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 ماملسل املوظف أخالق
 حبنكة حسن الرمحن عبد الشيخ: الكاتب

 دائرة حدود يف ميثل ألنه، بشدة هبا املسلم املوظف يطالب الفاضلة سالميةاإل األخالق كل
 وجوبا   وأكثرها املطلوبة األخالق أبرز ومن، للمؤسسة األعلى الرئيس أو، املسلمني إمام عمله

 االجناز واالجتهاد، العمل يف واإلخالص، والتواضع، والرفق، والعفة، والعدل، والصدق، األمانة
 أن حيب مبا واملراجعني واملرؤوسني والرؤساء الزمالء من اآلخرين ومعاملة، وأتقنه وجه أحسن على

 . أثَ َرة وال حماباة وال، احلق حلدود جتاوز دون أمكنتهم يف كان لو به هو يعامل
 : ةاألمان أما

 وظيفي عمل ألي يصلح فال، الوظيفي العمل أركان من أساسي   ركن أهنا بيان سبق فقد
 .له أمانة ال خائن

 : الصدق وأما
، احلديث يف الصدق يشمل والصدق وعدما   وجودا   هلا املالزم ورفيقها األمانة شقيق فهو

 . العمل يف والصدق، الوعد يف والصدق
 . فيه صادقا   يكون أن فعليه قوال   قال وإذا، به يويفّ  أن فعليه وعدا   املوظف وعد فإذا
 على يولد مولود كل ألن، إنسان كل: أي، املؤمن عليهما يُ ْفطَر ال والكذب اخليانة من وكل  
 . سالماإل و اإلميان فطرة وهي، الفطرة

 على املؤمن يُطع): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال أمامة أيب عن أمحد اإلمام روى
 (والكذب اخليانة ِإال كّلها اخلالل

 :ومسلم البخاري روى فيما فقال، املنافق عالمات بعض وسلم عليه اهلل صلى الرسول وأبان
 . (خان ائتمن وإذا، أخلف وعد وإذا، كذب حّدث إذا: ثالث املنافق آية)
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 : العدل أما
 كل بإعطاء يكون والعدل، امللك أساس العدل أن على وجتارهبم األولني عقول أمجعت فقد

 . شطط   وال وَْكس   دون، حقه حق ذي
 : النحل سورة يف وجل عز اهلل قال، العامة الدستورية اإلسالم مبادئ من والعدل

 اْلبَ ْغيِ  وَ  اْلُمنَكرِ  وَ  اْلَفحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن َْهى اْلُقْرَب  ذي ِإيَتاءِ  و اإلْحَسانِ  وَ  باْلَعْدلِ  يأمر اهلل أن)
 . (َتذَكَُّرنَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ 
 بعضهم وإيثار، والواجبات احلقوق يف املعامالت أصحاب بني التسوية عدم العدل ينايف ومما

 بعض وتقدمي، والتشديد بالتعسري آخر ومعاملة، هوى أو صحبة أو لقرابة، والتسهيل بالتيسري
 ذوي وتأخري معامالهتم إجناز لدى، فيه املتقدمني على احلضور يف املتأخرين املعامالت أصحاب

 . احلضور يف سبقهم مبقتضى االستحقاق
، منها آخرين اءِ ِإْعفَ  مع، شاقة بأعمال موظفيه بعض العمل يسرئ تكليف العدل ينايف ومما
 .ِإقليمية نزعة أو، باهلدية مقّنعة أو، ظاهرة رشوة أو هوى أو صحبة أو لقرابة وِإيثارا  ، هلم حماباة

 : العفّة وأمّا
 يف عفتهم ُُتدش أن من احلذر شديدي يكونوا أن املوظفني من كثري على ُتوجب فهي
، مقّدماهتا أو، الفواحش بعض يف السقوط إىل هبا ينزلقون ملرياث وظيفتهم مبقتضى املواقف
 . كربيات طاّمات ذلك عن وينجم
 خالل من ُمَدمِّرات مهلكات نكبات يف وأمتهم وجيوشهم دوهلم أسقطوا رجال من وكم
 وهدُِّدهم وأسروهم، طريقها عن اإلنس شياطني عليهم فاستوىل، عفتهم خدشت أعمال بعض

 . وظائفهم يف سلطاهتم مستغلني شعوهبم داخل أغراضهم هلم حيققوا أن ِإالّ  بالفضيحة
 : بالناس الرفق وأما
، للقلوب املؤلفة األسس أحد ألنه، بالغا   اهتماما   وسلم عليه اهلل صلى الرسول به اهتم فقد

 : يلي ما الرفق يف النصوص ومن، اجلماعة إلفراد والناظمة
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 : قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنها اهلل رضي عائشة عن مسلم روى
 على يعطي ال وما العنف على يعطي ال ما الرفق على ويعطي الرفق حيب رفيق تعاىل اهلل أن)
، والفحش والعنف وإياك، بالرفق عليك)، (كله األمر يف الرفق حيب اهلل إن): رواية ويف، (سواه
 . (شانه إال شيء من ينزع وال، زانه إال شيء يف يكون ال الرفق فإن

 : قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن، البجلي اهلل عبد بن جرير عن مسلم وروى
 . (كله اخلري حيرم الرفق حيرم من)

 : هذا بييت يف يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قالت عائشة عن مسلم وروى
 . (به فارفق هبم فرفق شيئا   أميت أمر من ويل من اللهم)

 : ُدعائه يف فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ودعا
 فَرَفقَ  شيئا   أميت أمر من ويل ومن، عليه فاشقق عليهم فشق شيئا   أميت أمر من ويل من اللهم)
 . (به فارُفق هبم

، بين أي: فقال، زياد بن اهلل عبيد على دخل أنه عمرو بن عائذ عن ومسلم البخاري وروى
 . (احُلَطمةَ  الرِّعاء َشرِّ  إن): يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت ِإين

 بال عنيفا   فيسوقها غنمه أو بقره أو إبله على يشتد الذي هو: واحلطمةُ . الراعي مجع: الرعاء
 بعضها ويقتل بعضا   بعضها حيطم حىت، بالضرب بعض إىل بعضها ويدفع، حكمة وال رمحة

 والعنف بالشدة الناس يأخذون الذين القساة الوالدة وسلم عليه اهلل صلى الرسول شبه وقد بعضا  
 . احُلَطَمة بالَّرعي

 : التواضع أما
 اليت الوظيفة طبيعة من ألن، املسلم املوظف من تطلب اليت األوىل األخالق فضائل من فهو 
 نفس ذا كان فَمنْ ، النفوس صغار تفسدأن، بالناس والتحكم التسل ط على درةوق وهني أمر فيها

 فال، نفسه ِإال يرى ال، جبارا   يكون أن إىل استكباره به يفضي مث، واستعلى بنفسه استكرب حقرية
 . باحتقار الناس ِإىل ينظر مث، نفسه مصاحل ِإال هتُِم ه
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 : العمل يف اإلخالص وأما
 . معلوم هو كما بالنيات األعمال ألن، املؤمن صفات أوىل فهو 

 : أتقنه و وجه أحسن على اإلجناز يف االجتهاد وأما
 ساعات، استأجره ملن مملوكة وطاقاته وق ُْته، أجري عامل كل من األول املطلوب فهو

 . استئجاره
،  به يعاملوه أن حيب مبا اآلخرين اإلنسان يعامل أن: األخالق ملكارم العظيمة العامة والقاعدة

 .  وسلم عليه اهلل صلى الرسول كالم يف جاء كما
 : املسلم للموظف عامة وصايا

 فيما جاء منها وكثري، به يتحلَّى أن املسلم للموظف ينبغي ما فقرات يف أسرد املقولة هذه يف
 : بعض إىل ضمه ميكن قد وبعضها، وشرحه بيانه سبق
 عنه مسؤول هو الذي الوظيفي العمل يف وجل عز اهلل يتقي أن املسلم املوظف على 

 مراجعني ومن، العمل يف آخرين موظفني من، بعمله عالقة له من كل ويف، وظيفته مبقتضى
 . فيها له حقّ  ال أموال من يده حتت فيما اهلل يتقي وأن، عنده مصاحل أصحاب
 بواجبات قائما  ، منه ثوابه طالبا  ، عمله يف وجل عز اهلل يراقب أن املسلم املوظف وعلى 

 أن حسبانه يف يضع وأن، واآلجل العاجل عقابه من خائفا  ، وجلَّ  عز اهلل مرضاة مبتغيا   وظيفته
 . منه اهلل انتقم وظيفته واجبات أمهل أو ظلم أو جار فمن، وجيازيه وحياسبه يراقبه فوقه اهلل

 حّرم عّما يبتعد وأن، عليه اهلل أوجب مبا يلتزم وأن، وشهواته أهوائه مجاح يكبح أن وعليه 
 وإيثار، والرشوة، كالغلول" مالية غري أو مالية ملغريات وظيفته خالل تعّرض مهما، عليه اهلل

، الغيبة ومنها، احملرمات من ذلك غري إىل، احلقوق أصحاب مصاحل على نفسه مصلحة
 . "بينهم فيما واإلفساد، بالنّاس واإلضرار، والنميمة
 والعدل والصدق األمانة: اخلصوص وجه على ومنها األخالق بفضائل يتحّلى أن وعليه 

 . احلقّ  التزام مع به يعاملوه أن حيب   مبا الناس ومعاملة والتواضع والرفق والعفة
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 كرميا   عُفّوا   يكون وأن، واإلكرام واحملّبة بالّلطف يعاملهم، بالناس رحيما   يكون أن وعليه ،
 . الثقالء املراجعني بعض غالظاتُ  سيما وال، اآلخرين ِإساءات عن ويصفح يتغاضى
 مبقتضى إليه حوائجهم اهلل صرّي  ِإذ، دونه أهّنم على املراجعني إىل ينظر ال أن وعليه 

 . وظيفته
 حيذر وأن، واالجتماعية العلمّية واملكانات األقدار أهل والسيما، للناس يتواضع أن وعليه 

 . املنكر عن والنهيّ  باملعروف األمر وتقب ل، الّنصح عن واالستكبار، باإلمث العزّة تأخذه أن من
 من هلوى   غريهم وإيثار، حقوقهم احلقوق ذوي وحرمان واجلور الظلم من حيذر نأ وعليه 

 مصاحل تيسري الظلم ومن، خصمه القيامة يوم اهلل كان الدنيا يف اهلل عباد ظلم فمن، األهواء
 جيب بل، املتساوية احلقوق ذوي بني منها هو اليت احلزبية اجلماعة وأعضاء، واألصحاب األقربني

 وليس، ودينا   وعمال   وإخالصا   علما   األكفأ هو من وتفضيل، بالتساوي هلم الفرص إتاحة عليه
 دعوة من فليحذر، الظلم من عنه نعمته وحتويل، عبده على اهلل نقمة تعجيل إىل أدعى شيء

 . لباملرصاد للظاملني اهلل وِإن، حجاب اهلل وبني بينها ليس إذِ ، املظلوم
 وقت سرقة ومنه، العامة األموال من شيء أي اختالس وهو، الغلول حيذر أن وعليه 

 . العمل رب من ِإذن أو حق بغري الوظيفة
 سابقني ملديرين كانوا موظفني على االعتماد من حيذر أن جديدة إدارة متسلم وعلى 

 املزالق إىل واالستدراج، النفاق صناعة حُيسُنون فهؤالء، ظلمهم على هلم أعوانا   ظاملني
 َيْشُعر وال يشعرُ  حيث من به يدفعون مث، األمور حقائق عنه حتُجبُ  عامة ِإحاطة به وحييطون 
 يسبق مل الذين من خربا جيتلب أن له وخريُ ، قبله من الظلمة سلكها اليت الس ُبل يف َيِسري أن إىل
 . ظلمه على ظاملا   أعانوا أن هلم
 اإلطراء يتخذون وال، النصيحة ميحضون الذين، والصدق الورع أهل يستدين أن وعليه 

 اخلصبة رتبتهافي يبذر مبا، النفوس يُفسد املطرين وإطراء املداحني مدح إىل فالركون، للتقرب وسيلة
 أحد من يسمع أن عن استكرب بنفسه أعجب فمن، بالنفس واإلعجاب، واخليالء الزهو بزور من

 . ذلك له قال ممن واالنتقام،  اإلمث بارتكاب فيها هو اليت العزة أَخَذْتهُ  مسعها وإذا. اهلل اتق: كلمة
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 عنده احلاجات ذوي وإىل، موظفني من سلطته حتت هم من إىل ن حُيس أن وعليه، 
 هو مما أو، ماله من ضيافة من له ويتيسر يستطيع ومبا، أقواله ولني، استقباله وُحسن، ببْشره

 . بالعدل اجلميع معاملة مع، به مأذون
 الوظيفي بالعمل اخلربة يف له والسابقني، واملعرفة العلم أهل من يسمع أن وعليه 

 من كانوا ِإذا، جدَّا   مفيدة وخربات جتارب فللّسابقني، اخلاصة برؤيته يستبدّ  ال وأن، نصائحهم
 . املخلصة والنصيحة واحلكمة والرشد العقل أهل
 واألكفأ األصلح اختيار حُيِسن أن وظيفي عمل يف التعيني سلطة بيده من وعلى 

 . األورعو  األخلصو 
 من واألَثَ َرةُ  فاحملاباة، واألفضل األحق هو من هبما ظاملا   واألثرة احملاباة من حيذر أن وعليه 
 . واخليانة اجلور فروع
 الوعد يف فاخللف، به الوفاء يُهم ه ال الذي، الكاذب التسويفي الوعد من حيذر أن وعليه 

 يا): الصف سورة يف وجل عز اهلل قول عينيه نصب وليضع، الناس وعند اهلل عند املقت يوجب
 . (تَ ْفَعُلون اَل  َما تَ ُقوُلوا َأن اللَّهِ  ِعندَ  َمْقتا   َكبُ رَ  * تَ ْفَعُلونَ  اَل  َما تَ ُقوُلونَ  ملَِ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها
 آخرين أن حني يف، الوظيفية سلطته حبكم بشيء لنفسه يستأثر أن من حيذر أن وعليه 

 . فيه حلقه مساو   حق فيه هلم
 هم الغالب ويف، مفسدون فهم، بالنميمة املعروفني النمَّامني تصديق من حيذر أن وعليه 

ا على فينقلوهنا، وأوهنها األخبار أضعف يصّدقون أو، والظنون األوهام على يفرتون، كذابون  أهنَّ
 . ويتثبت بنفسه يتبني أن فعليه خربُ  بلغه فإذا، ثابتة وقائع
 فإنه املستكرب أما، أمره من لُيصلح، الناقدين ونقد، الناصحني ُنصح إىل يستمع أن وعليه 

 نصح من يغضب فإنه املستكرب أما، أمره من ليصلح، الناقدين ونقد الناصحني نصح من يغضب
 الناس أعني من يسقط و يفتضح حىت، وآثامه أخطاؤه فترتاكم، الناقدين ونقد الناصحني

 . مطرودا   الوظيفي عمله من خيرج وقد، أمجعني
 الكرب نَ ْزَعةَ  الوظيفي العمل يف حيتله الذي ُكْرسي ه فيه ينفخ أن من حيذر أن وعليه 

 . الوظيفي الس لَّم يف دونه هم من على أو، املراجعني على االستعالءو 
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 صاحب املراجع هو كان لو به هو ليُعامَ  أن حُيب   كما اآلخرين يعامل أن وعليه 
 . األدىن املوظف هو أو، احلاجة
 أو، عنده احلاجات ذوي حاجات ضييق أن استطاعة من لديه ما بكل يُبادر أن وعليه 

 توزيع لدى غريه واجبات من جعل مما العمل كان ولو، عمله دائرة يف هلم يقضيها أن يستطيع
 . واملماطلة والتسويف اإلمهال من حيذر أن وعليه، دائرية أعمال
 وال، ظلما   ََتَْنعُ  وال، حقا   َتْضِبط ال اليت الوظيفي العمل بشكليات يهتم ال أن وعليه 
 دواح توقيع فيها يكفي اليت عاملةامل وُتدير، العمل ِإجراءات من ُتَطوَّلُ  بل، تذكر فائدة تُ َقدِّم
 . يُعترب أثر له يكون أن دون، عليها توقيعا   ِإالّ  للمعاملة يقّدمون ال، املوظفني من عدد على
 فيه ظلم ال سليما   حقا   األمر وجد مىت، املعامالت أصحاب على ُيشّدد ال أن وعليه ،

 بعض عيوب فمن، املعاملة لصاحب فيه حق ماال على تستويل أو، حقا   هتضم حيلة الو 
، التعقيدات من حتّله خمارج فيها جيد اليت باللوائح ويتعلل، الشكلية بالتعقيدات ُمْغَرمُ  أنه املوظفني

 . صنعا   حُيسن أنه حيسب وهو
 جيتهد أن لكن، الوظيفي موقعه مستغال  ، اهلل بسخط الناس من أحدا   يرضي ال أن وعليه 

 . اهلل أرضاه فال الشرع يرضه مل فمن، الشرع حبدود الناس إرضاء يف
 واإلجراءات التكاليف عليهم خيفف وأن، وأعماله أقواله يف الناس يف يرفق أن وعليه ،

 . سبيال   ذلك ِإىل وجد ما، األمور عليهم يسهلو 
 هذه من بكثري الدنيوية ملصاحلها أخذت قد الغربية احلضارة أن له يؤسف مما ِإن أقول وأخريا   

 قد، اليوم املسلمون به أصيب الذي احلضاري التأخر أن حني يف، اإلسالم هبا جاء اليت الوصايا
 تركها اليت التعقيدات دوائرهم إىل وجْيلُبون، هبا علمهم مع الوصايا هبذه العمل يرتكون جعلهم
 . حوهلم من الناس
 ..  رشدهم إىل املسلمني يرد أن اهلل أسأل 

 
 


