
أخالقیات العمل في اإلسالم مع بیان التطبیق في أنظمة المملكة 

 العربیة السعودیة
 

 

الحمد A حقَّ حمِده؛ الذي جَعَل ُحسَن الخلق من اإلیمان، وجَعلَھ المنھج 

: ﴿ َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوھَُو -تعالى  -السلیم للمسلم القویم؛ قال 

فَلَنُْحیِیَنَّھُ َحیَاةً طَیِّبَةً َولَنَْجِزیَنَّھُْم أَْجَرھُْم بِأَْحَسِن َما َكانُوا یَْعَملُوَن ﴾ ُمْؤِمٌن 

 ].97[النحل: 

 

  

 

 -وصلَّى هللا على خیر َخلقِھ أجمعین؛ الذي ھو قُدَوةُ المسلمین، القائل 

)، وقد أثنى علیھ : ((أقَربُكم مني منزلةً أحَسنُكم أخالقًا)-صلَّى هللا علیھ وسلَّم 

 ].4فقال: ﴿ َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظیٍم ﴾ [القلم:  -تبارك وتعالى  -

 

  

 

ونشھد أنَّھ قد حَمل األمانة، وأدَّى الرسالة، ونَصح األمَّة، وتَرَكھا على 

ة البیضاء، لیلھا كنھارھا ال یزیغ عنھا إال ھالك، وعلى آلھ وَصحبِھ  المحجَّ

 بَِعھم بإحساٍن إلى یوم الدِّین.والتابعین، وَمن تَ 

 

  



 

 وبعُد:

 

ة بصندوق تنمیة الموارد  فیُسِعدني اإلسھاُم في الدورة التأھیلیَّة الخاصَّ

البشریَّة في موضوع الحراسات األمنیَّة في "أخالقیَّات العمل" من ِخالل 

 المسائل اآلتیة:

 

 األخالق: تعریفھا ومنزلتھا في اإلسالم.• 

 

 ھ ومنزلتھ في اإلسالم.العمل: تعریف• 

 

 أخالقیَّات العمل في اإلسالم.• 

 

 أخالقیَّات العمل اإلیجابیَّة.• 

 

 أخالقیَّات العمل السلبیَّة.• 

 

• • • • 

 

 

 األخالق

 تعریفھا ومنزلتھا في اإلسالم



 

 تعریف األخالق:

 

رھا مجمعاللغة -األخالق  ھي: قواعد السلوك  -العربیَّة بمصر  كما قرَّ

رة في المجتمع.  المقرَّ

 

  

 

واألخالق اإلسالمیَّة ھي مجموعة األقوال واألفعال التي یجب أْن تقوم 

على أصوٍل وقواعَد وفضائَل وآداٍب مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بعقیدة وشریعة 

 -لیھ وسلَّم صلَّى هللا ع -اإلسالم من ِخالل القرآن الكریم وسنَّة الرسول 

 فاإلسالم عقیدة وشریعة وأخالق، كلٌّ متكامل.

 

  

 

 العقیدة أساس، والشریعة بِناء، واألخالق من العقیدة وتتَغلَغُل في الشریعة.

 

  

 

 منزلة األخالق في القرآن والسنة:

 

 -تكرَّرت اآلیات واألحادیث في مْدح ُحسن الخلق في غیر موضٍع؛ كقولھ 



ةٌ یَْھُدوَن بِاْلَحقِّ َوبِِھ یَْعِدلُوَن ﴾ [األعراف:  : ﴿ َوِممَّنْ -تعالى  ]، 181َخلَْقنَا أُمَّ

 -]، وقولھ 78: ﴿ الَِّذي َخلَقَنِي فَھَُو یَْھِدیِن ﴾ [الشعراء: -عزَّ وجلَّ  -وقولھ 

 ].9: ﴿ إِنَّ ھََذا اْلقُْرآَن یَْھِدي لِلَّتِي ِھَي أَْقَوُم ﴾ [اإلسراء: -سبحانھ وتعالى 

 

  

 

: ((ِمن أكثر ما یُدِخل الناس -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -وقول الرسول • 

 الجنَّة تقوى هللا وُحسُن الُخلُق))؛ (رواه اإلمام أحمد في المسند).

  

: ((أكمل المؤمنین إیمانًا أحَسنُھم -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -وقولھ • 

 أخالقًا))؛ (رواه اإلمام أحمد).

 

: ((إنَّ العبد لیُدِرك بحسن خلقھ درجة -علیھ وسلَّم  صلَّى هللا -وقولھ • 

 الصائم القائم))؛ (رواه اإلمام أحمد).

 

م مكارم األخالق))؛ -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -وقولھ •  : ((إنما بُِعثُت ألتمِّ

 (رواه اإلمام مالك في الموطأ).

 

: "كان خلقھ -رِضي هللا عنھا  -وفي حدیث أم المؤمنین عائشة • 

 القرآن"؛ (صحیح مسلم).

 

ًكا بھ وبآدابھ وأوامره ونَواِھیھ،  -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -أي: كان  متمسِّ



 وما یشتَِمل علیھ من المكارم والمحاسن.

 

  

 

واإلسالم الذي جاء لیُتمَّ مكارم األخالق لإلنسان، تمیَّز اھتماُمھ بھذا األمر 

: ﴿ َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق -تعالى  -لق في قولھ إلى َحدِّ أْن فُسر اإلسالم على أنَّھ الخ

 ]، قال ابن عبَّاس: ِدین عظیم؛ أي: اإلسالم.4َعِظیٍم ﴾ [القلم: 

 

  

 

 ویتَّضح ذلك من الحقائق المھمَّة اآلتیة:

 

لة الوثیقة بین اإلیمان عقیدةً واألخالق سلوًكا؛ فاألخالق عالمةٌ  -1 الصِّ

 -د حسن الخلق ارتَفعْت درجة المؤمن؛ لقولھ على اإلیمان الكامل، كلَّما زا

 -: ((أقَربُكم منِّي مجلًسا أحاِسنُكم أخالقًا))، وقولھ -صلَّى هللا علیھ وسلَّم 

اِدقِیَن ﴾ [التوبة: -تعالى  َ َوُكونُوا َمَع الصَّ ]، 119: ﴿ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

َت َشبعان وجاُره جائع))؛ (متفق علیھ؛ أي: وفي الحدیث ((ما آَمن بي َمن با

 رواه البخاري ومسلم).

 

  

 

العبادات ذات أثٍر أخالقي ال بُدَّ من تحقُّقھ في حیاة الجماعة، وھذه  -2



 بعض األمثلة:

 

الَةَ تَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر ﴾ [العنكبوت: •  ]، فھي تنھى 45﴿ إِنَّ الصَّ

 ر؛ من السَِّرقة، والزنا، وُشرب الخمر، وغیرھا.عن كلِّ فحشاء ومنك

 

  

 

یِھْم بِھَا ﴾ [التوبة: •  ]، وھي 103﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ

 أیًضا طھارةٌ للنفس وتزكیةٌ لھا من ُخلُِق الشحِّ والبْخل.

 

  

 

]، وھي تمنع 197اْلَحجِّ ﴾ [البقرة: ﴿ فَالَ َرفََث َوالَ فُُسوَق َوالَ ِجَداَل فِي • 

من القول الفاحش وأفعال الفِسق، والكالم الذي ال فائدةَ منھ إالَّ النِّزاع 

ة في الحج. ب، وبصفة خاصَّ  والتناُحر والتعصُّ

 

  

 

ة المعامالت؛ ﴿ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا الَ تَأُْكلُوا  -3 األخالق شرطٌ لصحَّ

] 29ُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم ﴾ [النساء: أَْمَوالَُكْم بَْینَ 

یكون عن ِطیب نفٍس وخاطٍر، دون ُمقاَمرة أو استِغالل في التعاُمل باألموال، 

نا فلیس منَّا))؛ (رواه مسلم)، 1﴿ َوْیٌل لِْلُمطَفِّفِیَن ﴾ [المطففین:  ]، ((َمن غشَّ



في الموزونات االلتزام بالكیل العادل وعدم الغشِّ في أيِّ أمٍر وعند التعاُمل 

 من األمور.

 

  

 

 -السرقة  -الحدود في اإلسالم َزواِجر عن َجرائِم ُخلُقیَّة (حد القتل  -4

َره من ُحدود لحمایة الفضیلة  الزنا)، ویبیِّن حثَّ اإلسالم على األخالق ما قرَّ

ل لذلك أنَّ اإلسالم عقیدة وشریعة وأخالق،  ومكارم األخالق، ویُدِرك المتأمِّ

 كلٌّ متكامل.

 

• • • • 

 

 العمل

 تعریفھ ومنزلتھ في اإلسالم

 

تعریف العمل: العمل ھو كلُّ ُجھٍد مشروع: مادي، أو معنوي، أو ُمؤلَّف • 

 منھما مًعا.

 

  

 

ویدلُّ على العمِل الجسميِّ أو الیدويِّ حدیث: ((ما أَكَل أحٌد طعاًما قطُّ 

كان یأُكل  -علیھ السالم  -ًرا من أْن یأُكل من عمل یده، وإنَّ نبيَّ هللا داوَد خی



 من عمل یده))؛ رواه البخاري.

 

  

 

واستعمل لفظ العمل أیًضا للوالیات؛ أي: لوظائف الدولة، ومن ھذا 

المعنى الحدیث القائل: ((َمن استَعَملناه على عمٍل فَرَزقناه ِرزقًا، فما أَخذ بعد 

 ذلك فھو غلوٌل))؛ رواه أبو داود.

 

  

 

من أقلِّھا شأنًا كحفر األرض،  -وقد اعتَبَر اإلسالم جمیَع األعمال النافعة 

داخلةً كلھا تحت عنوان "العمل"، على تفاُوٍت  -ظمھا كریاسة الدولة إلى أع

بینھا في النَّوع والمقدرة المؤھلة لھا، ولفظ العمل في التفكیر اإلسالمي ال 

 یقتَِصر على عمل العامل األجیر لربِّ عمٍل یُؤتِیھ أجره عن ُجھِده.

 

  

 

سمَّى العامل بھذا جانٌب مھمٌّ من جوانب العمل، ویُ  -بال َشكٍّ  -وھذا 

ا.  المعنى في اإلسالم أجیًرا خاّصً

 

  

 



ولكنَّ تعبیر العمل في اإلسالم یمتدُّ فوق ذلك إلى النشاط االقتصادي 

لإلنسان في كلِّ صوره وأوضاعھ في حین یمتَِزج بملكیَّة رأس المال؛ أي: إنَّھ 

نعھ، یشَمُل كذلك عنصر التنظیم، فصاحب المصنع یعَمُل عندما یُِدیر مص

وصاحب المزرعة یعَمُل عندما یُِدیر مزرعتھ، وصاحب المْتَجر یعَمُل عندما 

 یُِدیر َمتَجره.

 

  

  

وعلى ھذا یكوُن المجتمع في نظَر اإلسالم ُمؤلَّفًا من مجموع العاِملین، 

 وكلُّھم یُسمَّون عماالً، وھذا المفھوم یُؤدِّي إلى نتائج اجتماعیَّة، منھا:

 

االً وبشًرا لھم كرامتھم، أنَّ األصل تَ  -1 ساِوي البشر من حیث كونھم عمَّ

وإْن تفاوتَْت قدراتھم وَمزایاھم ودائرة عملھم سعةً وضیقًا، وأجورھم أو 

 رواتبھم، فال امتیاَز لفئٍة على أخرى.

 

  

 

أنَّ العمَّال لیسوا فریقًا من المجتمع، بل ھم جمیع العاِملین في  -2

 المجتمع.

 

  

 



 في القُرآن والسنَّة:منزلھ العمل 

 

العمل ضروريٌّ لِعمارة الكون، وإْصالح األرض، وقَضاء حاجات 

المجتمع، وتلبیة حاجات صاِحبھ، فھو حقٌّ للفرد كما ھو حقٌّ للجماعة، وھو 

 في الوقت نفسھ واجٌب على الفْرد والجماعة.

 

  

 

یِّن أھمیَّتھ وحفَل القُرآن الكریم بكثیٍر من اآلیات التي تدعو إلى العمل، وتب

 في حیاة اإلنسان، وتربو على مائتین وخمسین آیة، نُوِرد قبًسا منھا فیما یأتي:

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن -تعالى  -قولھ  -1 : ﴿ َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى هللاَّ

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّھَاَدِة فَیُنَبِّئُُكْم  ]، 105بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن ﴾ [التوبة: َوَستَُردُّ

 والعمل في ھذه اآلیة یشَمُل العمل الدنیوي والعمل األخروي.

 

  

 

الَةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض -عزَّ وجلَّ  -وقولھ  -2 : ﴿ فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ

َ َكثِیًرا لََعلَّ  ِ َواْذُكُروا هللاَّ ]، فھذه 10ُكْم تُْفلُِحوَن ﴾ [الجمعة: َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ

اآلیة تدعو اإلنسان إلى طلب العمل، وبْذل الُجھِد، واالبتغاء من فْضل هللا 

 ورزقِھ.

 



  

 

: ﴿ ھَُو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اْألَْرَض َذلُوالً فَاْمُشوا فِي -تبارك وتعالى  -قولھ  -3

] فتسخیر األرض 15النُُّشوُر ﴾ [الملك:  َمنَاِكبِھَا َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِھ َوإِلَْیھِ 

لإلنسان، واستخالف هللا لھ فیھا، یَقِضیان انتفاع ھذا اإلنسان بما خلََق هللا في 

الكون، واستِثمار ما في األرض من خیرات وثمرات، وال یتأتَّى ذلك إالَّ 

 بالعمل وبْذل الُجھِد.

 

  

 

اْلَمْیتَةُ أَْحیَْینَاھَا َوأَْخَرْجنَا ِمْنھَا َحبًّا  : ﴿ َوآیَةٌ لَھُُم اْألَْرضُ -سبحانھ  -قولھ  -4

ْرنَا فِیھَا ِمَن اْلُعیُوِن *  فَِمْنھُ یَأُْكلُوَن * َوَجَعْلنَا فِیھَا َجنَّاٍت ِمْن نَِخیٍل َوأَْعنَاٍب َوفَجَّ

 ].35 - 33لِیَأُْكلُوا ِمْن ثََمِرِه َوَما َعِملَْتھُ أَْیِدیِھْم أَفَالَ یَْشُكُروَن ﴾ [یس: 

 

  

 

بِي َمَعھُ -عزَّ وجلَّ  -قولھ  -5 : ﴿ َولَقَْد آتَْینَا َداوَد ِمنَّا فَْضالً یَا ِجبَاُل أَوِّ

ْرِد َواْعَملُوا َصالًِحا  ْر فِي السَّ َوالطَّْیَر َوأَلَنَّا لَھُ اْلَحِدیَد * أَِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوقَدِّ

 ].11 - 10: إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر ﴾ [سبأ

 

  

 



زق بالعمل على الجھاد في سبیل هللا في  -تعالى  -بل إنَّ هللا  قدَّم طلَب الرِّ

: ﴿ َوآَخُروَن یَْضِربُوَن فِي اْألَْرِض یَْبتَُغوَن ِمْن فَْضِل هللاِ -تعالى  -قولھ 

 ].20َوآَخُروَن یُقَاتِلُوَن فِي َسبِیِل هللاِ ﴾ [المزمل: 

 

  

 

النبویَّة بكثیٍر من األحادیث التي تدعو إلى العمل وتحثُّ  وقد فاَضت السنَّة

للعامل من منزلٍة  -تعالى  -علیة، وتُبیِّن فضلَھ، وثواب إتقانھ، وما أعدَّ هللا 

نیا واآلِخرة، وھذه نماِذُج من تلك األحادیث:  رفیعٍة، ومكانٍة سامیة في الدُّ

 

ا أَكَل أحٌد طعاًما قطُّ خیًرا من : ((م-صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال النبيُّ  -1

كان یأُكل من عمل  -علیھ السالم  -أْن یأُكَل من عمل یده، وإنَّ نبيَّ هللا داود 

 یده))؛ رواه البخاري.

 

وفي روایٍة أخرى: ((ما كَسب الرجُل كسبًا أطیب من عمل یَِده))؛ رواه 

 ابن ماجھ.

 

  

 

أمسى كاالًّ من عمل یده، أمسى : ((َمن -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال  -2

 َمغفُوًرا لھ))؛ رواه الطبراني في الصغیر.

 



  

 

: ((على كلِّ مسلٍم صدقةٌ)) قالوا: فإْن لم -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال  -3

یجد؟ قال: ((فیعَمُل بیدیھ فینفَُع نفَسھ ویتصدَّق))، قالوا: فإن لم یستطع أو لم 

ة الملھوف))، قالوا: فإْن لم یفعل؟ قال: ((فلیَأُمر یفعل؟ قال: ((فیُِعین ذا الحاج

؛  -بالخیر  أو قال: بالمعروف))، قالوا: فإْن لم یفعل؟ قال: ((فلیُمِسك عن الشرِّ

 فإنَّھ لھ صدقھ))؛ (رواه البخاري).

 

  

 

: ((إنَّ هللا یحبُّ من العبد إذا عمل عمالً -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -قال  -4

 (األلباني في السلسة الصحیحة).أْن یُتقِنھ))؛ 

 

• • • • 

 أخالقیات العمل في اإلسالم

 

 ترتَِكز أخالق العمل في اإلسالم على عنصرین:

 

د الجوانب، فھو یشَمُل:  -1 األمانة: مفھوم األمانة في اإلسالم شامٌل ومتعدِّ

أمانة المال، والُجھد، والوقت، والفكر، والسلوك، لقد ُعِرضت األمانةُ على 

سَّموات واألرض والجبال فأبَْین إْن یحِملنَھا وأشفَقَن منھا وحَملَھا اإلنسان، ال

كما أشاَر إلى ذلك القرآُن الكریم؛ لذا فإنَّ األمانة ال تتحقَّق إالَّ بخشیة هللا، 



وإدراِك عظم المسؤولیَّة عند تَولِّي الوظیفة العامَّة، وال یكتَفِي المسؤول عند 

بمیكانیكیَّة التعیین واالختِیار فقط، وإنما یستَوِجب األمر بْذل اختِیاره للعاِملِین 

 العنایة والِحرص، ولو أدَّى ذلك إلى إغضاب اآلَخرین.

 

  

 

ة  -2 القوة: أي: الكفاءة على إنجاز العمل الُمراد القِیام بھ، ولقد ُربِطت القوَّ

كلِّ والیة بحسبھا، بالقدرة كما حدَّدھا اإلمام ابن تیمیَّة بقولھ: "والقوة في 

ة في إمارة الحرب تَرِجع إلى شجاعة القلب، وإلى الِخبرة في الحروب  والقوَّ

ة في  والُمخادعة فیھا، فإنَّ الحرب ُخدَعة، وإلى القُدرة على أنواع القتال، والقوَّ

نَّة، وإلى  الحكم بین الناس تَرِجع إلى العلم بالعدل الذي َدلَّ علیھ الكتاب والسُّ

 ة على تنفیذ األحكام".القُدر

 

  

 

لذا فإنَّ المفاھیم التي یُمِكن االستِرشاد بھا في تَحِدید المنھج الذي ینبَِغي 

 اتِّباعھ في كیفیَّة االختِیار، تتلخَّص في اآلتي:

 

تصنیف الوظیفة وتحدید مسؤولیَّتھا وواجباتھا، كما أشاَر إلیھ ابن  -أ

األصلَِح؛ وذلك إنما یتمُّ بمعرفة مقصود تیمیَّة: "المھمُّ في ھذا الباب معرفة 

ومعرفة طریق المقصود، فإذا عرفت المقاِصد والَوسائل،  -الوظیفة  -الوالیة 

 تَمَّ األمُر".



 

  

 

االلتزام بالسلوك اإلسالمي الظاھري؛ أي: االلتزام الظاھري  -ب

وھذا بمأمورات ومنھیَّات الشریعة؛ مثل: إقامة الشعائر اإلسالمیَّة الظاھرة، 

فات موظف الخدمة المدنیة؛ ألنَّھ  االلتزام المسلكي یُؤثِّر في تحدید نوعیَّة تصرُّ

 یعَمُل في ِخدمة مجتمع ملتزم بعقیدة اإلسالم.

 

  

 

 القرعة حین التَّساِوي بین المرشَّحین في الَكفاءة واألمانة. -جـ

 

  

 

 وتنقسم أخالقیَّات العمل إلى قسمین:

 

 إلیجابیَّة.أخالقیَّات العمل ا -1

 

 أخالقیَّات العمل السلبیَّة. -2

 

وحدَّدتھا الئحةُ الواجبات الوظیفیَّة الصادرة بقَرار وزیر الخدمة المدنیَّة 

ھـ، وبتعمیم مدیر عام 30/10/1427والتاریخ  10800/703ذي الرقم 



 ھـ.18/11/1427والتاریخ  3005/ت/13الشُّؤون اإلدارة والمالیة ذي الرقم 

 

  

 

 أخالقیَّات العمل اإلیجابیَّة:

 

 ھي التي تَفِرض على الموظَّف القِیاَم ببعض األعمال، وھي:

 

 تأدیَة الواجبات الوظیفیَّة. -أ

 

 مراعاة الواجبات المسلكیَّة اإلیجابیَّة. -ب

 

ئاسیَّة. -ت  إطاعة األوامر الرِّ

 

  

 

ة على الموظف تأدیَة الواجبات الوظیفیَّة: یُوِجب نِظام الخدمة المدنیَّ  -أ

/ج من 11/ج، المادة 11"أْن یُخصِّص وقَت العمل ألداء واجبات وظیفَتِھ" (م

 الئحة الواجبات الوظیفیَّة).

 

 فیجب أْن یؤدِّي العمل بنفسھ. -1

 



 وأْن یُخصِّص وقَت العمل ألداء العمل المكلَّف بإنجازه. -2

 

 دود اختِصاصھ.وُمراعاة الدقَّة الالزمة وُموِجبات ُحسن العمل وحُ  -3

 

 وُمراعاة مواعید الدَّوام الرسمیَّة. -4

 

 واستِھداف أداء الخدمة العامَّة والَمصلَحة العامَّة. -5

 

  

 

 مراعاة الواجبات المسلكیَّة اإلیجابیَّة: -ب

 

أْن یرتَفِع عن كلِّ ما یخلُّ بشَرف الوظیفة والكرامة، سواء كان ذلك  -1

/ الئحة الواجبات الوظیفیَّة)، حتى ولو كان 11(مفي محلِّ العمل أو خارجھ 

خارج البالد، وھي مسألة تقدیریَّة وال یُمِكن حصرھا، ولكْن ینظر إلى كلِّ 

تصرُّف یصدر عن الموظف على ِحَدٍة، وذلك في ضوء ُمالبَساتھ وظُروفھ، 

والمركز الذي یحتلُّھ الموظف، وطبیعة عملھ ونوعیَّتھ، ومكان تأدیتھ، مع 

 عاة َمَدى ُخطورة انِعكاس السلوك الخارجي على العمل الوظیفي.ُمرا

 

  

 

فاتھ مع الجمھور وُرَؤسائھ  -2 أْن یُراِعي آداب اللیاقة في تصرُّ



 /ب).11وَمرُؤوسیھ (م

 

  

 

فَمثَالً اللیاقة مع الجمھور بإحسان الموظف ُمعاَملة األفراد أْثناء ُمراَجعتھم 

االستِعالء علیھم، وأْن یسَمَع َشكاَوى األفراد  لھ، وذلك بَوصفِھم بشًرا، وعَدم

وَمطالبھم، وإفادتھم بما یتمُّ بشأنھم، وتوجیھھم الوجھة الصحیحة، ولیس 

م في أفراد  استعمال الِغلظة والخشونة، أو التجاُوز بالید أو اللسان، أو التحكُّ

ؤساء؛ لَضمان حسن َسْیِر العمل، فال یجو ز اتِّصال الرعیَّة، واللیاقة مع الرُّ

ة بأعمال وظیفتھ، أو قیام  الموظف بغیر رئیسھ المباشر في األمور الخاصَّ

الموظف بإشغال المقامات العالیة رسمیًّا باألمور التي تتعلَّق بوظیفتھ بقْصد 

 الُمشاَغبة ُمتَجاِھالً مرجَعھ.

 

  

 

َمالء بالتعاون والتعاُمل معھم، مستعمالً الِعبارات غی ر واللیاقة مع الزُّ

القاسیة، فتعدِّي الموظَّف على َزِمیلھ بالضرب مثَالً یُعدُّ منھ بادرةً سیِّئة 

ومخالفة ظاھرة لواجٍب یلتزم بھ، ھو ُمراعاة آداب اللیاقة في التصرُّف مع 

َمالء.  الزُّ

 

  

 



وكذلك على الرئیس احتراُم المرؤوسین، وأْن یلتَِزم بالمبادئ األخالقیَّة 

 مساواة والعدل مع المشمولین بِرئاستھ اإلداریَّة.العامَّة؛ كالحیاء وال

 

  

 

 إطاعة األوامر الرئاسیَّة: -جـ

 

لطة اإلداریَّة الرئاسیَّة في  ویُقَصد بھ امتِثاُل األوامر التي تَصُدر من السُّ

شْكل تَعلِیمات، أو تَعِمیمات، أو منشورات، أو كتب دوریَّة، أو قَرارات 

 إداریَّة.

 

  

 

لطة اإلداریَّة اآلِمرة وھذا یقتَِضي  "الوحدة الرئاسیَّة"؛ أي: توحید السُّ

بالنِّسبة لكلِّ َمرُؤوس؛ بحیث ال یكوُن الموظَّف مرؤوًسا لرئیسین ُمباِشرین في 

 وقٍت واحٍد.

 

  

 

 مدى الطاعة:

 

لطة الرئاسیَّة المشروعة. -1  فھو ُملَزٌم بتنفیذ أوامر السُّ



 

  

 

ا عدم مشروعیَّة أوامر  -2 لطة الرئاسیَّة التي لم تَِصْل إلى درجة أمَّ السُّ

األمر بارتِكاب الجریمة الجنائیَّة، فیُعفَى الموظَّف في المملكة من الُعقوبة 

بالنسبة للمخالفات اإلداریَّة أو المالیَّة إذا ثبََت أنَّ ارتكابَھ للمخالفة كان تنفیًذا 

، بالرغم م ن ُمصاَرحة الموظف ألمٍر مكتوٍب صادر إلیھ من رئیسھ المختصِّ

 ).34/2لھ كتابةً بأنَّ الفِعل المرتَكب یكون مخالفةً (نظام تأدیب الموظَّفین م

 

  

 

األمر بارتكاب جریمة: فإنَّ الموظف المرؤوس ال یُعفَى من  -3

د قیامھ بارتكاب الجریمة الُموِجبة لتلك المسؤولیَّة  المسؤولیَّة الجنائیَّة لمجرَّ

 .تنفیًذا ألوامر رئیسھ

 

  

 

 أخالقیَّات العمل السلبیَّة:

 

وھي بامتِناع الموظَّف عن القِیام باألعمال المحظورة على شاغل وظائف 

لطة  الِخدمة المدنیَّة في المملكة، وھي: نقد أو لوم الحكومة، إساءة استِعمال السُّ

 الوظیفیَّة واستِغالل نفوذھا، وإفشاء األسرار الوظیفیَّة، واالشتِغال بالتجارة،



 فَْضالً عن الجمع بین الوظیفة العامَّة وأعمال معیَّنة.

 

  

 

نقد أو لوم الحكومة: یُحظَر على الموظَّف توجیھُ النَّقد أو اللَّوم إلى  -1

الحكومة بأيِّ وسیلٍة من وسائل اإلعالم المحلیَّة أو الخارجیَّة (لوائح نظام 

 /أ).11 ، الئحة الواجبات الوظیفیَّة م11/1الخدمة المدنیَّة 

 

  

 

ومفھوم الحكومة بالمعنى الواسع الذي یمتدُّ لیشمل بالضرورة سائَر 

 السلطات الحاكمة السیاسیَّة، والسلطة اإلداریَّة، وكذلك السلطة التنظیمیَّة.

 

  

 

إساءة استعمال السلطة الوظیفیَّة: ویُقَصد بھا استعماُل سلطة وظیفتھ  -2

ة البعیدة أدبیًّا عن المصلحة العامَّة، ویُعَرف العامَّة تحقیقًا لَِمصالِحھ  الخاصَّ

بالتعسُّف أو االنِحراف في استِعمال السلطة، ومن أمثلتھا: تحایُل الموظَّف 

على تنفیذ األنِظمة واللوائح على غیر الوْجھ الصحیح؛ بقْصد تحقیق َمصلَحة 

فات التي تَصُدر عن الم وظَّف بقْصد غیر عامَّة للنفس أو للغیر، أو التصرُّ

 /أ).12اإلضرار بالغیر ألحقاٍد شخصیَّة (الئحة الواجبات الوظیفیَّة م

 



  

 

استغالل نفوذ الوظیفة: یُقَصد بھ استِخدام ُسلطَتھ الوظیفیَّة لتحقیق  -3

َمنفَعة مادیَّة لھ ولَذِویھ على ِحساب المصلحة العامَّة (الئحة الواجبات الوظیفیَّة 

الحصول على ُمكافآت الِحقة على أداء الواجبات /ب)؛ كاالستِرشاء، و12م

الوظیفیَّة، واالختالس، وإضرار الموظَّف بالمصالح العامَّة في میدان 

فقات والمقاوالت والتَّوریدات واألشغال العامَّة وغیرھا؛ وذلك نظیر  الصَّ

ُحصول الموظَّف على مكاسب مادیَّة أو مالیَّة معیَّنة، أو قیام الموظف بحجز 

أو بعِض ما یستحقُّھ الموظَّفون أو العمَّال من َرواتب وأُُجور، أو تأخیر  ُكلِّ 

دْفعھا إلیھم بقْصد االنتِفاع بھا شخصیًّا، وتجریم فْعل استِغالل النُّفوذ الُمرتَكب 

بواسطة أيِّ وزیٍر (ولو بطریق اإلیھام، للُحصول على فائدٍة أو میزٍة لنفسھ أو 

ة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة) (نظام لغیره من أيِّ ھیئة أو شرك

 محاكمة الوزراء، المادة الخامسة).

 

  

 

إفشاء األسرار الوظیفیَّة: وھو واجٌب سلبي یَفِرض على الموظَّف  -4

كتماَن األمور أو المعلومات أو البیانات التي یطَّلع علیھا بُِحكِم وظیفتھ، ولو 

توقیع الموظف على  -بالطبع  -ذلك االلتزاِم بعد تَرِكھ الخدمةَ، وال یلزم لقیام 

/ھـ الئحة الواجبات 12إقراٍر أو تعھٍُّد بحفظ السریَّة المذكورة (المادة 

 الوظیفیَّة).

 



  

 

ویكون محظوًرا على  -االشتغال بالتجارة: ویَُعدُّ اشتغاالً بالتجارة  -5

قاصر الذي تشَملُھ القیاُم بتسجیل محلٍّ تجاري باسم ال -شاغل الوظیفة العامَّة 

والیتھ أو وصایتھ، أو االستمرار في ِشراء المنقول أو العقار بقصد بیعھ أو 

بقصد تغییره، وكلُّ عمٍل یتعلَّق بالوكالة أو بالعمولة أو البیع بالمزایدة والعقود 

ًدا (لوائح نظام الخدمة  والتعھُّدات التي یكون فیھا الموظَّف ُمقاِوالً أو ُمورِّ

 الئحة الواجبات الوظیفیَّة). 45ادة ، الم13/1

 

  

 

الجمع بین الوظیفة وأعماٍل معیَّنة: یُحظَر على الموظَّف في المملكة  -6

 الجمُع بین الوظیفة العامَّة وبین أعماٍل معیَّنة، یُمِكن إجمالُھا فیما یلي:

 

االشتراك في تأسیس الشركات، أو قبول عضویَّة مجالس إدارتھا،  -أ

ذا الخصوص أنَّ اشتراك الموظف في تأسیس "شركة تضامن" ویُالَحظ بھ

یَُعدُّ من قَبِیل االشتِغال بالتجارة؛ إذ یُعتَبر الشریك الُمتَضاِمن تاجًرا في جمیع 

 /ب الئحة الواجبات الوظیفیَّة).13األحوال (المادة 

 

  

 

ا العمل في الشركات أو المحالت التجاریَّة، ما لم یكن الموظَّف ُمعیَّنً  -ب



 من الحكومة.

 

  

 

ُمماَرسة أيِّ مھنة من الِمھَِن المختلفة، مع مالحظة أنَّھ یجوز للوزیر  -جـ

ة إذا كانت  المختصِّ أْن یُرخِّص لبعض الموظَّفین باالشتغال بالِمھَِن الحرَّ

المصلحة العامَّة تقتَِضي الترخیص لھم في ذلك؛ نظًَرا لحاجة البالد إلى 

 مھنھم.

 

  

 

• • • • 

 

 

 الخاتمة

 

 إنَّ أھم النتائج في أخالقیَّات العمل ھي:

 

أنَّ اإلسالم دین األخالق القویمة، وأنَّ محمَد بن عبدهللا رسوَل هللا وخاتم • 

 النبیین بُِعَث إلتمام مكارم األخالق.

 

  



 

ویَرضاه َوَرَد  -تعالى  -أن األخالق اإلسالمیة كلُّ عمل وقوٍل یحبُّھ هللا • 

نَّة؛ من أداء األمانة، وإتقان العمل، والتعاُون على البرِّ في الكتاب وال سُّ

 والتقوى، وُحسن معاملة الناس.

 

  

 

نیا، وفوٌز بِرضوان •  أنَّ الملتَِزم باألخالق اإلسالمیَّة لھ حیاةٌ طیِّبة في الدُّ

 هللا في اآلِخرة.

 

  

 

و ُمؤلَّف أنَّ العمل في اإلسالم ھو كلُّ ُجھٍد مشروع مادي أو معنوي، أ• 

 منھما مًعا.

 

  

 

ة واألمانة.•   تقوُم أخالقیَّات العمل في اإلسالم على القوَّ

 

  

 

وأنَّ أخالقیَّات العمل اإلیجابیَّة ھي: تأدیة الواجبات، ُمراعاة المسلك • 



َمالء والناس، وطاعة هللا  َؤساء والزُّ القَِویم في العمل وخارجھ، ومع الرُّ

ؤساء في غیر معصیة هللا، ثم األنظمة المرعیَّة.ورسولھ، ثم طاعة   الرُّ

 

  

 

وأنَّ أخالقیَّات العمل السلبیَّة ھي: نقد أو لوم الحكومة، وإساءة استِعمال • 

السلطة واستغالل نفوذھا، وإفشاء أسرار العمل، واالشتغال بالتجارة، أو 

 الجمع بین العمل وآَخر یَتعاَرُض معھ دون أذٍن من ولي األمر.

 

  

 

 وآخُر َدعوانا أِن الحمُد A ربِّ العالمین.

 

• • • • 
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