنن واآلداب، ابن أبي زيد القيرواين، ص (1)
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، ولو وضيٍق، ويفقدون كثيًرا من أحباهبم وإخواهنم بذلك

ُسوا إلخوان هم أعذار هم من الخواطر  ؛اً التم  ألراحوا أنفس 

، وتكدير الحال، ولس  المُ 
ت قلوهبم من البغضاء، م  ل  قلقة 

هم مود هتم، و
 ا فقدوا محب ت هم.م  ل  وحفظوا إلخوان 

 قال الشاعر:

 ت  من صاحٍب لك زلٌة د  إذا ما ب  

 .(1)ذراه  عُ ت  زل  حتااًل ل  مُ  فكن  أنت                                           

 

* * * 

 

  

                                                           

 (.1/25، )التذكرة السعدية (1)



57 
 

 .الشورىًا: بعسا

ل جماعية م  منظومة ع   تحتيعمل  الموظف هو فردٌ  إن  

وذلك  ،شاور مع زمالئهت  فعليه أن ي  م مصلحة للناس، قد  ويُ 

بالرجوع إلى أصحاب العقول النيرة واألفكار المبتكرة، 

وبخاصة أصحاب الوظائف العليا عندما يتخذون القرارات 

أن على الموظف الهامة المتعلقة بمصالح عامة لجهة العمل، و

مأرُُهمأ ُشوَرى بَيأَنُهمأ ﴿برأيه، قال تعالى:  يحذر من االستبداد
َ
 ﴾َوأ

ر من اآلراء لصواب أكث  اة ن ظ  ي الجماعة م  أ  فر   [38الشورى:]

ق للفرد والمجتمع المصالح حق  مبدأ الشورى يُ  تفعيُل و ،الفردية

م والعدل بين م والرتاُح ي إلى التالُح ؤد  العامة والخاصة، ويُ 

زيل ما يف القلوب عند المجتمع، فتطيب الخواطر، وتُ أفراد 

  .وقوع الحوادث والخالفات

* * * 
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 ًا: الشكر والثناءثامن

للناس أحاسيس ومشاعر، تؤثر فيهم الكلمة الطيبة،  إن  

ى ن تول  كر الفائق، فعلى م  ويحتاجون إلى الثناء الصادق، والش  

الناس ينشطون  الموظفين أن يشكر الموظف المتميز، فإن   أمور

ى الثناء، والناس ال يزالون بالشكر، والنفس البشرية بحاجة إل

ا يشبعهم التقدير، وليس من شيء يقتل طموح الموظف جياع

ر الناس على المعروف الذي ك  مثل التأنيب والتجريح، فُش 

د الحوافز المعنوية ح  د أ  ع  يقومون به من مكارم األخالق، ويُ 

 ،(1)من مميزات القيادة الناجحةبل هو ء، ؤثرة يف الجد والعطاالمُ 

 .(2)(اهلل رشكُ ي   ال الناس رشكُ ي   ال نم  : )قال النبي 

* * * 

  

                                                           

 .432صموسوعة األخالق  (1)

 (.1954الرتمذي )رواه  (2)
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 الخاتمة

ُمها  من إن   ق  يف هناية هذه والتنبيه عليها النتائج التي يمكن ر 

 :، ما يأيتالرسالة

ق، فكانت من أعظم ل  الوظيفة ميدان للتعامل مع الخ   -1

واآلداب التي يجدر بالمسلم العناية هبا، أبواب األخالق 

وهتذيب سلوكه، وتقويم أخالقه، فالعبد عرضة للخطأ، 

 والوقوع يف الزلل.

آداب الموظف: هي المنهج األخالقي الذي رسمته  -2

الشريعة اإلسالمية لسلو ك الموظفين ليتأدبوا هبا يف حياهتم 

 الوظيفية.

تي يجب أن ال اآلدابل منبع األخالق وأو  األمانة  -3

 ى هبا الموظف.ل  يتح  

حبه الناس ويأمنونه وال يخافون يُ  األمينوظف المُ  -4

 غائلته، ويثقون يف التعامل معه.
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 خير األمناء وأفضلهم من يجمع بين القوة واألمانة. -5

األمانة الوظيفية تشمل عدة أمور منها: األمانة العلمية،  -6

 .العمل وحفظ أسرار الوظيفة، وااللتزام بأنظمة

إن للخيانة الوظيفية صورًا عديدة من أبرزها: إسناد  -7

الوظائف إلى غير أهلها، واستغالل الوظيفة ألغراض شخصية 

تأخير وشا، المال العام، وأخذ الهدايا والر   باالستيالء على

 أجور الموظفين، والشفاعة المحرمة.

سبب لنيل محبة اهلل  امن ثمرات التحلي باألمانة: أهن -8

لسعادة يف الدنيا اوحصول ورسوله، وكسب للمحبة واأللفة، 

 واآلخرة.

أداء العمل  الصدق يف العمل له جوانب عديد، منها: -9

، وإنجاز معامالت المستطاعبالوجه األمثل، واإلتقان بقدر 

الناس، وقضاء حوائجهم بأسهل الطرق وأيسرها وعدم 

 هة.نزاوتأدية العمل ب ،العمل أثناءواالنضباط تعقيدها، 
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 د  ص يؤدي عمله بإخالص وج  خل  ف المُ وظ  المُ  -10

 ه عن السؤال.نفس   ف  ومثابرة ينوي بذلك كسب الحالل، وك  

من أعظم ما يعين الموظف على تحمل أعباء العمل:  -11

 الرفق بالناس وُحسن المعاشرة، فهو باب لتأليف القلوب.

من أعظم ما يطرد عن الموظف الكسل والملل  -12

أن يستشعر أن اهلل جعله مفتاحًا لقضاء حوائج  :الوظيفي

 الناس.

التعاون الوظيفي يحقق للموظف ثمرات عديد  إن   -13

منها: تبادل المنافع والخربات بين الموظفين مما يزيد من كفاءة 

األخطاء سرعة إنجاز العمل وإتقانه، وقلة والموظف وفعاليته، 

ير الجهد، وتسهيل الفردية، ويساهم يف تنظيم الوقت وتوف

 عبء، ويساعد على قضاء األنانية الوظيفية.الالعمل وتخفيف 
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ه على ر  ه وأث  ع  ق  و   ل يسير، لكن  م  ابتسامة الموظف ع   -14

د الضغينة ق  ل  عُ ست  ر نسائم المحبة وتُ نش  القلوب عظيم، فبها تُ 

 واإلخاء.والبغضاء لتحل األلفة 

التماس األعذار راحة للنفس، وسالمة للقلوب من  -15

 البغضاء، وحفظ لمودة الناس.

تفعيل مبدأ الشورى يحقق للفرد والمجتمع المصالح  -16

ي إلى التالحم والرتاحم والعدل بين ؤد  العامة والخاصة، ويُ 

 أفراد المجتمع.

ر الموظف على المعروف الذي يقوم به من ك  ُش   -17

عد أحد الحوافز المعنوية المؤثرة يف الجد مكارم األخالق، ويُ 

 والعطاء.

ويف الختام: نسأل اهلل سبحانه وتعالى أن ُيعين كل موظف يف 

عمله، وأن ُيلهم الجميع إلى سبيل الصواب، وطريق الخير 

ل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.   والرشاد، وصل ى اهلل وس 
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