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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

مقدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

َعَمَلُكْم   ُ اهللهَّ َف�َسَيَى  اْعَمُلوا  َوُقِل   ( التنزيل:  حمكم  يف  القائل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن(  ُئُكْم ِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن اإَِلى َعاِلِ اْلَغْيِب َوال�سهَّ دُّ َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن َو�َسُتَ

. التوبة :105.

اإتقان العمل بقوله �صلى اهلل عليه  وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الأمني الذي ح�ض على 
و�صلم : ) اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه (، ومقت�صى الإتقان الإتيان 
بالعمل على اأكمل وجه وبجهد دوؤوب ل يرتبط مبقدار الأجرة التي تقابل العمل، واملحافظة 
يف  جاء  فكما   ، تق�صري  اأو  للوقت  اإ�صاعة  بدون  العمل  ذلك  لجناز  املخ�ص�ض  الوقت  على 
احلديث ال�صريف: ) ل تزوُل َقَدَما َعْبٍد يوَم القيامِة حتى ُي�ساأَل عْن اأربع ٍ عْن ُعُمِرِه 
فيما اأفناُه وعْن ج�سِده فيما اأْبالُه وعْن مالِه ِمْن اأْيَن اأخذُه وفيما اأْنَفَقُه وعْن ِعلِمِه 

ماذا َعِمَل بِه(.

ملا كانت اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية مبناها على ق�صمني: تدابري احرتازية وقائية تكون مبثابة 
الطريق منارة  له  اأو اخلطاأ وت�صيء  التق�صري  الوقوع يف  الإن�صان من  الذي يحمي  ال�صياج 
نحو العمل ال�صالح وال�صحيح ب�صلوك مميز يوؤتي ثماره على املجتمع ككل فيحقق ال�صعادة 
والرخاء الجتماعي �صمن منظومة من ال�صلوكيات الوظيفية الكلية، قال اهلل تعالى: ) َمْن 
ُهْم اأَْجَرُهم  َبًة َوَلَنْجِزَينهَّ ُه َحَياًة َطيِّ ِمٌن َفَلُنْحِيَينهَّ ن َذَكٍر اأَو اأُنَثى َوُهو ُموؤْ احِلًا مِّ َعِمَل �سَ

ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلون َ( » النحل 97.
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

اخللل  ومعاجلة  ال�صلوك  لتقومي  والعقاب  الثواب  على  ت�صتمل  عالجية  ت�صريعية  وتدابري 
الواقع �صمن ت�صريعات مبناها العدل.

وحيث ان مدونة قواعد ال�صلوك الوظيفي جاءت مرتكزة على ثالثة اأ�ص�ض وهي:

احل�ض على مكارم الأخالق يف الوظيفية العمومية بكل معانيها التي حر�صت ال�صرائع 
ال�صماوية  على مراعاتها والدعوة للتخلق بها قال �صلى اهلل عليه و�صلم: ) اإمنا بعثت 

لأمتم مكارم الأخالق(. 

حتفيز الرقابة الذاتية لدي املوظفني، قال �صلى اهلل عليه و�صلم : ) اعبد اهلل كاأنك 
امل�صوؤول  العمل ويوؤديه بغياب  تراه فاإن ل تكن تراه فاإنه يراك (، فاملوظف يتقن 

كما بح�صوره .

املحا�صبة واملتابعة، فمن منطلق امل�صوؤولية التي انيطت باجلميع يف قوله �صلى اهلل عليه 
و�صلم : ) كلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته ( ، فال بد من املتابعة واملحا�صبة الذاتية 
وللغري حر�صا على تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل مبا يحقق ال�صعادة والرخاء والتقدم 
للمجتمع لي�صدق فينا قول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ) مثل املوؤمنني يف توادهم 
اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له  وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد، 

�سائر اجل�سم باحلمى وال�سهر(.

ال�صرعي  امل�صتند  على  ال�صوء  لي�صلط  الوظيفية  لالأخالقيات  الفقهي  الدليل  جاء  فقد 
وال�صنة،  الكتاب  من  �صرعية  اأدلة  �صمن  الوظيفي  ال�صلوك  قواعد  مدونة  وبنود  ملرتكزات 
الأنبياء  ق�ص�ض  من  الأ�ص�ض  لهذه  والعملي  احلقيقي  التطبيق  من  �صور  على  م�صتمال 

وال�صاحلني وال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم.

داعني اهلل عز وجل اأن ينفع به اجلميع
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

الباب الأول:

مكارم األخالق في اإلسالم

قال اهلل تعالى يف مدح ر�صوله الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم: ) وانك لعلى ُخلق عظيم (  
)القلم 4( 

وقال �صلى اهلل عليه و�صلم ) اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق ( 1. 

وكل عمل ل يق�صد به وجه اهلل تعالى يكون وبال على �صاحبه يوم القيامة، فقد روى عنه 
�صلى اهلل عليه و�صلم ملا قيل له )يا ر�سول اهلل، اإن فالنة تكرث من �سالتها و�سدقتها 

و�سيامها غي اأنها توؤذي جيانها بل�سانها . قال: »هي يف النار( 2 

وقال عليه ال�صالم: )ما من �سيء اأثقل يف امليزان من ح�سن اخللق.(3 

اأنظر املادة )4(  من املدونة 

1- رواه اأحمد ، والبزار ، وابن حبان يف �صحيحة .
2- اأخرجه :اأحمد )8595( ؛ و احلاكم يف »امل�صتدرك« )4221( والبخاري يف »الأدب املفرد 

3- اأخرجه اأبو داود يف �صننه-باب ح�صن اخللق-)4801(، واحمد يف امل�صند)28282(
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

الباب الثاين:

 الحض على العمل في اإلسالم 

يعترب العمل يف الإ�صالم من الركائز الأ�صا�صية للحياة الإن�صانية، ولأهمية العمل فقد جاءت 
الآيات والأحاديث ال�صريفة تبني اأهميته ومنها:

قوله تعالى: )وقل اعملوا ف�سيى اهلل عملكم ور�سوله واملوؤمنون(4 

وقال تعالى: )فاإذا ق�سيت ال�سالة فانت�سروا يف الأر�ض وابتغوا من ف�سل اهلل(5 

)هو الذي جعل لكم الأر�ض ذلوًل فام�سوا يف مناكبها وكلوا من رزقه  وقال تعالى: 
واإليه الن�سور(6

والعمل يف الإ�صالم �صرف. 

يقول اهلل �صبحانه وتعالى: )ومن اأح�سن قوًل ممن دعا اإلى اهلل وعمل �ساحلًا(7

)والذي نف�سي  اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  قال:  اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه  وعن 
بيده لأن ياأخذ اأحدكم حبله فيحتطب على ظهره خي له من ياأتي  رجال في�ساأله 

اأعطاه اأو منعه( 8.

وروي اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )اإن اهلل تعالى يحب العبد املوؤمن املحتف( 
اأي: الذي له عمل ومهنة يوؤديها9.

اأنظر املادة )4( من املدونة 

4 -�صورة التوبة ، اية 105 .
5- �صورة اجلمعة ، اأيه  10 .

6 - �صورة امللك . اأية 15.
7 -  ف�صلت - 33.

8- اأخرجه البخاري يف �صحيحه – كتاب الزكاة – باب ال�صتعفاف عن امل�صاألة )454/1( حديث رقم )1470( 
9- الطرباين والبيهقي.
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

الباب الثالث:

ذم اإلسالم للبطالة والتبطل

لقد حث الإ�صالم على العمل ونهى عن الك�صل وعدم امتهان حرفة، فالر�صول �صلى اهلل عليه 
ولكن  للدنيا  الآخرة  ول  لالآخرة  الدنيا  ترك  من  خيكم  )لي�ض  القائل:  هو  و�صلم  
خيكم من اأخذ من هذه وتلك(، ناظراً بالطبع لالآية الكرمية: )وابتغ فيما اآتاك اهلل 

الدار الآخرة ول تن�ض ن�سيبك من الدنيا واأح�سن كما اأح�سن اهلل اإليك( )لقمان – 77(.

وها  يعملون.  كانوا  الأنبياء  واأن  فري�صة  احلالل  الك�صب  واأن   ، عمل  دين  الإ�صالم  اإن 
الرجل  اأرى  اأن  اأكره  )اإين  يقول:  عنه،  اهلل  ر�صي  اخلطاب،  ابن  عمر  هواأمرياملوؤمنني 

فارغًا �سبهلاًل ل هو يف عمل دين ول يف عمل دنيا(. 

اأنظر مقدمة املدونة
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

الباب الرابع:

العمل التطوعي في االسالم 

اأمر بالتطوع، وحّث عليه يف عدة موا�صع حيث  اأن اهلل تعالى قد  ففي القراآن الكرمي جند 
ّ اإَنّ  ٍقوا اهلَلّ ًقّوى ول ّتّعاّوٍنوا ّعّلى الإًثٌم واًلٍعًدّواٌن واَتّ َ والَتّ يقول: )ّوّتّعاّوٍنوا ّعّلى اًلٌبٌ

اهلّلّ �ّسٌديٍد اًلٌعّقاٌب( )املائدة(.

ا ّفٍهّو ّخًيِ َلٍّه(  )البقرة: 184(  ّع ّخًيْ  وكذلك يقول �صبحانه وتعالى: )ّفّمن ّتّطَوّ

لِّ  الظِّ اإَِلى  َتَولهَّى  ُثمهَّ  َلُهَما  ال�صالم:)َف�َسَقى  عليه  مو�صى  ق�صة  يف  تعالى  قوله  ذلك  ومثل 
َفَقاَل َربِّ اإِينِّ مِلَا اأَنَزْلَت اإَِلهَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي( )الق�ص�ض : 24 ( وهو خلق الإح�صان اإلى النا�ض بال 

مقابل مادي، 

بل والح�صان للبيئة كما يف قوله عليه ال�صالم )بينما رجل مي�سي بطريق وجد غ�سن �سوك 
على الطريق فاخره ف�سكر اهلل له فغفر له(10

من  الرثى  ياأكل  كلبا  راأى  رجال  )اأن  ال�صالم  عليه  قوله  كمايف  للحيوان  الح�صان  وكذا 
ارواه ف�سكر اهلل له فاأدخله  العط�ض فاأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى 

اجلنة(11 

10- اأخرجه البخاري يف �صحيحه – كتاب ال�صالة– باب ف�صل التهجري للظهر - 
11- اأخرجه البخاري يف �صحيحه-باب اإذا �صرب الكلب من اإناء اأحدكم   



15 دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

الباب اخلام�ض:

األخالق المحمودة في الموظف

1- الأمانة

القراآن  اأكد  وقد  وتطورها،  املجتمعات  رقي  اأثر عظيم يف  وله  الإ�صالم  اأوجبه  ُخلق  الأمانة 
الكرمي يف كثري من اأياته على هذا اخللق. 

فقال تعالى: )والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون( )املوؤمنون:  8( 

وقال تعالى: )اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإلى اأهلها( )الن�صاء : 58( 

ول ت�صتقيم اأمور النا�ض اإل بالأمانة، ومنها اأن يح�صن املروؤ النتفاع بوقته، واأن يح�صن عمله، وان 
يجتهد فيه، ومن الأمانة اأن يح�صن املوظف عمله، واأن يوؤدي ما عليه من م�صوؤولية .

ول �صك اأن هذا اخللق اأ�صا�ض من اأ�ص�ض الدين فقد روى عنه �صلى اهلل عليه و�صلم قوله: )لاميان 
ملن لاأمانة له ولدين ملن ل عهد له(12 

والأمانة خلق الفطرة ال�صليمة والطبع الأ�صيل، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم معروفاً بها بني 
قومه قبل اأن يوحى اإليه �صلى اهلل عليه و�صلم. 

اأنظر املدونة مادة 5 - اأ

12- اأخرجه ابن حبان يف �صحيحه،381/1 
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

2-  القوة

اأداء الواجبات والتكاليف الوظيفية من القوة التي ح�ض  واملق�صود بالقوة هو املقدرة على 
عليها ال�صرع .

والقوة يف الأ�صل �صد ال�صعف، ت�صتعمل تارة يف معنى القدرة نحو قوله )خذوا ما اآتيناكم 
بقوة ... وي�ستعمل ذلك يف البدن ويف القلب ...(13 اأي اأن يكون لدى املوظف املقدرة 

على القيام باملهام املوكلة اإليه ح�صب طبيعة عمله.

الأمني(  القوى  ا�ستاأجرت  من  خي  تعالى:)اإن  اهلل  قال  كما  للعمل  مطلوبة  والقوة 
القوة يف كل  فاإن  به. وهكذا  القيام  املراد  القوة والعمل  املنا�صبة بني  )الق�ص�ض:26( ول بد من 

مهنة بح�صبها قوة ومعرفة واتقاناً.

اأنظر املدونة مادة 5 

3-  ال�سدق

ل بد اأن يكون املوظف �صادقا مع اهلل اأول ومع نف�صه وزمالئه وروؤ�صائه ومروؤو�صيه، فال�صدق 
خلق عظيم ارتبط بتقوى اهلل عز وجل ، قال اهلل تعالى: )يا اأيها الذين اآمنوا اتقوا اهلل 

وكونوا مع ال�سادقني( )التوبة : 119( 

)عليكم  وعلى املوظف اأن يتحرى ال�صدق يف اأقواله واأفعاله. قال عليه ال�صالة وال�صالم: 
بال�سدق فاإّن ال�سدق يهدي اإلى الب، واإن الب يهدي اإلى اجلنة وما يزال الرجل 
ي�سدق ويتحرى ال�سدق حتى يكتب عند اهلل �سديقًا. واإياكم والكذب. فاإن الكذب 

13- املفردات – الراغب الأ�صفهاين ، مادة : قوى ، �ض 219 .
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شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

يهدي اإلى الفجور. واإن الفجور يهدي اإلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
كتاب  �صحيحه  يف  البخاري  اأخرجه  احلديث  كذابًا(.  اهلل  عند  يكتب  حتى  الكذب 

الأدب. 

اأنظر املدونة مادة 6 - ب+ج

4-ال�سدق بالوعد والوفاء به 

فال بد اأن يكون املوظف دقيقا يف مواعيده ملتزما بها �صواء مع املراجعني اأو مع زمالئه او 
ث كذب، واإذا وعد اأخلف،  مع روؤ�صاه.  قال عليه ال�صالم: )اآية املنافق ثالث: اإذا حدهَّ

واإذا اوؤمتن خان(14.  

اأنظر املدونة مادة 6- اأ+ب

5- تطوير الذات بالعلم

العلم واملعرفة والطالع على  ذاته، و�صبيل ذلك  اأن يجد ويجتهد يف تطوير  املوظف  فعلى 
كل ماهو جديد يف جمال عمله مما يوؤدي اإلى زيادة اإنتاجية الفرد، فالعلم هو �صبيل الرفعة 
والتقدم  قال اهلل تعايل: )يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين اأوتوا العلم درجات( 

) املجادلة :11(. 

اأنظر املدونة مادة 5 - د

.τ 14  رواه البخاري عن اأبي هريرة
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دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

6- العفو وال�سفح )�سعة ال�سدر(

على املوظف اأن يتحلى ب�صعة ال�صدر يف جميع تعامالته واأن يكون قدوة لالآخرين يف ذلك. قال 
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم( )النور:  ُ َلُكْم َواهللهَّ اأَْن َيْغِفَر اهللهَّ وَن  بُّ اأََل ُتِ َفُحوا  )َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ تعالى 
22( وقال جل وعال: )خذ العفو واأمر بالعرف واأعر�ض عن اجلاهلني( ) الأعراف 199(. 

اأنظر املدونة مادة 6

7- الرفق واللني يف املعاملة 

فعلى املوظف اأن يرفق باملراجعني خا�صة ذوي الحتياجات اخلا�صة وكبار ال�صن وان يكون ليناً 
يف معاملته للجميع.  قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )اإن اهلل يحب الرفق يف المر كله(15

اأنظر املدونة مادة 6-اأ

8- ح�سن املعاملة

حث ال�صالم على ح�صن املعاملة فقرر اأن الدين يكون بح�صن املعاملة.  فيجب على املوظف 
البعد عن  اأن يعامل متلقي اخلدمة وروؤ�صائه ومروؤو�صيه زمالئه معاملة ح�صنة بعيدة كل 
اإلى  ينظر  ل  اهلل  )اإن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قال  واملح�صوبية.   واحل�صا�صية  التع�صب 

اأج�سادكم ول اإلى �سوركم، ولكن ينظر اإلى قلوبكم( اأخرجه م�صلم.

َها  اأَيُّ )»َيا  تعالى:   يقول  مثاًل  الآخرين،  مع  طيبة  عالقات  نبني  اأن  تاأمرنا  كثرية  واآيات 
َيْغَتْب  َول  �ُسوا  �سهَّ َتَ َول  اإِْثٌم  نِّ  الظهَّ َبْع�َض  اإِنهَّ  نِّ  الظهَّ ِمَن  َكِثًيا  اْجَتِنُبوا  اآََمُنوا  الهَِّذيَن 

15- اأخرجه البخاري يف باب الرفق يف المر كله حديث 6024. 
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 َ َ اإِنهَّ اهللهَّ ُقوا اهللهَّ ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتهَّ َم اأَ ُكَل حَلْ َحُدُكْم اأَْن َياأْ ا اأَُيِحبُّ اأَ ُكْم َبْع�سً َبْع�سُ
اٌب َرِحيٌم(  )احلجرات: 12(  َتوهَّ

اأنظر املدونة مادة 6

9- الإتقان واجلود

واإتقان العمل اأعلى درجات اجلودة، واملوظف ملزم �صرعا باإتقان عمله حتى ينال حمبة اهلل 
�صبحانه وتعالى.  قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن 

يتقنه(البيهقى يف ) �صعب الإميان ( ) 4/ 334  (. 

اأنظر املدونة مادة 5 – اأ

10- التبكي اإلى العمل 

بارك  )اللهم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  الربكة.  وتتحقق  موفوًرا،  الن�ساط  يكون  حيث 
لأمتي يف بكورها( ]الرتمذي وابن ماجه[. 

اأنظر املدونة مادة 5 – اأ
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دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

11- الطاعة

الطاعة الواعية من اأهم �سروط جناح العمل فيجب على العامل اأن يطيع روؤ�ساءه يف العمل يف 
غري مع�صية، واأن يلتزم بقوانني العمل.  قال اهلل تعالى: ) يا اأيها الذين امنوا اأطيعوا اهلل 
واأطيعوا الر�سول واأول الأمر منكم فان تنازعتم يف �سيء فردوه اإلى اهلل والر�سول 

اإن كنتم توؤمنون باهلل واليوم الآخر ذلك خي واأح�سن تاأويال( )الن�صاء :اآية 59(.

اأنظر املدونة مادة 6 – ب

12- الت�ساور والتنا�سح

ال�صواب  اإلى  ويتنا�صح معهم يجد ويجتهد يف عمله وي�صل  ي�صاور زمالئه  الذي  فاملوظف 
يف قراراته غالبا حيث ميكن التو�صل للراأي ال�صديد.  قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )الدين 

الن�سيحة( ]م�صلم والرتمذي[. 

اأنظر املدونة مادة 6 – ج - 2

13- املحافظة على الوقت با يعود بالفائدة على العمل

فاملوظف يحافظ على وقت عمله ويخ�ص�صه لالجناز ول ي�صغل وقته يف غري منفعة العمل 
فهذا الوقت �صيحا�صب عليه.  قال عليه ال�صالم: )ل تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�صال 

عن عمره فيما اأفناه(16. 

16- اأخرجه الرتمذي يف �صننه،باب يف القيامة 
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و�صلم:  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  قال  الظروف.  كانت  العمل مهما  يتوقف عن  ل  وكذلك 
يغر�سها،  اأن ل تقوم حتى  ا�ستطاع  فاإن  ف�سيلة؛  اأحدكم  وبيد  ال�ساعة  )اإن قامت 

فليغر�سها( ]رواه اأحمد[. 

اأنظر املدونة مادة 6 - ب

14- منا�سحة امل�سوؤولني

فعلى املوظف اأن ليرتدد يف ت�صويب اأي جتاوز اأو التنبيه اإلى اأي خطا يقع من امل�صوؤولني يف 
دائرته وذلك بالطرق الر�صمية واملنا�صبة وهذا من الن�صيحة يف الدين وقد كان ابوبكر ر�صي 

اهلل عنه ملا ويل اخلالفة يقول: )اإذا رايتم يٌف اإعوجاجا فقوموين(. 

اأنظر املدونة مادة 5 – ج

15- اإف�ساء ال�سالم

من �سروط جناح العمل اأن يكون جميع عنا�سره يعملون بروح الفريق الواحد وت�سود بينهم 
املحبة وحتى تنت�صر املحبة بني املوظفني وي�صود الوئام ل بد من اإف�صاء ال�صالم قال ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم :)ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى تابوا، اأو ل 

اأدلكم على �سيء اإذا فعلتموه تاببتم، اأف�سوا ال�سالم بينكم( )�صحيح م�صلم(. 

اأنظر املدونة مادة 6-ج-2



22

شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

16- حفظ الل�سان عن عورات الآخرين

من كمال الأخالق اأن يحفظ امل�صلم ل�صانه عن ذكر عورات زمالئه واأن ل يتكلم اإل بخري.  
عليه  اهلّل  النبي �صلى  عنه عن  اهلّل  ر�صي  اأبي هريرة  وم�صلم، عن  البخاري  ففي �صحيحي 

ُمْت(.  ِ َوالَيْوِم الآِخِر َفْلَيُقْل َخْيًا اأْو ِلَي�سْ ِمُن باهللهَّ و�صلم قال: :)َمْن كاَن ُيوؤْ

�َسِلَم  )َمْن  قال:  اأف�صُل؟  امل�صلمني  اأيُّ  اهلّل،  ر�صوُل  يا  قلُت  قال:  الأ�صعري  مو�صى  اأبي  وعن 
املُ�ْسِلُموَن ِمْن ِل�ساِنِه َوَيِدِه(.

ويف �صحيحي البخاري وم�صلم، عن اأبي هريرة، اأنه �صمع النبّي �صلى اهلّل عليه و�صلم يقول: )اإِنهَّ 
ا َبنْيَ املَ�ْسِرِق َواملَْغِرِب( اِر اأْبَعد مِمهَّ ُ ِفيها َيِزلُّ ِبَها اإَِلى النهَّ الَعْبَد َيَتَكلهَُّم ِباْلَكِلَمِة َما َيَتَبنيهَّ

اأنظر املدونة مادة 6-ج-1

17- البعد عن الرياء يف العمل

 لبد اأن يكون عند املوظف اإخال�ض فاملوظف يقوم بعمله اإر�صاء هلل تعالى اأول واجنازا للمهمات 
املطلوبة منه دون تق�صري اأو اإهمال، مبتعدا عن الرياء، خمل�صا هلل يف عمله.  فالف�صيل بن عيا�ض 
يعرف الإخال�ض بقوله: )ترك العمل من اأجل النا�ض رياء، والعمل به من اأجل النا�ض 

�سرك، والإخال�ض اأن يعافيك اهلل منهما( الق�صريي �ض 209 .

وقيل: )الإخال�ض دوام املراقبة، ون�سيان احلظوظ كلها( الإحياء جـ5 �ض 290 . 

اأنظر املدونة مادة 5
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18- الرقابة الذاتية

الرقابة الذاتية التي كانت ترقى باإميان ذلك الراعي الذي مّر به عبداهلل بن عمر وطلب 
منه اأن يذبح له �ساة ويعطيه ابن عمر ثمنها، فاعتذر الراعي باأن موله ل ياأذن 
له، فقال له ابن عمر يختبه: اإذا �ساألك مولك عنها قل له : اأكلها الذئب، فقال 

الراعي : فاأين اهلل ؟

هذه الرقابة متنع من اخليانة ، وتعني على الأمانة.

اأنظر املدونة مادة 4 - اأ

19- العدل يف املعاملة وعدم التمييز بني املراجعني

على املوظف معاملة اجلميع من متلقي اخلدمة واملروؤو�صني بال�صوية دون متييز اأو مزاجية. 
َوامْلُنَكِر  اْلَفْح�َساء  َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  ِذي  َواإِيَتاء  َوالإِْح�َساِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ )اإِنهَّ اهللهَّ

ُروَن(. )النحل: 90(  َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهَُّكْم َتَذكهَّ

اأنظر املدونة مادة 6-اأ+د
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الباب ال�ساد�ض: 

األخالق المذمومة في الموظف

1- اخليانة

اخليانة يف العمل حرام بكل �صورها واأ�صكالها. فت�صييع الأوقات خيانة، واأخذ الر�صوة خيانة، 
وتعطيل اأعمال النا�ض خيانة، فكل من تقلد عماًل مهما كان نوعه ومل يوؤده وفق ما طلبه منه 
ال�صرع احلنيف فهو خائن لأمانته واهلل تعالى يقول:  )يا اأيها الذين اأمنوا ل تخونوا اهلل 

والر�سول وتخونوا اأماناتكم واأنتم تعلمون( )الأنفال :اية 27(.

ُ َعلَْيِه َو�َصلََّم َقاَل: )اأَدِّ اإَِلى َمْن اْئَتَمَنَك، َول  لَّى اهللَّ وَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ر�صي اهلل عنه َعْن النَِّبيِّ �صَ
 َتُخْن َمْن َخاَنَك( اأخرجه اأبو داود يف البيوع، باب: يف الرجل ياأخذ حقه من حتت يده )3535(. 
انًا اأَِثيمًا(  وخائن الأمانة مكروه عند اهلل تعالى.  قال تعالى: )اإِنهَّ اهلّلَ َل ُيِحبُّ َمن َكاَن َخوهَّ

)الن�صاء: 107( 

اأنظر املدونة مادة 4-اأ

2- الغ�ض 

فالغ�ض بجميع �صوره واأ�صكاله له اآثار خطرية على املجتمع ولي�ض من �صفات املوؤمنني، ونفى 
�صلى اهلل عليه و�صلم تبعية الغ�صا�ض لالأمة الإ�صالمية.  يقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

)من غ�ض فلي�ض مني( ]م�صلم واأبو داود والرتمذي[. 

اأنظر املدونة مادة 5 – اأ



25 دليل فقهي لألخالقيات الوظيفية

شرف الوظيفة العامة من كرامة المواطن

3- ا�ستغالل الوظيفة للم�سلحة الذاتية

على املوظف اأن يحر�ض على عدم ا�صتغالل عمله ووظيفته ليح�صل على نفع دون وجه حق،  
فقد قال �صلى اهلل عليه و�صلم: )من ا�ستعملناه على عمل، فرزقناه رزقًا فما اأخذ بعد 

ذلك فهو غلول(.  

و�صدد الإ�صالم على �صرورة التعفف عن ا�صتغالل النفوذ للح�صول على منافع بدون م�صوغ 
�صرعي وكان اخلليفة عمر بن عبد العزيز يتكلم مع احد ولته يف اأمورالعامة فلما اراد اأن 
يكلمه يف المور اخلا�صة قام اخلليفة واأطفاأ ال�صراج وقال: )الآن تكلم، لأن زيت ال�سراج 

من بيت املال(. 

اأنظر املدونة املادة 9 - د

4- قول الزور

قول الزور من الكبائر التي حرمها اهلل بن�ض القراآن الكرمي ملا لها من خماطر على امن الفرد 
واملجتمع. قال اهلل تعالى يف �صفة املوؤمنني: )والذين ل ي�سهدون الزور(. )الفرقان:72(

ُ َعلَْيِه َو�َصلََّم    َقاَل: ) َمْن َلْ َيَدْع َقْوَل  لَّى اهللَّ َي اهلل َعْنُه،   َعِن النَِّبيِّ    �صَ وعْن    اأَِبي ُهَرْيَرَة َر�صِ
اأحمد  اأخرجه  َو�َسَراَبُه(  َطَعاَمُه  َيَدَع  اأَْن  ِ َحاَجٌة  هلِلهَّ َفَلْي�َض  ْهَل  َواجْلَ ِبِه  َواْلَعَمَل  وِر  الزُّ

)443/2 ، رقم 9717، والبخاري )2251/5

اأنظر املدونة مادة 6-ج-1
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5- ا�ستخدام الوا�سطة

فا�صتخدام الوا�صطة بكل ا�صكالها و�صورها حرام �صرعا، فال يجوز ا�صتخدام الوا�صطة يف اأكل 
)ول تاأكلوا  تعالى:  بالغري بدون وجه حق.  قال  ال�صرر  اإحلاق  اأو  بالباطل  النا�ض  اأموال 
النا�ض  اأموال  من  فريقا  لتاأكلوا  احلكام  اإلى  بها  وتدلوا  بالباطل  بينكم  اأموالكم 

بالإثم واأنتم تعلمون(. )البقرة:188(. 

اأنظر املدونة مادة 6

6- الر�سوة

وا�صتقراره  املجتمع  كيان  تزلزل  لأنها  تعالى وحرمها  اهلل  التي مقتها  الكبائر  الر�صوة من 
وت�صيع احلقوق.  قال �صبحانه:  )َول َتاأُْكُلوا اأَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها اإَِلى 

ا�ِض ِبالإِْثِم َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن( )البقرة:188(.  اِم ِلَتاأُْكُلوا َفِريًقا ِمْن اأَْمَواِل النهَّ كهَّ احْلُ

اإحالته عن  اإلى الغري لق�صد  املال  اأكل الأموال بالباطل لأنها دفع  اأنواع  اأ�صد  والر�صوة من 
احلق، فقد قال  :  )لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي والرائ�ض( رواه اأحمد والطرباين 

وقال عليه ال�صالم ملا اأخذ اأحد عماله بع�ض املال الذي جباه وقال هذا اأُهدي اإيل قال عليه 
ال�صالم: )فهال جل�ض يف بيت اأبيه اأو بيت اأمه فينظر ايهدى له اأم ل(17 .

اأنظر املدونة مادة 8

17- اأخرجه البخاري،باب من مل يقبل الهدية. 
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7- اإف�ساء الأ�سرار

اأ�صرار عمله ووثائقه التي يتعامل معها ول يجوز له  فاملوظف مطلوب منه املحافظة على 
بحال من الأحوال ك�صف �صيء من هذه الأ�صرار .

8- عدم املحافظة على املال العام

تعالى:  قال  فاعلها.   يعاقب  �صرقة  يعترب  ال�صور  من  �صورة  باأي  العام  املال  على  العتداء 
)ومن يغلل يات با غّل يوم القيامة( )اآل عمران:161(، وله عذاب �صديد، قال اهلل تعالى : 

( )املائده :38(. ِ ا َك�َسَبا َنَكاًل ِمْن اهللهَّ اِرَقُة َفاْقَطُعوا اأَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَ اِرُق َوال�سهَّ ) َوال�سهَّ

اأنظر املدونة مادة 11

9- التملق واخلداع والنفاق للم�سوؤولني للح�سول على مكانة ومرتبة مميزة

)واإن يقولوا  املنافقني:  النفاق فقال يف و�صف  فقد نهى ال�صالم عن ذلك كله وعّده من 
ت�سمع لقولهم( )املنافقون:4(

اأنظر املدونة مادة 6-ب
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الباب ال�سابع: 

األخالق التي يجب توفرها في المسؤول 

كما يطلب من املوظف اأن يكون متخلقاً باأخالق معينه كذلك احلال بالن�صبة اإلى امل�صوؤول، 
ت�صتمر  حتى  بها  القيام  يجب  واجبات  وعليه  معينة  اأخالق  توافر  فيه  مطلوب  الأخر  فهو 
العالقة عالقة اإن�صانية كرمية ومن تلك الخالق والواجبات بال�صافة اإلى الأخالق ال�صابقة 

ما يلي: 

1- التوا�سع

الكرب يف الأمور كلها مذموم، وقد حذر منه النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: )ل يدخل 
اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل من كب( اأبو داود والرتمذي واأحمد(.

اأنظر املدونة مادة 6- د

2- اأن ل يكلف املوظف فوق طاقته

على امل�صوؤول اأن ل يكلف املوظف اأعماًل خارج قدرته وطاقته ول يرهقه يف ذلك لقول اهلل 
تعالى: )ل يكلف اهلل نف�سًا اإل و�سعها( )البقرة:286(.

ويقول �صلى اهلل عليه و�صلم: )ولتلكفوهم ما يغلبه(« اأخرجه البخاري باب قول النبي 
)العبيد اإخوانكم(.

اأنظر املدونة مادة 6- د
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3- اأن يعامل املوظف باحل�سنى

فاملوظف  اإن�صانيتة،  فيها  ان�صانية يحرتم  املوظف نظرة  الى  امل�صوؤول  تكون نظرة  اأن  فالبد 
اإن�صان يتمتع بكل خ�صائ�ض الإن�صانية فال يهينه وليحتقره وقبل ذلك كله ل يظلمه . 

اأنظر املدونة مادة 6 - د

4- اأن يعطيه حقه عند فراغه من عمله دون مماطلة

فاملوظف له احلق يف احل�صول على جميع م�صتحقاته وحقوقه ذات العالقة باإختيار اأو تعيني 
املوظفني اأو ترفيعهم اأو تدريبهم اأو مكافاآتهم اأو تقييمهم اأو نقلهم اأو انتدابهم اأو اإعارتهم 
اأو باأي من الأمور املتعلقة باأعمالهم، لأن هذا احلق اأ�صبح ديناً واأمانة يف عنق �صاحب العمل 
)والذي ميثله يف مثل هذه احلالة امل�صوؤول( وعليه اأن يوؤديه كما قال �صلى اهلل عليه و�صلم: 

)اأعطوا الأجي اأجره قبل اأن يجف عرقه( رواه م�صلم .

اأنظر املدونة مادة 6- د

5- القدوة احل�سنة

فاإذا نظر العاملون اإلى املدير وهو ل يلتزم باأخالق املهنة، فهم كذلك من باب اأولى.  وقد قال 
يق ر�صي اهلل عنه: )ولِّيُت عليكم ول�سُت بخيكم،  اخلليفة الأول للم�صلمني اأبو بكر ال�صدِّ

موين(. فاإن اأح�سنت فاأعينوين، واإن اأ�ساأت فقوِّ
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وعندما مات اأبو بكر رحمه اهلل، قال اأمري املوؤمنني عمر بن اخلطاب: )رحمك اهلل يا اأبا 
بكر ، لقد اأتعبت من بعدك(. 

اأنظر املدونة مادة 6 – د

6- حما�سبة امل�سوؤولني واملوظفني

فال بّد من املحا�صبة للتاأكد من قيام املوظف وامل�صئول بواجباته، وقد كان عمر ر�صي اهلل عنه 
ي�صاأل الرعية: )اأراأيتم اإذا ا�ستعملت عليكم خي من اأعلم ثم اأمرته بالعدل اأكنُت ق�سيت 

ما علّي ؟ قالوا : نعم . قال : ل ، حتى اأنظر يف عمله ، اأعِمل با اأمرته اأم ل(.

اأنظر املدونة مادة 6-د-3

7- ال�سفافية والو�سوح يف التعامل مع املوظفني

فامل�صوؤول ليكون غام�صا يف التعامل مع املوظفني بحيث لي�صتطيعون التعامل والتفاهم معه 
بل عليه ان يعامل اجلميع با�صلوب وا�صح، بحيث يو�صح لكل واحد منهم حقوقه وواجباته 
يف العمل.  فالغمو�ض وعدم الو�صوح والتذبذب يف التعامل من �صفات املنافقني قال تعالى 
َد َلُه  ُ َفَلن َتِ ِلِل اهللهَّ َذْبَذِبنَي َبنْيَ َذِلَك َل اإَِلى َهوؤُلء َوَل اإَِلى َهوؤُلء َوَمن ُي�سْ عنهم: ) مُّ

�َسِبياًل(  )الن�صاء: 143( 

اأنظر املدونة مادة 6-د-6
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الباب الثامن:

 االبتعاد عن الشبهات والريبة ) تضارب المصالح (

فالقاعدة العامة يف ال�صريعة الإ�صالمية هي اأن تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة اخلا�صة 
والبتعاد عن ال�صبهات ي�صكالن ال�صبيل الأمثل للخروج من ت�صارب امل�صالح، ويوؤيد ذلك قول 
الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم : ) دع ما يريبك اإلى مال يريبك (، وقوله �صلى اهلل عليه 
و�صلم : )اإن احلالل بني واإن احلـرام بني وبينهما اأمور م�ستبهات ل يعـلمهن كثي من 
النا�ض فمن اتقى ال�سبهات فـقـد ا�ستباأ لديـنه وعـر�سه ومن وقع يف ال�سبهات وقـع 
يف احلرام كـالراعي يـرعى حول احلمى يو�سك اأن يرتع فيه األ واإن لكل ملك حمى 
األ واإن حمى اهلل حمارمه األ واإن يف اجلـ�سد م�سغة اإذا �سلحـت �سلح اجل�سد كله واإذا 

فـ�سـدت فـ�سـد اجل�سـد كـلـه األ وهي الـقـلب ( .

 والتطبيقات الفقهية كثرية على هذه القاعدة، ومنها: عدم جواز ق�صاء القا�صي بعمله لي�ض 
طعنا فيه بل ابتعادا عن ال�صبهة، وكذلك عدم جواز �صهادة الأ�صول للفروع والفروع لالأ�صول، 

وعدم جواز بيع الوكيل اأو الو�صي لنف�صه.

اأنظر املدونة املادة 9
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الباب التا�سع: 

المحافظة على المال العام وعدم االعتداء عليه

فاهلل عز وجل توعد بالوعيد ال�صديد ملن اأخذ من املال العام �صيء فقال ) َوَما َكاَن ِلَنِبيٍّ اأَْن 
ى ُكلُّ َنْف�ٍض َما َك�َسَبْت َوُهْم ل ُيْظَلُموَن(  ا َغلهَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ُثمهَّ ُتَوفهَّ َيُغلهَّ َوَمْن َيْغُلْل َياأِْت ِبَ

األ عمران 161«

ويف ال�صحيحني من حديث اأبي هريرة قال ) خرجنا مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يوم خيب فلم نغنم ذهبا ول ف�سة اإل الأموال والثياب واملتاع فاأهدى رجل من بني 
له  يقال  و�سلم غالما  �سلى اهلل عليه  لر�سول اهلل  زيد  بن  رفاعة  له  يقال  ال�سبيب 
مدعم فوجه ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى وادي القرى حتى اإذا كان بوادي 
القرى بينما مدعم يحط رحال لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا �سهم غائر فقتله 
فقال النا�ض هنيئا له اجلنة فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كال والذي نف�سي 
بيده اإن ال�سملة التي اأخذها يوم خيب من املغامن ل ت�سبها املقا�سم لت�ستعل عليه نارا 
فلما �سمع ذلك النا�ض جاء رجل ب�سراك اأو �سراكني اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

فقال �سراك من نار اأو �سراكان من نار(.

منها  واأخذ  الغنيمة  من  غل  ولكنه   ، املعركة  يف  ح�صنا  بالَءً  واأبلى  قاتل  من  حتى 
كان  ملا   (  : عنه  اهلل  ر�صي  عمر  عن  ال�صحيحني  يف  �صديدة.   عقوبة  فله  حق  بغري 
فالن  فقالوا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  �سحابة  من  نفر  اأقبل  خيب  يوم 
اهلل  ر�سول  فقال  �سهيد  فالن  فقالوا  رجل  على  مروا  حتى  �سهيد  فالن  �سهيد 
عباءة(. اأو  غلها  بردة  يف  النار  يف  راأيته  اإين  كال  و�سلم  عليه  اهلل   �سلى 
والنبي �صلى اهلل عليه و�صلم كان كثريا ما يعظ اأ�صحابه مبينا لهم خطورة هذا الأمر ال�صديد 

الغلول وال�صرقة من الغنيمة والتي تعد مبثابة املال العام الذي ينبغي اأن ُيحافظ عليه. 

وو�صع الإ�صالم اأ�ص�صا للتعامل مع املال العام ومنها :
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1- عدم جواز الأخذ من املال العام لأنه �صرقة واختال�ض وخيانة ، وجاء يف الآية القراآنية :

َتْعَلُموَن  ( َواأَنُتْم  اأََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنوْا  �ُسوَل  َوالرهَّ اآَمُنوْا َلَتُخوُنوْا اهلّلَ  الهَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   (  
)الأنفال 27(

َءاَدَم ُخُذوا  َياَبِني   (  : ، قال تعالى  ، وعدم الإ�صراف  العام  املال  ا�صتخدام  2- العتدال يف 
امْلُ�ْسِرِفنَي  ( )الأعراف  اإِنهَُّه َل ُيِحبُّ  َوُكُلوا َوا�ْسَرُبوا َوَل ُت�ْسِرُفوا  ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َم�ْسِجٍد 

)31

3- طاعة ويل الأمر يف اأوجه الإنفاق للمال العام مبا يحقق امل�صالح العامة ، قال تعالى :

)يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأول الأمر منكم( ) الن�صاء : 59 (.

4- فاملعتدي على املال العام: 

)ل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  قال  ي�صرق،  حني  الإميان  �صفة  عنه  تنتفي  وال�صارق  �صارق، 
ي�سرق ال�سارق وهو موؤمن( الرتمذي ،الن�صائي( .

خائن، وجاء يف احلديث ال�صحيح يف �صفات املنافق:)...واإذا اوؤمتن خان(.البخاري.
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وحذر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم من �صوء العاقبة ملن ياأكل املال العام ظلما اأو يطعمه عياله 
فقال �صلى اهلل عليه و�صلم: )كل ج�سد نبت على احلرام فالنار اأولى به(.رواه البيهقي.

ويزخر تراثنا بنماذج يف احلفاظ على املال العام ومنها: اأن عمر بن عبد العزيز كان اإذا اأراد اأن 
يتكلم يف حاجة خا�صة من حوائجه اأطفاأ ال�صمعة التي هي من مال امل�صلمني ثم اأ�صاء �صمعة 

من ماله اخلا�ض .

اأنظر املدونة مادة 11


