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 رــــــدٓـّتق لر ــــــش
 اًِٙر ه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم أوًٓ وأظػًا.

سقاور اًِٙر واًت٘دير وآُت٤ٜن ٤ًًٕدة قٛٞد اًٌح٨ ي٥ٞٓ ٤ًٜ أن ٟت٘دم 
إًٚٛل سج٦ُٕ٤ ض٤زان، وإظقة إو٤وؾ سٕادة اًٌح٨ إًٚٛل ع٤ ىدُقه ٤ًٜ 

 ُـ دقؿ إقداد هذا اًٌح٨.
يا ٟت٘دم س٤ًِٙر واًت٘دير ًٙؾ ُـ ىدم إًقن واع٤ًقدة إٟج٤ز هذا 

وأن يٙقن هذا اًٌح٨  اًٌح٨، ؾ٤ئٚل اعقم قز وضؾ أن يتٌ٘ؾ هذا إًٛؾ،
 إو٤و٦ ُٗٞدة إم اعٙت٦ٌ اإؾا٦ُٞ يًؽؿد ه٤ ا٤ًٌطثقن وـاب إًٚؿ.  
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 ملدص البحث 
ٟٔرا ٤ًٖٞب أظاق إًٛؾ اإج٤س٦ٞ ذ سٞئ٤ت إًٛؾ، م٤ أدى إم سروز 
ا٤ًًٗد اإداري واٟت٤ِره، هدف هذا اًٌح٨ إم س٤ٞن وؾ٤ئؾ اإصاح 

اعخت٦ٗٚ، و إسراز أم٦ٞ إظاق قٛق٤ًُ وأظاق  إظاىل ذ ج٤ٓت إًٛؾ
 إًٛؾ ظّقص٤ ُـ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ. 

يا س٤ٜٞ اع٦ٟ٤ٙ ا٦ًٕٛٞٔ ًٕٚٛؾ ذ اإؾام، صؿ أسرز٤ٟ إظاق اًتل ج٥ 
أن شتقور ذ ا٤ًُٕؾ ورب إًٛؾ قغ طد ؾقاء، ُـ ش٤ًٕٞؿ اًديـ اإؾاُل 

 س أظاق إًٛؾ آج٤س٦ٞ. ا٦ًٜٖٞ س٤ًتقض٤ٝٞت واإرؿ٤دات اًتل ش١ؾ
ؤٟرا ًأصر ا٤ًًٌغ ٤ًًٗٚد اإداري وٛـ ُقوقع أظاق إًٛؾ شؿ إوراد 
 طٞز ظ٤ص ٤ًًٗٚد اإداري ُع س٤ٞن اًدور اًٌٙػ ٕظاق إًٛؾ ذ احد ُٜف. 
وشٓرق اًٌح٨ إم اًقؾ٤ئؾ اًتل ش١دي إم ش٘قيؿ إظاق ذ سٞئ٦ إًٛؾ، 

إوم اًتل اؾتخد٤ُٝ اإؾام ًؽس٦ٞ اًٜٗقس وأم٤ٝ إً٘ٞدة وهل اًقؾ٦ٚٞ 
وهذي٤ٌٝ و٤ُٕٜٝ ُـ آٟحراف وا٤ًًٗد، و٤ًٕ٘ٞدة اإؾا٦ُٞ  ه٤ أصر يٌػ ذ 
ؾٚقك اإ٤ًٟن وـ٤ٌقف ط٨ٞ ح٘ؼ ًف ا٤ًًٕدة وآؾت٦ُ٤٘، وه٤ دور يٌػ ذ 

 ٤ُٙوح٦ ا٤ًًٗد وآٟحراف.
ؾل أو و٤ًدهؿ ، واً٘دوة اح٦ًٜ ُشٕد ق٤ُا يٌػا ذ صاح اعرؤو

و٤ً٘٤ئد اإداري ٓ يٙقن ًف ش٠صػ و٦ٟ٤ُٙ ًدى ُرؤوؾٞف إّٓ ُـ ظال إًزام 
ًٟٗف سا يٚزم سف ُرؤوؾٞف و٤ُٓس٦٘ ىقًف وٕٚف، واًرى٤س٦ ُـ اًقؾ٤ئؾ اه٦ُ٤ 
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ًإصاح إظاىل ذ سٞئ٦ إًٛؾ وه٤ يٓٛئـ ا٤ً٘ئد إم ؾا٦ُ أداء ا٤ًُٕٚل  
ٗل ه٤، ويِػ إظ٤ٓء وآٟحراو٤ت وحديد واًتزاُٝؿ سقاض٤ٌهؿ اعٙٚ

 اع١ًول ق٤ٜٝ وح٤ؾٌتف اعح٤ؾ٦ٌ ا٤ًٟ٘ق٦ٟٞ.

يا أووح٤ٜ أم٦ٞ اإقداد إظاىل ٤ًُٕٚٚل سزي٤دة اًققل إظاىل 
ًدهؿ س٤ْ٘ي٤ إًٛؾ واًتقوٞح هؿ س٦ٞٗٞٙ اًت٤ُٕؾ ٤ُٕٝ، وشٕٛٞؼ ُٗٝقم ٌُدأ 

ُٚل قغ اًِٙػ قـ آٟحراف اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ ذ اإؾام، وشدري٥ ا٤ًٕ
 وا٤ًًٗد اإداري.
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 Abstract 
According to the absence of positive working environment which led to appearance of the 

administrative corruption being spread, this study aims at showing the moral reformation 

means in different working fields and presenting working disciplines in general and the 

disciplines in our Islamic laws in particular 

As we have shown the status of work in Islam, and the moral attitudes that should be 

available for equally the employer and the employee taken from several instructions and 

directives from Islam which establishes a positive moral working conditions. 

According to the mass effects caused by the administrative corruption, special area has 

been located and showing the Importance of morality in working field in and to curb it.  

The research has discussed the means which lead to amend and reform morality in 

working environment, however most effective and important is the faith which is used by Islam 

to raise and up-bring souls and forbidding from and corruption.  

Islam has a great impact on human behavior and attitude to achieve happiness and 

straightforwardness which, in turn has tremendous role in fighting and eradicating corruption 

and deviation. 

Good leading model is a great factor in reforming and deforming the employees or corrupt 

them. Administrative leader cannot have adequate effect or respect if his/her deeds do not 

match his/her words. Monitoring is one of the general means for moral reformation and 

through it the chief is satisfied by their performance and commitments after discovering the 

faults, determining the in-charge and finally is legally questioned.  

We have also shown importance of the moral preparation related to working issues and 

how to deal with it establishing public service concept in Islam and training the employees to 

inspect administrative corruption.  
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 ادؼدمة 
ـْ َش٤َب   احٛد ه رب ا٤ًٕعل ا٤ً٘ئؾ ذ يت٤سف اًٙريؿ:  َُ ْرَت َو ُِ ْؿ َيَا ُأ ِ٘ َو٤ْؾَت

ٌػ   ِّ ُٚقَن َس َٛ ْٕ ُف سَِا َش َٟ ْقا إِ َٖ ْٓ َٓ َش َؽ َو َٕ َُ  (1 ) . 
واًّاة واًًام قغ ؾٞد٤ٟ حٛد، اًذي ض٤ء يدقق إم اخػ واًّاح، 

 ويٜٝك قـ اًن وا٤ًًٗد، وقغ آًف وصحٌف أمٕل.
 أما بعد

وٛا ٓ ؿؽ وٞف أن ًأظاق ذ اإؾام ٦ٟ٤ُٙ ق٦ٛٞٔ وهل أطد أى٤ًم 
ق إط٤ٙم اًنق٦ٞ اًثاص٦ اًتل ذق٤ٝ اه ٤ًٌٕده، وً٘د اقتٜك اإؾام س٤ٕظا

قٛق٤ُ وأظاق إًٛؾ ظّقص٤، وإًٛؾ ذ اإؾام يرشٌط س٤ٕظاق ارش٤ٌـ٤ 
س٤ٕظاق ذ سٞئ٦ إقال، ٟٔرا ٕمٞت٤ٝ  وص٤٘ٞ،وذ وىت٤ٜ اع٤ٕس ه٤ٜك اهتام يٌػٌ 

 وش٠صػه٤ قغ اًت٦ٜٞٛ وشٓقر اعجتٛع.
ق واً٘ٞؿ، ؤٟرا ًٚتٖػ اًنيع ذ أٟاط اح٤ٞة م٤ أدى إم اًتٖٞػ ذ إظا     

وأدى إم اٟحدار إظاق وه٤ٞه٤ ذ سٞئ٦ إقال، م٤ ي٤ن ًف إصر اًٌٙػ قغ إداء 
آىت٤ّدي وا٤ًًٞد ًٚدول، وسروز ا٤ًًٗد اإداري واٟت٤ِره :ًذا ي٧ٟ٤ ه٤ٜك 
ط٤ض٦ ٤ُؾ٦ إسراز أظاق إًٛؾ، وع٤ ي٧ٟ٤ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ ص٤ح٦ ًٙؾ ز٤ُن 

رش٤ْه٤ اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ًتٙقن ظ٤م٦ اًرؾ٤ٓت قغ يد و٤ُٙن، وهل اًتل ا
 ُت٤ُٙؾٍ  رؾقًف حٛد صغ اه قٚٞف وؾٚؿ، وٝل اًقطٞدة ا٤ً٘درة قغ ش٘ديؿ ٤ٟٔمٍ 
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 ٕظاق إًٛؾ إؾ٤ؾ٦ٞ. 
ظاق إًٛؾ قغ اًرهؿ ُـ أمٞت٤ٝ ا٦ًٖ٤ًٌ م ش٠ظذ ط٤ٝٔ ا٤ًٙذ ُـ اًٌح٨ وأ

 يت٤ٜؾ٥ ُع أمٞت٤ٝ اًٌٙػة ًٚٗرد واعجتٛع.واًدراؾ٦ ُـ ىٌؾ ا٤ًٌطثل سا 
وىد ٤ٟى٧ِ هذه اًدراؾ٦ ُقوقع: )اًؽاضع إظاىل ذ سٞئ٦ إًٛؾ وي٦ٞٗٞ 

 اإصاح ُـ ُٜٔقر إؾاُل( 
 أمقة البحث:

شٙٛـ أم٦ٞ اعقوقع ذ أن اًدراؾ٤ت اعت٦ٕ٘ٚ س٠ظاق إًٛؾ ى٦ٚٞٚ ُع  - 1
وه٤ٜك ط٤ض٦ ٤ُؾ٦ إسراز هذا اج٥ٟ٤ ذ اع٤٘ر٦ٟ س٠مٞت٤ٝ وش٠صػه٤ قغ إًٛؾ، 

 إًٛؾ واإدارة، قغ أن يٙقن ذًؽ ٤ٟس٤ٕ ُـ ش٤ًٕٞؿ اًديـ اإؾاُل.
إن أم٦ٞ دراؾ٦ أظاق إًٛؾ وي٦ٞٗٞ ش٠ؾ٤ًٝٞ ذ ٟٗقس اعقفٗل  - 2

ووائرهؿ شٌٜع ُـ أٟف سدون أظاق إًٛؾ يٙقن اج٤ٝز اإداري هػ و٤ٕل وٓ 
 ٤ٜس، وؾٞٙقن ض٤ٝزا ُت٤ًٌٚ س٤ًًٗ٤د اإداري.يًتٓٞع ش٦ٌٞٚ ط٤ض٤ت اً

 إٟف ٓ يٛٙـ آؾت٤ٜٖء قـ أظاى٤ٞت إًٛؾ س٠ي ؿٙؾ ُـ إؿ٤ٙل. - 3
أظاى٤ٞت إًٛؾ ُـ اعقوقق٤ت اًتل أظذت اح٤ض٦ إ٤ًٝٞ شتزايد ذ هذا  - 4

 إًٍ أصر شزايد اعخ٤ًٗ٤ت إظاى٦ٞ وشراضع اً٘ٞؿ إظاى٦ٞ.

 أهداف البحث: 
 يػ اعّٓٚح٤ت اًتل حت٤ض٤ٝ اًٌح٨.شٕر - 1
 س٤ٞن أم٦ٞ إظاق قٛق٤ُ وأظاق إًٛؾ ظّقص٤ً. - 2
ُـ ا٤ًُٕؾ ورب إًٛؾ ُـ ش٤ًٕٞؿ دي٤ٜٜ  إسراز إظاق اعٓٚقس٦ - 3
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 إؾاُل.ا 
 ش٘ديؿ قرض ٟٔري عٗٝقم ا٤ًًٗد اإداري وأٟقاقف وأؾ٤ٌسف. - 4
 ٛؾ وُقاض٦ٝ ا٤ًًٗد اإداري.حديد اًقؾ٤ئؾ اًاز٦ُ ًتٌٓٞؼ أظاق إً - 5

 مـفجقة البحث:
إن اًٌح٨ ذو ٦ُٛٝ ٟٔري٦ ًذًؽ ؾقف ٟٕتٛد ذ هذا اًٌح٨ قغ اع٩ٜٝ  

اًقصٗل اعًحل ًٚدراؾ٤ت ا٤ًًس٦٘ اًتل اهت٧ٛ سٛقوقع أظاق إًٛؾ، 
وا٤ًًٗد اإداري ُـ ُٜٔقر إؾاُل، واإيث٤ر ُـ إد٦ً ُـ اً٘رآن اًٙريؿ  

 ٤ن ٤ُ شؿ قروف ُـ أو٤ٙر وط٤٘ئؼ. وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ذ سٞ
 وىد اؿتٛؾ اًٌح٨ قغ ُ٘د٦ُ ، وأرس٦ٕ وّقل ، وُٚحؼ ، وظ٤م٦.

 : مػفوم العؿل وأخاققاته ويتضؿن ثاثة مباحث: الػصل اأول
 اعٌح٨ إول: شٕريػ إظاق وس٤ٞن أمٞت٤ٝ

 اعٌح٨ اًث٤ي: ُٗٝقم أظاى٤ٞت إًٛؾ
 اعٌح٨ اًث٨ً٤: أم٦ٞ إًٛؾ و٤ُٟٙتف ذ اإؾام 

 الػصل الثاي:أخاق العؿل ي اإسام: ويتضؿن مبحثع:
 اعٌح٨ إول: إظاق اًتل ج٥ أن شتقور ذ ا٤ًُٕؾ .

 اعٌح٨ اًث٤ي: إظاق اًتل ج٥ أن شتقور ذ رب إًٛؾ . 
 ه: ويتضؿن ثاثة مباحث:الػصل الثالث: مػفوم الػساد اإداري وأسبابه وأكواط

 اعٌح٨ إول: ُٗٝقم ا٤ًًٗد اإداري

 اعٌح٨ اًث٤ي: أؾ٤ٌب ا٤ًًٗد اإداري

٢٠∝



   
 11                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 اعٌح٨ اًث٨ً٤: أٟقاع ا٤ًًٗد اإداري 
 الػصل الرابع:كقػقة اإصاح اأخاقي ي بقئة العؿل من مـظور إسامي

                               اعٌح٨ إول: إً٘ٞدة وا٤ًٌٕدة ودورم٤ ذ اإصاح إظاىل                                                                   
 اعٌح٨ اًث٤ي: ا٤ً٘ئد اإداري                                                        

 إؾ٥ًٞ٤ واإضراءات اًتل شٌْط إًٛؾ اإداري اعٌح٨ اًث٨ً٤:
 اعٌح٨ اًراسع: اإقداد إظاىل ٤ًُٕٚٚل
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 الفصل اأّل 

 اأخاق ّالعنل ّملاىتَنا ي اإساو
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 الفصل اأّل 
 اأخاق ّالعنل ّملاىتَنا ي اإساو

 مفقد: 
اهتؿ اً٘رآن اًٙريؿ سذير  إن ًأظاق ُٜز٦ً ق٦ٛٞٔ ذ دي٤ٜٜ اإؾاُل، ط٨ٞ

٤ُٙرم إظاق و٤ًُوئ٤ٝ ذ آي٤ت يثػة وؾقر ُتت٦ًٞ٤، وً٘د أصٜك اه ؾٌح٤ٟف 
ٍُٚؼ َقٍِٔٞؿ  وش٤ٕم قغ ٌٟٞف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ س٘قًف ش٤ٕم:  غ ُظ َٕ ًَ ََٟؽ  ،    (1 )َوإِ

إظاق ذ ىقًف وسل اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أن ا٤ًٖي٦ ُـ سٕثتف إم٤م ٤ُٙرم 
 . ( 2)  إٟا سٕث٧ ُٕمؿ ٤ُٙرم إظاق ( صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: )

واهتؿ اعًٚٛقن س٤ٌٞن وشقوٞح إظاق اخ٤ص٦ سٙؾ ٦ُٜٝ ُـ اعٝـ، وي٧ٟ٤ 
هؿ ٤ًٗ١ُت يثػة شٌل إظاق ا٤ًٗو٦ٚ اًاز٦ُ ٤ًّط٥ اع٦ٜٝ، وإظاق اًًٞئ٦ 

س٤ٕد٦ً ُـ اً٘رآن اًٙريؿ وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦  اًتل ج٥ قٚٞف د٤ٌٜٝ، ورسط يؾ ذًؽ
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 وأىقال اًًٚػ ا٤ًًّح. 
وذ إًٍ اح٤ر ه٤ٜك اهتام يٌػ س٤ٕظاق ذ ج٤ٓت إًٛؾ، واعٝـ    

اًتخ٦ّّٞ اعخت٦ٗٚ، وٜجد اًٞقم قددا يٌػا ُـ اعّٓٚح٤ت اعتداو٦ً ذ ؿ٠ن 
وإًٛؾ، وأظاى٤ٞت أظاق إًٛؾ ُثؾ ُٞث٤ق وآداب اع٦ٜٝ، أظاى٤ٞت اًقف٦ٗٞ 

 اإدارة .
إن دراؾ٦ أظاق إًٛؾ وش٠ؾ٤ًٝٞ ذ ٟٗقس اعقفٗل ه٤ أم٦ٞ س٦ًٖ٤، ٕٟف 
سدوه٤ شٙقن اع١ؾ٦ً هػ و٦ً٤ٕ وٓ ح٘ؼ ط٤ض٤ت ا٤ًٜس وُّٚح٦ اعجتٛع، 
وشٙقن ُت٦ًٌٚ س٤ًًٗ٤د اإداري، م٤ ي١دي إم قدم إًدا٦ً وأًٚؿ سل أوراد 

ذ ط٤ض٦ ٤ُؾ٦ ًٚت٠يٞد قغ ىٞؿ اإؾام وأظاىف اعرش٦ٌٓ اعجتٛع، وٜحـ اًٞقم 
س٤ًٕٛؾ، وٓسد أن ٌٟل ٤ًٜٚس أم٦ٞ إظاق وأصره٤ قغ إًٛؾ وا٤ًُٕؾ واعجتٛع 

 يٚف .
 وىد ى٧ًٛ هذا اًّٗؾ إم صاث ٤ٌُط٨ هل:
 اعٌح٨ إول: شٕريػ إظاق وس٤ٞن أمٞت٤ٝ

 اعٌح٨ اًث٤ي: ُٗٝقم أظاى٤ٞت إًٛؾ
 ح٨ اًث٨ً٤: أم٦ٞ إًٛؾ و٤ُٟٙتف ذ اإؾاماعٌ
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 امبحث اأّل 
 تعرٓف اأخاق ّبٔاٌ أٍنٔتَا

 أوا: تعريف اأخاق لغة واصطاحا
 اأخاق ي الؾغة:

 . ( 1) اخٚؼ سْؿ اًام وؾٙقه٤: وهق اًديـ وآًٌع واًًج٦ٞ      
اخٚؼ واخٚؼ س٤ًٗتح ذ إصؾ واطد، ي٤ًّنب واًّنب، "ى٤ل اًراه٥: 

م،ًٙـ ظص اخٚؼ س٤ًٗتح س٤هٞئ٤ت وإؿ٤ٙل واًّقر اعدري٦  ٍَ م واً ٍّ واً
 . ( 2)  "س٤ًٌٍ، وظص اخٚؼ س٤ً٘قى واًًج٤ي٤ اعدري٦ س٤ًٌّػة

 اأخاق ي ااصطاح:
 أهؿ شٚؽ اًتٕري٤ٗت و٤ُٜٝ:قرف إًٚاء إظاق شٕري٤ٗت يثػة ؾٜذير 

ط٤ل ًٜٚٗس داق٦ٞ ه٤ إم "شٕريػ اسـ ًُٙقيف: و٘د قرف إظاق س٠ه٤  - 1
أو٤ٕه٤ ُـ هػ وٙر وٓ روي٦ . وهذه إطقال شًٜ٘ؿ إم ىًٛل: ٤ُٜٝ ٤ُ يٙقن 
ـ٤ٌٕٞٞ ُـ أصؾ اعزاج، ي٤إ٤ًٟن اًذي حريف أدٟك رء ٟحق ه٥ْ وه٩ٞ ُـ 

ذي جـ ُـ أين رء ي٤ًذي يٗزع ُـ أدٟك صقت يٓرق أىؾ ؾ٥ٌ، وي٤إ٤ًٟن اً
ؾٕٛف أو يرش٤ع ُـ ظؼ يًٕٛف، وي٤ًذي يْحؽ وح٤ٙ ُٗرـ٤ ُـ أي رء 
يٕجٌف، وي٤ًذي يٖتؿ وحزن ُـ أين رء ي٤ًٜف. و٤ُٜٝ ٤ُ يٙقن ًُت٤ٗدا س٤ًٕ٤دة 
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واًتدري٥، ورسا ي٤ن ٌُدؤه اًٗٙر، صؿ يًتٛر قٚٞف أوٓ و٠وٓ طتك يّػ ٦ُٙٚ  
 .  ( 1) ٤٘ٚ وظ

هٞئ٦ راؾخ٦ ذ اًٜٗس شّدر "شٕريػ اًٖزاز: ط٨ٞ قرف اخٚؼ س٠ٟف - 2
ق٤ٜٝ إو٤ٕل سٞن وؾٝق٦ً ُـ هػ ط٤ض٦ إم وٙر وروي٦، و٢ذا ي٧ٟ٤ اهٞئ٦ سح٨ٞ 
شّدر ق٤ٜٝ إو٤ٕل اج٦ٚٞٛ اعحٛقدة قً٘ا وذق٤ً ؾ٧ٞٛ شٚؽ اهٞئ٦ ظ٤٘ٚ ط٤ًٜ، 

  ( 2)  "ٌٞح٦ ؾ٧ٞٛ اهٞئ٦ اًتل هل اعّدر ظ٤٘ٚ ؾٞئ٤وإن ي٤ن ا٤ًّدر ق٤ٜٝ إو٤ٕل اً٘
ٟاطظ أن اًتٕريٗل ا٤ًًس٘ل ً٘د س٤ٜٞ ٤ًٜ ٤ُٕي ٦ُٛٝ ُـ ٤ُٕي إظاق، وٝل 

 ص٤ٗت راؾخ٦ ًُت٘رة ذ
اًٜٗس، شّدر ق٤ٜٝ إو٤ٕل سًٝق٦ً وين دون شٙٚػ وسّقرة ش٤٘ٚئ٦ٞ وٓ 

 ٤ُ هق ُذُقم.  حت٤ج إم أقال اًٗٙر، و٤ُٜٝ ٤ُ هق حٛقد و٤ُٜٝ
وً٘د طدد ديتقر ي٤جـ ُٗٝقم إظاق ذ اإؾام س٘قًف: إن إظاق  - 3

ق٤ٌرة قـ قٚؿ اخػ واًن واحًـ واًٌ٘ح، وًف ىقاقده اًتل حدده٤ اًقطل ًتٜٔٞؿ 
ط٤ٞة اإ٤ًٟن وحديد قاىتف سٖػه قغ ٟحق ح٘ؼ ا٤ًٖي٦ ُـ وضقده ذ هذا ا٤ًٕم 

 . ( 3) قغ أيٛؾ وضف 
 ثاكقا: أمقة اأخاق

إه٤ وؾ٦ٚٞ ًٜج٤ح اإ٤ًٟن ذ اح٤ٞة: و٤إ٤ًٟن دء اخٚؼ اًذي يٕتدي  - 1
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قغ أُقال ا٤ًٜس وأًٟٗٝؿ وأقراوٝؿ، و٤ٟف يٙقن ٌُٖقو٤ سل ا٤ًٜس، وا يث٘قن  
سف، وٓ يت٤ُٕٚقن ُٕف، و٤إ٤ًٟن اعخ٤دع ا٤ًِٖش ٓ سد أن يِٜٙػ أُره ذ يقم ٤ُ، 

 وُٝا يٙـ قٜد أُرئ ُـ ظ٦٘ٞٚوىد ى٤ل ا٤ًِقر: 
. و٢ذا اِٟٙػ  ( 1)  وإن ظ٤ه٤ خٗك قغ ا٤ًٜس شٕٚؿ                                         

هِف وظداقف و٤ٕٞى٥ سٕدم اًت٤ُٕؾ ُٕف ي٥ًٌٞٓ٤ واًت٤ضر أو وّٚف ُـ قٛٚف إذا 
 ي٤ن ق٤ُا وهٙذا. 

د واجاق٦، و٤ًتحك آًتزام س٤ٕظاق ح٘ؼ ا٤ًًٕدة ذ اح٤ٞة ًٚٗر - 2
س٤ْٗئؾ إظاق ود٥ٜ رذائ٤ٝٚ ح٘ؼ ا٤ًًٕدة ًٚٗرد، وأي٤ْ شتح٘ؼ ا٤ًًٕدة 
ًٚجاق٦ اًتل شت٤ُٕؾ وٞا س٤ٜٝٞ س٤ْٗئؾ إظاق ٌُتٕدة قـ رذائ٤ٝٚ م٤ ي١دي إم 
اًتآظل واعح٦ٌ واًت٤ٕون سل أوراد اعجتٛع،واًت٤ٕيش ذ أُـ واؾت٘رار، وإذا 

ت اًنور وإًداوة وا٤ًٌْٖء سل أوراد اعجتٛع م٤ ي١دي إم و٘دت إظاق اٟتن
 شٗٙؽ اعجتٛع واًٍاع قغ اع٤ًّح م٤ ي١دي إم آه٤ٞر واًد٤ُر.

إظاق شٕٛؾ قغ هذي٥ اًٜٗس وشٓٝػه٤ ُـ أص٤م واًنور، وش٦ٜٞٛ  - 3
وظ٤رض٤ٞ، اخػ و٤ٝٞ، وُتك ٤ُ شؿ هذي٥ اًٜٗس اؾت٤٘م ؾٚقك اًٗرد داظ٤ٞٚ 

وصاح أظاق اًٗرد دًٞؾ قغ صاح قٛٚف وؾقء ظٚ٘ف د٦ًٓ قغ و٤ًد قٛٚف، 
 وًٚقك اإ٤ًٟن ُقاوؼ ع٤ هق ًُت٘ر ذ ًٟٗف.

ـْ َزَي٤َه٤ ) إن إظاق أؾ٤س اًٗاح واًٜج٤ح، ى٤ل ش٤ٕم: - 4 َُ ََٚح  ( 9َىْد َأْو
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ـْ َدَؾ٤َه٤   َُ ـْ َشَزَيك ) َىدْ  ، وىقًف ش٤ٕم:    (1 )َوَىْد َظ٤َب  َُ ََٚح  ( َوَذَيَر اْؾَؿ َرِسِف 14َأْو
َغ  َّ  ، واًتزي٦ٞ شٕٜل هذي٥ اًٜٗس ف٤هرا وس٤ـ٤ٜ.   (2 )َو

وًٞس هذا اًٗاح ُّ٘قر و٘ط قغ إوراد، سؾ أٟف يِٛؾ اعجت٤ٕٛت اع٦ًٛٚ 
وهػ اع٦ًٛٚ، و٤ٕظاق أؾ٤س ٤ًٌٜء اعجت٤ٕٛت اإ٦ٟٞ٤ًٟ، وهذا ٤ُ شِٝد سف 

ِ ) أي٤ت اًٙري٦ٛ ذ ىقًف ش٤ٕم:  ٍْ َٕ ًْ ل ُظْنٍ )1َوا ِٗ ًَ ٤َن  ًَ ْٟ ـَ 2( إَِن اْإِ ِذي ًَ َٓ ا ( إِ
 ِٛ ُٜقا َوَق َُ ْؼِ )َآ َّ ٤ِح٤َِت َوَشَقاَصْقا س٤ِْحَِؼ َوَشَقاَصْقا س٤ًِ َّ  .   (3 ) (3ُٚقا اً
إظاق هل أؾ٤س س٤٘ء إُؿ، وؾ٥ٌ هْت٤ٝ و٦ُٕ٤ إذا ى٧ُ٤ قغ  - 5

إؾس إظاى٦ٞ،شٜتن و٤ٝٞ إًدا٦ً واع٤ًواة ويٌّح أس٤ٜؤه٤ ظػ ضٜقد ه٤ 
٤ٕظاق هل اع١ذ قغ س٤٘ء ا٦ُٕ أو يٕٛٚقن س٢ظاص ٤ًٌ٘ئ٤ٝ واح٤ٗظ ق٤ٝٞٚ، و

 اه٤ٞره٤ يا ى٤ل ا٤ًِقر أمد ؿقىل: 
ــ    ــا  بقٔـــ ــاق مـــ ــه اأخـــ ــا اأمـــ  إمـــ

 4(3) فــــمٌ ٍــــه قٍبــــ  أخاقَــــه قٍبــــْا   

   
 : أي٤ْ وى٤ل

ــه ٕـفـــــّإقا أصـــــٔو القـــــْو    أخاقَـــ

ــْٓا     ــا ّعـــ ــَٔه مل ـــ ــلقه علـــ  (5) فـــ
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 امبحث الثاىٕ 
 مفَْو العنل ّأخاقٔاتُ

احدي٨ قـ أظاق إًٛؾ ٟت٤ٜول سٕض اع٤ٕي اًٖٚقي٦، واع٤ٗهٞؿ ىٌؾ 
آصٓاط٦ٞ ًتٙقن إو٤ءات ي٤ؿ٦ٗ قٜد احدي٨ قـ أظاق إًٛؾ، ًذا 
ؾُٜٕرف إًٛؾ ذ ا٦ًٖٚ وآصٓاح وٟتٕرف قغ ُٗٝقم إًٛؾ ُـ ُٜٔقر 

ُٟٕرف اع٤ٗهٞؿ اعت٦ّٚ سف ُثؾ اع٦ٜٝ، واًقف٦ٗٞ، واحرو٦ .  إؾاُل يا 
 ا: تعريف العؿلأو

 العؿل ي الؾغة:
إًٛؾ ٦ًٖ: ٠ُظقذ ُـ قٛؾ قٛا إذا وٕؾ وٕا قـ ىّد، وي٠ي سٕٜٛك 
اع٦ٜٝ وا٦ًّٕٜ، واجٛع أقال، وإًٛؾ قغ اًّدى٦: إًًل ذ م٤ٕٝ، 
وا٤ًُٕؾ ُـ يٕٛؾ ذ ٦ُٜٝ أو ص٦ٕٜ، وا٤ًُٕؾ هق اًذي يتقم أُقر اًرضؾ ذ 

 . ( 1) ٚذي يًتخرج اًزي٤ة ق٤ُؾ ٤ًُف وُٚٙف وقٛٚف، وُٜف ىٞؾ ً
 . ( 2) إًٛؾ: اع٦ٜٝ وإًٗؾ، واجٛع أقال 

 العؿل ي ااصطاح:
إًٛؾ هق ا٤ًِٜط اجًٛل أو إً٘ك اًذي ي٘قم سف اإ٤ًٟن هدف 
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ذ ١ُؾ٦ً طٙق٦ُٞ أو قٛا ذ  اإٟت٤ج. وسذًؽ ىد يٙقن هذا ا٤ًِٜط قٛاً  
 . ( 1) ٟت٤ضل ١ُؾ٦ً ظ٤ص٦ أو ذ طرو٦ أو ذ أي ج٤ل إ

وهذا اعٗٝقم اًِٛقز ًٚٗظ إًٛؾ واؾع اًد٦ًٓ وشدظؾ وٞف ٤ُٗهٞؿ 
 أ٤ًٗظ قديدة، ي٤حرو٦، واع٦ٜٝ، واًقف٦ٗٞ .

هق يؾ قٛؾ ٤ُدي أو "وُـ شٕري٤ٗت إًٛؾ ذ آصٓاح اًنقل: 
 . ( 2)  "ُٕٜقي أو ١ًُػ ُٜٝا ٤ُٕ، يٜٗع ا٤ًٜس ذ اًد٤ٟٞ وأظرة

وهق يؾ ٤ِٟط إ٤ًٟي ُّ٘قد وُت٘قم ي٘قم سف اًٗرد سققل واظت٤ٞر      
طر هدف إم إٟت٤ج ىٞؿ ٤ُدي٦ وروط٦ٞ شًٝؿ س٢صراء اح٤ٞة اإ٦ٟٞ٤ًٟ ورىل اًٜقع 

 . ( 3) اإ٤ًٟي 
 ادفـة ي الؾغة:

اع٦ٜٝ: إًٛؾ وإًٛؾ حت٤ج إم ظؼة و٤ُٝرة وطذق سٛارؾتف)اعٕجؿ 
 (.891، صاًقؾٞط، اجزء اًث٤ي

 ادفـة ي ااصطاح:
وٝل قٛؾ يِٖٚف ا٤ًُٕؾ سٕد أن يتٚ٘ك دراؾ٦ ٟٔري٦ ي٤و٦ٞ وشدري٤ٌ ق٤ٞٚٛ 
ـقيا ذ ُرايز أو ُدارس أو ض٤ُٕ٤ت، و٤ع٦ٜٝ شت٥ٚٓ جٛقق٦ ُـ اع٤ٝرات 
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 . ( 1) واع٤ٕرف أًٜري٦ واً٘قاقد اًتل شٜٔؿ إًٛؾ ه٤  
 الوضقػة ي الؾغة:

 . ( 2) قٛؾ أو ـ٤ٕم أو رزق وهػ ذًؽ ذ زُـ ُٕل اًقف٦ٗٞ. ٤ُ ي٘در ُـ 
 الوضقػة ي ااصطاح:

وٝل إًٛؾ اًذي ي٘قم سف ؿخص يٕٛؾ ذ ١ُؾ٦ً طٙق٦ُٞ أو ذي٦ 
ظ٤ص٦ ذ ج٤ٓت إًٛؾ اًٙت٤ي أو إًٛؾ اإداري، و٤عقفػ هق ق٤ُؾ 
طٙقُل أو ق٤ُؾ ذ ذي٦ ظ٤ص٦، أٟف يٕٛؾ ح٤ًب هػه دائا، ويٜت٩ أؿ٤ٞء 

 . ( 3) ٤ًّح اع١ؾ٦ً اًتل يٕٛؾ ه٤ ً
 احرفة ي الؾغة:

)احرو٦(: وؾ٦ٚٞ ا٥ًًٙ ُـ زراق٦ وص٤ٜق٦ ود٤رة وهػه٤. وي٤٘ل: 
 طروُتف أن يٕٗؾ يذا.

 .  ( 4) ٕهٚف: ايت٥ً. وٝق حؽف  -)اطؽف(: أخذ طرو٦. و
 احرفة ي ااصطاح:

احرو٦ هل قٛؾ ه٤ًٌ٤ ٤ُ يٙقن يدوي٤ يارؾف ا٤ًُٕؾ إ٤ُ ذ ورؿ٦ يٛت٤ٝٙٚ 
هق أو ذ ورؿ٦ يٛت٤ٝٙٚ ؿخص آظر أو ١ُؾ٦ً أو ذي٦، ويارس إًٛؾ 
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 . ( 1) احرذ ه٤ًٌ٤ دون ط٤ض٦ إم إقداد ًٌُؼ  
 ثاكقا: أخاققات العؿل ي ااصطاح

 ه٤ٜك قدة شٕري٤ٗت ٕظاى٤ٞت إًٛؾ ٟذير ٤ُٜٝ:
ًًٚٚقك اعٓٚقب ٕوراد اع٦ٜٝ  ٤ً ع٤ٌدئ واع٤ٕيػ اًتل شٕد ُرضٕهل ا

 . ( 2) اًقاطدة واًتل يٕتٛد ق٤ٝٞٚ اعجتٛع ذ ش٘ٞٞؿ أدائٝؿ إض٤س٤ أو ؾ٤ٌٚ 
وهل جٛقق٦ ق٦ُ٤ ُـ اعٕت٘دات واً٘ٞؿ واع٤ٌدئ اًتل حٙؿ ؾٚقك اًٗرد 

ء، طال أو ذ اخ٤ذ اً٘رارات ومٞٞز سل ٤ُ هق صقاب أو ظ٠ٓ، ضٞد أو د
 . ( 3) طرام 

إظاق اع٦ٜٞٝ: هل اع٤ٌدئ واع٤ٕيػ اًتل شٕتؼ أؾ٤ؾ٤ ًًٚقك أوراد اع٦ٜٝ 
 . ( 4) اعًتح٦ٌ واًتل يتٕٝد أوراد اع٦ٜٝ س٤ًتزا٤ُٝ 
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 امبحث الثالث 
 أٍنٔ٘ العنل ّملاىتُ ي اإساو

ًٕٚٛؾ ذ اإؾام ٦ٟ٤ُٙ يٌػة وُٜز٦ً رو٦ٕٞ، و٤إؾام جد إًٛؾ وروع ُـ 
ىدره، وإًٛؾ هق اًقؾ٦ٚٞ ا٦ًٌٕٞٞٓ ٓيت٤ًب اًرزق، وهق ق٤ٌدة يت٘رب ه٤ إًٌد 
إم رسف، ويدرك ا٤ًُٕؾ ُـ ظاًف إضر إًٔٞؿ ُـ اه ش٤ٕم وي٤ًهؿ سف ذ ح٘ٞؼ 

 اًت٦ٜٞٛ آىت٤ّدي٦ ُٕتف. 
 اهر طديدة أمفا ما يظ:ولذلك مظ

: إن اإؾام طرص قغ طض ا٤ًٜس وطثٝؿ قغ إًٛؾ وإًًل ذ ـ٥ٚ أوا
ًٓ  ى٤ل ش٤ٕم: ذ يثػ ُـ اًّٜقص اً٘رآ٦ٟٞ اًرزق،  ق ًُ َْرَض َذ ْٕ ُؿ ا ُٙ ًَ َؾ  َٕ ِذي َض ًَ ُهَق ا

قُر  ُِ ِْٞف اًُٜ ًَ ـْ ِرْزِىِف َوإِ ُِ ُٚقا  ٤ َوُي َٝ ٤َٜيٌِِ َُ قا ِذ  ُِ ُْ ُٚقا  وى٤ل ش٤ٕم:    (1 )َو٤ َٛ َوُىِؾ اْق
ُٜقَن  ُِ ُف َواع١ُْْ ًُ ْؿ َوَرُؾق ُٙ َٚ َٛ ى اهَُ َق َػَ ًَ َاُة  وى٤ل ش٤ٕم: ،   (2 )َو َّ ٧َِٞ اً ِْ َو٢َِذا ُى

ُِٚحق ْٗ ْؿ ُش ُٙ َٚ َٕ ًَ ِؾ اهَِ َواْذُيُروا اهََ َيثًِػا  ْْ ـْ َو ُِ قا  ُٖ َْرِض َواْسَت ْٕ وا ِذ ا َتِنُ ْٟ  .  (3 )َن َو٤
وط٨ اًرؾقل قٚٞف اًّاة واًًام قغ إًٛؾ وا٥ًًٙ و٤٘ل صغ اه قٚٞف 

٤ُ أيؾ أطد ـ٤ُ٤ٕ ىط ظػ ُـ أن ي٠يؾ ُـ قٛؾ يده، وإن ٌٟل اه داود "وؾٚؿ: 
٤ُ ي٥ً اًرضؾ ي٤ًٌ ":  وىقًف   . ( 4)  "قٚٞف اًًام ي٤ن ي٠يؾ ُـ قٛؾ يده
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ي٤ن أصح٤ب "وى٧ً٤ اًًٞدة ق٤ئ٦ِ ري اه ق٤ٜٝ:  . ( 1)  "أـ٥ٞ ُـ قٛؾ يده 
رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قال أًٟٗٝؿ، و٤ٙن يٙقن هؿ أرواح، و٘ٞؾ هؿ: ًـق 

 . ائح٦، أي أهؿ ي٤ٟقا يٕٛٚقن وجٝدون ذ إًٛؾ طتك ش٨ٌٕٜ ُٜٝؿ ر ( 2)  "اهتًٚتؿ
َوَآَظُروَن   ىقًف ش٤ٕم:ذىرن ا٤ًِرع سل إًٛؾ واج٤ٝد واقتؼ إًٛؾ ض٤ٝدا  ثاكقا:

ُٚقَن ِذ َؾٌِِٞؾ اهَِ  ٤شِ َ٘ ِؾ اهَِ َوَآَظُروَن ُي ْْ ـْ َو ُِ قَن  ُٖ ٌَْت َْرِض َي ْٕ ُسقَن ِذ ا  .  (3 )َيْيِ
و٘د ُروي أن سٕض أصح٤ب اًرؾقل قٚٞف اًّاة واًًام رأوا ؿ٤س٤ ىقي٤ 

قٚٞٝؿ اًٌٜل صغ اه قٚٞف ينع إم قٛٚف، و٤ً٘قا ًق ي٤ن هذا ذ ؾٌٞؾ اه، ورد 
ٓ ش٘قًقا هذا و٢ٟف إن ي٤ن ظرج يًٕك قغ وًده ص٤ٖرا وٝق ذ ؾٌٞؾ "وؾٚؿ س٘قًف: 

وإن ي٤ن ظرج يًٕك قغ أسقيـ ؿٞخل يٌػيـ وٝق ذ ؾٌٞؾ اه، وإن ي٤ن  اه،
يًٕك قغ ًٟٗف ي٤ٕٝٗ وٝق ذ ؾٌٞؾ اه وإن ي٤ن ظرج ري٤ًء و٤ُٗظرة وٝق ذ ؾٌٞؾ 

 . ( 4)  "ا٤ًِٓٞن
ٕن "سؾ إن قٛر سـ اخ٤ٓب يْٗؾ إًٛؾ وا٥ًًٙ قغ اج٤ٝد: ط٨ٞ ي٘قل: 

أُقت سل ؿٌٕتل رطك أرب ذ إرض أستٖل ُـ وْؾ اه أط٥ اَز ُـ أن 
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 . ( 1)  "أىتؾ ج٤هدا ذ ؾٌٞؾ اه ش٤ٕم 
ا٤ٌٟٕٞء واًرؾؾ ُع قٚق ٤ُٟٙتٝؿ وا٤ِٖٟهؿ س٤ًدققة ام اه ش٤ٕم،  ثالثا:

ـَ  ٝٝؿ اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕز از إًٛؾ، ي٘قل ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم: وض ُِ ََٚؽ  ٌْ ٤َٜ َى ْٚ ٤ َأْرَؾ َُ َو
ٍض وِْت٦ًَٜ  ْٕ ٌَ ْؿ ًِ ُٙ َْ ْٕ ٤َٜ َس ْٚ َٕ َْؾَقاِق َوَض ْٕ قَن ِذ ا ُِ ْٛ ٤َم َوَي َٕ َٓ ُٚقَن اً ٠َُْٞي ًَ َٓ إَِهُْؿ   اعُْْرَؾَِٚل إِ

ًػا  ِّ وَن َوَي٤َن َرُسَؽ َس ِؼُ ّْ ي٘قل اسـ يثػ ذ شًٗػ أي٦: ي٘قل ش٤ٌرك وش٤ٕم    (2 )َأَش
خؼا قـ مٞع ُـ سٕثٝؿ ُـ اًرؾؾ اعت٘دُل: أهؿ ي٤ٟقا ي٠يٚقن ا٤ًٕٓم وحت٤ضقن 
إم اًتٖذي٦، ويِٛقن ذ إؾقاق ًٚت٥ًٙ واًتج٤رة، وًٞس ذًؽ س٤ٜٛف ح٤هؿ 

 . ( 3) وٌُّٜٝؿ 
ُف  وى٤ل ش٤ٕم:  ًَ  ٤َٜ ًَ ْػَ َوَأ َٓ ُف َواً َٕ َُ ٤ٌَُل َأِوِي  ًا َي٤ ِض ْْ ٤َٜ َو ُِ ٤َْٜٞ َداُووَد  ْد َآَش َ٘ ًَ َو

ُٚقَن 11اْحَِديَد ) َٛ ْٕ ُٚقا َص٤ِح٤ً إِِي سَِا َش َٛ ِد َواْق ٤ٍت َوَىِدْر ِذ اًَنْ َٖ ْؾ َؾ٤سِ َٛ ( َأِن اْق
ٌػ ) ِّ سف قغ قٌده ورؾقًف داود قٚٞف اًّاة  ،خؼ اه ش٤ٕم قا أٟٕؿ   (4 )( 11َس

واًًام م٤ آش٤ه ُـ اًْٗؾ اعٌل وىقًف ش٤ٕم )وأ٤ًٜ ًف احديد( ى٤ل احًـ اًٌٍي 
وىت٤ده وإقٛش وهػهؿ ي٤ن ٓ حت٤ج أن يدظٚف ٤ٟرا وٓ ييسف سٛٓرى٦، سؾ ي٤ن 

وع ى٤ل يٗتٚف سٞده ُثؾ اخٞقط، وهذا ى٤ل ش٤ٕم: )أن اقٛؾ ؾ٤س٤ٖت( وهل اًدر
،وىقًف  ( 5) ىت٤ده، وهق أول ُـ ق٤ٝٚٛ ُـ اخٚؼ، وإٟا ي٧ٟ٤ ىٌؾ ذًؽ ص٤ٗئح 
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ش٤ٕم)وىدر ذ اًند( ى٤ل ىت٤دة: ي٧ٟ٤ اًدروع ىٌٚف ص٤ٗئح ص٤٘ٓ: وٚذًؽ أُر هق  
 . ( 1) س٤ًت٘دير وٞا جٛع ُـ اخ٦ٗ واح٦ٟ٤ّ 

ـْ َح٤َِري وىقًف ش٤ٕم:  ُِ ٤ُء  َِ ٤ َي َُ ُف  ًَ ُٚقَن  َٛ ْٕ ٤ٍن َي٤ْجََقاِب َوُىُدوٍر َي َٗ ٥َ َوَم٤َصَِٞؾ َوِض
قُر ) ُٙ َِ ٤ٌَِدَي اً ـْ ِق ُِ ًرا َوَىٌِٚٞؾ  ْٙ ُٚقا َآَل َداُووَد ُؿ َٛ ٤ٍَٞت اْق  .  (2 )( 13َراِؾ

وي٤ٟقا يٕٛٚقن ذ طرف خت٦ٗٚ، وىد ي٤ن آدم طراص٤، وإسراهٞؿ سزازا، وٟقط٤ 
دريس، وي٤ن ُقؾك راق٤ٞ، وأظؼ ٟج٤را ويذا زيري٤، يا ي٤ن ً٘ان ظ٤ٞـ٤ ويذا إ

ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم قـ داود قٚٞف اًًام وقٚٞٝؿ م٤ٕٞ أوْؾ اًّاة وأشؿ اًتًٚٞؿ أٟف 
ي٤ن يّٜع اًدروع،  وىد أظؼ ٤ٌٜٟٞٞ حٛد صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أٟف ي٤ن يٕٛؾ سرقل 

؟، ٤ُ س٨ٕ اه ٤ٌٟٞ إٓ رقل اًٖٜؿ، و٤٘ل أصح٤سف: وأ٧ٟ"ط٨ٞ ي٘قل:   ( 3) إه٤ٜم 
، يا ي٤ن صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  ( 4)  "ى٤ل: ٟٕؿ ي٧ٜ أرق٤ه٤ قغ ىراريط ٕهؾ ٦ُٙ

 خرج إم ا٤ًِم ًإد٤ر سال ظدج٦ ري اه ش٤ٕم ق٤ٜٝ.

اٟف ًٞس ه٤ٜك ذ اعٗٝقم اإؾاُل ًٕٚٛؾ قٛؾ ط٘ػ أو روٞع، و٠ي  يارابعا:
قٛؾ يارؾف اعًٚؿ أو أي طرو٦ يزاوه٤ ٓ شٌٕٞف، و٘ط يِؽط ذ اإؾام أن يٙقن 
إًٛؾ ٤ٌُط٤ ُنوق٤ ويِٛؾ ذًؽ يؾ ٤ُ ي٤ٌذه اإ٤ًٟن ُـ أوضف إًٛؾ 

َي٤ َأُه٤َ ا٤ًَُٜس  وا٤ًِٜط آىت٤ّدي سٖرض ا٥ًًٙ احال ا٥ًٞٓ، ى٤ل ش٤ٕم: 
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ٌٌِل   ُُ ْؿ َقُدٌو  ُٙ ًَ ُف  َٟ ٤َِٓن إِ ْٞ َِ َُٓقاِت اً قا ُظ ُٕ َٓ َشَتٌِ ٤ًٌ َو ِٞ ـَ  ًٓ َْرِض َطَا ْٕ ُٚقا ِم٤َ ِذ ا ُي
(168 )  (1 )  :شزول ىد٤ُ قٌد يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ "، وى٤ل اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ٓ

ف وٞا وٕؾ؟ وقـ ٤ًُف ُـ أيـ ايتًٌف طتك ي٠ًل قـ قٛره وٞا أو٤ٜه؟ وقـ قٚٛ
 . ( 2)  "ووٞا أٟٗ٘ف؟ وقـ ضًٛف وٞا أساه؟ 

و٤عّ٘قد أن يٙقن إًٛؾ اًذي ي٘قم سف اإ٤ًٟن قٛا ٤ٟو٤ٕ هدف ُٜف ح٘ٞؼ 
رو٤ اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم، واحّقل قغ ىقشف وىقت ق٤ًٞف، وذ ؾٌٞؾ ش٦ٜٞٛ اعجتٛع 

 وح٘ٞؼ اخػ. 
ق٤ٜي٦ ا٤ًِرع س٤ًٕٛؾ وس٤ٞن ٤ُٟٙتف ٤ُ ذير ذ اً٘رآن  وُـ ٤ُٔهر خامسا:

اًٙريؿ ُـ شٜقع ًأقال وا٤ًّٜق٤ت، و٤ه ش٤ٕز ذير احرث واًزراق٦ ذ ىقًف 
ُرُصقَن ) ش٤ٕم:  ٤ َحْ َُ ـُ اًَزاِرُققَن )63َأَوَرَأْيُتْؿ  ْح َٟ ُف َأْم  َٟ ُتْؿ َشْزَرُقق ْٟ    (3 )( 64( َأَأ

ٌَُثقَن ) ٤٘ل ش٤ٕم: ،وذير ا٤ًٌٜء وص٤ٜقتف، و ْٕ ِؾ ِريٍع َآَي٦ً َش ُٙ ٌُْٜقَن سِ ( َوَشَتِخُذوَن 128َأَش
ُُٚدوَن ) ْؿ َخْ ُٙ َٚ َٕ ًَ ٤َِٟع  َّ َُ129 )  (4 ) . 

وذير ذ اً٘رآن إًٛؾ ًٖٚػ س٠ضر، وذًؽ ذ ى٦ّ ُقؾك قٚٞف اًًام ُع 
َِْٟٙحَؽ إِْطَدى اْسََٜتَل َه٤َشْلِ َقَغ َأْن  ش٤ٕم:  اًرضؾ ا٤ًًّح ذ ىقًف َى٤َل إِِي ُأِريُد َأْن ُأ

ََْٚٞؽ َؾَتِجُدِي  ٤ ُأِريُد َأْن َأُؿَؼ َق َُ ـْ ِقِْٜدَك َو ِٛ ا َو ٧َ َقْنً ْٛ َ َش٠ُْضَرِي َصَاِيَ ِطَج٩ٍ َو٢ِْن َأْم
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َل )  ٤ِحِ َّ ـَ اً ُِ  .   (1 )( 27إِْن َؿ٤َء اهَُ 
ٌَْحِر  ٌح٤ٟف وش٤ٕم ٦ُٜٝ اًّٞد ذ ىقًف ش٤ٕم: وذير ؾ ًْ ُْٞد ا ْؿ َص ُٙ ًَ ُأِطَؾ 

 ًَ قا اهََ ا ُ٘ ٤ َواَش ًُ ُتْؿ ُطُر ُْ ٤ ُد َُ َؼِ  ًْ ُْٞد ا ْؿ َص ُٙ ْٞ َٚ ٤ََٞرِة َوُطِرَم َق ًَ ْؿ َوًِٚ ُٙ ًَ َت٤ًق٤  َُ ُف  ُُ ٤ َٕ ـَ ِذي َو
وَن ) َنُ ِْٞف ُحْ ًَ     (2 )( 96إِ

ت ذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ُع رس٤ٝٓ س٤ٕضر، ى٤ل قٚٞف اًّاة وُـ اعٝـ اًتل ذير
٤ُ ُـ ًُٚؿ يٖرس هرؾ٤،أو يزرع زرق٤، و٠ٞيؾ ُٜف ـػ، أو إ٤ًٟن، أو "واًًام: 

 .  ( 3)  "ه٦ٛٞ، إٓ ي٤ن ًف سف صدى٦
ط٨ ا٤ًِرع اعًٚؿ قغ إًٛؾ طتك آظر ح٦ٔ ُـ ح٤ٔت ط٤ٞشف  سادسا:

ذ اعٗٝقم اإؾاُل، وهذا ٤ُ ض٤ء ذ طدي٨ اسـ  واح٤ٞة اًد٤ٟٞ، ش٠يٞد ٦ًٛٞ٘ إًٛؾ
أن ى٧ُ٤  ا٤ًًق٦ وذ  يد أطديؿ و٦ًٚٞ،  "٤ًُؽ ى٤ل: ى٤ل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 

، وا٦ًًٚٞٗ: اًّٖػة ُـ  ( 4)  "و٢ن اؾت٤ٓع أن ٓ ي٘قم طتك يٖرؾ٤ٝ وٖٚٞرؾ٤ٝ
رؾقل اًٜخؾ، وهل اًتل شًتٖرق وىت٤ ـقيا طتك شثٛر، وس٤ًرهؿ ُـ ذًؽ أُر اً

 صغ اه قٚٞف وؾٚؿ سٖرؾ٤ٝ سٍف أًٜر قـ اًٜتٞج٦.
وطذر اإؾام اعًٚؿ ُـ ا٦ً٤ًٌٓ واًٚجقء ام اًتًقل وهل اًرؾقل صغ      

ٓ "اه قٚٞف وؾٚؿ قـ اع٦ً٠ً، وؿ٤ٌٝٝ ش٤ٌِٝٞ ُروق٤ و٤٘ل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 
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.)ُزق٦ حؿ(:  ( 1)  "ؿشزال اع٦ً٠ً س٠طديؿ طتك يٚ٘ك اه، وًٞس ذ وضٝف ُزق٦ ح 
أي ى٦ٕٓ، ى٤ل ا٤ً٘ي: ىٞؾ ٤ُٜٕه ي٠ي يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ ذًٞا ٓ وضف ًف قٜد اه، وىٞؾ 
هق قغ ف٤هره وٞحن ووضٝف قٔؿ ٓ حؿ وٞف ق٘قس٦ ًف وقا٦ُ ًف سذٌٟف طل ـ٥ٚ 

 . ( 2) وؾ٠ل سقضٝف 
، واًٞد ا٤ًٕٞٚ: أي اًتل شٕٓل  ( 3)  "اًٞد ا٤ًٕٞٚ ظػ ُـ اًٞد اًًٗغ ":  وى٤ل 

 اًّدى٦ قـ ؾ٦ٕ وهٜك، واًٞد اًًٗغ: أي اًتل ش٠ظذ شًقٓ قـ و٘ر وط٤ض٦. 
ويقضف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ اعًٚؿ ا٤ً٘در قغ ا٥ًًٙ ام إًٛؾ سدٓ ُـ 

ٕن حت٥ٓ أطديؿ طز٦ُ قغ فٝره ظػ ُـ "اًتًقل س٘قًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
 . ( 4)  "و يٜٕٛفأن ي٠ًل أطدا وٕٞٓٞف أ

وٝذه اًّٜقص اًٌٜقي٦ شٜٝك اعًٚؿ ُـ أن يٕٞش ق٦ً٤ قغ أظريـ، وٕٚٞف أن 
يٌح٨ قـ قٛؾ يٙٗٞف ذل اح٤ض٦ وؾ١ال ا٤ًٜس، وآ خٚد ام ا٦ً٤ًٌٓ واًًٙؾ 

اًٚٝؿ اي أققذ "وٞي ًٟٗف وجتٕٛف، وي٤ن اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ي٘قل: 
و٦ً٤ًٌٓ٤ ُدق٤ة ًٚٗ٘ر وؾ٘قط اعرؤة، وٝل شٚحؼ  ، ( 5)  "سؽ ُـ إًجز واًًٙؾ
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س٤عجتٛع أرار اىت٤ّدي٦ واضتاق٦ٞ، و٤ٌٝ شتجٛد ا٤ًٓى٤ت وشتقىػ احري٦  
آىت٤ّدي٦ م٤ يٕقد س٤خ٤ًرة قغ اعجتٛع واجاق٦ اإؾا٦ُٞ. وقغ إًٌد اعًٚؿ 

ًق أٟٙؿ " حًـ اًتقيؾ قغ اه، وذ ذًؽ ي٘قل اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: أن
  ( 1)  "شقيٚتؿ  قغ اه طؼ شقيٚف، ًرزىٙؿ يا يرزق آًػ، شٖدو م٤ص٤، وشروح س٤ٟ٤ٓ

 م٤ص٤: ض٤ٞق٤، أي خرج ذ ا٤ًٌّح ا٤ًٌير وهل ض٤ئ٦ٕ.
 وس٤ٟ٤ٓ: أي شرضع وهل متٚئ٦ آًٌقن وآضقاف.

وي٤ن اًًٚػ ا٤ًًّح ُـ اًّح٤س٦ واًت٤سٕل ي١يدون قغ أم٦ٞ إًٛؾ وشقىػه 
 وح٘ػ اًًٙؾ. 
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 ٕــاىـل الثــالفص
 اوـــاإس ي  ل ــاق العنــأخ
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 الفصل الثاىٕ 
 أخاق العنل ي اإساو

 مفقد:
ٟٔرا ٕم٦ٞ أظاق إًٛؾ وأصره٤ قغ إًٛؾ، ؾٜ٘قم ذ هذا اًّٗؾ س٢سراز      

أظاق إًٛؾ ُـ ش٤ًٕٞؿ دي٤ٜٜ اإؾاُل، وٕغ اًٗرد اعًٚؿ أن يتخٚؼ س٤ٕظاق 
وإًٛؾ ذ اإؾام يرشٌط اإؾا٦ُٞ ذ يؾ ؿ١ون ط٤ٞشف وُـ ذًؽ: أص٤ٜء إًٛؾ، 

أظاق إًٛؾ ذ اإؾام، وٗل اح٦٘ٞ٘ قـ  وقٜد٤ُ ٟتحدثوص٤٘ٞ، س٤ٕظاق ارش٤ٌـ٤ 
 أ٤ٜٟ ٟتحدث قـ إظاق اإؾا٦ُٞ اًتل ج٥ أن يتّػ ه٤ اعًٚؿ أيٜا ي٤ن . 

وأظاق إًٛؾ، يّ٘د ه٤ إظاق اًتل ج٥ شقاوره٤ ذ ا٤ًُٕؾ ورب إًٛؾ 
قغ طد ؾقاء. وًٙل يًتٓٞع ا٤ًُٕؾ ا٤ًٞ٘م س١ًٛوًٞتف وواض٤ٌت قٛٚف ٓسد أن 

أظاق إًٛؾ اعٗؽض أن يتحغ ه٤، وٕغ ا٤ًُٕؾ آًتزام س٤ٕظاق يٕرف 
اإؾا٦ُٞ قٛق٤ُ، وإظاق ا٦ُ٤ًٕ إؾ٤ؾ٦ٞ اًتل ٓسد ُـ شقاوره٤ ذ أي ٦ُٜٝ 

 وأي ق٤ُؾ، ُٝا ي٧ٟ٤ درضتف و٤ُٟٙتف، وس٤ٕظاق اعخت٦ّ س٦ٜٝٛ ٦ُٜٕٞ .
ا٤ًُٕؾ ط٘قىف  يا ج٥ قغ ص٤ط٥ إًٛؾ آًتزام س٠ظاق إًٛؾ س٢ق٤ٓء

ي٦ُٚ٤، وقدم شٙٚٞٗف سا ٓ يٓٞؼ، وإق٤ٓؤه أضره سٕد آٟت٤ٝء ُـ أداء قٛٚف، وإًٗق 
 واًّٗح قٜف ذ ط٦ً٤ اًتّ٘ػ أو اخ٠ٓ ذ إًٛؾ ُـ هػ ىّد.

 وي٠ي هذا اًّٗؾ اًذي ٟتٙٚؿ وٞف قـ أظاق إًٛؾ ذ ٌُحثل:
 اعٌح٨ إول: إظاق اعٓٚقس٦ ذ ا٤ًُٕؾ .

 اًث٤ي: إظاق اعٓٚقس٦ ذ رب إًٛؾ . اعٌح٨
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 امبحث اأّل 
 اأخاق الي جو أٌ تتْفر ي العامل

ً٘د ض٤ء اإؾام س٤ًٕديد ُـ اً٘ٞؿ إظاى٦ٞ اًتل يٌٜٖل قغ ا٤ًُٕؾ آًتزام ه٤ 
قٜد أداء قٛٚف، وٟت٤ٜول ذ هذا اعٌح٨ أظاق إًٛؾ ا٦ُ٤ًٕ إؾ٤ؾ٦ٞ، وهل أرسع 

درضتف ي٧ٟ٤ د ُـ شقاوره٤ ذ ص٤ط٥ أي قٛؾ و٦ُٜٝ أي٤ ص٤ٗت ظ٦ٞ٘ٚ ٓس
 . ( ا٦ٟ٤ُٕ، واً٘قة، واحٗظ، وإًٚؿ و٤ُٟٙتف وهل: )

 أوا: خؾق اأماكة
 تعريف اأماكة:

ا٦ٟ٤ُٕ ظٚؼ ص٤س٧ ذ اًٜٗس يٕػ سف اإ٤ًٟن قا ًٞس ًف سف طؼ، وإن ه٠ٞت ًف 
، وي١دي سف ٤ُ قٚٞف أو ا٤ًٜسقرو٦ ًإدا٦ٟ قٜد فروف إًدوان قٚٞف دون أن يٙقن 

 ( 1) ًإدا٦ٟ قٜد ا٤ًٜس اؾت٤ٓع أن هْٛف دون أن يٙقن قرو٦ ًديف ُـ طؼ ًٖػه، وإن 
وا٦ٟ٤ُٕ ُـ أهؿ إظاق اإؾا٦ُٞ اًتل ج٥ أن يٚتزم ه٤ ا٤ًُٕؾ، وًث٤ٝٚ٘ 

٤َٟ أس٧ اًًٛقات وإرض واج٤ٌل أن ح٤ٜٝٚٛ، وم٤ٝٚ اإ٤ًٟن، يا ى٤ل ش٤ٕم:   إِ
 ٤ َٝ ْٜ ُِ ـَ  ْ٘ َٗ ٤ َوَأْؿ َٝ َٜ ْٚ ِٛ ٤ٌَِل َو٠ََسْلَ َأْن َحْ َْرِض َواْجِ ْٕ َاَواِت َوا ًَ ٦َ َقَغ اً َٟ ٤ َُ َ ْٕ َقَرْو٤َٜ ا

( ًٓ ق ُٝ ٤ َض ًُ ق ُٚ ُف َي٤َن َف َٟ ٤ُن إِ ًَ ْٟ ٤ اْإِ َٝ َٚ ،ي٘قل اً٘رـٌل ذ شًٗػ هذه    (2 )( 72َوَمَ
أي٦: ا٦ٟ٤ُٕ شٕؿ مٞع وف٤ئػ اًديـ قغ اًّحٞح ُـ إىقال، وهق ىقل 

ـَ ُهْؿ  . يا وصػ اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ه٤ اع١ُٜل ذ ىقًف ش٤ٕم:  ( 3) اجٛٝقر  ِذي ًَ َوا
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ِدِهْؿ َراُققَن )  ْٝ ٤َِٟهِْؿ َوَق ٤ َُ َ ِٕ8)   (1 ) . 
ذ  د قغ أم٦ٞ ظٚؼ ا٦ٟ٤ُٕ ذ ا٤ًُٕؾ ذ ُقاوع يثػة ٤ُٜٝ:واً٘رآن اًٙريؿ ي١ي

ُل  ىقًف ش٤ٕم:  ُِ َ ْٕ ِقُي ا َ٘ ًْ ـِ اْؾَت٠َْضْرَت ا َُ ٤ َي٤ َأَس٧ِ اْؾَت٠ِْضْرُه إَِن َظْػَ  ٧ْ إِْطَداُمَ ًَ َى٤
(26)   (2 )  :وىقًف ش٤ٕم .  ََُٟقا اه َٓ َخُق ُٜقا  َُ ـَ َآ ِذي ًَ ُٟقا َي٤ َأُه٤َ ا َواًَرُؾقَل َوَخُق

قَن ) ُٛ َٚ ْٕ ُتْؿ َش ْٟ ْؿ َوَأ ُٙ ٤شِ َٟ ٤ َُ  .   (3 ) (27َأ
٤)  وىقًف ش٤ٕم: َٝ ٤َِٟت إَِم َأْهِٚ ٤ َُ َ ْٕ ُرُيْؿ َأْن ُش١َُدوا ا ُُ ، ي٘قل    (4 )( 58إَِن اهََ َي٠ْ

إًقد ذ شًٗػ هذه أي٦، أن هذا ظ٤ٓب ًقٓة إُقر أن ي٘قُقا سرق٤ي٦ اًرق٦ٞ 
 ( 5) ومٚٝؿ قغ ُقض٥ اًديـ واًني٦ٕ، وقدوا ُـ ذًؽ شق٦ًٞ اع٤ٜص٥ ًُتح٤ٝٞ٘ 

ٓ إيان عـ ٓ ". واًرؾقل قٚٞف اًّاة واًًام ي١يد قغ أم٦ٞ ا٦ٟ٤ُٕ س٘قًف: 
أد ا٦ٟ٤ُٕ إم ُـ ائتٜٛؽ "طًـ.وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: طدي٨  ( 6)  "أ٦ٟ٤ُ ًف

 . ( 7)  "وٓ خـ ُـ ظ٤ٟؽ
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

≪≫٠



   
 34                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 وا٦ٟ٤ُٕ ذ ٟٔر اإؾام واؾ٦ٕ اًد٦ًٓ، وه٤ ٤ُٕي قديدة ٤ُٜٝ: 
ؿٕقر اعرء اعًٚؿ س١ًٛوًٞتف قـ يؾ أُر يقيؾ إًٞف، وإدرايف اج٤زم س٠ٟف 

)ا٤ًُٕؾ(، ً٘قل اًرؾقل صغ اه  ١ًُول قٜف أ٤ُم اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم، ويدظؾ وٞف
أٓ يٚٙؿ راع ويٚٙؿ ١ًُول قـ رقٞتف و٤إ٤ُم اًذي قغ ا٤ًٜس  "قٚٞف وؾٚؿ: 

راع وهق ًُئقل قـ رقٞتف واًرضؾ راع قغ أهؾ سٞتف وهق ًُئقل قـ رقٞتف واعرأة 
راق٦ٞ قغ أهؾ س٧ٞ زوض٤ٝ ووًده وهل ًُئق٦ً قٜٝؿ وقٌد اًرضؾ راع قغ ٤ُل 

 . ( 1 ) "ؾٞده وهق ًُئقل قٜف أٓ وٙٚٙؿ راع ويٚٙؿ ًُئقل قـ رقٞتف
وُـ ٤ُٕي ا٦ٟ٤ُٕ أن حرص ا٤ًُٕؾ قغ أداء واض٤ٌت قٛٚف ي٦ُٚ٤، ذ أي ج٤ل 

٤ٝ وُٞـ ج٤ٓت إًٛؾ، وطٗظ ٤ُ اؤمـ قٚٞف ُـ ط٘قق أظريـ، وقدم اًتٗريط 
 واًت٤ٝون س٠ِه٤.

وُـ ٤ٟٝٞ٤ُٕ قدم إؾ٤ٜد إقال واع٤ٜص٥ إٓ عـ يًتح٤ٝ٘ ٤ًٗٙءشف 
 قٜف أٟف ى٤ل: ى٧ٚ: ي٤ رؾقل اه أٓ شًتٕٜٛٚل؟ ى٤ل: و٤ُٝرشف،وٕـ أي ذر ري اه

ه٤ أ٦ٟ٤ُ، وإه٤ يقم إي٤ أس٤ ذر إٟؽ وٕٞػ و"ويب سٞده قغ ٌُٜٙل، صؿ ى٤ل: 
 . ( 2)  "ا٦ُ٤ًٞ٘ ظزي وٟدا٦ُ إٓ ُـ أظذه٤ سح٤ٝ٘ وأدى اًذي قٚٞف و٤ٝٞ

و٤ٝٞ ظ٦ٟ٤ٞ وً٘د ؿدد اإؾام قغ أداء اًقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ س٘قة وأ٦ٟ٤ُ وأن اًتٗريط 
ُـ وز قغ اعًٚٛل رضا "ه ورؾقًف يا ض٤ء ذ ىقل اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 
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 . ( 1)  "وهق يرى ُـ هق أوْؾ ُٜف و٘د ظ٤ن اه ورؾقًف 
وُـ ٤ُٕي ا٦ٟ٤ُٕ قدم اؾتٖال ا٤ًُٕؾ عٌّٜف اًذي قل وٞف ًتح٘ٞؼ ٦ُٕٜٗ 

س٤ع١ؾ٦ً اًتل يٕٛٚقن ه٤  ًِخّف أو ًٖػه،ي٤ؾتخدام إًال ًأؿ٤ٞء اخ٤ص٦
ٕهراوٝؿ اًِخ٦ّٞ، ي٤ؾتخدام اًتٚٗقن ذ آش٤ّٓت اًِخ٦ّٞ، أو ا٤ًًٞرات 
ذ اًتٜ٘ات اخ٤ص٦ سف وهػه، و٤ًٕ٤ُؾ ويٞؾ قـ ص٤ط٥ إًٛؾ وٝذا ُيٕد ُـ س٤ب 
ظ٦ٟ٤ٞ ا٦ٟ٤ُٕ، وً٘د أرؿد٤ٟ اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أن ُـ ٤ُٔهر ا٤ًًٗد اًتل 

اخؼة وإًٚؿ،و٘د روى اإ٤ُم ق اًز٤ُن أن يتقم اع٤ٜص٥ أ٤ٟس ىٚٞٚ ؾقف ش٘ع آظر
إذا "اًٌخ٤ري أن رضا ؾ٠ل اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: ُتك ش٘قم ا٤ًًق٦؟ و٤٘ل ًف: 

؟ ى٤ل: إذا وؾد إُر ًٖػ ٤و٧ٕٞ ا٦ٟ٤ُٕ و٤ٟتٔر ا٤ًًق٦، و٤٘ل: ويٞػ إو٤قتٝ
 . ( 2)  "أهٚف و٤ٟتٔر ا٤ًًق٦ 

 ؼوةثاكقا: خؾق ال
شتحدد ٤ُٕم اً٘قة ذ اًٗٙر اإداري اإؾاُل س٠ُريـ: اً٘قة اع٤دي٦ أو ا٤ًٗٙءة 

 .  ( 3) اًّح٦ٞ ُـ ٤ٟط٦ٞ، واً٘قة اعٕٜقي٦ أو ا٤ًٗٙءة اع٦ٜٞٝ ُـ ٤ٟط٦ٞ أظرى 
اإؾام يدقق إم ي٤ٗي٦ إداء وإش٤٘ن إًٛؾ، وُـ اإش٤٘ن أن يٙقن ا٤ًُٕؾ 
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٧ْ  ُتخ٤ّّ ذ قٛٚف، وهق ٤ُ أؿ٤ر اًٞف اً٘رآن س٤ً٘قة يا ذ ىقًف ش٤ٕم:   ًَ َى٤
ُل ) ُِ َ ْٕ ِقُي ا َ٘ ًْ ـِ اْؾَت٠َْضْرَت ا َُ ٤ َي٤ َأَس٧ِ اْؾَت٠ِْضْرُه إَِن َظْػَ  . وأُر ه٤    (1 )( 26إِْطَداُمَ

ًْ  اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ا٤ٌٟٕٞء ذ ىقًف ش٤ٕم:  َٞك ُظِذ ا َؿ َي٤ َحْ ْٙ ٤َُْٜٞه اْحُ َقٍة َوَآَش ُ٘ َِٙت٤َب سِ
( ٤ًٞ َقٍة َواْذُيُروا  . وأُر ه٤ ش٤ٕم اع١ُٜل ى٤ل ش٤ٕم:    (2 ) (12َصٌِ ُ٘ ٤َُْٜٞيْؿ سِ ٤ َآَش َُ ُظُذوا 

قَن ) ُ٘ ْؿ َشَت ُٙ َٚ َٕ ًَ ٤ وِِٞف  َُ63 )  (3 )  وأُر اه ش٤ٕم ق٤ٌده اعًٚٛل س٤خ٤ذ اً٘قة و٤٘ل .
ٌُقَن سِِف َقُدَو اهَِ  ش٤ٕم:  ِْٞؾ ُشْرِه ـْ ِرَس٤ِط اْخَ ُِ ـْ ُىَقٍة َو ُِ ُتْؿ  ْٕ َٓ ٤ اْؾَت َُ َوَأِقُدوا َهُْؿ 

ْؿ ) ُٝ ُٛ َٚ ْٕ قَهُُؿ اهَُ َي ُٛ َٚ ْٕ َٓ َش ـْ ُدوِهِْؿ  ُِ ـَ   .   (4 ) (61َوَقُدَوُيْؿ َوَآَظِري
وق٤ًٝٙ إًجز، ا٤ًٜش٩ و٤ً٘قة أُر ُٓٚقب ذ ا٤ًُٕؾ. ويّ٘د ه٤ اجد واحزم 

قـ قدم آؾت٤ٓق٦ أو إًْػ وأوى اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ س٤ٕظذ 
اًٚٝؿ إي أققذ سؽ ُـ  "س٤ً٘قة وشرك إًجز. قٜد٤ُ ى٤ل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:

. واذا اش٘ـ ا٤ًُٕؾ قٛٚف ضٕؾ ًف اإؾام أضرا قٔٞا، ى٤ل  ( 5)  "واًًٙؾ... إًجز
خ٤زن إُل اًذي ي١دي ٤ُ أُر سف ـ٦ٌٞ ًٟٗف أطد ا"صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:

 . ( 6)  "اعتّدىل
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واإؾام ضٕؾ ُرش٦ٌ ا٤ًُٕؾ اً٘قي إُل ي٤ًٖ٤زي ذ ؾٌٞؾ اه، ى٤ل قٚٞف  
اًّاة واًًام: )ا٤ًُٕؾ س٤حؼ قغ اًّدى٦ ي٤ًٖ٤زي ذ ؾٌٞؾ اه قز وضؾ طتك 

 . ( 1) يرضع إم سٞتف( 
واً٘قة س٦ًًٌٜ٤ ٤ًُٕٚؾ ٟقق٤ن ضًدي٦، وُٕٜقي٦ . واً٘قة اجًدي٦ يّ٘د ه٤ 
اً٘درة قغ ا٤ًٞ٘م س٤ًٕٛؾ وأٓ يٙقن ا٤ًُٕؾ سف ق٤ه٦ أو ُرض يٜٕٛف ُـ ا٤ًٞ٘م 

٤ًٞ٘ٚم س٤ًٕٛؾ، سٕٛٚف. واً٘قة اعٕٜقي٦ يّ٘د ه٤ اً٘قة ا٦ًٕٞٛٚ واُتاك اع٤ٝرات اعٓٚقس٦ 
اه قٜف، أصٚح  ؾ اًذي ٓ يًتٕٓٞف، وي٤ن أسق ذر ريوُـ ٓ يٛت٤ٝٙٚ ٓ يقز إًٛ

ذ ا٦ٟ٤ُٕ واًّدق وُع ذًؽ ه٤ه اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قـ اإ٤ُرة واًقٓي٦، 
ي٤ أس٤ ذر! إي أراك و٤ٕٗٞ.  "ٕٟف رآه و٤ٕٗٞ و٤٘ل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ : ٕي ذّر 

 . ( 2)  "شقًل ٤ُل يتٞؿ وإي أط٥ ًؽ ٤ُ أط٥ ًٜٗز، ٓ ش٠ُرن قغ اصٜل، وٓ 
واً٘قة ذ ج٤ل إقال ختٚػ ُـ ج٤ل ٔظر، ي٘قل اسـ شٞٛٞف رمف اه: )واً٘قة 
ذ يؾ وٓي٦ سح٤ًٌٝ، و٤ً٘قة ذ إ٤ُرة احرب شرضع إم ؿج٤ق٦ ا٥ًٚ٘، وإم اخؼة 
س٤حروب واعخ٤دق٦ و٤ٝٞ، و٢ن احرب ظدق٦، وإم اً٘درة قغ أٟقاع اً٘ت٤ل، واً٘قة 

 احٙؿ سل ا٤ًٜس، شرضع إم إًٚؿ س٤ًٕدل اًذي دل قٚٞف اًٙت٤ب وا٦ًًٜ، وإم ذ
 . ( 3) اً٘درة قغ شٜٗٞذ إط٤ٙم( 
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إذا ي٤ن ا٤ًُٕؾ سف وٕػ ضًدي ي٤إق٤ى٦ أو وٕػ ُٕٜقي ي٦ٚ٘ اخؼة أو  
ؿدة ا٥ًْٖ، م٤ يٜٕٛف قـ أداء قٛؾ ُٕل يت٥ٚٓ اًًا٦ُ اجًدي٦ واعٕٜقي٦ وا 

اع١ُـ اً٘قي ظػ وأط٥ إم "ًٕٛؾ و٘د ى٤ل اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: يقم هذا ا
اه ُـ اع١ُـ إًْٞػ، وذ يؾ ظػ. اطرص قغ ٤ُ يٜٕٗؽ، واؾتٕـ س٤ه، وٓ 

 . ( 1)  "شٕجز ...
وي٧ٟ٤ ؾ٤ٞؾ٦ اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ذ اظت٤ٞر قاًف، أن خت٤ر ًٙؾ قٛؾ 

 ظ٤ًد سـ اًقًٞد وٓي٦ احرب ًِج٤قتف وظؼشف أو ٦ُٛٝ ص٤ط٥ اً٘قة و٤ٝٞ، وقم
س٤حروب واعخ٤دق٦ و٤ٝٞ، وي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ: ي٤ن اًٌٜل يًتٕٛؾ ظ٤ًد سـ اًقًٞد قغ 

. يا أرؾؾ قٚٞف "إن ظ٤ًدا ؾٞػ ؾٚف اه قغ اعنيل "احرب، ُٜذ أؾٚؿ، وى٤ل:
 اًّاة واًًام ٤ُٕذ اسـ ضٌؾ إم اًٞٛـ ً٘قشف ا٦ًٕٞٛٚ.

ازم سل ص٦ٗ ا٦ٟ٤ُٕ واً٘قة، وهذا اًتازم ًف أصره ذ إقال، و٤ً٘قة وه٤ٜك ش
سا أ٦ٟ٤ُ وجقر وـ٤ٖٞن، و٤ً٘قي هػ إُل ىد شٗي سف ىقشف إم ا٤ًٖٞٓن وأًٚؿ 

 وآؾتٌداد ٟٕٓدام اًقازع اًديٜل ًديف.
وا٦ٟ٤ُٕ سا ىقة وٕػ وقجز و٤ُٕل ُـ هػ ىقة ٓ ىدرة ًف قغ أداء قٛٚف، 

إذا ي٤ن ا٤ً٘ئد ٓ يًتٓٞع اًًٞٓرة قغ ُرؤوؾٞف وٓ اًت٠صػ قٚٞٝؿ، ي١دي ذًؽ إم و
 شٕٓٞؾ اًقف٤ئػ وقدم ح٘ٞؼ ٤ًُّح ا٤ًٜس.
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 ثالثا: خؾق احػظ 
شقاوره ذ ا٤ًُٕؾ ًِٖؾ  احٗظ ُـ أظاق إًٛؾ اع٦ٛٝ ذ وىت٤ٜ اح٤ر،وج٥ 

أي وف٦ٗٞ و٤ًٕ٤ُؾ ج٥ أن يٙقن ط٤ٔٞٗ قغ أهار قٛٚف، ط٤ٔٞٗ قغ إُقال اًتل 
شقوع سل يديف سحٙؿ وفٞٗتف، وٓ يًت٘ٞؿ أي قٛؾ ُٝا ي٤ن ٟققف ودرضتف إٓ 
سخٚؼ احٗظ، واٟٕداُف يٕٜل ا٤ًْٞع واخ٤ًرة، وي٘قل اًراه٥ إص٤ٝٗي 

، ًذًؽ اؾتدل يقؾػ قٚٞف اًًام  ( 1) وشٕٝد ورق٤ي٦  يًتٕٛؾ احٗظ ذ يؾ شٗ٘د
َى٤َل  قغ ضدارشف اإداري٦ س٤حٗظ وإًٚؿ، وم يًتدل سًٌٜف اًٙريؿ، و٤٘ل ش٤ٕم: 

ٌٞظ َقٌِٚٞؿ ) ِٗ َْرِض إِِي َط ْٕ ـِ ا ِٜل َقَغ َظَزاِئ ْٚ َٕ  .   (2 )( 55اْض
ٚف وًٟٗف واعراضٕل و٤ًٕ٤ُؾ احٗٞظ يتحٛؾ اع١ًو٦ًٞ، أظاى٤ٞ وق٤ٞٚٛ قـ قٛ

ذ طدود اًّاط٤ٞت اعٜٛقط٦ ًف، وٓ يٛٙـ أن شًت٘ٞؿ إقال، وٓ أن شٜٝض 
إُؿ، إٓ إذا ى٤م يؾ ق٤ُؾ أو إداري أو ُدير ، س١ًٛو٤ًٞشف، وطٗظ قٛٚف اعقيؾ 
سف، وى٤م سف قغ أطًـ وضف وهذا اعٌدأ إظاىل ا٤ًٕم سٜٞف اًٌٜل صغ اه قٚٞف 

 . ( 3)  "يٚٙؿ راع ويٚٙؿ ١ًُول قـ رقٞتف" وؾٚؿ ذ ىقًف:
 رابعا: خؾق العؾم

إًٚؿ أؾ٤س ٓ يٛٙـ آؾت٤ٜٖء قٜف ذ ج٤ل إقال اًدي٦ٜٞ واًدٟٞقي٦، وهق 
ذط أؾ٤د ًٜج٤ح إقال واجٝؾ ؾ٥ٌ رئٞز ًتدُػ إقال، وطٚقل ا٤ًًٗد 
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ُـ شق٦ًٞ اج٤هؾ ذ ذ إقال واع١ؾ٤ًت وً٘د طذر اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  
ُـ اؾتٕٛؾ رضا ُـ ق٤ّس٦، وذ شٚؽ ا٤ًّٕس٦ ُـ "ىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 

 . ( 1)  "هق أرى ه ُٜف، و٘د ظ٤ن اه، وظ٤ن اًرؾقل، وظ٤ن اع١ُٜل
وظٚؼ إًٚؿ ذ ج٤ل إقال ٟقق٤ن: إًٚؿ أًٜري، وإًٚؿ إًٛك اعٙت٥ً، 
أي أن إًٚؿ يِٛؾ اً٘درة ا٦ًٕٞٛٚ، واً٘درة ا٦ًٕٞٚٛ . وٕك ا٤ًُٕؾ أن يٕٜك 
س٤ًتخّص إًٚٛل اعتٕل قٚٞف، وقٚٞف أي٤ْ س٤ًٕٚؿ إًٛك، ًًٞتٓٞع ا٤ًٞ٘م سٕٛٚف 

 قغ أيٛؾ وضف.   
ٞع ا٤ًُٕؾ إش٤٘ن قٛٚف ووٌٓف، وإش٤٘ن إًٛؾ ُـ إُقر وس٤ًٕٚؿ واعٕرو٦ يًتٓ

اع٦ٛٝ ُـ اعٜٔقر اإؾاُل، وي٤ن اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ح٨ أصح٤سف 
واش٤ٌقف قغ إش٤٘ن إًٛؾ،وٕغ ا٤ًُٕؾ أن خت٤ر إًٛؾ اًذي ي٤ٜؾٌف ويًتٓٞع ا٤ًٞ٘م 

ـ اًقو٤ء سف قغ سف س٤ٗٙي٦ وُ٘درة، وقٚٞف أن يٕرف ُت٤ٌٚٓت إًٛؾ ًٙل يتٛٙـ ُ
أطًـ وضف، وإش٤٘ن إًٛؾ وأداؤه س٢ظاص ي١دي إز زي٤دة اإٟت٤ج م٤ ح٘ؼ اًت٦ٜٞٛ 

  واعجتٛع يٚف.لواًتٓقر ويٕقد س٤ًٗ٤ئدة قغ إًٛؾ وا٤ًُٕٚ
وم٤ ي١يد أم٦ٞ ظٚؼ إًٚؿ ذ ج٤ل إقال ٤ُ ذيره اه ش٤ٕم ذ اً٘رآن اًٙريؿ 

ِٜ  و٤٘ل ش٤ٕم:  ْٚ َٕ ٌٞظ َقٌِٚٞؿ )َى٤َل اْض ِٗ َْرِض إِِي َط ْٕ ـِ ا ،ي٘قل    (2 )( 55ل َقَغ َظَزاِئ
اً٘رـٌل: أٟف م ي٘ؾ )أي يقؾػ(إي ط٥ًٞ يريؿ، وإن ي٤ن يا ى٤ل اًٌٜل صغ اه 
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اًٙريؿ اسـ اًٙريؿ اسـ اًٙريؿ )اسـ اًٙريؿ( يقؾػ سـ يٕ٘قب سـ "قٚٞف وؾٚؿ :  
ٌٞظ َقٌِٚٞؿ "ٞح، إٟا ى٤ل:وٓ ى٤ل: إي مٞؾ ُٚ "إؾح٤ق سـ إسراهٞؿ ِٗ و٠ًه٤  "إِِي َط

٤َٟ إْسَراِهَٞؿ   ، وى٤ل ش٤ٕم: ( 1)  س٤حٗظ وإًٚؿ، ٓ س٥ًًٜ٤ واجال ٤ٌََد َواْذُيْر ِق
٤ِر ) َّ َْس ْٕ َْيِدي َوا ْٕ قَب ُأوِز ا ُ٘ ْٕ  .   (2 )( 45َوإِْؾَح٤َق َوَي

ِؿ َواهَُ ُي١ِْي  وى٤ل ش٤ٕم:  ًْ ِْٚؿ َواْجِ ِٕ ًْ ٦ً ِذ ا َٓ ًْ ْؿ َوَزاَدُه َس ُٙ ْٞ َٚ ٤ُه َق َٗ َٓ إَِن اهََ اْص
٤ُء َواهَُ َواِؾٌع َقٌِٚٞؿ ) َِ ـْ َي َُ ُف  َٙ ْٚ ُُ247 )  (3 )  ىٞؾ إن ـ٤ًقت ي٤ن دس٤ه٤، وم يٙـ .

ًقا يٞػ ي٤ٜٙٚٛ ُـ ؾٌط اًٌٜقة وٓ ُـ ؾٌط اعٚؽ، ًذًؽ سٜل إهائٞؾ أٟٙروا، وى٤
وٟحـ أطؼ ُٜف س٤عٚؽ وٟحـ ُـ ؾٌط اعٚقك وهق ًٞس يذًؽ وهق و٘ػ، واه 

 .  ( 4) ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم أظؼ أٟف اظت٤ره قٚٞٝؿ ًٕٚٛف و ً٘قشف 
وه٤ٜك شازم سل ظٚ٘ل احٗظ وإًٚؿ، وهذا اًتازم سل صٗتل احٗظ      

ُـ هػ طٗظ، يتقىع ُٜف اإم٤ل، واًتٗريط،  وإًٚؿ ًف أصره ذ إقال.و٤ًٕٚٞؿ
 ووٕػ إداء، وقدم إش٤٘ن إًٛؾ واٟج٤زه، واًتٝرب ُـ حٛؾ اع١ًو٦ًٞ. 

واحٗٞظ ُـ هػ قٚؿ، يٙقن و٤ٕٗٞ ذ قٛٚف ووٝٛف، ىٚٞؾ اخؼة، وي١دي سف 
  ذًؽ إم اًتخٌط واًتنع ذ إًٛؾ، وآش٤ٙل قغ هػه، واًِٗؾ وا٤ًًٗد.
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 اىٕامبحث الث 
 تتْفر ي رب العنل اأخاق الي جو أٌ

 أوا: تـاسب اأجر مع العؿل
إضر طؼ ٤ًُٕٚؾ ٓ ٦َُٜ وٞف، وً٘د ض٤ءت اًّٜقص اًنق٦ٞ ذ اً٘رآن اًٙريؿ 

ُٜقا  وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ستٛٙل ا٤ًُٕؾ ُـ أظذ ط٘ف ذ إضر ى٤ل ش٤ٕم:  َُ ـَ َآ ِذي ًَ َي٤ َأُه٤َ ا
قدِ  ُ٘ ُٕ ًْ ، و٤ُ يًتح٘ف ا٤ًُٕؾ ُـ أضر ًدى اج٦ٝ اًتل يٕٛؾ ه٤    (1 )( 1) َأْوُوقا س٤ِ

٤َِٟت إَِم  أ٦ٟ٤ُ ًذًؽ وٝق واض٥ إداء، وى٤ل ش٤ٕم:  ٤ َُ َ ْٕ ُرُيْؿ َأْن ُش١َُدوا ا ُُ إَِن اهََ َي٠ْ
( ٤ َٝ  .   (2 )( 58َأْهِٚ

يا ج٥ حديد إضر سّقرة ٓ ًٌس و٤ٝٞ ، وان يٙقن ه٤ٜك ش٤ٜؾ٥ سل إًٛؾ 
وأمٞتف وىدره وسل إضر اعح٘ؼ ًٕٚدا٦ً، و٢ن إ٤ٟ٘ص إضرة قا يًتح٘ف ا٤ًُٕؾ 

َْرِض  قغ قٛٚف فٚؿ  ى٤ل ش٤ٕم:  ْٕ َثْقا ِذ ا ْٕ َٓ َش قا ا٤ًََٜس َأْؿ٤ََٞءُهْؿ َو ًُ ٌَْخ َٓ َش َو
ـَ ) ِدي ًِ ْٗ ُُ183)   (3 )  وأٓ ي٘ؾ إضر قـ طد ا٤ًٗٙي٦ ا٦ًٌٕٞٞٓ ًإ٤ًٟن، وٕـ ،

ُـ ي٤ن ٤ًٜ "اعًتقرد سـ ؿداد ى٤ل: ؾ٧ٕٛ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ي٘قل: 
ق٤ُا وٚٞٙت٥ً زوضف، و٢ن م يٙـ ًف ظ٤د٤ُ وٚٞٙت٥ً ظ٤د٤ُ، و٢ن م يٙـ ًف 

 . ( 4)  "ًُٙـ وٚٞٙت٥ً ٤ًُٜٙ
                                                 

 

 

 

 

                = 

≪≫٩



   
 43                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

ًٕٛؾ إم اع٤ٌدرة س٢ق٤ٓء ا٤ًُٕؾ إضر وقر آٟت٤ٝء ُـ ودق٤ اإؾام ص٤ط٥ ا 
أقٓقا إضػ أضره "إًٛؾ، روى أٟس قـ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ىقًف: 

. وأقٔؿ و٤ًد اؾتحال أضر ا٤ًُٕؾ سٕد أن ور سا قٚٞف وم  ( 1)  "ىٌؾ أن جػ قرىف
 ي٠ظذ ٤ُ ًف.  

طؼ ا٤ًُٕؾ ذ إضر ًذًؽ شققد اه واإؾام طريص قغ اعح٤و٦ٔ قغ أداء 
ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم س٤خّق٦ُ ص٤ط٥ إًٛؾ اًذي يٜتٗع سجٝد ا٤ًُٕؾ وٓ يٕٓٞف ط٘ف 

صاص٦ أ٤ٟ  "قـ أي هريرة قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: ى٤ل اه: ، ُـ إضر
ظّٛٝؿ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘: رضؾ أقٓك ي صؿ هدر، ورضؾ س٤ع طرا وأيؾ صٜٛف، ورضؾ 

 . ( 2)  "ر أضػا و٤ؾتقر ُٜف وم يٕط أضره(اؾت٠ض
 طدم تؽؾقف العامل با ا يطقق ورطايته : ثاكقا

اإؾام يٜٛع ُـ اؾتٖال ا٤ًُٕٚل وشٙٚٞٗٝؿ سا ٓ يٓٞ٘قن، وُـ اًقاض٤ٌت 
قغ رب إًٛؾ  شٙٚٞػ ا٤ًُٕؾ س٤ًٕٛؾ قغ ط٥ً ُ٘درشف دون إره٤ق أو إص٤٘ل 

إن إظقاٟٙؿ ظقًٙؿ ضٕٚٝؿ اه ح٧ "ف وؾٚؿ قٚٞف، ي٘قل اًرؾقل صغ اه قٚٞ
أيديٙؿ وٛـ ي٤ن أظقه ح٧ يده وٕٚٞٓٛف م٤ ي٠يؾ، وًًٌٞٚف م٤ يٌٚس، وٓ شٙٚٗقهؿ 
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، وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ :  ( 1)  "٤ُ يٌٖٚٝؿ، و٢ن يٚٗتٛقهؿ ٤ُ يٌٖٚٝؿ و٤قٜٞقهؿ 
إًٛؾ إم اه  أيٚٗقا ُـ إًٛؾ ٤ُ شٓٞ٘قن و٢ن اه ٓ يٛؾ طتك مٚقا، وإن أط٥"

 . ( 2)  "أدوُف وإن ىؾ
شٙٚٞػ ا٤ًُٕؾ وقق ـ٤ىتف أطد إؾ٤ٌب اًتل ش١دي إم قدم إش٤٘ن إًٛؾ، 

ُٜف أصا، وي١دي إم ه٤ٞسف ا٤ًُٕؾ قغ ا٤ًٞ٘م س٤ًٕٛؾ اعٓٚقب سؾ إم وٕػ ىدرة 
ُِٚػ  َٓ  : قٜف، وشٕذره سِتك إقذار، ى٤ل ش٤ٕم َٙ ٤ اهُّ  ُي ًً ْٗ ٤ إَِٓ  َٟ َٝ َٕ ٤ َه٤َ ُوْؾ َُ 

 ٧ٌَْ ًَ ٤ َي َٝ ْٞ َٚ ٤ َوَق َُ  ٧ٌَْ ًَ ٤َٟ َٓ  َرَس٤َٜ اْيَت ٤َٜٞ إِن ُش١َاِظْذ ًِ ٤َٟ َأوْ  َٟ ٠ْ َٓ ْؾ  َوَٓ  َرَس٤َٜ َأْظ ِٛ ٤َْٜٞ َحْ َٚ  َق
ا َتفُ  َيَا  إِْسً ْٚ ـَ  َقَغ  َمَ ِذي ًَ ـ ا ُِ ٤ٌَِْٜٚ ٤َٜ َوَٓ  َرَس٤َٜ َى ْٚ ِٛ ٤ ُحَ ٤َٜ ـ٤ََى٦َ  َٓ  َُ  َق٤َٜ َواْقُػ  سِفِ  ًَ
رْ  ِٗ ٤َٜ َواْه ٤َٟ َأ٧َٟ  َواْرَمَْٜآ ًَ ْقَٓ َُ ٤ َٟ ْ ٍُ ْقمِ  َقَغ  َو٤ٟ َ٘ ًْ ـَ  ا ٤وِِري َٙ ًْ ، وى٤ل    (3 )( 286) ا
َل ) ش٤ٕم:  ٤ِحِ َّ ـَ اً ُِ َْٞؽ َؾتَِجُدِي إِْن َؿ٤َء اهَُ  َٚ ٤ ُأِريُد َأْن َأُؿَؼ َق َُ     (4 )( 27َو

 ،وذ ذًؽ ى٤ل ه ش٤ٕمقغ إراط٦ ا٤ًُٕؾ ُـ طل ٔظروىد طرص اإؾام 
:   ( َْن ُٕ ًْ ُؿ ا ُٙ َٓ ُيِريُد سِ ُْٞنَ َو ًْ ُؿ ا ُٙ  .   (5 )( 185ُيِريُد اهَُ سِ

إن ًرسؽ قٚٞؽ ط٤٘، وًًٜٗؽ قٚٞؽ "اًدرداء و٤٘ل ًف ؾٚان:  كوذ ى٦ّ أس
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ط٤٘، وٕهٚؽ قٚٞؽ ط٤٘، و٠قط يؾ ذي طؼ ط٘ف، و٠شك اًٌٜل صغ اه قٚٞف  
 .  ( 1)  "وؾٚؿ وذير ًف ذًؽ و٤٘ل اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: )صدق ؾٚان(

وج٥ قغ رب إًٛؾ ي٦ً٤ٗ ا٤ًُٕٚل ًديف ستقوػ اخد٤ُت اًّح٦ٞ وآضتاق٦ٞ 
أًـ هؿ م٤ خٚؼ سٜٞٝؿ يا ج٥ قٚٞف قدم اًِؽ وٞٝؿ وطًـ  ، هؿ وًذوهؿ
، وقغ اًرئٞس آقتاد ذ طٙٛف قغ اعرؤوؾل قغ اح٤٘ئؼ، وقدم آؾت٘رار

آؾتاع إم اًقؿ٤ي٦ اًتل حدث ُـ و٤ٕٗء اًٜٗقس واإؾام أُر٤ٟ سذًؽ ى٤ل 
َُٜٞقا أَ  ش٤ٕم:  ٠ٌٍَ َوَتٌَ ُٜقا إِْن َض٤َءُيْؿ َو٤ِؾٌؼ سَِٜ َُ ـَ َآ ِذي ًَ ٦ٍ َي٤ َأُه٤َ ا ًَ ٤ َٝ ٤ سَِج ًُ ٌُقا َىْق ٞ ِّ ْن ُش

َل ) ُِ ٤َِٟد ُتْؿ  ْٚ َٕ ٤ َو َُ ٌُِحقا َقَغ  ّْ اًت٤٘ي قـ هٗقاهؿ وإظ٤ٓء هػ ، و   (2 )( 6َوُت
ـَ ُي١ُْذوَن   اعّ٘قدة اًتل ش٘ع ُٜٝؿ وقدم إطراضٝؿ وإه٤ٟتٝؿ ى٤ل ش٤ٕم: ِذي ًَ َوا

 ًَ ٤ اْيَت َُ ْػِ  َٖ ٤َِٜت سِ ُِ َِٜل َواع١ُْْ ُِ ٤ًٌِٜٞ )اع١ُْْ ُُ ٤ًٟ َوإِْصًا  َت٤ ُٚقا ُهْ َٛ ِد اْطَت َ٘  .   (3 )( 58ٌُقا َو
 ثالثا: الرفق بالعامل وحسن معامؾته

ل اًروؼ س٤عقفٗل و٤ٗت اه ش٤ٕم ، وج٥ قغ اع١ًواًروؼ ص٦ٗ ُـ ص
وإًال، وا يِؼ قٚٞٝؿ ذ إًٛؾ سؾ يروؼ هؿ وً٘د أُر اًرؾقل قٚٞف اًّاة 

. وقـ اًًٞدة  ( 4)  "ُـ حرم اًروؼ، حرم اخػ"ى٤ل:  واًًام س٤ًروؼ، قـ اًٌٜل 
ي٤ "ق٤ئ٦ِ، زوج اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: أن رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل 
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ه روٞؼ ح٥ اًروؼ . ويٕٓل قغ اًروؼ ٤ُ ٓ يٕٓل قغ إًٜػ، و٤ُ ٓ ق٤ئ٦ِ إن ا 
وقـ اًًٞدة ق٤ئ٦ِ، زوج اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: قـ اًٌٜل  ( 1)  "يٕٓل قغ ؾقاه

إن اًروؼ ٓ يٙقن ذ رء إٓ زاٟف. وٓ يٜزع ُـ رء "صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: 
ٙت٥ً اًرئٞس اطؽام ُرؤوؾٞف وش٘ديرهؿ . وهذا اخٚؼ احًـ ي ( 2)  "إٓ ؿ٤ٟف

 وس٤ًت٤ز يًتٓٞع ى٤ٞدهؿ وشقضٞٝٝؿ ًتح٘ٞؼ أهداف اع١ؾ٦ً.
وىد ش٧ٌٜٝ أًٜري٤ت اإداري٦ احديث٦ ٕم٦ٞ اًروؼ، وطًـ ٦ُٚ٤ُٕ اًزس٤ئـ،      

وضٕٚتف إطدى اؾؽاشٞج٤ٞت اع٦ٜٛٔ  ا٤ًٜضح٦. وٓ يٕٜل اًروؼ س٠ي ط٤ل ُـ 
اإداري ، أو اًت٤٘ي قٛـ يًتٝل س٤ًٜٔؿ اإداري٦، سؾ إطقال شِجٞع اًت٥ًٞ 

هق شقضٞف اعرؤوؾل س٠طًـ أؾٚقب ، واًروؼ سح٤هؿ : يؾ ط٥ً ىدرشف 
٧ٌَْ  اُتث٤ٓ ً٘قل اه ش٤ٕم:  ( 3) وإ٤ٟ٤ُٙشف  ًَ ٤ َي َُ ٤ َه٤َ  َٝ َٕ َٓ ُوْؾ ٤ إِ ًً ْٗ َٟ ُِٚػ اهَُ  َٙ َٓ ُي

( ٧ٌَْ ًَ ٤ اْيَت َُ  ٤ َٝ ْٞ َٚ  .   (4 ) (286َوَق
و٤ًروؼ س٤عرؤوؾل وطًـ ٤ُُٕٚتٝؿ ي٨ٌ ذ إًال روح إًٛؾ واًت٤ٗي وخٚؼ 

  وٞٝؿ روح اًت٤ٕون.
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 الفصل الثالث 
 مفَْو الفساد اإدارٖ ّأسبابُ ّأىْاعُ

 مفقد:

٤ُٜٝ يؾ اعجت٤ٕٛت، وأص٤س٧ آص٤ره مٞع إن ا٤ًًٗد ف٤هرة ىدي٦ٛ، ق٧ٟ٤ 
إًِقب ا٦ًٜٖٞ واًٗ٘ػة، وذ وىت٤ٜ اع٤ٕس ا٤ًًٗد اإداري ٦ُِٚٙ ظٓػة، ذ مٞع 

 اًدول م٤ أدى إم آهتام س٤ٙٛوحتف قغ مٞع اعًتقي٤ت اعح٦ٞٚ وا٤ًٕع٦ٞ.

وٟٓت٤ِر ٦ُِٚٙ ا٤ًًٗد اإداري ذ اعجت٤ٕٛت، وزي٤دة طجٛف سٓري٦٘ هػ 
 ًٌُقى٦، وضدت هذه اع٦ِٚٙ اهتا٤ُ يٌػا ُـ مٞع ا٤ًٌطثل واعٝتٛل.

و ً٘د ش٤ٜول اً٘رآن اًٙريؿ هذه ا٤ًٔهرة، ًتٌٜٞف ا٤ًٜس  وشققٞتٝؿ إم ظٓقرة 
ا٤ًًٗد وآص٤ره ا٤ًْرة قغ اعجتٛع سّقرة ق٦ُ٤ وؾٚقي٤ٞت إوراد وىٞٛٝؿ سّقرة 

 إً٘قس٤ت.ض وشققد اعًٗديـ س٠ؿد ا٤ًِرع قـ ا٤ًًٗد واإو٤ًد ذ إرظ٤ص٦،وٜٝك 

وُـ إًّقس٦ س٤ٙٛن طٍ أٟقاع ا٤ًًٗد اإداري و اًتل ُـ أم٤ٝ اعحًقس٦ٞ، 
 وآظتاس، وآطت٤ٙر، ا٥ًّٜ وآطت٤ٞل، واؾتٖال اع٥ّٜ.

وُـ إؾ٤ٌب اع٤ٌذة ٟٓت٤ِر ا٤ًًٗد ذ جت٤ٕٛش٤ٜ، است٤ٕد ا٤ًٜس قـ ديٜٝؿ 
ط٤ٙم اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ، واًتٖٞػ آضتاقل اًذي اإؾاُل، وقدم آًتزام س٠

ِٟٝده ذ وىت٤ٜ اع٤ٕس، وا٦ٟٕٛٔ ا٤ًًٞؾ٦ٞ ا٦ًْٕٗٞ، وهػه٤ ُـ إؾ٤ٌب اًتل 
 ؾ٤م٧ ذ اٟت٤ِر ا٤ًًٗد ذ مٞع ٟقاطل اح٤ٞة.

 وى٧ًٛ هذا اًّٗؾ إم صاث ٤ٌُط٨ هل:
  اعٌح٨ إول: ُٗٝقم ا٤ًًٗد اإداري

 ٤ب ا٤ًًٗد اإدارياعٌح٨ اًث٤ي: أؾٌ

 اعٌح٨ اًث٨ً٤: أٟقاع ا٤ًًٗد اإداري
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 امبحث اأّل 

 مفَْو الفساد اإدارٖ
 أوا: تعريف الػساد اإداري

 تعريف الػساد لغة -1
ْحُط ذ  َ٘ َُٚؾ. واجدُب واً ٥َُٓ. وـ آوٓراب واخَ َٕ َُٚػ واً ٤ُد(: اًّت ًَ َٗ )اً

رَ  اًتٜزيؾ إًزيز:  َٝ ٤دُ  َف ًَ َٗ ًْ َؼِ  ِذ  ا ًْ ٌَْحرِ  ا ًْ ٧ٌَْ  سَِا  َوا ًَ ؿ ا٤ًَٜسِ  َأْيِدي َي ُٝ َ٘ ُِٞذي َض  ًِ ْٕ  َس
ِذي ًَ ُٚقا ا ِٛ ؿْ  َق ُٝ َٚ َٕ قنَ  ًَ ُٕ ِر. وذ اًتٜزيؾ إًزيز:   ( 41)  َيْرِض . وإح٤ُق اًّيَ

َدٌة ًٙذا: وٞف  ًَ ْٗ َُ ر. ي٤٘ل: هذا إَُر  َدُة(: اًّيَ ًَ ْٗ )ويًٕقن ذ إرض و٤ًدا(.)اعَ
٤ُده. و ًَ   ى٤ل أسق إًت٤ه٦ٞ: ( 1) ٤ُ ي١ّدى إم ا٤ًًٗد ُـ هٍق و٥ًٕ وٟحقم٤  -َو

  ِ ــَد ــَراَ  ّا  ـــــــ ــَباَب ّالفجـــــــ ٌّ الّصـــــــ  إ

   ِ ــَد ّٚ َمْفَســـــــ ٛ  أ ــر ٗأ للنـــــــ ــَد ( 2)  َمْفَســـــــ
 

   
ُٞد ُـ  ًِ قدًا : ود صٚح ، وٝق و٤ِؾٌد وَو ًُ ى٤ل اًٗػوز آس٤دي: ا٤ًًٗد و٤ًدًا ُو

دَ  ًَ َٗ ْٟ ْع : ا َٛ ًْ َدى ، وم ُي ًْ َدُة ود  َو ًَ ْٗ ٤ًُد : أظذ اع٤ل فًٚا واجدب . واعَ َٗ .واً
َد ود  ًَ ْٗ َدُه وَش٤َٗؾُدوا : ىٕٓقا إرط٤م . واْؾَت ًَ ٞدًا : أْو ًِ ْٗ َدُه َش ًّ اعّٚح٦.  وَو

 ( .276اؾتّٚح . )ا٤ًُ٘قس اعحٞط، ص
ي٘قل اًراه٥ آص٤ٝٗي: )ا٤ًًٗد ظروج اًٌء قـ آقتدال ىٚٞا ي٤ن 

يثػا وي٤ْده اًّاح، ويًتٕٛؾ ذًؽ ذ اًٜٗس واًٌدن وإؿ٤ٞء  اخروج قٜف أو
 .  ( 3) اخ٤رض٦ قـ آؾت٦ُ٤٘، ي٤٘ل وًد و٤ًدا ووًقدًا وأوًده هػه( 
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 الػساد ي ااصطاح الػطي -2 
ُٗٝقم ا٤ًًٗد ذ اإؾام م يٌتٕد قـ ٤ُٜٕه اًٖٚقي، سؾ إن سٕض قٚاء اًني٦ٕ 
قروف سٜٗس اعٕٜك اًٖٚقي، ط٨ٞ ي٘قل اً٘رـٌل: ا٤ًًٗد ود اًّاح وط٘ٞ٘تف 

 .  ( 1) إًدول قـ آؾت٦ُ٤٘ إم وده٤ 
و٢ذا ي٤ن اًّاح ذ اإؾام هق ُقاو٦٘ اًنع ووٕؾ ٤ُ أُر سف واضت٤ٜب ٤ُ هك 

 و٢ن ا٤ًًٗد يٙقن هق ٦ُّٕٞ ا٤ًِرع سٛخ٦ًٗ٤ أواُره وارش٤ٙب ٤ُ هك قٜف.  قٜف
 ( 2) قرف ا٤ًًٗد س٠ٟف مٞع اعحر٤ُت واعٙروه٤ت ذق٤ آصٓاح اًنقل وذ 

 . ( 3) وهق: يؾ اع٤ٕي واعخ٤ًٗ٤ت ٕط٤ٙم اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ و٤ُ٘صده٤ ، 
 الػساد اإداري ي ااصطاح الػطي  -3

ُّٓٚح ا٤ًًٗد اإداري ُّٓٚح ُري٥ و٤ًٌٟٞف ج٥ س٤ٞن ضزأيف اعري٥ ُٜٝا 
وم٤ ا٤ًًٗد واإدارة، وً٘د ش٘دم س٤ٞن ُٗٝقم ا٤ًًٗد ذ آصٓاح اًنقل، 

هل ض٦ٝ أو جٚس ُيٕٜك س٤ٕٛج٦ إُقر وا٤ًْ٘ي٤  وٟت٤ٜول ه٤ٜ شٕريػ اإدارة: 
 . . ( 4) ٤، أو شريف اح٤ص٦ٚ سل ا٤ًٜس، ُـ ظال إًزاُٝؿ قغ أٍُر ُ

ويّٕرف ا٤ًًٗد اإداري ذ آصٓاح اًنقل س٠ٟف: )هق قدول اعقفػ قـ 
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 . ( 1) آؾت٦ُ٤٘ ٕط٤ٙم اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ و٤ُ٘صده٤ ذ إـ٤ر اًقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ (  
 الػساد اإداري ي ااصطاح -4

٤ًًٗٚد، واظتٚػ اًٙت٤ب وا٤ًٌطثقن اعٝتٛقن س٤ًًٗ٤د  حددٌ  ًٞس ه٤ٜك شٕريٌػ 
ذ شٕريٗف ٟٔرا ٓظتاف خ٤ّّهؿ اًتل يٜتٛقن إ٤ًٝٞ ُثؾ ا٤ًًٞؾ٦، وقٚؿ 

 آضتاع، وآىت٤ّد.
ويّٕرف س٠ٟف : هق اؾتٖال ُقفٗل اًدو٦ً عقاىٕٝؿ وصاط٤ٞهؿ ًٚحّقل قغ 

 . ( 2) ٦ ي٥ً هػ ُنوع، أو ٤ُٜوع يتٕذر ح٤ٝ٘ٞ٘ سٓرق ُنوق
ويّٕرف س٠ٟف: ؾٚقك ُٜحرف يؽش٥ قٚٞف ارش٤ٙب اعخ٤ًٗ٤ت ود اً٘قاٟل 
واًتٕٚٞات ا٤ًٜوذة داظؾ اج٤ٝز اإداري احٙقُل ًتح٘ٞؼ أهداف ظ٤ص٦ ي٤ٕـاع 
اع٦ًٞ٤ واع٤ٙؾ٥ آضتاق٦ٞ ويت٥ًٌ ذ قدم ح٘ٞؼ اج٤ٝز اإداري أهداوف ست٘ديؿ 

 . ( 3) ظد٤ُت ًٚجٛٝقر س٤ٗٙءة وو٦ًٞ٤ٕ 
يا قّرف س٠ٟف : )اًًٚقك اعٜحرف قـ اًقاض٤ٌت اًرؾ٦ٞٛ ح٤س٤ة ٓقت٤ٌرات 
ظ٤ص٦ ي٤ٕـاع اع٦ًٞ٤، واع٤ٙؾ٥ آضتاق٦ٞ، وارش٤ٙب خ٤ًٗ٤ت ود اً٘قاٟل 

 . ( 4) ٓقت٤ٌرات ؿخ٦ّٞ( 
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ويّٕرف س٠ٟف: ف٤هرة ق٤ع٦ٞ شتْٛـ اؾتٖال اًقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ واع٤ّدر ا٦ُ٤ًٕ  
ؿخ٦ّٞ أو م٤ق٦ٞ سِٙؾ ٤ُٜف ًٚنع وا٦ٟٕٛٔ اًرؾ٦ٞٛ، ؾقاء ًتح٘ٞؼ ٤ُٜوع 

ي٤ن هذا آؾتٖال سداوع ؿخي ُـ اعقفػ ًٟٗف، أم ٟتٞج٦ ًْٖٚقط اًتل 
يارؾ٤ٝ قٚٞف إوراد أو اع١ؾ٤ًت ُـ داظؾ أو ظ٤رج اج٤ٝز احٙقُل، وؾقاء 

 . ( 1) أي٤ن هذا اًًٚقك شؿ سِٙؾ وردي أم سِٙؾ م٤قل 
 كؾؿة الػساد ي الؼرآن الؽريمثاكقا: ورود 

 وردت ي٦ٛٚ ا٤ًًٗد ذ اً٘رآن اًٙريؿ ذ ُقاوع يثػة سّٞغ وأؾ٥ًٞ٤ خت٦ٗٚ:

ـُ   و٤ُٜٝ ىقًف ش٤ٕم : -1 ْح َٟ َا  َٟ قا إِ ًُ َْرِض َى٤ ْٕ ُدوا ِذ ا ًِ ْٗ َٓ ُش َوإَِذا ِىَٞؾ َهُْؿ 
ُِٚحقَن ) ّْ ـْ 11ُُ ِٙ ًَ ُدوَن َو ًِ ْٗ َٓ إَِهُْؿ ُهُؿ اعُْ ُروَن ) (َأ ُٕ ِْ ، ي٘قل اسـ    (2 ) (12َٓ َي

يثػ ذ شًٗػ هذه أي٦، ا٤ًًٗد هق اًٙٗر وإًٛؾ س٤ع٦ّٕٞ، ى٤ل اسـ يثػ: ٓ 
شًٗدوا ذ إرض، ى٤ل يٕٜل ٓ شّٕقا ذ إرض وي٤ن و٤ًدهؿ ذًؽ ٦ُّٕٞ اه 
ٕٟف ُـ قَ اه ذ إرض أو أُر س٦ّٕٞٛ و٘د اوًد ذ إرض ٓن صاح 

. وى٤ل آًؼي: واإو٤ًد ذ إرض، إًٛؾ سا هك اه  ( 3)  إرض واًًاء س٤ًٓ٤ق٦
 . ( 4) ضؾ ص٤ٜؤه قٜف، وشْٞع ٤ُ أُر اه سحٗٔف، وذًؽ مٚف اإو٤ًد 

ُروَن  وى٤ل آًؼي ذ شًٗػ ىقًف ش٤ٕم:  ُٕ ِْ َٓ َي ـْ  ِٙ ًَ ُدوَن َو ًِ ْٗ َٓ إَِهُْؿ ُهُؿ اعُْ  َأ
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٤ق٦ اه وٞا أُرهؿ اه سف، وهقا قـ ٦ُّٕٞ اه وٞا ه٤هؿ قٜف، ى٤ًقا: إٟا إذا أُروا سٓ 
دوٟٙؿ  -وٞا اٟٙرمقه ق٤ٜٞٚ -ٟحـ ُّٚحقن ٓ ًُٗدون، وٟحـ قغ رؿد وهدى

ذ ذًؽ ُـ ىٌٚٝؿ و٤٘ل أٓ إهؿ هؿ اعًٗدون اعخ٤ًٗقن  ٓ و٤ًقن وٙذهؿ اه 
، اعتٕدون طدوده، اًرايٌقن ُّٕٞتف اًت٤ريقن ورووف، وهؿ ٓ  أُر اه 

 . ( 1) ٓ اًذيـ ي٠ُروهؿ س٤ًً٘ط ُـ اع١ُٜل  -يِٕرون وٓ يدرون أهؿ يذًؽ
ْؿ  ى٤ل ش٤ٕم: -2 ُٝ َ٘ ُِٞذي ٧ٌَْ َأْيِدي ا٤ًَِٜس ًِ ًَ ٌَْحِر سَِا َي ًْ َؼِ َوا ًْ ٤ُد ِذ ا ًَ َٗ ًْ َر ا َٝ َف

ُٚق ِٛ ِذي َق ًَ َض ا ْٕ قَن )َس ُٕ ْؿ َيْرِض ُٝ َٚ َٕ ًَ ي٘قل اسـ يثػ: فٝر ا٤ًًٗد ذ اًؼ    (2 )( 41ا 
  ( 3) واًٌحر سا ي٧ًٌ أيدي ا٤ًٜس أي س٤ن اًٜ٘ص ذ اًزروع واًثار  س٥ًٌ اع٤ٕي 

ـْ  وا٤ًًٗد يٙقن سٕٜٛك اعٜٙر ذ ىقًف ش٤ٕم :  -3 ُِ ُروِن  ُ٘ ًْ ـَ ا ُِ َٓ َي٤َن  ْق َٚ َو
ٌََع  ْؿ َواَش ُٝ ْٜ ُِ  ٤َْٜٞ َج ْٟ ـْ َأ َٓ َىًِٚٞا ِمَ َْرِض إِ ْٕ ٤ِد ِذ ا ًَ َٗ ًْ ـِ ا ْقَن َق َٝ ٦ٍَٞ َيْٜ ِ٘ ق َس ًُ ْؿ ُأو ُٙ ٌِْٚ ـَ َى ِذي ًَ ا

َل ) ُِ ُٟقا ُجِْر ٤ ُأْشِرُوقا وِِٞف َوَي٤ َُ قا  ُٛ َٚ  .   (4 )( 116َف
٤  سٕٜٛك اًًحر يا ذ ىقًف ش٤ٕم: وا٤ًًٗد يٙقن -4 َُ قَؾك  ُُ ْقا َى٤َل  َ٘ ًْ َا َأ َٚ َو

ـَ ) ِدي ًِ ْٗ َؾ اعُْ َٛ ُِٚح َق ّْ َٓ ُي ُُٚف إَِن اهََ  ٌِْٓ ُٞ ْحُر إَِن اهََ َؾ ًِ  .   (5 ) (81ِضْئُتْؿ سِِف اً
ُؾ  ى٤ل ش٤ٕم: -5 َٕ قا َأَدْ ًُ ٦ً َى٤ َٗ َْرِض َظِٚٞ ْٕ ٦ِ إِِي َض٤ِقٌؾ ِذ ا َٙ َاِئ َٛ ْٚ َوإِْذ َى٤َل َرُسَؽ ًِ

َُٚؿ  َؽ َى٤َل إِِي َأْق ًَ ِدُس  َ٘ ُٟ ِدَك َو ْٛ ٌُِح سَِح ًَ ُٟ ـُ  ْح َٟ ٤َء َو َُ ُؽ اًِد ِٗ ًْ ٤ َوَي َٝ ُد وِٞ ًِ ْٗ ـْ ُي َُ  ٤ َٝ وِٞ
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قَن )  ُٛ َٚ ْٕ َٓ َش  ٤ َُ31 )  (1 ) ـ يثػ: وتٕج٧ٌ اعائ٦ٙ وى٧ً٤ قغ اًتٕج٥ ، ى٤ل اس
 . ( 2) ٤ُٜٝ: ويٞػ يّٕقٟؽ ي٠رب وا٧ٟ ظ٤ً٘ٝؿ؟ 

َؾ  ى٤ل ش٤ٕم:  -6 ًْ ٤ َوُهَِْٚؽ اْحَْرَث َواًَٜ َٝ َد وِٞ ًِ ْٗ ُٞ َْرِض ًِ ْٕ ك ِذ ا َٕ َوإَِذا َشَقَم َؾ
٤َد ) ًَ َٗ ًْ َٓ ُح٥ُِ ا  .   (3 )( 215َواهَُ 

ـَ ) وى٤ل ش٤ٕم:  -7 ِدي ًِ ْٗ َٓ ُح٥ُِ اعُْ ٤ًدا َواهَُ  ًَ َْرِض َو ْٕ ْقَن ِذ ا َٕ ًْ    (4 ) (64َوَي
، ي٘قل اسـ يثػ: أي ُـ ؾجٞتٝؿ أهؿ دائا يًٕقن ذ اإو٤ًد ذ إرض، واه ٓ 

 . ( 5) ح٥ ُـ هذه صٗتف 
٤  ى٤ل ش٤ٕم:  -8 َٝ ُٚقا َأِقَزَة َأْهِٚ َٕ ُدوَه٤ َوَض ًَ ُٚقا َىْرَي٦ً َأْو ُٚقَك إَِذا َدَظ ٧ْ إَِن اعُْ ًَ َى٤

ُٚقَن ) َٕ ْٗ ٦ً َوَيَذًَِؽ َي ًَ ، ى٤ل اسـ ق٤ٌس: أي إذا دظٚقا سٚدا قٜقة اوًدوه    (6 )( 34َأِذ
قهؿ أي ظرسقه وضٕٚقا أقزة أه٤ أذ٦ً أي ىّدوا ُـ و٤ٝٞ ُـ اًقٓة واجٜقد و٠ه٤ٟ

 ..  ( 7) ه٤ي٦ اهقان إ٤ُ س٤ً٘تؾ أو س٤ٕه 
ـَ  ى٤ل ش٤ٕم:  -9 ِدي ًِ ْٗ ُُ َْرِض  ْٕ َثْقا ِذ ا ْٕ َٓ َش ، ى٤ل اسـ يثػ: وٓ ش٤٘سٚقا    (8 )َو

 . ( 9) اًٜٕؿ س٤ًّٕٞ٤ن وتًٌٚقه٤ 
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 : ثالثا: ورود كؾؿة الػساد ي السـة الـبوية 
ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ هل أىقال اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وأو٤ًٕف وش٘ريراشف ، وهل 
إصؾ اًث٤ي ُـ أصقل اًديـ وش٠ي ؿ٤رط٦ و٦ٌُٜٞ ًٚ٘رآن و٦ُٚٛٙ ُٕقر م ش٠ي ذ 
اً٘رآن. وىد حدص٧ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ قـ ا٤ًًٗد واعًٗديـ ذ يثػ ُـ إط٤دي٨ 

 اًٌٜقي٦، ٟخت٤ر س٤ْٕ ٤ُٜٝ:

ٜٕان سـ سِػ ري اه  قٜف ى٤ل : ؾ٧ٕٛ رؾقل اه صغ اه قٚٞف قـ اً -1
وؾٚؿ ي٘قل: )أٓ وإن ذ اجًد ٦ُْٖ إذا صٚح٧ صٚح اجًد يٚف وإذا وًدت 

وذ احدي٨ ط٨ قٚٞف اًّاة واًًام قغ  ( 1) وًد اجًد يٚف أٓ وهل ا٥ًٚ٘( 
 ٤ده ش٤سع ٥ًٚ٘ٚ. إصاح ا٥ًٚ٘ وم٤يتف ُـ ا٤ًًٗد وس٤ٞن أن صاح اجًد ووً

) إذا ظ٥ٓ إًٞٙؿ ُـ شروقن  وقـ أي هريرة ري اه قٜف ، ى٤ل : ى٤ل  -2
 . طًـ  ( 2) ديٜف وظٚ٘ف وزوضقه إٓ شٕٗٚقا شٙـ وت٦ٜ ذ إرض وو٤ًد قريض ( 

قـ أي اًدرداء ري اه قٜف ى٤ل : ى٤ل رؾقل ه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ) أٓ  - 3
: ) صاح  ، ى٤ل ا٤ًّٞم واًّاة واًّدى٦ ( ى٤ًقا: سغأظؼيؿ س٠وْؾ ُـ درض٦ 

 .  ( 3) ذات اًٌل و٢ن و٤ًد ذات اًٌل هل اح٦ً٘٤ ( 
وذ احدي٨ اًنيػ ط٨ وشره٥ٞ قغ إصاح ذات اًٌل وهل قـ اإو٤ًد 

                                                 
 

 

 

٢٥٢



   
 56                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

وس٤ٞن أٟف ظػ ُـ ٟقاوؾ ا٤ًٌٕدات ع٤ يؽش٥ قٚٞف ُـ ٤ُٜوع دٟٞقي٦ ودي٦ٜٞ ُـ ش٤ٜس  
 اخػ.  واضتاع قغ

وقـ أي أ٤ُُف، قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: )إن إُػ إذا استٖك  - 4
أي إن إُػ إذا استٖك اًرس٦ٞ أي ـ٥ٚ اًت٦ٛٝ ذ  ( 1) اًرس٦ٞ ذ ا٤ًٜس أوًدهؿ ( 

ا٤ًٜس، وشتٌع ققرش٤هؿ، وض٤هر سًقء أًـ وٞٝؿ أدي ذًؽ إم ارش٤ٙب ٤ُ فـ هؿ، 
ط٨ اإ٤ُم قغ اًت٤ٖوؾ وقدم شتٌع إًقرات ٕن وأوًدهؿ. وُّ٘قد احدي٨ 
 اإ٤ًٟن ٓ يًٚؿ ُـ ا٥ًٕٞ .

ى٤ل ٤ُٕوي٦ سـ أي ؾ٤ٞٗن ؾ٧ٕٛ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ي٘قل:)إٟا -5
 . ( 2) إقال ي٤ًقق٤ء، إذا ـ٤ب أؾٗٚف، ـ٤ب أقاه( 

: )إن اًديـ ٠ًٞرز إم احج٤ز يا ش٠رز اح٦ٞ إم ضحره٤،  ى٤ل رؾقل اه 
وًٕٞ٘ٚـ اًديـ ُـ رأس اجٌؾ، إن اًديـ سدأ هري٤ٌ ويرضع هري٤ٌ، وٓقسك ًٖٚرس٤ء 

 طدي٨ طًـ. ( 3) اًذيـ يّٚحقن ٤ُ أوًد ا٤ًٜس ُـ سٕدي ُـ ؾٜتل( 
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 امبحث الثاىٕ 
 أسباب الفساد اإدارٖ

 : اأسباب ااجتاطقة أواً 
ُـ أؾ٤ٌب ِٟقء ا٤ًًٗد اإداري ؾقء اًتِٜئ٦ آضتاق٦ٞ ًٚٛقفػ أو اع١ًول 
اإداري، و٤ًٗد أظاق اعقفػ وىٞٛف سِٙؾ ق٤م، ي١صر ؾ٤ٌٚ ذ ى٤ُٞف س٠داء واض٤ٌشف 

 اًقف٦ٞٗٞ . 
ُع اًتٓقر واًتٖػ ذ جت٤ٕٛش٤ٜ اًٞقم يثػ ُـ اً٘ٞؿ وا٤ًٕدات اإج٤س٦ٞ زا٧ً، 

اً٘ٞؿ وإظاق اًدي٦ٜٞ ذ اًٜٗقس م٤ أدى إم سروز  وُع قدم آهتام سٖرس
 ا٤ًًٗد اإداري واٟت٤ِره. 

و٤ًتِٜئ٦ آضتاق٦ٞ آًقي٦ٚ ىٞا وأقراو٤ شٕتؼ ى٤قدة آٟاق ًًٚٚقك اًتٜٔٞٛل 
ًأوراد ، إذ ش١صر قغ شٗٙػ أوراد اج٤ٝز اإداري وؾٚقي٤ٞهؿ ،وُـ صؿ اًت٠صػ قغ 

 .  ( 1) اري ق٦ٞٚٛ اخ٤ذ اً٘رار اإد
وا٤ًًٗد آضتاقل يِٛؾ اًًٚقي٤ٞت اًتل خ٤ًػ ا٤ًٕدات آضتاق٦ٞ احٛٞدة 
ُثؾ ؾ٥ٚ ط٘قق أظريـ يح٘قق اًقاًديـ وإرط٤م واجػان وإيت٤م وإراُؾ 

 . ( 2) واًٗ٘راء وٟحقه٤ 
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 ثاكقا: اأسباب السقاسقة  
٘ٞؼ أهداف هػ ا٤ًًٗد ا٤ًًٞد هق إؾ٤ءة اؾتخدام ا٦ًًٓٚ ا٦ُ٤ًٕ ًتح

ُنوق٦، وه٤ًٌ٤ ًتح٘ٞؼ اع٤ًّح اًِخ٦ّٞ، وًف أٟقاع يثػة ٤ُٜٝ اعحًقس٦ٞ 
وم٤رؾ٦ اًٜٗقذ واًقؾ٤ـ٦. وا٤ًًٗد ا٤ًًٞد يِجع قغ ا٦ِٟٕٓ اإداري٦ هػ 

 اعنوق٦ .

وهق ُـ أوؾع اع٤ٞديـ اًتل يدظ٤ٝٚ ا٤ًًٗد، سؾ يٛٙـ اقت٤ٌره إؾ٤س واًٜقاة 
، وذًؽ ق٤ئد س٦ٌٕٞٓ اح٤ل إم يقن اًذي سٞده صٜع اً٘رار هق ٦ًٌٞ٘ أٟقاع ا٤ًًٗد

اًذي يتحٙؿ ذ ٤ُّئر ا٤ًٜس : ٤ًٞ٤ُ وص٤٘و٤ٞ وشرسقي٤ وهػ ذًؽ و٤إقام ستقضٞف 
ُٜف واع٤ٜه٩ واً٘قاٟل اًتل حٙؿ اعجتٛع ح٧ ؾٞٓرشف، يا أٟف هق اًذي يتحٙؿ ذ 

 . ( 1) ُقارد اًٌٞئ٦ 
٦ ص٤ط٥ اً٘رار قغ ص٤ًح أظريـ وٛـ صؿ ويٕرف س٠ٟف: هق ش٥ٖٞٚ ُّٚح

ش٘ديؿ اع٤ًّح اخ٤ص٦ ٤ًّٟٕل اً٘رار قغ ٤ًُّح ا٦ُ٤ًٕ ي٤ن ذًؽ ُـ قا٤ُت 
 . ( 2) وضقد ا٤ًًٗد ا٤ًًٞد 

  ( 3) وا٤ًًٗد ا٤ًًٞد يِٛؾ إقال واجرائؿ اعقضف ود ا٦ًًٓٚ يجري٦ٛ اًٌٖل 
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 ثالثا: اأسباب اقتصادية  

ي٥ٕٚ اج٥ٟ٤ آىت٤ّدي ًٚٗرد واعجتٛع قغ طد ؾقاء اعتٛثؾ ذ اًٗ٘ر وإًقز 
وشدي ُرش٤ٌت اعقفٗل وارش٤ٌـٝا س٤ٕؾ٤ٕر أو قدم ارش٤ٌـٝا دورا ُٝا ذ اٟت٤ِر 

 . ( 1) ا٤ًًٗد اإداري 
ًْٖقـ٤ت  يإن اًٗ٘ر وا٦ً٤ًٌٓ وارش٤ٗع ش٤ًٙٞػ اع٦ِٕٞ سِٙؾ ُتقاصؾ، ي١د

رؾ٦ ا٤ًًٗد، وقغ إًّٞد إًٛك أصٌت٧ سٕض اًدراؾ٤ت أن زي٤دة شدوع اًٗرد عا
ا٦ً٤ًٌٓ شٕتؼ أطد أؾ٥ًٞ٤ زي٤دة آٟحراو٤ت ذ اعجتٛع ظ٤ص٦ ضرائؿ اًنى٦ 

 .  ( 2) وآطت٤ٞل 
وي٥ٕٚ ارش٤ٗع ُٕدٓت ا٦ً٤ًٌٓ سٜقق٤ٝٞ )اع٦ٕٜ٘ وهػ اع٦ٕٜ٘( واؾتٛراريت٤ٝ 

ال ذ ُٞزان اً٘قة آضتاق٦ٞ وىّقر دور وا٤ًًٙد آىت٤ّدي و٤ُ يًٌٌف ُـ اظت
اًدو٦ً ذ إق٤دة شقزيع اًثروة اً٘ق٦ُٞ، وشِٙٞؾ اًتٕددي٦ ا٦ًٌٞ٘ٓ، دورا ُٝا ذ 
اٟت٤ِر ا٤ًًٗد، إذ إن حديد ىدرة اًدو٦ً قغ ح٘ٞؼ ا٦ًٞ٤ًٕٗ آىت٤ّدي٦ ُـ قدا٦ً ذ 

ٌٕٞ ٕوراده٤، شقزيع اًثروة واًدظؾ اً٘قُل وشقوػ ًُتقى ُت٘دم ُـ اًرو٤ه اع
أو ش٘ٚٞص أؾ٤ٌب اٟت٤ِر ا٤ًًٗد "هق اع٤ٕٞر إول ذ احٙؿ قغ ُدى ش٤ٗىؿ 

 .     ( 3)  "اإداري واظتاف آ٤ًٞشف وشٕدد آص٤ره
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 رابعا: اأسباب الؼاكوكقة واإدارية  
إن قدم ؾـ ا٦ٟٕٛٔ واً٘قاٟل واًتني٤ٕت ا٤ًّر٦ُ، اعّحقس٦ س٤إضراءات 

ف٤هرة ا٤ًًٗد ودريؿ يؾ صقِره وأؿ٤ًٙف، وُت٤س٦ٕ شٜٗٞذ هذه اًقى٤ئ٦ٞ ًٚحد ُـ 
ا٦ٟٕٛٔ إن وضدت ًتاذ ضقا٥ٟ اًّ٘قر واًٜ٘ص وؾد اًثٖرات و٤ٝٞ سا يقازي 
اًتحقٓت واًتٖػات ذ اعجتٛع ويقاي٥ اًتٓقر ذ أؾ٥ًٞ٤ اإدارة احديث٦، 

سِٙؾ اٟت٤٘ئل أو ويذًؽ قدم اجدي٦ ذ شٌٓٞؼ ا٦ٟٕٛٔ ا٤ًٕ٘س٦ٞ سحزم أو ش٤ٌٝ٘ٞٓ 
قدم ش٤ٌٝ٘ٞٓ ٤ُ٘ٚٓ، ي٤ًقد ذ اؾتناء ا٤ًٔهرة ويقور ٤ًْٕف اًٜٗقس ا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ 
٨ًٌٕٚ سٛ٘درات اًدو٦ً وأُقاه٤. إو٤و٦ إم وٕػ اًرى٤س٦ قغ إضٝزة احٙق٦ُٞ، 

اًديٜل وإظاىل ًدى إًٌض، وإيث٤ر إًٌض، وإيث٤ر اعّٚح٦  ووٕػ اًقازع
 . ( 1) ٦ُ اخ٤ص٦ قغ اعّٚح٦ ا٤ًٕ
اًتل ش١دي إم قدم ؾا٦ُ اإضراءات اإداري٦  إقالا٤ًًٗد اإداري يِٛؾ 

وح٘ٞؼ أهداف إضٝزة اإداري٦ ُثؾ اًرؿقة واؾتٖال ا٦ًًٓٚ واًٜٗقذ ٤ًًّٛٚح 
 .  ( 2) اًِخ٦ّٞ وٟحقه٤ 

أ٤ُ ُـ ا٤ًٜط٦ٞ اإداري٦: و٢ن وٕػ اإدارة وؾقء اًتٜٔٞؿ وقدم حديد 
وٕػ اًرى٤س٦ اإداري٦، ويثرة اً٘ٞقد واإضراءات اًرؾ٦ٞٛ وهػ اع١ًو٤ًٞت و

اًرؾ٦ٞٛ، وـقل اًزُـ اعًتٖرق إٟج٤ز اع٤ُٕات ذ اج٤ٝز اإداري، واح٦ٟ٤ّ 
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ا٦ًًٌٜٞ ١ًًٛٚوًل وٞف ُـ اع٤ًء٦ً واعح٤ؾ٦ٌ ، وؿٖؾ اع٤ٜص٥ ا٤ًٞ٘دي٦ ذ اج٤ٝز  
ّاط٤ٞت اًقاى٦ٕ ذ ى٦ٛ اهرم اإداري ًٗؽة ز٦ُٜٞ ـقي٦ٚ، ومريز ا٤ًًٓٚت واً

اإداري ًٚج٤ٝز ا٤ًٕم وىّقر اًتٗقيض ًًٚٛتقي٤ت إدٟك،  وشٕدد أضٝزة 
اًرى٤س٦ واًتٗتٞش اإداري ذ ٤ُ٘سؾ وٕػ دوره٤ ذ م٤رؾ٦ اًرى٤س٦ وايت٤ِف 

آًًقة  ٕصح٤بآٟحراف وشّحٞح اخ٠ٓ وحقل ص٤ٖر اعقفٗل إم قٛاء 
ًٚدو٦ً وُـ ظ٤رض٤ٝ، شٙقن ذ جٛقق٤ٝ اإدارة  دارياإواًٜٗقذ ُـ داظؾ اج٤ٝز 

 .  ( 1) ا٤ًٗؿ٦ٚ اًتل شقدي سدوره٤ إم ا٤ًًٗد اإداري 
إن ا٤ًًٗد اإداري يتٕٚؼ س٤ٔٛهر ا٤ًًٗد وآٟحراو٤ت اإداري٦ واًقف٦ٞٗٞ أو 

ى٤ُٞف سقاض٤ٌت  أص٤ٜءاًت٦ٜٞٛٞٔ، وس٤عخ٤ًٗ٤ت وآٟحراو٤ت اًتل شّدر ُـ اعقفػ 
شتٛثؾ ٤ُٔهر ا٤ًًٗد اإداري ذ قدم ـ٤ق٦ اًرؤؾ٤ء، إم٤ل إًٛؾ وقدم قٛٚف، و

اًقف٦ٗٞ ي٤ًتل ه٤ ص٦ٚ س٤ًٕ٘قد واع٤ٜى٤ّت أو  أهارحٛؾ اع١ًو٦ًٞ وإو٤ِء 
اع٤ًس٤٘ت اًقف٦ٞٗٞ، اؾتٖال اع٥ّٜ، اخروج قـ ا٦ٟٕٛٔ واًتٕٚٞات وخ٦ًٗ٤ 

يٙٗٞف وُـ يٕقل، واظت٤ٞر  اً٘رارات اإداري٦، قدم إق٤ٓء ا٤ًُٕؾ إضر اًذي
 ى٤ٞدات إداري٦ هػ ١ُه٦ٚ ًتقز اًقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ واع٤ٜص٥.  

وهذا اًٜقع ُـ ا٤ًًٗد )ا٤ًًٗد اإداري ( هق ُقوقع هذا اًّٗؾ ُـ هذا 
  اًٌح٨ .
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 امبحث الثالث 
 أىْاع الفساد اإدارٖ

ا٤ًًٗد اإداري ًف صقر يثػة ُتٕددة ختٚػ س٤ظتاف فروف اعجت٤ٕٛت 
وسٞئ٤ت إًٛؾ، وًٕؾ ُـ أهؿ ٤ُٔهر ا٤ًًٗد اإداري اٟت٤ِرا قدم ـ٤ق٦ اًرؤؾ٤ء، 

وؾقء  واًت٥ًٞ اًقفٞٗل، وإهدار اًقى٧، وه٤ٞب اع١ًو٦ًٞ، واؾتٖال اع٥ّٜ،
 اؾتخدام ا٦ًًٓٚ، واٟت٤ِر اًرؿقة وآظتاس واًتزوير.

ن، ق٤ًُٕٚوذ هذا اعٌح٨ ٟٚ٘ل اًْقء قغ أسرز آٟحراو٤ت اًتل يٖٗؾ ق٤ٜٝ ا
ويٛٙـ شً٘ٞؿ هذه آٟحراو٤ت  وىد ي٘ع و٤ٝٞ اًٙثػون قـ ـريؼ اجٝؾ وا٦ًٖٚٗ،

 اع٦ًٌٌ ٤ًًٗٚد اإداري از أرس٦ٕ جٛقق٤ت:
 أوٓ: آٟحراو٤ت اًت٦ٜٞٛٞٔ
 ص٤ٟٞ٤: آٟحراو٤ت اًًٚقي٦ٞ
 ص٤ًث٤: آٟحراو٤ت اج٤ٜئ٦ٞ
 راس٤ٕ: آٟحراو٤ت اع٦ًٞ٤
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 التـظقؿقةأوا: ااكحرافات  
 ااكحراف ي الؾغة :

إم وان : ٤ُل  -اٟحرف : ٤ُل. وي٤٘ل : اٟحرف ُزاضف : ٤ُل قـ آقتدال . و
 . ( 1) قـ وان : اٍٟف  -إًٞف . و

 ااكحراف ي ااصطاح:
آٟحراف هق يؾ ؾٚقك يؽش٥ قٚٞف اٟت٤ٝك ًٚ٘ٞؿ واع٤ٕيػ اًتل حٙؿ ؾػ 

اع٤ٕيػ ُٕٚق٦ُ أو هػ ُٕٚق٦ُ . وإًٗؾ اعٜحرف اعجتٛع ، ؾقاء ي٧ٟ٤ هذه اً٘ٞؿ و
 . ( 2) يؽش٥ قٚٞف إح٤ق إذى واًير س٤ٔظريـ ومت٤ٙٚهؿ اخ٤ص٦ وا٦ُ٤ًٕ 

 التـظقم ي ااصطاح:
هق شً٘ٞؿ إًٛؾ إم ضزئ٤ٞت )شً٘ٞٛف( صؿ شقزيٕف قغ ا٤ًُٕٚل، وسذًؽ ئٜؿ 

 . ( 3) إًٛؾ ويٕرف يؾ ؿخص ١ًُوًٞتف وصاطٞتف 
 ااكحرافات التـظقؿقة ي ااصطاح:

ويّ٘د ه٤ : شٚؽ اعخ٤ًٗ٤ت اًتل شّدر قـ اعقفػ ذ أص٤ٜء ش٠ديتف عٝات 
 . ( 4) وفٞٗتف ، واًتل شتٕٚؼ س٦ّٗ أؾ٤ؾ٦ٞ س٤ًٕٛؾ واٟت٤ُٔف 

                                                 
 

 

 

 

٠∝٢



   
 64                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 ُـ صقر آٟحراو٤ت اًت٦ٜٞٛٞٔ : 
 قدم آًتزام س٠واُر وشٕٚٞات اًرؤؾ٤ء  -1

 إو٤ِء أهار إًٛؾ -2

 قفٞٗل اإم٤ل اً -3

 الصورة اأوي: طدم االتزام بلوامر وتعؾقات الرؤساء
اإؾام طريص قغ ظٚؼ ا٤ًٜٔم ذ اعجتٛع اعًٚؿ ًذًؽ أوض٥ ق٤ٜٞٚ ـ٤ق٦ 
اًرؤؾ٤ء وٞا أط٤ٌٌٜ ويره٤ٜ، إذا م يٙـ أُر اًرئٞس وٞف خ٦ًٗ٤ سح٦ ًٚني٦ٕ 
اإؾا٦ُٞ أو حٙؿ حدد ٤ُٜٝ، و٤ٓق٦ وز إُر ٦ً٠ًُ روري٦ ًتٜٔٞؿ اح٤ٞة 

قا  َي٤ وؾػه٤، وأيد اً٘رآن ذًؽ س٘قًف ش٤ٕم:  ُٕ قا اهََ َوَأـِٞ ُٕ ُٜقا َأـِٞ َُ ـَ َآ ِذي ًَ َأُه٤َ ا
ْؿ ) ُٙ ْٜ ُِ ِر  ُْ َ ْٕ ، ذير اسـ ش٦ٞٛٞ أه٤ ٟز٧ً ذ اًرق٦ٞ ُـ    (1 )( 59اًَرُؾقَل َوُأوِز ا

اجٞقش وهػهؿ ،قٚٞٝؿ أن يٕٓٞقا أوز إُر ا٤ًٗقٚل ًذًؽ ذ ىًٛٝؿ وطٙٛٝؿ 
س٦ّٕٞٛ اه ،و٢ذا أُروا س٦ّٕٞٛ اه وا ـ٤ق٦  و٤ُٖزهؿ وهػ ذًؽ، إَٓ أن ي٠ُروا

 . ( 2) عخٚقق ذ ٦ُّٕٞ اخ٤ًؼ 
ْؿ  وى٤ل ش٤ٕم:  ُٙ ًِ ُٗ ْٟ َ ِٕ ا  قا َظْػً ُ٘ ِٗ ْٟ قا َوَأ ُٕ قا َوَأـِٞ ُٕ َٛ ُتْؿ َواْؾ ْٕ َٓ ٤ اْؾَت َُ قا اهََ  ُ٘ َو٤َش

ُِٚحقَن ) ْٗ ِئَؽ ُهُؿ اعُْ ًَ ِف َو٠ُو ًِ ْٗ َٟ ـْ ُيقَق ُؿَح  َُ ، ي٘قل اسـ يثػ ذ شًٗػ   ( 3 )( 16َو
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 أي٦: أي يقٟقا ٤ُٜ٘ديـ ع٤ ي٠ُريؿ اه سف ورؾقًف وٓ حٞدوا 
قٜف ي٦ٜٛ وٓ ينة، وٓ ش٘دُقا سل يدي اه ورؾقًف وٓ شتخٚٗقا قا أُرشؿ سف 

 . ( 1) وٓ شريٌقا ٤ُ قٜف زضرشؿ 
ف صغ اه قٚٞف وجد ٌُدأ وضقب ا٤ًٓق٦ ًٚرؤؾ٤ء ؾٜده ذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ذ ىقً

قـ أي هريرة، قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل:)ُـ أـ٤قٜل و٘د أـ٤ع وؾٚؿ:
اه. وُـ يّٕٜل و٘د قَ اه. وُـ يٓع إُػ و٘د أـ٤قٜل. وُـ يٕص إُػ 

 . ( 2) و٘د ق٤ّي( 
وقـ أي هريرة. ى٤ل: ى٤ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: )قٚٞؽ اًًٛع 

 . ( 3) وا٤ًٓق٦. ذ قنك وينك. وُِٜٓؽ وُٙرهؽ. وأصرة قٚٞؽ( 
وقـ اسـ قٛر قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: أٟف ى٤ل: ) قغ اعرء اعًٚؿ اًًٛع 

٦، وا ؾٛع وٓ وا٤ًٓق٦. وٞا أط٥ ويره. إٓ أن ي١ُر س٦ّٕٞٛ. و٢ن أُر سّٕٛٞ
 . ( 4) ـ٤ق٦( 

وهذه إط٤دي٨ ح٨ قغ اًًٛع وا٤ًٓق٦ ذ مٞع إطقال، و٤ًًٛع وا٤ًٓق٦ 
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ًقز إُر ؾ٥ٌ ذ اضتاع ي٦ٛٚ اعًٚٛل، واظتاوٝؿ ؾ٥ٌ ٤ًًٗد أطقاهؿ ذ  
  ديٜٝؿ ود٤ٟٞهؿ.

 وإدراكو٤ًرئٞس هق أىدم ا٤ًُٕٚل ذ اعروؼ يٙقن أيثرهؿ دراي٦ وظؼة س٤ًٕٛؾ 
سٓري٦٘ طؾ ٤ُ يٕؽض ؾػه ُـ ُِٙات سح٦ٛٙ واىتدار. وُـ ه٤ٜ يًتقض٥ 

 .  ( 1) ُٜٓؼ إؿ٤ٞء أن شٙقن ًف ؾ٦ٓٚ أن ي٠ُر و٤ٓٞع 
و٤ٓق٦ اًرئٞس ُ٘ٞدة س٤٘ٛصد اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ وًٙـ ٓ جقز ًٚٛقفػ      

ي٦ٕ ذ قدم شٜٗٞذ إواُر واًتٕٚٞات اع٠ُقر ستٜٗٞذه٤ سحج٦ خ٤ًٗت٤ٝ ًّٜقص اًن
زقٛف ٕن  اًتٕٚٞات ىد ٓ شٙقن ُرهقس٦ ُـ اجٛٞع وًذا و٢ن هقى اًٜٗس ٓ 
يٛٙـ اقت٤ٌره ُٞزا٤ٟ ٤ًٓٚق٦ وٞا أطٌف  اعقفػ ؾ٤رع إم ـ٤قتف و٤ُ يرهف ش٤ٌـ٠ ذ 

 ًٙـ        ـ٤قتف أو ق٤ّه
اع٤ٞ٘س سٕدم ا٤ًٓق٦ هق ٤ُ ي٤ن أُرا ع٦ّٕٞ اه سح٨ٞ خ٤ًػ ش٤ًٕٞؿ اًديـ 

سحٙؿ ارش٤ٌـ٤ٝ اع٤ٌذ سح٤ٞهؿ ق٤ٝٛٚ ُـ مٞع أوراد اعًٚٛل ٦ واًتل ج٥ اًٍح
 . ( 2) اًٞق٦ُٞ 

واإؾام حرص قغ شرس٦ٞ اعًٚؿ اًذي يٕرف طدود ا٤ًٓق٦ اًتل ج٥ آًتزام 
ه٤، وإواُر اًتل ج٥ قدم ـ٤قت٤ٝ يا هدف إم إج٤د اًٗرد اًقاقل اعًئقل اًذي 
يِٕر سًٛئقًٞتف واًِج٤ع اًذي ٓ خ٤ف ويًتٓٞع أن يٜ٘ذ إدارشف اعنف ق٤ٝٞٚ ُـ 
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قغ اًذيـ يًٚٛقن  -ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم -٤ب اه اخ٠ٓ، وحرره٤ ُـ اًتًٚط، وىد ق 
٤َٟ  ى٤ٞدهؿ عـ ح٤ٝٛٙ سدون مٞٞز ى٤ل ش٤ٕم،  اَء ٤َٜ َؾ٤َدَش٤َٜ َوُيَؼَ ْٕ ـَ ٤ َأ َٟ قا َرَس٤َٜ إِ ًُ َوَى٤

ٌَِٞا ) ًَ ٤َٟ اً ُٚق وَِل ) . وى٤ل قز وضؾ:    (1 )( 67َو٠ََو َر اعُْْنِ ُْ قا َأ ُٕ َٓ ُشِٓٞ )  ( 151َو
 . ( 3) هذا اع٤ٞ٘س شتحدد ا٤ًٓق٦ واع٦ّٕٞ  . ( 2

وذ احدي٨ اًذي رواه قغ ري اه قٜف د٦ًٓ قغ ذًؽ ط٨ٞ ى٤ل: س٨ٕ 
رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ هي٦ واؾتٕٛؾ قٚٞٝؿ رضا ُـ ا٤ّٟٕر وأُرهؿ 
أن يًٕٛقا ًف ويٕٓٞقا و٠هٌْقه ذ رء و٤٘ل: امٕقا ز ط٤ٌٓ وجٕٛقا ًف صؿ ى٤ل: 

أن شًٕٛقا  صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وىدوا ٤ٟرا و٠وىدوا صؿ ى٤ل: أم ي٠ُريؿ رؾقل اهأ
ز وشٕٓٞقا؟ ى٤ًقا: سغ ى٤ل: و٤دظٚقه٤ ى٤ل: ؤٜر سْٕٝؿ إم سٕض و٤ً٘قا: إٟا 
ورر٤ٟ إم رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ُـ ا٤ًٜر و٤ٟٙقا يذًؽ وؾٙـ هٌْف 

ًق دظٚقه٤ "ٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ و٤٘ل: وـٗئ٧ ا٤ًٜر وٚا رضٕقا ذيروا ذًؽ ًٚ
 . ( 4)  "٤ُ ظرضقا ٤ُٜٝ إٟا ا٤ًٓق٦ ذ اعٕروف

يت٠يد م٤ ؾٌؼ أن إصؾ ذ قاى٦ اعقفػ سرئًٞف هل ا٤ًٓق٦، وهل ريٞزة 
أؾ٤ؾ٦ٞ ذ أي ٤ٟٔم إداري ، وٕغ اعقفػ أن يٓٞع ويٜٗذ شٕٚٞات اًرئٞس، قغ أن 
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يٕٜل ذًؽ أن اعقفػ ٓ يًتٓٞع إسداء رأيف ًرئًٞف، شٙقن ا٤ًٓق٦ ذ اعٕروف وٓ  
 وٚف إسداء رأيف سقوقح دون د٤وز طدود آطؽام.

 الصورة الثاكقة: إفشاء أرار العؿل
قدم إو٤ِء أهار إًٛؾ ُـ أهؿ اًقاض٤ٌت اًقف٦ٞٗٞ اًتل ج٥ أن يٚتزم ه٤ 

وإظاق، اعقفػ أي٤ ي٤ن ٟقع إًٛؾ اًذي يزاوًف، وُـ أهؿ ىقاقد اًًٚقك 
واعقفػ ١ُمـ قغ ٤ُ يٓٚع قٚٞف سحٙؿ وفٞٗتف، و٠ي شٗريط، أو شْٞع ًقاض٤ٌت 
قٛٚف، أو إؾ٤ءة اؾتٕال اع٤ٝم ُيٕد ظ٦ٟ٤ٞ أ٦ٟ٤ُ ، وي٘تي اع١اظذة ذق٤ . 

 واًّٜقص اًنق٦ٞ ُـ اً٘رآن 
ٌُِل إَِم َوإِْذ َأَهَ اًَٜ  اًٙريؿ وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ شدل قغ ذًؽ، ُـ اًٙت٤ب ى٤ل ش٤ٕم: 

ٍض  ْٕ ـْ َس ُف َوَأْقَرَض َق َْ ْٕ ِْٞف َقَرَف َس َٚ َره اهَُ َق َٝ ٠ٌََْت سِِف َوَأْف َٟ َا  َٚ ِض َأْزَواِضِف َطِديًث٤ َو ْٕ َس
ُِٚٞؿ اْخٌَُِػ  َٕ ًْ ٠ٌََِيَ ا َٟ ٠ٌَََك َهَذا َى٤َل  ْٟ ـْ َأ َُ  ٧ْ ًَ ٠ٌَََه٤ سِِف َى٤ َٟ َا  َٚ     (1 )َو

ُتْؿ  َي٤ وى٤ل ش٤ٕم:  ْٟ ْؿ َوَأ ُٙ ٤شِ َٟ ٤ َُ ُٟقا َأ ُٟقا اهََ َواًَرُؾقَل َوَخُق َٓ َخُق ُٜقا  َُ ـَ َآ ِذي ًَ َأُه٤َ ا
قَن) ُٛ َٚ ْٕ ، ي٘قل اسـ يثػ اخ٦ٟ٤ٞ شٕؿ اًذٟقب ا٤ًّٖر وا٤ًٌٙر اًاز٦ُ    (2 ) (27َش

 واعتٕدي٦ وى٤ل قغ سـ أي ـٚح٦ قـ اسـ ق٤ٌس ) وخقٟقا أ٤ٟ٤ُشٙؿ ( ا٦ٟ٤ُٕ،
 . ( 3) ، ي٘قل )ٓ خقٟقا( ٓ شّٜ٘قه٤ إقال اًتل ائتٛـ اه ق٤ٝٞٚ ا٤ًٌٕد، يٕٜل اًٗري٦ْ

وُـ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ طدي٨ أٟس، ى٤ل: أشك قك رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
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وأ٤ٟ أ٥ًٕ ُع اًٖٚان. ى٤ل: وًٚؿ ق٤ٜٞٚ. وٌٕثٜل إم ط٤ض٦. و٠س٠ٓت قغ أُل. وٚا  
٧ٚ: سٕثٜل رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  ح٤ض٦. ضئ٧ ى٧ً٤: ٤ُ طًٌؽ؟ ى

ى٧ً٤: ٤ُ ط٤ضتف؟ ى٧ٚ: إه٤ ه. ى٧ً٤: ٓ حدصـ سن رؾقل اه صغ اه قٚٞف 
٤ُ ي٧ٜ ٕوٌ ه رؾقل "وطدي٨ و٤ـ٦ٛ ري اه ق٤ٜٝ ى٧ً٤:   . ( 1) وؾٚؿ أطدا 

أردوٜل رؾقل اه صغ اه قٚٞف "وطدي٨ قٌد اه سـ ضٕٗر ى٤ل:   .  "  (2 )اه 
 . ( 3)  "وؾٚؿ ذات يقم ظٚٗف. و٠ه إز طديث٤، ٓ أطدث سف أطدا ُـ ا٤ًٜس

شدل إط٤دي٨ ا٤ًًسؼ ذيره٤ ذ ج٤ٝٚٛ قغ وضقب طٗظ اًن، و٤ُٜٝ و
وق٦ وهك ودي٤ٜٜ اإؾاُل ىد أُر ا٤ًٜس سحٗظ إهار اعن  إهار اًقف٦ٞٗٞ.

قـ إو٤ِئ٤ٝ س٦ّٗ ق٦ُ٤، ع٤ ذ ذًؽ ُـ رر يٕقد قغ ص٤ط٤ٌٝ، ويت٠يد هذا اعٕٜك 
ذ طؼ ُقفٗل اًدو٦ً، وٞج٥ قغ اعقفػ أن يٚتزم س٤ح٤ٗظ قغ أهار 

 اًقف٦ٗٞ،وإذا قٚؿ ها أو اؤمـ قٚٞف وٕٚٞف أن ٓ يِٗٞف.
سا شًٕٙف طٗظ اًن ص٦ٗ شِٙػ قـ ُقاــ اًّاط٦ٞ ذ اعرؿح ًٚقف٦ٗٞ 

ُـ ُدى طرصف قغ ا٤ًٞ٘م سقاطد ُـ أهؿ واض٤ٌه٤ وهق اًٙتان، و٢ه٤ مثؾ ؾ٤ٞض٤ 
 ُٕٜقي٤ واى٤ٞ يّقن ُـ اإو٤ِء ٤ُ ي٤ن ُـ أُقر اًقف٦ٗٞ هي٤

سٌٕٓٞتف، أو، ي٤ن هػ ذًؽ وًٙـ رأت اإدارة اقت٤ٌره ها م٤ شٗي إذاقتف إم 
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 . ( 1)  ُٕف إطداث أرار س٤عروؼ، أو س٠وًئؽ اعت٤ُٕٚل 
وه٤ٜك وف٤ئػ ذات ص٦ٗ ظ٤ص٦، ي٥ًٓ٤، وإًًٙري٦، وا٤ًْ٘ء، واع٤ٜص٥      

ا٤ًٕٞٚ، و٤ٝٞٗ ُـ إهار ٤ُ حت٤ج وٞف ا٤ًُٕؾ إم درض٦ ق٦ًٞ٤ ُـ ا٦ٟ٤ُٕ، ًئا يٗش 
أهار إًٛؾ، أو أهار ا٤ًٜس، وًذا ووع ذ س٤ْٕٝ ىًؿ ي١ديف اعت٘دم زي٤دة ذ 

 . ( 2) يً٘ؿ ا٥ًٌٞٓ وإًًٙري  اًتٕٝد سحٗظ إهار،
و٤إؾام ىد أوى س٦ٟ٤ّٞ إهار، وًٙـ ذ سٕض اح٤ٓت يٙقن إو٤ِء اًن 

 واض٤ٌ ذ ٟٔر اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ:
ً٘قًف صغ "طل يٜٓقي إُر قغ ضري٦ٛ. أو يٛثؾ وٕا خ٤ًػ اًنع. :أواً 

اه قٚٞف وؾٚؿ: اعج٤ًس س٦ٟ٤ُٕ٤ إٓ صاص٦ ج٤ًس: ؾٗؽ دم طرام، أو ورج طرام، 
 . ( 3)  "أو اىت٤ٓع ٤ُل سٖػ طؼ

إًزام اعقفػ س٢و٤ِء ه ُـ أهار اًقف٦ٗٞ إذا ي٤ن اإًزام س٤إو٤ِء  :ثاكقاً 
 مٚؽ ذًؽ احؼ ٤ُ٤ٟٔ، ي٤ج٤ٝت ا٦ُٜٕٞ وا٤ًْ٘ء. ص٤درا ُـ ض٦ٝ

 طؼوبة إفشاء الر:
ٙؾ ٦ُّٕٞ ٕطد و٤ٝٞ وٓ ي٤ٗرة ج٥ و٤ٝٞ وً٘د س٧ٜٞ ٤ًٜ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ أٟ
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وتٙقن ق٘قس٦ اعقفػ اًذي يٌٗ اًن دون ُ٘ت٣ ذقل ق٘قس٦ اًتٕزير،  
 شٕزيري٦.

 الصورة الثالثة: اإمال الوضقػي 
اإؾا٦ُٞ اًقف٦ٗٞ شٙٚٞػ ٤ً٘ٚئٛل ه٤ هدو٤ٝ ظد٦ُ اعقاـٜل ح٤٘ٞ٘ ذ اإدارة 

٤ًًّٚح ا٤ًٕم، وج٥ قغ ؿ٤ه٤ٝٚ أداء واض٤ٌه٤ سدى٦ وإش٤٘ن، وٓ يًتٓٞع ا٤ًُٕؾ 
أن حًـ ا٤ًٞ٘م سقاض٤ٌت قٛٚف إٓ إذا ي٤ن ُتٗره٤، ويٕد اًتزام اعقفػ سقاض٤ٌت 

، ويًتحؼ إضر ٤ُ٘سؾ ى٤ُٞف سقاض٤ٌت وفٞٗتف اعقي٦ٚ إًٞف ُـ س٤ب اًقو٤ء س٤ًٕ٘قد
قِد ) ُ٘ ُٕ ًْ ُٜقا َأْوُوقا س٤ِ َُ ـَ َآ ِذي ًَ ( )ؾقرة اع٤ئدة(،وأداء إًٛؾ 1قٛٚف .ى٤ل ش٤ٕم:)َي٤ َأُه٤َ ا

اًذي ي٤٘سٚف اؾتام إضر واض٥ ُ٘دس ُـ واض٤ٌت اعقفػ ا٤ًٕم. وأداء إًٛؾ 
يتج٤وزه إم آٟج٤ز س٠ىَ  ٓ يٕٜل و٘ط إٟج٤ز إًٛؾ س٠ي ؿٙؾ ُـ إؿ٤ٙل وإٟا

اإ٤ٟٞ٤ُٙت اعتقاورة ًٚٗرد اعًٚؿ ًُتــِٕرا ذ ذًؽ ١ًُوًٞتــف قـ ا٦ٟ٤ُٕ اًتل 
 (1)ذ قٜ٘ف ًٞس أ٤ُم رؤؾــ٤ئف اع٤ٌذيـ وح٥ً وًٙـ أ٤ُم اه يقم اح٤ًب

وع٤ ي٤ن ق٘د إًٛؾ هق ذ ط٘ٞ٘تف قٝد قغ اعقفػ ا٤ًٕم و٢ن اً٘رآن اًٙريؿ 
تِل ِهَل  شٜٗٞذ هذه إًٝقد ى٤ل ش٤ٕم:  ي١يد رورة ًَ َٓ س٤ِ َٞتِِٞؿ إِ ًْ ٤َل ا َُ َرُسقا  ْ٘ َٓ َش َو

( ًٓ ُئق ًْ َُ َد َي٤َن  ْٝ َٕ ًْ ِد إَِن ا ْٝ َٕ ًْ َغ َأُؿَدُه َوَأْوُوقا س٤ِ ُٚ ٌْ ـُ َطَتك َي ًَ . وُـ    (2 )( 34َأْط
ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ىقًف قٚٞف اًّاة واًًام )ان اه ح٥ ُـ إًٌد إذا قٛؾ قٛا أن 
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 طدي٨ طًـ. ( 1) يتٜ٘ف(  
ويتٗرع ُـ واض٥ إداء احًـ ًٚقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ أن يٚتزم اعقفػ سٛقاقٞد      

إًٛؾ ا٦ُ٤ًٕ وأَٓ يٍف اًقى٧ ا٤ًٕم آ ٤ًًّح اًقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ وإن يت٘ـ قٛٚف 
خٚص ذ أدائف ذ وىتف اع٘رر ُرو٤ة ه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ىٌؾ ُرو٤ة رؤؾ٤ءه، وىد و

ي٤ن ؾٞد٤ٟ قٛر ي٘قل ًٕاًف )إن اً٘قة قغ إًٛؾ أّٓ ش١ظروا قٛؾ اًٞقم ًٖٚد. 
و٠ٟٙؿ أن وٕٚتؿ ذًؽ شذاءس٧)ش٤ٙصرت(قٚٞٙؿ إقال وا شدرون س٠ه٤ شٌدأون وٓ 

 . ( 2) س٠ه٤ ش٠ظذون( 
رض قغ اعقفػ أٓ جٛع سل وفٞٗتف وأي قٛؾ أظر إذا ي٤ن ُـ ؿ٠ن يا يٗ     

ذًؽ قدم أداء قٛٚف س٢ش٤٘ن م٤ يي س٤ع٤ًّح اًتل ش٘قم قغ رق٤يت٤ٝ اًقف٦ٗٞ، أو 
ي٤ن يؽش٥ قغ اؾتخدام ؾٚٓتف ذ إطدام٤ ًتح٘ٞؼ ٤ُٙؾ٥ ٤ُدي٦ ُـ إظرى م٤ 

س ذ ٟزاهتف وا يٛتثؾ أطد يٗي إم اٟحراوف ذ أداء قٛٚف ويقهـ ُـ ص٦٘ ا٤ًٜ
ٕواُره، وٓ يٜتٝل سٜقاهٞف. وٌُدأ طٔر اجٛع سل اًقف٤ئػ ا٤ًٕٞٚ وإقال 

 . ( 3) اًتج٤ري٦ ـٌ٘ف اخ٤ٗٚء اًراؿدون قغ أًٟٗٝؿ ىٌؾ شٌٓٞ٘ف قغ وٓهؿ وقاهؿ 
قغ إٟج٤ز قٛٚف ذ اًقى٧ اعحدد ُع  -وُٜف اعقفػ -و٤إؾام يري اًٗرد

٤ءت اًّٜقص اًنق٦ٞ ح٨ اعقفػ قغ إش٤٘ن إًٛؾ اعقيؾ إًٞف، إش٤ٟ٘ف، وض
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ُٚقا  واإش٤ٞن سف قغ أيٛؾ وضف ى٤ل ش٤ٕم:   َٛ ِد َواْق ٤ٍت َوَىِدْر ِذ اًَنْ َٖ ْؾ َؾ٤سِ َٛ َأِن اْق
ٌػ ) ِّ ُٚقَن َس َٛ ْٕ ٤ َقَغ  ، وىقًف ش٤ٕم:    (1 )( 11َص٤ِح٤ً إِِي سَِا َش َُ  ٤َٜ ْٚ َٕ ٤َٟ َض َْرِض إِ ْٕ ا

ًا  َٛ ـُ َق ًَ َقُهْؿ َأُهُْؿ َأْط ُٚ ٌْ ،وش٤رخ٤ٜ اإؾاُل ُكء س٤ُٕث٦ٚ اًتل ش١يد    (2 )ِزي٦ًَٜ َه٤َ ًَِٜ
 قغ إش٤٘ن إًٛؾ وقدم إم٤ًف.

 طؼوبة اإمال الوضقػي
و٤عقفػ ًُئقل قـ إًٛؾ اًذي أويؾ إًٞف ويًتحؼ إً٘قس٦ ذ ط٤ل إم٤ًف 

ن يؾ ُـ وٕؾ حر٤ُ، أو إي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ:  أصؾ ُتٗؼ قٚٞف،ًقاض٤ٌت وفٞٗتف، وٝق 
شرك واض٤ٌ، اؾتحؼ إً٘قس٦، و٢ن م شٙـ ق٘قستف ُ٘درة س٤ًنع ي٤ن شٕزيرا جتٝد وٞف 

 . ( 3) وز إُر 

 ثاكقا: ااكحرافات السؾوكقة
 ااكحرافات السؾوكقة ي ااصطاح:

٤ اعقفػ وشتٕٚؼ سًٛٚٙف شٚؽ اعخ٤ًٗ٤ت اإداري٦ اًتل يرشٌٙٝ"ويّ٘د ه٤: 
 . ( 4)  "اًِخي وشٍوف

 وُـ صقر آٟحراو٤ت اًًٚقي٦ٞ:
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 قدم اعح٤و٦ٔ قغ يرا٦ُ اًقف٦ٗٞ -1 
 اًقؾ٤ـ٦ -2

 الصورة اأوغ : طدم ادحافظة طذ كرامة الوضقػة
أُرت اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ س٤عح٤و٦ٔ قغ يرا٦ُ اًقف٦ٗٞ وذو٤ٝ، وٕغ اعقفػ 

واًًٚقي٤ٞت اًتل خؾ سنف اًقف٦ٗٞ اذا ي٤ن داظؾ إًٛؾ أو آست٤ٕد قـ إو٤ٕل 
 ظ٤رضف، وآست٤ٕد قـ ُقاــ ا٤ًٌِٝت.

واض٥ اعح٤و٦ٔ قغ يرا٦ُ اًقف٦ٗٞ ٓ يٕدو أن يٙقن ـ٤ئ٦ٗ ُـ آًتزا٤ُت 
هدف إم ش٘قيؿ ؾٚقك ا٤ًُٕؾ وا ي٠ي ُـ اًتٍو٤ت ٤ُ يٜٓقي قغ إظال سٙرا٦ُ 

ط استداء ج٥ شقاوره ذ اعقفػ ًِٖؾ اًقف٦ٗٞ اًقف٦ٗٞ. وًذا و٤ٟف ًٞس ذ
وح٥ً، وإٟا هق ذط س٤٘ء يٚزم ان ي٤ّطٌف ًاؾتٛرار و٤ٝٞ . وي٘تي آًتزام 

 . ( 1) هذا اًقاض٥ أَٓ يرد اعقفػ ُقاــ اًري٥ وا٤ًٌِٝت 
 ويتجذ قوام هذا الواجب ي التزامات ثاثة:

ل قغ اعًٚٛل ي٤و٦ اًتحك سف وُٜٝؿ آًتزام سحًـ اخٚؼ: وٝذا ٤ُ يٌٜٖ :أواً 
اعقفػ وٞٛتٜع قـ ارش٤ٙب اعٜٙرات أو إىدام قغ اعحٔقرات أو أن يْع ًٟٗف 

. ى٤ل رؾقل اه صغ اه  قٚٞف وؾٚؿ: ) وٛـ اش٘ك ا٤ًٌِٝت  ( 2) ُقوع ا٤ًٌِٝت 
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 . ( 1) اؾتؼأ ًديٜف وقروف(  
ْؿ  اح٤ٗظ قغ اه٦ٌٞ وطًـ اعٔٝر ى٤ل اه ش٤ٕم:  ثاكقا: ُٙ َي٤ َسِٜل َآَدَم ُظُذوا ِزيََٜت

ِجٍد ) ًْ َُ . ط٨ٞ شٕد اه٦ٌٞ وطًـ اعٔٝر ُـ ًُتٚز٤ُت اح٤ٗظ    (2 )( 31ِقَْٜد ُيِؾ 
 قغ يرا٦ُ اًقف٦ٗٞ.

آًتزام سحًـ اًت٤ُٕؾ اًقفٞٗل: وٕغ اعقفػ أن يٙقن طًـ اع٦ُٚ٤ٕ ذ  :ثالثاً 
إًٛؾ ُع رؤؾ٤ئف وُرؤوؾٞف واجٛٝقر، ط٨ٞ إن طًـ ٦ُٚ٤ُٕ اعقفػ ُع 
زُائف يٛثؾ ق٤ُا طٞقي٤ قغ س٨ٕ روح اجاق٦ ذ ٟٗقس ا٤ًُٕٚل م٤ ي٘قي 

٦ُٚ٤ٕ ُع اجٛٝقر قزُٝؿ قغ إًٛؾ وي٤ًقد قغ هق٦ إٟج٤ز إقال. وطًـ اع
يٙقن س٤ًروؼ هؿ واًتقاوع هؿ، واًّؼ قغ ى٤ْء طقائجٝؿ، وش٥ٞٓ ٟٗس ُـ م 

 . ( 3) يًتٓع إٟج٤ز قٛٚف 
واإدارة اإؾا٦ُٞ ـ٧ٌ٘ هذا اًقاض٥ ذ ؾٚقك ُقف٤ٝٞٗ وج٧ٕٚ اع٤ًس 

 سنف اًقف٦ٗٞ ويراُت٤ٝ ُـ أؾ٤ٌب إه٤ء اًراس٦ٓ اًقف٦ٞٗٞ وُـ ذًؽ:
قزل قٛر اسـ اخ٤ٓب اًٜٕان سـ قدي واًٞف قك ٤ًُٞن، قٜد٤ُ سٖٚف اٟف  - 1

 ى٤ل و٤ٝٞ: ( 4) أِٟد أس٤ٞش٤ و٤ٝٞ ذير اخٛر 

 مٔســــاٌ ٓســــقٙ مــــً  جــــا  ّ يــــته أا ٍـــــل أتـــــٙ الســـــياٛ أٌ خلٔلـــــَا   
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 ٘ ــ  إقا شــــــٝ  هيــــــت  دٍــــــاقن قربــــ

ــل مٔســـــه    ــٙ كـــ ــْ علـــ  ّرقاصـــــ٘ لثـــ

   
 فــــاٌ كيــــ  ىــــدماىٕ فبــــاأك  أســــق 

 ّا تســــــــق  باأصــــــــ ر امتــــــــثله    

   
  ِ ــ ّ ــ مين ٓســــــ ــ  امــــــ ــل أمــــــ  لعــــــ

ــدو     ــا ي ا ْســــــــ  امتَــــــ  1تيادميــــــ

   
قزل قثان سـ ق٤ٗن ري اه قٜف اًقًٞد سـ ق٦ٌ٘ قـ اًٙقو٦، ووز ق٤ٝٞٚ  - 2

 ؾٕٞد سـ ا٤ًٕص وي٤ن ؾ٥ٌ قزًف أٟف
صغ س٠هؾ اًٙقو٦ اًٌّح أرس٤ٕ صؿ اًت٧ٗ و٤٘ل أزيديؿ؟ وؿٝد سْٕٝؿ قٚٞف أٟف 

                                                                 ( 2) ذب اخٛر وؿٝد آظر أٟف رآه يت٠ٞ٘ه٤، و٠ُر قثان س٢ط٤ْره وأُر سجٚده 
يا ى٤م قٛر سٕزل ظ٤ًد اسـ اًقًٞد ًٕدم إىراره ًٌٕض شٍو٤شف، وقدم   - 3

ـ٤قتف ًٌٕض ٤ُ أُر سف قٛر ى٤ل قٛر : )وإي أقتذر إًٞٙؿ ُـ ظ٤ًد اسـ اًقًٞد إي 
أُرشف أن حٌس هذا اع٤ل قغ و٦ٕٗ اع٤ٝضريـ، و٠ق٤ٓه ذا ا٠ًٌس، وذا اًنف، وذا 

 . ( 3) راح( ا٤ًًٚن، وٜزقتف، وأُرت أس٤ قٌٞدة اسـ اج
 الصورة الثاكقة: الوساصة

ذ اًٗٙر اإداري اإؾاُل اًقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ ٧ًًٞ ٤ُٖٟؿ شقزع قغ إى٤رب 
أو إصدى٤ء، سؾ هل ١ًُو٤ًٞت وواض٤ٌت شتقىػ ق٤ٝٞٚ ٤ًُّح ا٤ًٜس: ًذًؽ 
شًٜد إم أصٚح أه٤ٝٚ، وحٔر اإؾام آظت٤ٞر ًٚقف٤ئػ قغ أؾ٤س اً٘راس٦ أو 

ُرُيْؿ  اًّداى٦، ى٤ل ش٤ٕم:  ُُ ُتْؿ َسْلَ إَِن اهََ َي٠ْ ْٛ َٙ ٤ َوإَِذا َط َٝ ٤َِٟت إَِم َأْهِٚ ٤ َُ َ ْٕ َأْن ُش١َُدوا ا
                                                 

 )(
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ًػا )  ِّ ٤ َس ًٕ ٞ ِٛ ْؿ سِِف إَِن اهََ َي٤َن َؾ ُٙ ُٔ ِٕ َا َي ِٕ ْدِل إَِن اهََ ِٟ َٕ ًْ قا س٤ِ ُٛ ُٙ     (1 )( 58ا٤ًَِٜس َأْن َحْ
ويِػ إم ذًؽ ىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ٕي ذر ا٤ًٖٗري ري اه قٜف طل 
ـ٥ٚ أن يًٜد إًٞف اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أطد إقال. و٘د روى ًُٚؿ قـ 
أي ذر أٟف ى٤ل: ى٧ٚ ي٤ رؾقل اه: أٓ شًتٕٜٛٚل؟ ى٤ل: ويب سٞده قغ ٌُٜٙل . 

٦ٟ٤ . وأه٤، يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ ، ظزي وٟدا٦ُ إَٓ صؿ ى٤ل: )ي٤ أس٤ ذر إٟؽ وٕٞػ . وإه٤ أُ
 . ( 2) ُـ أظذه٤ سح٤ٝ٘ وأدى اًذي ق٤ٝٞٚ و٤ٝٞ( 

ى٤ل اسـ ش٦ٞٛٞ: وٞج٥ قغ يؾ ُـ وز ؿٞئ٤ ُـ أُر اعًٚٛل أن يًتٕٛؾ وٞا 
ح٧ يده ذ يؾ ُقوع أصٚح ُـ ي٘در قٚٞف و٢ن قدل قـ إطؼ إصٚح إم هػه 

ت٤ى٦، أو صداى٦، أو ُقاو٦٘ ذ سٚد أو ُذه٥ أو ـري٦٘ أو ٕضؾ ىراس٦ سٜٞٝا أو وٓء ق
ضٜس ي٤ًٕرس٦ٞ أو ا٤ًٗرؾ٦ٞ، أو اًؽي٦ٞ واًرو٦ُٞ، أو ًرؿقة ي٠ظذه٤ ُٜف ُـ ٤ُل أو 
٦ُٕٜٗ، هػ ذًؽ ُـ إؾ٤ٌب، أو ًْٖـ ذ ىٌٚف قغ إطؼ أو قداوة سٜٞٝا، و٘د 

ـَ  قٜف ذ ىقًف ش٤ٕم: ودظؾ وٞا هك اه   ( 3) ظ٤ن اه ورؾقًف واع١ُٜل  ِذي ًَ َي٤ َأُه٤َ ا
قَن ) ُٛ َٚ ْٕ ُتْؿ َش ْٟ ْؿ َوَأ ُٙ ٤شِ َٟ ٤ َُ ُٟقا َأ ُٟقا اهََ َواًَرُؾقَل َوَخُق َٓ َخُق ُٜقا  َُ  .   (4 )( 27َآ

إ٤ُرة ي٧ٟ٤ أو ٤ُ دوه٤ ُـ  -إن يؾ ورد ُـ اعًٚٛل أوي٧ٚ ًف وف٦ٗٞ ق٦ُ٤
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قل ق٤ٜٝ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ وح٤ؾ٥ قغ أؾٚقب و٘د أوي٧ٚ ًف أ٦ٟ٤ُ هق ًُئ -اًقف٤ئػ 
أدائ٤ٝ، وى٤ل ش٤ٕم:)وىؾ اقٛٚقا وًػى اه قٛٚٙؿ ورؾقًف واع١ُٜقن( وذ 

و٢ذا "طدي٨ أي هريرة ري اه قٜف أن رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: 
إذا وؾد إُر إم هػ  " يٞػ أو٤قت٤ٝ؟ ى٤ل: ى٤ل: "و٧ٕٞ ا٦ٟ٤ُٕ و٤ٟتٔر ا٤ًًق٦

 . ( 1)  "ف و٤ٟتٔر ا٤ًًق٦أهٚ
م شٙـ ا٦ًٌّٕٞ ذات س٤ل ذ شقز اع٤ٜص٥ ا٦ُ٤ًٕ ، و٤ٙن إصٚح وا١ًٗٙ هق 

ن صاص٦ أرس٤ع اًقٓة اًذيـ قٜٞٝؿ اًٌٜل قٚٞف اًّاة إإضدر ست٘ٚده٤، طتك 
واًًام ي٤ٟقا ُـ سٜل ُأُٞف وًًٞقا ُـ سٜل ه٤ؿؿ قِػشف إدٟل ، وىد طرص 
اإؾام قغ شٜزيف جتٕٛف ، ط٤ًُ٤ٙ وحٙقُل ُـ ققاُؾ اًٗتٜف ودواقل اإهراء 

 ع اًرظل أُـ . شقظ٤ًٞ ٤ًًّٚح ا٤ًٕم وي٤ًٗف ًٕٚدا٦ً أؾ٤س اعٚؽ ا٤ًًّح واعجتٛ
أ٤ُ اًقؾ٤ـ٦ اعت٤ٕرف ق٤ٝٞٚ ذ جت٤ٕٛش٤ٜ اإؾا٦ُٞ خٚط ا٤ًٜس س٤ٜٝٞ وسل 
ا٤ًِٗق٦ اح٦ًٜ اًتل هل ُٕق٦ٟ قغ اخػ و٤ًُقدة قغ ى٤ْء ط٤ض٤ت ا٤ًٜس  دون 
إح٤ق اًير س٤ًٖػ أو اًتٕدي قغ ط٘قق أظريـ ، وط٨  ا٤ًِرع اًٙريؿ قغ 

ى٤ل قٚٞف اًّاة واًًام ) اؿٕٗقا وٚت١ضروا . وًٞ٘ض  ٟٗع اعًٚؿ ٕظٞف اعًٚؿ
 . ( 2) اه قغ ٤ًًن ٌٟٞف ٤ُ أط٥ ( 
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وىد ووع رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ اً٘قاقد ٓظت٤ٞر ا٤ًُٕٚل س٤ًدو٦ً ،  
 وي٤ن يتخػ قاًف ُـ ا٤ًّحل وأوز اًديـ وإًٚؿ ًْٞٛـ ح٘ٞؼ اعّٚح٦ ا٦ُ٤ًٕ،

ُٜف يدظؾ ذ ىقًف  ٠يٗأي٤ٗءة وىدرة وش٘ديٛف قغ ُـ هق  وُـ ي٘قم ستق٦ًٞ إىؾ
صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: )ُـ وز ُـ أُر اعًٚٛل ؿٞئ٤ و٠ُر قٚٞٝؿ أطدا ح٤س٤ة وٕٚٞف 

 . ( 1) ٦ًٜٕ اه ٓ يٌ٘ؾ اه ُٜف سو٤ وٓ قدٓ طتك يدظٚف ضٜٝؿ( 
 ثالثا: ااكحرافات اجـائقة

 اجـاية ي الؾغة:

واًٜقن وا٤ًٞء أصؾ واطد وهق أظذ اًثٛر ُـ ؿجره٤ صؿ حٛؾ قغ ضٜل اجٞؿ 
ذًؽ وُـ اعحٛقل قٚٞف: ض٧ٜ اج٦ٟٞ٤ أض٤ٜٝٞ. وضٜك ض٤ٜي٦: أذ٥ٟ. وي٤٘ل: ضٜك 
قغ ًٟٗف وقغ ىقُف وضٜك اًذ٥ٟ قغ وان: ضره إًٞف. وي٤٘ل: رضؾ ض٤ن ُـ ىقم 

 ض٤ٜه.
 ااكحرافات اجـائقة ي ااصطاح:

جرائؿ اًتل شّدر ُـ اعقفػ أص٤ٜء وفٞٗتف اًتل شتٕٚؼ ويّ٘د ه٤: شٚؽ ا
س٢ظال اًث٦٘ ا٦ُ٤ًٕ واعّٚح٦ ا٦ُ٤ًٕ وواض٤ٌت اًقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ وش٘ديؿ ُّٚح٦ 

 .  ( 2) ظ٤ص٦ 
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 من صور ااكحرافات اجـائقة: 
 آظتاس – 2     اًرؿقة – 1
 اًتزوير – 3

 الصورة اأوي: الرشوة
 الرشوة ي الؾغة:

)اًرؿ٤ء(: احٌؾ، أو طٌؾ اًدًق وٟحقم٤. )اًرؿقة(: ٤ُ يٕٓل ٤ًْ٘ء ُّٚح٦، 
 .  ( 1) أو ٤ُ يٕٓك إط٤٘ق س٤ـؾ أو إس٤ٓل طؼ 

 الرشوة اصطاحا:
  ( 2) هل: )٤ُ يٕٓٞف اًِخص ح٤يؿ أو هػه ًٞحٙؿ ًف أو حٛٚف قغ ٤ُ يريد( 

أو هل: )ى٤ٞم اعقفػ س٠ظذ أو ىٌقل أو ـ٥ٚ ٤ُ٘سؾ ُٕل، ًف ى٦ٛٞ ٤ُدي٦ أو 
ُٕٜقي٦، ٤ًٞ٘ٚم سٕٛؾ ُـ اظت٤ّصف سحٙؿ وفٞٗتف أو ًاُت٤ٜع قـ قٛؾ ُـ 

 .  ( 3) اظت٤ّصف يذًؽ، أو ًإظال قغ أي ٟحق سٛ٘ت٤ْٞت واض٤ٌت وفٞٗتف( 
َٓ    :اه ش٤ٕم وُـ اعٕٚقم س٤ًديـ س٤ًيورة حريؿ اإؾام ًٚرؿقة، ى٤ل َو

َقاِل اًَٜ  ُْ ـْ َأ ُِ  ٤ ً٘ ُٚقا َوِري ٤ِم ًَِت٠ُْي َٙ قا ِه٤َ إَِم اْحُ ًُ ـِِؾ َوُشْد ٤ٌَ ًْ ْؿ س٤ِ ُٙ َْٜٞ ْؿ َس ُٙ ًَ َقا ُْ ُٚقا َأ ٤ِس َش٠ُْي
قَن ) ُٛ َٚ ْٕ ُتْؿ َش ْٟ ْصِؿ َوَأ  .   (4 ) (188س٤ِْإِ
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ًٕـ رؾقل اه صغ اه قٚٞف "قـ قٌداه سـ قٛرو، ى٤ل: وض٤ء ذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦  
. و٤ًرؿقة ُدق٤ة إم اٟت٤ِر أًٚؿ وا٤ًًٗد، وتٓٛس  ( 1)  "وؾٚؿ اًرار واعرشٌ

احؼ وحج٥ إًدل وخٗل اجرائؿ، وش٘دم اجٝاء ذ اًقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ، وش١ظر 
إًزائؿ، وُـ صؿ  إي٤ٗء، وشروع اخ٤ُؾ، وخٗض ا٤ًُٕؾ،  وتٛقت اهٛؿ وشْٕػ

طر٤ُن يثػ ُـ ا٤ًٜس ُـ ٟٞؾ ط٘قىٝؿ س٤ًٓرق اعنوق٦ ًٕدم إ٤ُٙهؿ دوع 
 . ( 2) اًرؿقة دي٤ٜ أو قجزا، وٝل ذ يؾ ٤ُٙن وج٤ل داء 

وً٘د طرم ا٤ًِرع قغ ا٤ًُٕؾ أظذ اًرؿقة ذ ي٤و٦ صقره٤، ى٤ل اسـ ىدا٦ُ: 
 . ( 3) رؿقة ا٤ًُٕؾ طرام سا ظاف 

 اهدية:
وإصؾ ذ اهدي٦ أه٤ ُٜدوب إ٤ًٝٞ ذق٤ ً٘قًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: )ه٤دوا 

(،طًـ، وهل ؾ٥ٌ إؿ٤ق٦ اح٥ واعقدة سل ا٤ًٜس، و٤ًٜٝٙ ذ طؼ 1) ( 4) ح٤سقا( 
 قال اًدو٦ً حر٦ُ اذا ي٤ن اًّ٘د ٤ُٜٝ اًت٠صػ قغ ا٤ًُٕؾ.
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ـ  هدى إًٞف ىٌؾ  وطذر اإؾام ا٤ًُٕؾ ُـ ىٌقل اهدي٦ ظّقص٤ عـ م يٙ
وٓيتف، ى٤ل اسـ ىدا٦ُ: ٓ يٌ٘ؾ اهدي٦ ًُـ م يٙـ هدى إًٞف ىٌؾ وٓيتف: وذًؽ ٕن 

 . ( 1) اهدي٦ يّ٘د ه٤ ذ ا٥ً٤ًٖ اؾتا٦ً ىٌٚف ًٕٞتٜل سف ذ احٙؿ وتٌِف اًرؿقة 
و٤ُ٠ إن ي٤ن هدى إًٞف ُـ ىٌؾ وٓيتف ض٤ز ىٌقه٤ ُٜف سٕد اًقٓي٦ ٕه٤ م شٙـ ُـ 

 .  ( 2) اًقٓي٦ ًقضقد ؾ٤ٌٌٝ ىٌؾ اًقٓي٦  أضؾ
و٤هدي٦ يّ٘د ه٤ ه٤ًًٌ٤ اؾتا٦ً ى٥ٚ ُـ هدي إًٞف وهذا و٢ٟف يتٕل قغ اح٤يؿ 
وُـ ًف وٓي٦ شتٕٚؼ س٠ُقر ا٤ًٜس أن ٓ يٌ٘ؾ اهدي٦ مـ م يٙـ ُٕت٤دًا اإهداء إًٞف 

 . ( 3) ىٌؾ وٓيتف، وٝل ذ اع٤٘م شٕتؼ رؿقة 
قـ ي٤ واخد٤ُت اًتل ش٘دم ًٕٚال ، ٞف اًّاة واًًام قغ اهداوىد ط٤ؾ٥ قٚ

اؾتٕٛؾ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ رضا ُـ إزد  أي مٞد ا٤ًًقدي ى٤ل:
ي٤٘ل ًف اسـ اًٚت٦ٌٞ قغ اًّدى٦ وٚا ىدم ى٤ل هذا أهدي ًٙؿ وهذا أهدي ز ى٤ل و٤٘م 

٤ل ٤ُ س٤ل ق٤ُؾ اسٕثف وٞ٘قل هذا ًٙؿ رؾقل اه قغ اعٜؼ وحٛد اه وأصٜك قٚٞف وى
وهذا أهدي ز أوا ىٕد ذ س٧ٞ أسٞف أو ذ س٧ٞ أُف طتك ئٜر أهدى إًٞف أم ٓ 
واًذي ٟٗس حٛد سٞده ٓ ي٤ٜل أطد ُٜٙؿ ٤ُٜٝ ؿٞئ٤ إٓ ض٤ء سف يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ حٛٚف قغ 

ي٤ٜ قٗري قٜ٘ف سٕػ ًف ره٤ء، أو س٘رة ه٤ ظقار، أو ؿ٤ة شٕٞر صؿ روع يديف طتك رأ
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 . ( 1) إسٓٞف صؿ ى٤ل اًٚٝؿ هؾ س٧ٖٚ ُرشل  
وً٘د طرم اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ اهديف ذ ٤ُ٘سؾ ا٤ًِٗق٦ طتك وًق ي٧ٟ٤ 
ُع هػ اح٤ٙم، ى٤ل قٚٞف اًّاة واًًام: )ُـ ؿٗع ٕظٞف س٤ِٗق٦ ،  و٠هدى ًف 

ـْ أسقاب اًرس٤ (  َُ  . طدي٨ طًـ  ( 2) هديف ق٤ٝٞٚ، و٤ٌٝٚ٘ ، و٘د أشك س٤س٤ً قًٔٞا 
وش٘ي قغ  و٤ًرؿقة ُـ أظٓر أٟقاع ا٤ًًٗد اإداري ذ اًقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ،

هػ ١ُهٚل، م٤ ي١دي از  أؿخ٤صإًدل، ويتقم اًقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ واع٤ٜص٥ 
اعجتٛع، و ه٤ شٜحٍ اع٤ًّح وإُقال ًدى وئ٦ ٦ُٜٕٞ ُـ  أوراداٟت٤ِر اح٘د سل 

 –اٟتنت اهداي٤ ًٕٚال ح٧ ٤ًُٞٛت خت٦ٗٚ ) ٤ُٙو٠ة وذ وىت٤ٜ اع٤ٕس  ا٤ًٜس،
واجاق٤ت، وذ سٕض  إوراد٤ُّريػ ( م٤ يٚحؼ اًير سّٛٚح٦  –قٛق٦ً 

إوى٤ت يٙقن ه٤ٜك اش٤ٗق ًٌُؼ ق٤ٝٞٚ سل ا٤ًُٕؾ أي اعقفػ وص٤ط٥ اعّٚح٦ 
 . وىد هك اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قـ هداي٤ إًال ، ى٤ل قٚٞف اًّاة
واًًام : )ُـ اؾت٤ٜٕٚٛه ُٜٙؿ قغ قٛؾ وٙت٤ٜٛ خ٤ًٓٞ وا وقىف ،  ي٤ن هٚقًٓ ي٠ي 

 . ( 3) يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ ( 
  

                                                 
 

 

 

٢٨٠



   
 84                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 طؼوبة الرشوة: 
اًرؿقة ذ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ ُـ اع٤ٕي اًتل ٓ طد و٤ٝٞ وٓ ي٤ٗرة، وأي 

يراه  طد و٤ٝٞ وٓ ي٤ٗرة يؽك ش٘دير إً٘قس٦ و٤ٝٞ ٤ً٘ٚي قغ ط٥ً ٤ُ ٦ُّٕٞ ٓ
 ٤ُٜؾ٤ٌ.

 الصورة الثاكقة: التزوير
 التزوير ي الؾغة:

ي٤٘ل: )زور( ا٤ًٓئر: أيؾ طتك اُتأت طقصٚتف وارش٧ٕٗ. واًٌء: أصٚحف 
وىقُف وأشٜ٘ف. وطًٜف وزيٜف. ي٤٘ل: زور اًٙام: زظروف وُقهف. وزور اًٙام ذ 

 .  ( 1) ًٟٗف: ه٠ٞه وطيه. وُٜف: زور إ٤ُْءه أو شقىٕٞف: ىٚده 
 التزوير ي ااصطاح:

إٟف حًل اًٌء ووصٗف سخاف صٗتف، وٝق مقيف ا٤ًٌـؾ سا يقهؿ أٟف طؼ، وًف 
أ٤ًٗظ يثػة ٤ُٜٝ: اًٙذب، اًتٌٚٞس، اًتٖرير، اًٖش، اًتدًٞس، اًتحريػ، 

 . ( 2) اًتّحٞػ 
ويٕرف اًتزوير ذ آصٓاح اإداري س٠ٟف: )شٖٞػ اح٦٘ٞ٘ س٢طدى آًرق 

 .  ( 3) ٤م، سّ٘د اًٖش ذ حرر ص٤ًح ًإص٤ٌت، ويؽش٥ قٚٞف أصر اع٘ررة س٤ًٜٔ
اًتزوير ٟقع ُـ أٟقاع اًٖش، وُـ إقال اعحر٦ُ ذق٤، واه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم 
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َِٙت٤َب س٠َِْيِدهِْؿ ُصَؿ  أُر ق٤ٌده س٤ضت٤ٜب اًزور، ى٤ل اه ش٤ٕم:   ًْ ٌُقَن ا ُت ْٙ ـَ َي ِذي َٚ َوَقْيٌؾ ًِ
قَن َهَذا ًُ ق ُ٘ ٧ٌَْ َأْيِدهِْؿ َوَوْيٌؾ َهُْؿ ِم٤َ  َي ٤ًٜ َىًِٚٞا َوَقْيٌؾ َهُْؿ ِم٤َ َيَت َٛ وا سِِف َص َؽُ ِْ َٞ ـْ ِقِْٜد اهَِ ًِ ُِ
ٌُقَن ) ًِ ْٙ ٌُقا َىْقَل   . وى٤ل ش٤ٕم:   (1 ) (79َي َْوَص٤ِن َواْضَتِٜ ْٕ ـَ ا ُِ ٌُقا اًِرْضَس  َو٤ْضَتِٜ
.  ( 3)  "ُـ ه٤ِٜ وٚٞس ٤ُٜ". وى٤ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:    (2 )( 31اًُزوِر )

رؾقل اه،  ى٤ًقا سغ ي٤ "أٓ أٌٟئٙؿ س٠يؼ ا٤ًٌٙئر صاص٤"وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 
أٓ وىقل  " وضٚس وي٤ن ُتٙئ٤ و٤٘ل: "اإذاك س٤ه، وق٘قق اًقاًديـ"ى٤ل: 
 . ( 4)  "ًٞتف ؾ٧ٙى٤ل : وا زال يٙرره٤ طتك ى٤ٜٚ:  "اًزور

اًداوع إم اًتزوير ح٘ٞؼ ُّٚح٦ ؿخ٦ّٞ س٠طد أُريـ: آٟت٤ٗع س٤عزور أو 
اإرار س٤ًٖػ، ويا إُريـ حرم ذق٤، أ٤ُ إول: وأن آٟت٤ٗع س٤عزور 
اؾتخدم ًقؾ٦ٚٞ س٤ـ٦ٚ، ويؾ وؾ٦ٚٞ ض٤ء اًنع ستحري٤ٝٛ ٓ جقز اخ٤ذه٤ وٓ 

د، وًق ي٤ن هذا إظػ واض٤ٌ أو ُٜدوس٤ أو ٤ٌُط٤ إٓ يٕتٛد ق٤ٝٞٚ ذ ح٘ٞؼ اعّ٘
 .  ( 5) ًٚيورة، واًيورة ش٘در س٘دره٤ 

وإذا سٓؾ اًٌء سٓؾ ٤ُ ذ وٜٛف، وش٠ؾ٤ًٞ قغ هذا يٙقن احٙؿ اعٌٜل قغ 
اًتزوير س٤ـا وًزم ْٟ٘ف، ويْٛـ اعزور ٤ُ شرش٥ قغ شزويره ُـ وان، و٢ن ي٤ن 
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 ص٤طٌف، وإن ي٤ن إشاو٤ وٕغ اعزور وان ٤ُ أشٚٗف. اعحٙقم سف ٤ُٓ رده إم 
و٤ًٌ٤ٖ ٤ُ يٙقن اًتزوير ذ اعحررات اًرؾ٦ٞٛ ستٖٞػ اح٦٘ٞ٘ و٤ٝٞ، واًتزوير ذ 
اعحررات اًرؾ٦ٞٛ ُـ أظٓر اجرائؿ اًقف٦ٞٗٞ ٕم٦ٞ اًٙت٤س٦ يقؾ٦ٚٞ ًإص٤ٌت. 

حتقى اعحرر واًتٖػ ذ اعحرر ىد يٙقن سقوع إ٤ُْء ُزور طتك وًق ي٤ن 
صحٞح٤، أو ووع ظتؿ أو س٦ّٛ ُزورة، أو س٢و٤و٦ يٚات، أو ووع أؾاء هػ 
صحٞح٦، وىد يٙقن س٢ه٤ٗل سٕض ا٤ٟ٤ًٌٞت، أو إشاف ضزء ُـ اعحرر م٤ يٖػ 
اعٕٜك، وٟحق ذًؽ م٤ يؽش٥ قٚٞف إرار سّٛٚح٦ إوراد أو اعجتٛع أو ضر ٦ُٕٜٗ 

 هػ ُنوق٦ ًًٜٗف او ًٖػه.
 ة التزويرطؼوب

إن ق٘قس٦ اًتزوير هل اًتٕزير، ٕٟف ُـ اجرائؿ اًتل ًٞس ه٤ ق٘قس٦ ُ٘درة ذق٤، 
ًذا يٕزر ُرش٥ٙ اًتزوير ُـ ىٌؾ اح٤يؿ سا يراه ٤ُٜؾ٤ًٌ ُراق٤ًٞ ط٤ل اج٤ي وفروف 

وٛتك ص٧ٌ قٜد اح٤يؿ قـ رضؾ أٟف ؿٝد سزور قٛدا "اجري٦ٛ. ى٤ل اسـ ىدا٦ُ: 
 . ( 1)  "ر أهؾ إًٚؿقزره وؿٝره ذ ىقل أيث

 الصورة الثالثة: ااختاس
 ااختاس ي الؾغة:
 .   ( 2) ظ٤ًٚ: اؾتٌٚف ذ هزة و خ٤ش٦ٚ  -ُـ )ظٚس( اًٌء
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 ااختاس ي ااصطاح:  
 .   ( 1) ى٤ل اسـ ش٦ٞٛٞ: اعختٚس هق اًذي جتذب اًٌء، وٕٞٚؿ سف ىٌؾ أظذه 

وى٤ل اسـ اً٘ٞؿ اجقزي٦: اعختٚس هق اًذي ي٠ظذ اع٤ل قغ طل ه٦ٚٗ ُـ ٤ًُٙف 
 .  ( 2) وهػه 

وآظتاس هق اؾتٞاء ا٤ًُٕٚل واعقفٗل ذ ٤ُٙن ٤ُ قغ ٤ُ س٠يدهؿ ُـ 
 .   ( 3) أُقال ٟ٘دي٦ وٟحقه٤ سدون ؾٜد ذقل 

اًقف٦ٞٗٞ،   وهق ق٨ٌ اعقفػ ا٤ًٕم سا أؤمـ قٚٞف ُـ ٤ُل ق٤م س٥ًٌ ؾٚٓتف
ويٓٚؼ قٚٞف أط٤ًٟ٤ٞ  )اًٖٚقل( وهق: ظ٦ٟ٤ٞ ا٦ٟ٤ُٕ وأظذ اًٌء ذ اخ٤ٗء.  واًٗرق 

آؾتٖال، و٤ًً٤رق  سٜٞف وسل اًنى٦ شٕتٛد قغ اخ٦ٞٗ ، وآظتاس يٕتٛد قغ
ٓ يٛٙـ آطؽاز ُٜف، ٕٟف هتؽ احرز ، سٜٞا اعختٚس ي٠ظذ اع٤ل اعت٤ح قغ طل 

ٙف وهػه ، وا خٚق ُـ اًتٗريط اًذي يٛٙـ ُـ آظتاس، وهذا يٕد ه٦ٚٗ ُـ ٤ًُ
 .   ( 4) آقتـداء قغ اع٤ل ا٤ًٕم أىـرب إم آظتـاس ُٜـف إًـك اًـنى٦ 

 إًٞفوم٤ ٓ ؿؽ وٞف أن آظتاس ضري٦ٛ خ٦ٚ س٤ًنف، و٤عقفػ اًذي أويؾ 
ح٤رس إُل، اًذي ج٥ قٛؾ ذ أطدى اع١ؾ٤ًت، اإؾام ئٜر إًٞف قغ أٟف ا
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وفٞٗتف هق ٟقق٤ ُـ س٥ًٌ  و٤ظتاؾف ًٚال اًذي ذ ط٤ٞزشف ، قٚٞف أن يّٜح ًقفٞٗتف 
َٓ   اخ٦ٟ٤ٞ واًٖٚقل وً٘د طذر اإؾام ُـ ظ٦ٟ٤ٞ ا٦ٟ٤ُٕ واًٖٚقل، ى٤ل ش٤ٕم: َو

َقاِل اًَٜ  ُْ ـْ َأ ُِ  ٤ ً٘ ُٚقا َوِري ٤ِم ًَِت٠ُْي َٙ قا ِه٤َ إَِم اْحُ ًُ ـِِؾ َوُشْد ٤ٌَ ًْ ْؿ س٤ِ ُٙ َْٜٞ ْؿ َس ُٙ ًَ َقا ُْ ُٚقا َأ ٤ِس َش٠ُْي
قَن ) ُٛ َٚ ْٕ ُتْؿ َش ْٟ ْصِؿ َوَأ ُٚقا  . وى٤ل ش٤ٕم:    (1 )( 188س٤ِْإِ َٓ َش٠ُْي ُٜقا  َُ ـَ َآ ِذي ًَ َي٤ َأُه٤َ ا

َقا ُْ ْؿ إَِن َأ ُٙ ًَ ُٗ ْٟ ُٚقا َأ ُت ْ٘ َٓ َش ْؿ َو ُٙ ْٜ ُِ ـْ َشَراٍض  ٤َرًة َق قَن ِدَ ُٙ َٓ َأْن َش ٤ٌَـِِؾ إِ ًْ ْؿ س٤ِ ُٙ َْٜٞ ْؿ َس ُٙ ًَ
ْؿ َرِطًٞا ) ُٙ يٜٝل ش٤ٌرك وش٤ٕم  . ي٘قل اسـ يثػ ذ شًٗػ أي٦:   (2 )( 29اهََ َي٤َن سِ

ق٤ٌده اع١ُٜل قـ أن ي٠يٚقا أُقال سْٕٝؿ س٤ْٕ س٤ًٌ٤ـؾ، أي س٤ع٤ٙؾ٥ اًتل هل 
 . ( 3) هػ ذق٦ٞ ي٠ٟقاع اًرس٤ واً٘ار، و٤ُ ضرى جرى ذًؽ ُـ ؾ٤ئر صٜقف احٞؾ 

ُْٚؾ َي٠ِْت سَِا َهَؾ َيقْ  وى٤ل ش٤ٕم:  ْٖ ـْ َي َُ َؾ َو ُٖ ٤ َي٤َن ًٌٍَِِٜل َأْن َي َُ ٦ِ ُصَؿ ُشَقَر َو َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ َم ا
قَن( ) ُٛ َٚ ْٔ َٓ ُي ٧ٌَْ َوُهْؿ  ًَ ٤ َي َُ ٍس  ْٗ َٟ  .   (4 )( 161ُيُؾ 

وض٤ء ذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦: قـ قٌد اه سـ سريدة قـ أسٞف ري اه قٜٝا أن اًٌٜل 
ُـ اؾت٤ٜٕٚٛه قغ قٛؾ ورزى٤ٜه رزى٤: وا أظذ سٕد "صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: 

 . ( 5)  "قلذًؽ: وٝق هٚ
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وطدي٨ قدي سـ قٛػة اًٜٙدي ري اه  قٜف ى٤ل: )ؾ٧ٕٛ رؾقل اه صغ  
ُـ  اؾت٤ٜٕٚٛه ُٜٙؿ قغ قٛؾ وٙت٤ٜٛ خ٤ٓٞ وا وقىف ي٤ن "اه قٚٞف وؾٚؿ ي٘قل: 
 . ( 1)  "هٚقًٓ ي٠ي سف يقم ا٦ُ٤ًٞ٘

ٛف وقـ أي هريرة ى٤ل: ى٤م و٤ٜٞ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وذير اًٖٚقل ؤٕ
ٓ أًٗل أطديؿ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ قغ رى٦ٌ ورس ًف مح٦ٛ، ي٘قل: ي٤ "وقٔؿ أُره، ى٤ل: 

رؾقل اه أهثٜل، و٠ىقل: ٓ أُٚؽ ًؽ ؿٞئ٤ ىد أس٧ٖٚ قغ رىٌتف سٕػ ًف ره٤ء ي٘قل: 
ي٤ رؾقل اه أهثٜل، و٠ىقل: ٓ أُٚؽ ًؽ ؿٞئ٤، ىد أسٖٚتؽ، وقغ رىٌتف ص٧ُ٤ 

أُٚؽ ًؽ ؿٞئ٤، ىد أسٖٚتؽ. أو قغ رىٌتف  ٠ىقل: ٓوٞ٘قل: ي٤ رؾقل اه أهثٜل، و
 .  ( 2)  "رى٤ع خٗؼ وٞ٘قل: ي٤ رؾقل اه أهثٜل و٠ىقل: ٓ أُٚؽ ًؽ ؿٞئ٤ ىد أسٖٚتؽ

وٓ ؿؽ أن آظتاس ضري٦ٛ خ٦ٚ س٤ًنف، وٓ حّؾ إٓ ُـ وٕٞػ اخٚؼ 
وٟزع ُٜحرف آًٌع اعًتٌٕد ًِٝقاشف، وهذا رء يزرى س٤ّطٌف وي٥ًٌ اطت٤٘ره 
ُقفػ  اًث٦٘ ُٜف وؾ٘قط ُٜزًتف ذ أقل ا٤ًٜس ، وئٕؿ هذا إُر طٜٞا ي٘ع ُـ

ق٤م أويؾ إًٞف قٛؾ ذ إطدى اع٤ًّح احٙق٦ُٞ ، ذًؽ أن اإؾام ئٜر إم 
. ى٤ل  ( 3) اعقفػ ا٤ًٕم قغ أٟف اح٤رس إُل يّٜح ًقفٞٗتف يا يّٜح ًًٜٗف 

ـ قٌد يًؽقٞف اه رق٦ٞ ، يٛقت يقم يٛقت رؾقل اه صغ اه قٚٞف ؾٚؿ: )٤ُ ُ
 .  ( 4) وهق ه٤ش ًرقٞتف،  إٓ طرم اه قٚٞف  اج٦ٜ ( 

                                                 
 

 

 

 

٢٨∝



   
 91                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 طؼوبة ادختؾس: 
ً٘د طرم اإؾام آظتاس وم يٜص قغ ُ٘دار ق٘قستف وشرك ٤ً٘ٚي ش٘ديره٤ 

 ًٞس قغ"سح٥ً ٤ُ يراه ٤ُٜؾ٤ٌ، قـ ض٤سر قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: 
 ، وقغ اعختٚس رد ٤ُ اظتًٚف ُـ ٤ُل. ( 1)  " ُٜت٥ٝ وٓ ختٚس ىٓعظ٤ئـ وٓ

 :  : ااكحرافات ادالقةرابعاً 
  ( 2) سًػ إًٛؾ اعٜقط س٤عقفػ ويّ٘د ه٤ شٚؽ اعخ٤ًٗ٤ت اع٦ًٞ٤ واإداري٦ اًتل شتّؾ 

 من صور ااكحرافات ادالقة:
 اإهاف ذ اع٤ل ا٤ًٕم-1
 ورض اع٤ٖرم-2

 اأوغ: اإراف ي ادال العام:الصورة 
هق إطدى صقر آقتداء قغ اع٤ل، ٕن اًتٌديد يٕد إو٤ق٦ ًٚال ا٤ًٕم اًذي 
د٥ اعح٤و٦ٔ قٚٞف، وهق ُـ ظ٦ٟ٤ٞ ا٦ٟ٤ُٕ، واعقفػ ج٥ قٚٞف أن حؽم هذا اع٤ل 
سٍوف قغ ٤ُ ح٘ؼ اعّٚح٦ ا٦ُ٤ًٕ، وٓ يٌدده ذ أؿ٤ٞء ٓ ـ٤ئؾ ُـ ورائ٤ٝ، سؾ 

ٚٞف أن حًـ سوف، وأن يْع يؾ ضزء ُٜف ذ ٤ُٟٙف اًّحٞح: ٕن ذًؽ ٤ُل ق
 . ( 3) ا٦ُٕ، وا جقز وٞف اإهاف وٓ اًتٌديد 
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اإهاف واًتٌذير حرم ذع إذا ي٤ن ذ ٤ُل اإ٤ًٟن اخ٤ص أو ذ ٤ُل هػه  
 اًذي يٕٛؾ وٞف إذا ي٤ن ظ٤ص٤ أو ق٤ُ٤، وهق شْٞٞع ًٚال اًذي أُر٤ٟ اه ش٤ٕل

ُوقا  س٤عح٤و٦ٔ قٚٞف ًذًؽ هك اه ش٤ٕم قٜف، ذ ىقًف ش٤ٕم:  َٓ ُشْنِ ُسقا َو ُٚقا َواْذَ َوُي
وَِل ) َٓ ُح٥ُِ اعُْْنِ ُف  َٟ ٌِْذيًرا ) وىقًف ش٤ٕم: .    (1 )( 31إِ ٌَِذْر َش َٓ ُش ـَ 26َو ٌَِذِري ( إَِن اعُْ

٤َٞـِِل َوَي٤َن ا َِ ُٟقا إِْظَقاَن اً قًرا )َي٤ ُٗ ٤َُٓن ًَِرِسِف َي ْٞ َِ ً27 )  (2 ) . 
وٟرى ذ ق٤ٍٟ احدي٨ يثػ ُـ اًرؤؾ٤ء وي٤ٌر اعقفٗل اًذيـ يقوع ح٧ 
أيدهؿ اًٙثػ ُـ إُقال اخ٤ص٦ وا٦ُ٤ًٕ سحٙؿ وف٤ئٗٝؿ، يتجٝقن إم اإهاف 

اًٞقم واًٌذخ وقدم آهتام س١ِون ا٤ًُٕٚل وا٤ًٜس واعحت٤ضل وهذا ٤ُ ٤ِٟهده 
ُـ إهاف وسذخ ذ اع٤ٌي واعِٜآت احٙق٦ُٞ، وإًٌض يذه٥ إم احّقل قغ 

 ٤ُٜوع ؿخ٦ّٞ ًًٜٗف وقٛقٓت قا ي٘قم سف.
 الصورة الثاكقة: فرض ادغارم:

وشٕٜل ى٤ٞم اعقفػ س٤ؾتٖال ؾٚٓتف اًقف٦ٞٗٞ ًاٟت٤ٗع ُـ إقال اعقي٦ٚ إًٞف 
٤ص، أو اؾتخدام إًال واعقفٗل سحٙؿ وفٞٗتف، سٗرض رؾقم قغ سٕض إؿخ

 ذ هػ إقال اعخ٦ّّ هؿ ٤ُ٤ٟٔ، ٤ًٞ٘ٚم س٠قال ح٘ؼ ًف ٟٗع ؿخي.
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 عــــرابـال ل ـــــالفص
 كٔفٔ٘ اإصاح اأخاقٕ ي بٔٝ٘ العنل

 مً ميظْر إسامٕ
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 عــــــرابـل الـــــالفص 
 كٔفٔ٘ اإصاح اأخاقٕ ي بٔٝ٘ العنل

 امٕــــإس ْر ــــً ميظـم

 مفقد:
اإؾام ٩ُٜٝ ط٤ٞة وق٘ٞدة، وض٤ءت أط٤ٙم اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ ًتح٘ٞؼ 
٤ًُّح ا٤ًٜس ا٦ُ٤ًٕ، واعح٤و٦ٔ قغ اًيوري٤ت اخٛس اًتل شٕتؼ اعح٤و٦ٔ 
ق٤ٝٞٚ وى٤ي٦ ُـ ا٤ًًٗد، وأُر ا٤ًِرع س٤إصاح وأيد قغ أمٞتف ًٌٚني٦، ووصػ 

َض٤َُٜت  وأٟزهؿ ظػ اع٤ٜزل وُـ ذًؽ ىقًف ش٤ٕم: اعّٚحل س٠طًـ إوص٤ف 
ْؿ َوُذِرَي٤ِهِْؿ ) ِٝ ْؿ َوَأْزَواِض ِٝ ـْ َآَس٤ِئ ُِ ََٚح  ـْ َص َُ ُٚقَه٤َ َو ، وىقًف    (1 )( 23َقْدٍن َيْدُظ

ُٟقَن ) ش٤ٕم:  َز َٓ ُهْؿ َحْ ْؿ َو ِٝ ْٞ َٚ ََٚح َوَا َظْقٌف َق ك َوَأْص َ٘ ـِ اَش َٛ ، وىقًف    (2 )( 35َو
ِِٚحَل ) ش٤ٕم:  ّْ ُٞع َأْضَر اعُْ ِْ ُٟ  َٓ  ٤ َٟ ُـ )ؾقرة إقراف(،وُٜع ا٤ًِرع  ( 171إِ

َْرِض  ا٤ًًٗد وطذر اعًٗديـ وشققدهؿ س٤ًٕ٘٤ب، ى٤ل ش٤ٕم:  ْٕ َثْقا ِذ ا ْٕ َٓ َش َو
ـَ  ِدي ًِ ْٗ ُُ(61)   (3 )   :وى٤ل ش٤ٕم  َد ْٕ َْرِض َس ْٕ ُدوا ِذ ا ًِ ْٗ َٓ ُش ٤ َو َٝ     (4 ) (56)إِْصَاِط
وٗ٘دان إظاق ا٦ُ٤ًٕ وأظاق إًٛؾ ظ٤ص٦ ي١دي إم آٟحراف وا٤ًًٗد      

اإداري م٤ ي١دي إم قدم إًدا٦ً ذ اعجتٛع وأًٚؿ. و٢ذا م٤ًٜٙ ست٤ًٕٞؿ دي٤ٜٜ 
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اإؾاُل، وط٤ٜٛٙ سا أٟزل اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم ٟ٘ي قغ آٟحراف وا٤ًًٗد  
س٤ًّاح ذ جت٤ٕٛش٤ٜ ذ يؾ ؿ١ون ط٤ٞش٤ٜ، واعجتٛع اعًٚؿ جتٛع ُتٛٞز قـ وٟٜٕؿ 

 هػه ُـ س٦ٞ٘ اعجت٤ٕٛت ٕٟف ح٤رب ا٤ًًٗد ـ٤ق٦ ه ورؾقًف.
وش٠ؾ٤ًٞ قغ ٤ُ ذير ؾ٠ش٤ٜول اًٌح٨ ذ هذا اًّٗؾ ذ اًقؾ٤ئؾ اًاز٦ُ 

ؽح عٞث٤ق ُ٘" ًإصاح إظاىل ذ سٞئ٦ إًٛؾ ُـ اعٜٔقر اإؾاُل ُع ُٚحؼ
 ، وىد ى٧ًٛ اًّٗؾ إم أرس٦ٕ ٤ٌُط٨ هل:"أظاى٤ٞت إًٛؾ

 ادبحث اأول: العؼقدة والعبادة ودورما ي اإصاح اأخاقي 
 ادبحث الثاي: الؼائد اإداري

 ادبحث الثالث: اأسالقب واإجراءات التي تضبط العؿل اإداري
 ادبحث الرابع: اإطداد اأخاقي لؾعامؾع
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 ث اأّلـــــامبح 

 العقٔدٗ ّالعبادٗ ّدّرٍنا ي اإصاح اأخاقٕ 
 لــــالعن ٘ ــــبٔٝ ٕ ـف

 : العؼقدة اإسامقةأواً 

إً٘ٞدة اإؾا٦ُٞ ه٤ أم٦ٞ ق٦ٛٞٔ ذ ط٤ٞة اإ٤ًٟن، سؾ ذ ط٤ٞة اًٌني٦، وح٘ؼ 
إم م٦ٚ إُقر ا٤ًًٕدة وا٦ٜٟٞ٠ًٛٓ، وهل ؾ٥ٌ اًٍٜ واًٗاح ذ اًداريـ، وِٟػ 

اًتل ج٥ اقت٤٘ده٤ صؿ ٌٟل سٕد ذًؽ أصر إً٘ٞدة اإؾا٦ُٞ ذ ؾٚقك اإ٤ًٟن 
 ودوره٤ ذ اإصاح إظاىل:

اإيان س٤ه: اًتّديؼ اج٤زم سقضقد اه ش٤ٕم وأٟف رب يؾ رء وُٚٙٞف  - 1
ًٟٗف أو سا وأٟف اعًتحؼ ٤ًٌٕٚدة دون ؾقاه واإيان س٠ؾائف وص٤ٗشف اًتل وصػ ه٤ 

 وصٗتف رؾٚف ٤ٟٞٗ أو إص٤ٌش٤.

اإيان س٤عائ٦ٙ: هق آقت٤٘د اج٤زم س٠ن ه ُائ٦ٙ ُقضقديـ خٚقىل ُـ  - 2
ٟقر، وأهؿ ٓ يّٕقن اه ٤ُ أُرهؿ ويٕٗٚقن ٤ُ ي١ُرون وأهؿ ى٤ئٛقن سقف٤ئٗٝؿ 

ف وىٌض اًتل أُرهؿ اه س٤ًٞ٘٤م ه٤. وُـ شٚؽ اًقف٤ئػ طٗظ اإ٤ًٟن ويت٤س٦ قٛٚ
ـَ س٤ِهَِ  روطف، ى٤ل ش٤ٕم:  َُ ُٜقَن ُيٌؾ َآ ُِ ـْ َرِسِف َواع١ُْْ ُِ ِْٞف  ًَ ِْٟزَل إِ ـَ اًَرُؾقُل سَِا ُأ َُ َآ

ََٟؽ  َرا ْٗ ٤َٜ ُه ْٕ ـَ ٤َٜ َوَأ ْٕ ِٛ قا َؾ ًُ ـْ ُرُؾِِٚف َوَى٤ ُِ ِرُق َسْلَ َأَطٍد  َٗ ُٟ  َٓ تِِف َوُيُتٌِِف َوُرُؾِِٚف  َٙ َاِئ َُ َو
ُػ )َرَس٤َٜ وَ  ِّ َْٞؽ اعَْ ًَ  .   (1 )( 285إِ
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آقت٤٘د اج٤زم س٠ن ه يت٤ٌ أٟزه٤ قغ  اإيان س٤ًٙت٥ اًًاوي٦ اعٜز٦ً: و هق - 3 
رؾٚف ٤ًٌٕده هدايتٝؿ وإرؿ٤دهؿ إم احؼ واهدى وإصاطٝؿ وٞج٥ اإيان ه٤ 

ُٜقا  إم٤ٓ أو سا ؾٛل ٤ًٜ ٤ُٜٝ قغ وضف اخّقص، ى٤ل ش٤ٕم:  ُِ ُٜقا َآ َُ ـَ َآ ِذي ًَ َي٤ َأُه٤َ ا
ٌُْؾ   ـْ َى ُِ َزَل  ْٟ ِذي َأ ًَ َِٙت٤ِب ا ًْ َزَل َقَغ َرُؾقًِِف َوا َٟ ِذي  ًَ َِٙت٤ِب ا ًْ  .   (1 )س٤ِهَِ َوَرُؾقًِِف َوا

اإيان س٤ًرؾؾ: وهق اًتّديؼ اج٤زم س٠ن اه ش٤ٕم س٨ٕ ذ يؾ أ٦ُ رؾقٓ  -4
وطده سا ذيؽ واًٙٗر سا يٌٕد ُـ دوٟف، وىد أسٖٚٝؿ اه  يدققهؿ إم ق٤ٌدة اه 

     وطٞف سٓرق خت٦ٗٚ، وٜٛٝؿ ُـ يٚٛف اه، وُٜٝؿ ُـ أرؾؾ إًٞف ٤ُٙٚ، ى٤ل ش٤ٕم:
  قَؾك ُُ ََٚؿ اهَُ  َْٞؽ َوَي َٚ ْؿ َق ُٝ ّْ ُّ ْ٘ َٟ ٌُْؾ َوُرُؾًا َمْ  ـْ َى ُِ َْٞؽ  َٚ ٤َُٜهْؿ َق ّْ َّ َوُرُؾًا َىْد َى

ًِٚٞا ) ْٙ  .   (2 )( 164َش
اإيان س٤ًٞقم أظر: ً٘د أهتؿ اً٘رآن اًٙريؿ اهتا٤ُ يٌػا هذا اًريـ وىرن  -5

قت٤٘د اج٤زم س٤ًٞقم أظر اًذي ي٨ٌٕ وٞف سٜٞف وسل اإيان س٤ه ش٤ٕم، وهق آ
ا٤ًٜس ًٚح٤ًب واجزاء، وؾٛل سذًؽ ٕٟف ٓ يقم سٕده، ط٨ٞ يًت٘ر  أهؾ اج٦ٜ 

ـَ َه٤ُدوا  ذ ٤ُٜزهؿ، وأهؾ ا٤ًٜر ذ ٤ُٜزهؿ، ى٤ل ش٤ٕم:  ِذي ًَ ُٜقا َوا َُ ـَ َآ ِذي ًَ إَِن ا
ـَ س٤ِهَِ  َُ ـْ َآ َُ ٤سِِئَل  َّ ٤َرى َواً َّ ْؿ َأْضُرُهْؿ ِقَْٜد َواًَٜ ُٝ َٚ َؾ َص٤ِح٤ً َو ِٛ َِظِر َوَق ْٔ َْٞقِم ا ًْ َوا

ُٟقَن ) َز َٓ ُهْؿ َحْ ْؿ َو ِٝ ْٞ َٚ َٓ َظْقٌف َق ِؼَ َأْن  ، وىقًف ش٤ٕم:    (3 ) (62َرِهِْؿ َو ًْ َْٞس ا ًَ
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َِظِر   ْٔ َْٞقِم ا ًْ ـَ س٤ِهَِ َوا َُ ـْ َآ َُ ِؼَ  ًْ ـَ ا ِٙ ًَ ِرِب َو ْٖ ِق َواعَْ ٌََؾ اعَْْنِ ْؿ ِى ُٙ قا ُوُضقَه ًُ  .   (1 ) ُشَق
اإيان س٤ً٘در: اإيان س٠ن قٚؿ اه حٞط سٙؾ رء و٢ٟف ٓ خٗك قٚٞف ظ٤و٦ٞ  -6

وذ س٤ْ٘ء اه. وأٟف ا٤ًٕٗل  ذ إرض وٓ ذ اًًاء وآقت٤٘د اج٤زم س٠ن يؾ ظػ
وإًٚؿ أن ٤ُ يتٌف  ع٤ يريد وهذا آقت٤٘د يقض٥ اًرو٤ واًتًٚٞؿ سا ىدره اه ش٤ٕم،

٤َٟ َوَقَغ  ًإ٤ًٟن ٓ خٓئف، يا ى٤ل ش٤ٕم:  َٓ ْق َُ ٤َٜ ُهَق  ًَ ٤ َيَت٥َ اهَُ  َُ  َٓ ٤ٌََٜ إِ ٞ ِّ ـْ ُي ًَ ُىْؾ 
 ُِ ََٞتَقَيِؾ اع١ُْْ ْٚ  .   (2 )( 51ُٜقَن )اهَِ َو

إً٘ٞدة هل إؾ٤س اًذي ج٥ أن ٟٕتٛد قٚٞف ذ هرس إظاق ذ ا٤ًٜؿئ٦ 
وإًٛؾ قغ شرىٞتٝؿ أظاى٤ٞ س٤ؾتٛرار، وً٘د رسط اإؾام سل اإيان واًًٚقك 
إظاىل رس٤ٓ وص٤٘ٞ ٓ ا٤ّٟٗم ًف، وٟجد ذًؽ ذ ّٟقص يثػة ي٥ّٕ طٍه٤، 

ُـ ي٤ن ي١ُـ س٤ه واًٞقم أظر وٚٞحًـ "قٚٞف وؾٚؿ: ٤ُٜٝ ىقل اًرؾقل صغ اه 
أظر وٚٞٙرم وٞٗف وُـ ي٤ن ي١ُـ س٤ه اًٞقم إم ض٤ره وُـ ي٤ن ي١ُـ س٤ه و

 . ( 3)  "واًٞقم أظر وٚٞ٘ؾ ظػا أو ٧ًّٛٞ
،  ( 4)  "ٓ حؾ ع١ُـ أن هجر أظ٤ه وقق صاص٦ أي٤م"وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 
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، وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  ( 1)  "زي اًزاي طل يزي وهق ١ُُـٓ ي":  وىقًف  
، وىقًف صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  ( 2)  "ٓ إيان عـ ٓ أ٦ٟ٤ُ ًف وٓ ديـ عـ ٓ قٝد ًف"
 .  ( 3)  "ُـ ي٤ن ي١ُـ س٤ه واًٞقم أظر و٢ذا ؿٝد أُرا وٚٞتٙٚؿ سخػ أو ٧ًًٙٞ"

إذا وىر اإيان ذ ا٥ًٚ٘ ورؾخ ذ اًٜٗس، ي٤ًرع اإ٤ًٟن إم قٛؾ اخػات،      
ـْ  وآست٤ٕد قـ ارش٤ٙب اًٗقاطش ظ٦ِٞ ُـ اه ش٤ٕم، ى٤ل ش٤ٕم:  ُِ ـَ ُهْؿ  ِذي ًَ إَِن ا

قَن ) ُ٘ ِٗ ِْ ُُ ٦َِٞ َرِهِْؿ  ِْ ُٜقَن )57َظ ُِ ـَ ُهْؿ سَِآَي٤ِت َرِهِْؿ ُي١ْ ِذي ًَ ـَ ُهْؿ سَِرِهِْؿ ( َوا58( َوا ِذي ًَ
ُيقَن ) قَن )59َٓ ُيْنِ ُٕ ٦ٌ َأَهُْؿ إَِم َرِهِْؿ َراِض َٚ ُٚقُهُْؿ َوِض ٤ َآَشْقا َوُى َُ ـَ ُي١ُْشقَن  ِذي ًَ ( 61( َوا

قَن ) ُ٘ اِت َوُهْؿ َه٤َ َؾ٤سِ ٤ِرُققَن ِذ اْخَْػَ ًَ ِئَؽ ُي ًَ ، و٤ٕظاق س٤ًت٤ز    (4 )( 61ُأو
قة ًُتٛدة ُـ اإيان، و٤ًٕ٘ٞدة ه٤ أم٦ٞ س٦ًٖ٤ ذ اًؽس٦ٞ  إظاى٦ٞ شٙت٥ً ص٤ٌش٤ وى

و٤ٓقت٤٘د اًّحٞح يدوع اإ٤ًٟن س٤ؾتٛرار إم آست٤ٕد قـ اًرذائؾ واًتحك 
 س٤ًْٗ٤ئؾ ٤ًٜٞل رو٤ اه. 

 يثاكقا: العبادات ودورها ي اإصاح اأخاق
اه و يرو٤ه ُـ إىقال  قرو٤ٝ اسـ ش٦ٞٛٞ س٘قًف: )هل اؾؿ ض٤ُع ًٙؾ ٤ُ حٌف

                                                 
 

 

 

 

٢٩٥



   
 99                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

وإقال ا٤ًٌـ٦ٜ وا٤ًٔهرة( وا٤ًٌٕدة سٛختٚػ أٟقاق٤ٝ )ورو٤ أو ٟٗا( ه٤ أصر يٌػ  
 ذ ؾٚقيؽ اإ٤ًٟن وردقف قـ آٟحراف، وٟت٤ٜول ا٤ًٌٕدات اًتل هل

ش٦ٚٛٙ أري٤ن اإؾام سٕد اًتقطٞد وٌٟل أصر يؾ ق٤ٌدة ُـ شٚؽ ا٤ًٌٕدات ذ 
 ىل:اًًٚقك ودوره٤ ذ اإصاح إظا

 الصاة: -1

اًّاة هل اًريـ اًث٤ي ُـ أري٤ن اإؾام وهل قٛقد اًديـ وا٤ًٗرق سل 
ت٤ٝ اًٙٗر واإيان، وىد ورو٤ٝ اه قغ ق٤ٌده ذ يؾ اًنائع، وأُر ا٤ًِرع س٢ى٤ُ

قا  وشٙرر ذيره٤ ذ اًٙت٤ب اًٙريؿ ى٤ل ش٤ٕم:  ُٕ َاَة َوَآُشقا اًَزَي٤َة َواْرَي َّ قا اً ُٛ َوَأِىٞ
َِٕل ) َع اًَرايِ َُ43 )  (1 ) ح٤و٦ٔ ق٤ٝٞٚ ذ ىقًف ش٤ٕم: ، وأُر س٤ع  ُٔقا َقَغ َط٤وِ

قا هَِِ َى٤ِٟتَِل ) ُُ َٓك َوُىق ُقْؾ ًْ َاِة ا َّ ََٚقاِت َواً َّ  .   (2 )( 238اً
ُٜقَن ) وأصٜك قغ و٤ق٤ٝٚ يا ذ ىقًف ش٤ٕم:  ُِ ََٚح اع١ُْْ ـَ ُهْؿ ِذ 1َىْد َأْو ِذي ًَ ( ا

قَن ) ُٕ ٤ن ق٘قستف يا ذ ىقًف ، وذم ش٤ري٤ٝ واعت٤ٝون ه٤ ُع سٞ   (3 )( 2َصَاِهِْؿ َظ٤ِؿ
َر )  ش٤ٕم:  َ٘ ْؿ ِذ َؾ ُٙ َٙ َٚ ٤ َؾ َِٚل )42َُ َّ ـَ اعُْ ُِ َُٟؽ  قا َمْ  ًُ  .   (4 )( 43( َى٤

وًّٚاة أصر و٤ٕل ذ اًًٚقك وأه٤ مٜع ُـ آٟحراف واًقىقع ذ اجرائؿ، ى٤ل 
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حْ  ش٤ٕم :   َٗ ًْ ـِ ا ك َق َٝ َاَة َشْٜ َّ َاَة إَِن اً َّ ِر )َوَأِىِؿ اً َٙ ٤ِء َواعُْْٜ َِ45 )  (1 )  وتٜٛع  ،
ص٤ط٤ٌٝ ُـ آٟحراف واعٞؾ قـ اًًٚقك اعًت٘ٞؿ، وه٤ دور يٌػ ذ ٤ُٙوح٦ 
ا٤ًًٗد، وسٛح٤و٦ٔ اعًٚؿ قغ اًّٚقات اخٛس ذ اًٞقم وا٦ًٚٞٚ يٙقن قغ ص٦ٚ 
ُـ دائ٦ٛ سرسف، وٞخِك اه ذ اًن وإًٚـ وٓ ي٘دم قغ ارش٤ٙب أي ضري٦ٛ ظقو٤ 

 اه وـ٤ق٦ ًف وح٦ٌ وٞف.
 الزكاة:-2

٤  هل اًريـ اًث٨ً٤ ُـ أري٤ن اإؾام وست٠ديت٤ٝ يتؿ إؾام اعرء، ى٤ل ش٤ٕم:  َُ َو
َاَة َوُي١ُْشقا اًَزَي٤َة َوَذًَِؽ  َّ قا اً ُٛ ٞ ِ٘ ٤َء َوُي َٗ ـَ ُطَٜ ُف اًِدي ًَ َل  ِّ ٌُُدوا اهََ ُخِْٚ ْٕ َٞ ًِ َٓ ُروا إِ ُِ  ُأ

( ٦ِ َٛ ِٞ َ٘ ًْ ـُ ا ، وٕداء اًزي٤ة سّقره٤ اعنوق٦ أصر يٌػ ذ اؾت٦ُ٤٘ اًًٚقك    (2 )( 5ِدي
ش٘ي قغ اًٗ٘ر اًذي هق أطد ققاُؾ ل هواًقى٤ي٦ ُـ اإضرام وا٤ًًٗد، و

آٟحراف، وشٓٝر اًٜٗس ُـ رذي٦ٚ اًٌخؾ واًِح اًتل ىد شدوع ص٤ط٤ٌٝ إم ؾٚقك 
ذًؽ س٘قًف: )واش٘قا اًِح و٢ن اًِح أهٚؽ ُـ  هػ ُنوع، وً٘د صقر اًرؾقل 

، و٢ذا أظرج  ( 3) ي٤ن ىٌٚٙؿ مٚٝؿ قغ أن ؾٗٙقا د٤ُءهؿ واؾتحٚقا ح٤رُٝؿ( 
اعًٚؿ زي٤ة ٤ًُف شٓٝرت ًٟٗف ُـ دٟس اًذٟقب وأـ٠ٛن ًِٕقره ستح٘ٞؼ إًدا٦ً 

 سل إوراد وسذًؽ ي٘ي قغ إًقاُؾ اإضرا٦ُٞ داظؾ اعجتٛع. 
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 الصوم:3- 
َي٤ َأُه٤َ  وىد أُر اه ش٤ٕم سف وره٥ وٞف ذ يت٤سف وذ ؾ٦ٜ رؾقًف، و٤٘ل ش٤ٕم: 

ُٜقا يُ  َُ ـَ َآ ِذي ًَ قَن ا ُ٘ ْؿ َشَت ُٙ َٚ َٕ ًَ ْؿ  ُٙ ٌِْٚ ـْ َى ُِ ـَ  ِذي ًَ ٤َُٞم َيَا ُيت٥َِ َقَغ ا ِّ ُؿ اً ُٙ ْٞ َٚ ت٥َِ َق
(183 )  (1 )  :وىد رش٥ قغ ص٤ٞم إًٌد شٙٗػ ذٟقسف و٤٘ل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ،

، وإن اح٦ٛٙ ُـ  ( 2) )ُـ ص٤م ر٤ُْن إيا٤ٟ واطت٤ًس٤ هٗر ًف ٤ُ ش٘دم ًف ُـ ذٌٟف( 
وا٤ًّٞم يٙن اًِٝقات اًتل  ا٤ًّٞم اش٤٘ء اع٤ٕي واحٞٚق٦ً سل ا٤ًّئؿ وس٤ٜٝٞ،

هل ا٥ًًٌ إؾ٤د ذ يؾ اع٤ٕي وأص٤م اًتل ش٘قد اًٗرد إم اًٙثػ ُـ 
آٟحراو٤ت، وسل ٤ًٜ اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ دور اًّقم ذ ٤ُٙوح٦ اجرائؿ، 

اًًام: )ي٤ ُٕن ا٤ًٌِب ُـ اؾت٤ٓع ُٜٙؿ ا٤ًٌءة وٚٞتزوج و٢ٟف و٤٘ل قٚٞف اًّاة و
 . ( 3) أهض ًٌٍٚ وأطّـ ًٚٗرج وُـ م يًتٓع وٕٚٞف س٤ًّقم و٢ٟف ًف وض٤ء( 

يا أن ا٤ًّٞم يٕقد اعًٚؿ قغ اًّؼ وآطت٤ًب، و٤ًّ٤ئؿ قٜد٤ُ يدع ـ٤ُٕف 
ػة ويٌػة، وٜٕٞٛف وذاسف ُـ اضؾ ُرو٤ة رسف يِٕر س٠ن اه رى٥ٞ قٚٞف ذ يؾ صٖ
 إًِقر ستٚؽ اعراى٦ٌ ُـ آٟحراف واًقىقع ذ اجرائؿ وا٤ًًٗد.

 احج:4- 
َوَأِمُقا  هق اًريـ اخ٤ُس ُـ أري٤ن اإؾام أُر اه ش٤ٕم س٢م٤ُف س٘قًف ش٤ٕم: 
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َرَة هَِِ )  ْٛ ُٕ ًْ ٦، وٝق يري ، و٤ح٩ يري اًٗرد شرس٦ٞ روط٦ٞ واضتاقٞ   (1 )( 196اْح٩ََ َوا
قغ آؾت٦ُ٤٘ واخٚؼ احًـ وذًؽ سا يٗروف اح٩ ُـ آداب قغ اح٤ج قٜد٤ُ 

َٓ  ي٘تدي س٘قًف ش٤ٕم:  ـَ اْح٩ََ َوَا َرَو٨َ َو ِٝ ـْ َوَرَض وِٞ َٛ ٤ٌت َو َُ ُٚق ْٕ َُ ٌر  ُٝ اْح٩َُ َأْؿ
َٓ ِضَداَل ِذ اْح٩َِ ) قَق َو ًُ ، وقٜد٤ُ يٌدأ اح٤ج طجف يرد اع٤ٔم وي٘ي    (2 )( 197ُو

 ديقٟف ويؽك رو٤٘ء اًًقء يؾ ذًؽ يٌٕده قـ اع٤ٕي واجرائؿ وًٞت٘ٞؿ ظٚ٘ف،
ويتذير اح٤ج ظ٦ٌٓ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ذ طج٦ اًقداع وىقًف و٤ٝٞ: 
ؿ )و٢ن د٤ُءيؿ وأُقاًٙؿ قٚٞٙؿ  طرام يحر٦ُ يقُٙؿ هذا ذ ؿٝريؿ هذا ذ سٚدي

 . ( 3) هذا إم يقم شٚ٘قن رسٙؿ، أٓ هؾ س٧ٖٚ( 
إن اح٤ج إذا أدى طجف سا رو٨ وٓ وًقق رضع سا ذ٥ٟ وسذًؽ يتخٚص      

ُـ أهقاء ًٟٗف وأُراو٤ٝ وشٌّح  ًٟٗف ُٓٛئ٦ٜ دائا سٕٞدة قـ اًنور وأص٤م، 
هؿ وأن اضتاع ا٤ًٜس ذ هذا اع٤ٙن اًقاطد ٓ ورق سل هٜٞٝؿ و و٘ػهؿ وأؾقد

وأسْٞٝؿ يت٤ِورن وٞا يٜٕٗٝؿ ذ أطقال ديٜٝؿ ود٤ٟٞهؿ، يؾ ذًؽ ح٘ؼ ٌُدأ 
إظقة واع٤ًواة سٜٞٝؿ وتخٗل ا٦ًٌّٕٞ ا٦ًٌٞٚ٘ وا٤ًٓئ٦ٞٗ واعذه٦ٌٞ اًتل شٗرق 
صٗقف اعًٚٛل وش١دي هؿ إم اإو٤ًد ذ إرض، إن ا٤ًٌٕدات ذ اإؾام ًف 

  .  ش٠صػ يٌػ ذ اؾت٦ُ٤٘ اًٜٗقس وهذي٤ٌٝ
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 امبحث الثاىٕ 
 د اإدارٖــــــالقاٜ

اإؾام طريص قغ ا٤ًٜٔم داظؾ اعجتٛع: ًذًؽ ذع ا٤ًٞ٘دة اًتل شتقم شٜٔٞؿ 
اح٤ٞة داظؾ اعجتٛع سا يْٛـ م٤ؾٙف واؾتٛراريتف ذ ح٘ٞؼ أهداف اًٗرد 
واجاق٦. وشت٠يد رورة ا٤ًٞ٘دة ًٚجاق٦ سا يروى قـ اًرؾقل صغ اه قٚٞف 

١ٌُٞروا أطدهؿ"وؾٚؿ  (. وا٤ً٘ئد اإداري ج٥ أن 1) ( 1)  "إذا ظرج صاص٦ ذ ؾٗر وٚ
يتٛتع سٛجٛقق٦ ُـ اع٘ق٤ُت اًًٚقي٦ٞ اًتل شٜٕٙس ذ ؾٚقيف وأدائف ٟحق 
اعرؤوؾل، واًتل مٜٙف ُـ اًت٠صػ وٞٝؿ ًٙل ي٘قُقا س٢ٟج٤ز واض٤ٌت قٛٚٝؿ ٟحق 

 اع١ؾ٦ً واعجتٛع سّدق وأ٦ٟ٤ُ ، واًتل شٙٗؾ ًف آؾتٛرار ذ ا٤ًٞ٘دة.
 ع٘ق٤ُت اًًٚقي٦ٞ ٤ً٘ٚئد :وُـ أهؿ هذه ا 
 .أن يٙقن هؿ ىدوة ط٦ًٜ   - 1
 . أن حًـ ٤ُُٕٚتٝؿ ويرطٝؿ  - 2
 .أن يٙقن ق٤دٓ ذ ٤ُُٕٚتٝؿ   - 3
 .٤ُِورة ذوي اًرأي ُٜٝؿ   - 4
 .آش٤ّل س٤عرؤوؾل ستدريٌٝؿ وشقضٞٝٝؿ ٕداء أ٤ُٟتٝؿ   - 5
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 أوا : الؼدوة احسـة  
ً٘د طرص٧ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ قغ ش٠يٞد أم٦ٞ اً٘دوة ي٦ّٗ ُـ أهؿ ا٤ًّٗت 
اًتل ج٥ أن يتّػ ه٤ ا٤ً٘ئد اإداري، وؾٞد اً٘دوة اح٦ًٜ رؾقل اه صغ اه 

ـْ َي٤َن َيْرُضق اهََ  قٚٞف وؾٚؿ، ى٤ل ش٤ٕم:  ٦ٌَٜ عَِ ًَ ْؿ ِذ َرُؾقِل اهَِ ُأْؾَقٌة َط ُٙ ًَ ْد َي٤َن  َ٘ ًَ
َِظَر َوَذَيَر اهََ َيثًِػا )وَ  ْٔ َْٞقَم ا ًْ  .   (1 )( 21ا

إن ا٤ً٘ئد اً٘دوة ًف أصر يٌػ ذ اعجتٛع ، ًذًؽ ي٤ن اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 
إذا س٨ٕ أُػا قغ هي٦ أو ضٞش أوص٤ه ذ ظ٤ص٦ ًٟٗف ست٘قى اه وسٛـ ُٕف ُـ 

رق٦ٞ س٠ن يٙقن أؾقة ط٦ًٜ ذ اعًٚٛل ظػا . أي أٟف ي٤ن يقي اًراقل ىٌؾ اً
 .  ( 2) ؾٚقيف ًمظريـ 

ويٚا أظٚص ا٤ً٘ئد ٟٞتف ذ ىقًف وّٟحف و٤ُُٕٚتف عـ ُٕف ، يٚا سرهـ قغ 
صدىف وٟزاهتف ، وأٟف ٓ يريد شّٞد هراهؿ وإف٤ٝر زٓهؿ واًتِٗل وٞٝؿ . ي٘قل 

ٍؼ  مت٤ًٜ و٤ُدط٤ وُزي٤ٞ ًف :  –  –ًٌٜٞف اًٙريؿ  –ش٤ٌرك وش٤ٕم  ُٚ غ ُظ َٕ ًَ ََٟؽ  َوإِ
ْض  ، صؿ يقضٝف إم ـريؼ احؼ وا٦ًْٚٞٗ وٞ٘قل ش٤ٕم:    (3 )( 4َقٍِٔٞؿ ) ِٗ َواْظ

َِٜل ) ُِ ـَ اع١ُْْ ُِ َؽ  َٕ ٌَ ـِ اَش ،وٛـ شقورت وٞف هذه ا٤ًّٗت أو    (4 )( 215َض٤ََٜطَؽ عَِ
٤ُٝٚ، و٘د سٕدت قٜف ٤ُُٖز اًتٝؿ وي٤ن طري٤ س٠ن يٌ٘ؾ اعقفٗقن ُ ٜف ُدطف وىدطف ض

                                                 
 

 

 

 

٣≡≒



   
 115                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

 . ( 1) سّدر رط٥  
وا٤ًٞ٘دة اح٦٘ هل اًتل يٙتٛؾ ه٤ س٤ٜء ا٤ًٔهر وا٤ًٌــ ٤ُٕ ، وذًؽ سٛقاو٦٘ 
اً٘قل ًٕٚٛؾ ُـ داظؾ اإ٤ًٟن أوًٓ و٢ذا ىدر قغ اًٜ٘د اًذاي وإ٤ٟٙر اعٜٙر قغ 
٤دة ًٟٗف و٢ٟف ؾٞ٘در قغ اإ٤ٟٙر قغ هػه . وُـ وصؼ ىقًف سٕٛٚف ظتؿ اه ًف س٤ًِٝ

 . ( 2) وي٦ٛٚ اًتقطٞد 
و٤ً٘دوة اح٦ًٜ شٕد ق٤ُا يٌػا ذ صاح اعرؤوؾل أو و٤ًدهؿ ، و٤ً٘٤ئد 
اإداري ٓ يٙقن ًف ش٠صػ و٦ٟ٤ُٙ ًدى ُرؤوؾٞف إّٓ ُـ ظال إًزام ًٟٗف سا يٚزم 
سف ُرؤوؾٞف و٤ُٓس٦٘ ىقًف وٕٚف، وٞج٥ قٚٞف أَٓ ي٠ُر س٠ُر وخ٤ًٗف أو يٜٝك قـ أُر 

ُتْؿ  ف ًٙل ٓ يدظؾ ذ ىقًف ش٤ٕم: ويٕٗٚ ْٟ ْؿ َوَأ ُٙ ًَ ُٗ ْٟ ْقَن َأ ًَ ِؼِ َوَشْٜ ًْ ُروَن ا٤ًََٜس س٤ِ ُُ َأَش٠ْ
ُٚقَن ) ِ٘ ْٕ َِٙت٤َب َأَوَا َش ًْ ُٚقَن ا قَن  : ، وىقًف ش٤ٕم   (3 )( 44َشْت ًُ ق ُ٘ ُٜقا ِمَ َش َُ ـَ َآ ِذي ًَ َي٤ َأُه٤َ ا

ُٚقَن ) َٕ ْٗ َٓ َش  ٤ ُٚقَن )2َُ َٕ ْٗ َٓ َش  ٤ َُ قا  ًُ ق ُ٘ ًت٤ ِقَْٜد اهَِ َأْن َش ْ٘ َُ وشٙقن ق٤ىٌتف    (4 )( 3( َيُؼَ 
ج٤ء س٤ًرضؾ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ وٞٚ٘ك ذ ا٤ًٜر، "يا ى٤ل اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 

ور ه٤ ذ ا٤ًٜر، يا يدور احار سرط٤ه، وٞٓٞػ سف أهؾ ا٤ًٜر وتٜدًؼ أىت٤سف وٞد
وٞ٘قًقن: ي٤ وان ٤ُ أص٤سؽ ؟أم شٙـ ش٠ُر٤ٟ س٤عٕروف وش٤ٟ٤ٜٝ قـ اعٜٙر؟ وٞ٘قل: 

 .  ( 5)  "سغ ىد ي٧ٜ آُريؿ س٤عٕروف وٓ آشٞف، وأه٤يؿ قـ اعٜٙر وآشٞف
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 ثاكقا: حسن معامؾة ادرؤوسع ورمتفم  
ً٘د سل اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم أم٦ٞ هذا اخٚؼ ذ ا٤ً٘ئد قٜد٤ُ اُتـ قغ ٌٟٞف حٛد 

٤ َهَِٚٞظ  قٚٞف اًّاة واًًام، و٤٘ل ش٤ٕم:  ًٔ ْق ُي٧َْٜ َو ًَ ـَ اهَِ ٧ًَِْٜ َهُْؿ َو ُِ َوٌَِا َرْم٦ٍَ 
ْر َهُ  ِٗ ْٖ ْؿ َواْؾَت ُٝ ـْ َطْقًَِؽ َو٤ْقُػ َقْٜ ُِ قا  ُْ َٗ ْٟ َٓ  ٥ِْٚ َ٘ ًْ ِر َو٢َِذا ا ُْ َ ْٕ ْؿ َوَؿ٤ِوْرُهْؿ ِذ ا

٧َ َوَتَقَيْؾ َقَغ اهَِ إَِن اهََ ُح٥ُِ اعَُْتَقِيَِٚل ) ُْ ، ى٤ل اسـ يثػ ذ شًٗػ    (1 )( 159َقَز
أي٦: ي٘قل ش٤ٌرك وش٤ٕم خ٤ـ٤ٌ رؾقًف، مت٤ٜ قٚٞف وقغ اع١ُٜل وٌا َأَٓن سف ىٌٚف 

ُٕره، اًت٤ريل ًزضره، وأـ٤ب هؿ ًٗٔف وٌا رم٦ ُـ اه ٧ًٜ هؿ قغ أُتف اعتٌٕل 
 . ( 2) ي٘قل أي: أي رء ضٕٚؽ هؿ ٤ًٜٞ، ًقٓ رم٦ اه سؽ وهؿ 

وقـ ضرير سـ قٌد اه قـ اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ى٤ل: )ُـ َٓ يرَطؿ ٓ 
. و٤ًرم٦ واًٚل س٤عرؤوؾل دٕٚٝؿ يٌ٘ٚقن قغ إًٛؾ ويٕٛٚقن ُـ  ( 3) ُيرَطؿ( 

َِٜل  أضؾ ح٘ٞؼ أهداف اع١ؾ٦ً ى٤ل ش٤ٕم:  ُِ ـَ اع١ُْْ ُِ َؽ  َٕ ٌَ ـِ اَش ْض َض٤ََٜطَؽ عَِ ِٗ َواْظ
(215 )  (4 )  ورمتٝؿ وطًـ ٤ُُٕٚتٝؿ ش٨ٌ وٞٝؿ روح إًٛؾ واًت٤ٗي وخٚؼ ،

 وٞٝؿ روح اًت٤ٕون. 
٦ ٓ شٕٜل اًت٥ًٞ، وشرك إُقر ٕهقاء اعرؤوؾل، و١ٛاظذة اعخٓ  واًرم 

أن ق٤٘ب اعخٓ  ىد يٙقن ذ سخٓئف، واعت٥ًٞ ستًٌٞف ٓ يت٤ٜر ُع اًرم٦، سؾ إ٤ٜٟ ٟرى 
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سٕض اح٤ٓت أيثر رم٦ سف ُـ شريف يتادى ذ ظٓئف واٟحراوف طتك يٕت٤د اخ٠ٓ  
واٟحراوف، وذ هذا ض٤ٜي٦ ٤ُ سٕده٤  وآٟحراف، ويٌّح ُـ ا٥ًّٕ ش٘قيؿ ؾٚقيف

 . ( 1) ض٤ٜي٦ ٓ ي٤ٕده٤ سح٤ل ُـ إطقال ١ُاظذة اعخٓ  وق٤٘سف قغ اخ٠ٓ ذ طٜٞف 
واًرم٦ يّ٘د ه٤ اًرم٦ ا٦ُ٤ًٕ ا٦ُٚ٤ًِ اًتل شٙقن ًٚجٛٞع، ورم٦ اًرئٞس 
 ٧ًًٞ ى٤سة قغ اعحًـ دون اعزء يا أه٤ ٧ًًٞ ى٤سة قغ اش٤ٌقف و١ُيديف،

إه٤ ٧ًًٞ "دون اعخ٤ًٗل واع٤ٕرول ًف، وصدق رؾقل اه إذ ي٘قل قـ اًرم٦: 
 ."سرم٦ أطديؿ ص٤طٌف، و٤ًٜٝٙ رم٦ ا٦ُ٤ًٕ

 ثالثا: العدل وادساواة 
إًدل ٌُدأ ُـ اع٤ٌدئ إؾ٤ؾ٦ٞ ذ اإؾام، وإى٤ُتف سل ا٤ًٜس هق ا٤ًٖي٦ ُـ      

إرؾ٤ل اًرؾؾ وإٟزال اًٙت٥ اًًاوي٦، وىد ٧ّٟ آي٤ت اًٙت٤ب إًزيز وا٦ًًٜ 
٤ِن) اعٓٝرة قغ هذا اعٌدأ، ى٤ل اه ش٤ٕم:  ًَ ْط ْدِل َواْإِ َٕ ًْ ُر س٤ِ ُُ ،    (2 )( 91إَِن اهََ َي٠ْ

ُتْؿ َسْلَ ا٤ًَِٜس  قًف ش٤ٕم: وى ْٛ َٙ ٤ َوإَِذا َط َٝ ٤َِٟت إَِم َأْهِٚ ٤ َُ َ ْٕ ُرُيْؿ َأْن ُش١َُدوا ا ُُ إَِن اهََ َي٠ْ
ْدِل ) َٕ ًْ قا س٤ِ ُٛ ُٙ ُؿ ) ، وىقًف ش٤ٕم:    (3 )( 58َأْن َحْ ُٙ َْٜٞ َْقِدَل َس ِٕ ْرُت  ُِ  .    (4 )(15َوُأ

وىد ط٧ٚٗ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ س٠واُر إى٦ُ٤ إًدل واًث٤ٜء قغ يؾ ُـ وز ؿٞئ٤ ُـ 
أُقر اعًٚٛل وٕدل وٞف وذًؽ سْان اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ًف س٠ن ئٚف اه ذ 
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ؾ٦ٌٕ ئٚٝؿ اه يقم "يقم ٓ فؾ إٓ فٚف، ى٤ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  
، وى٤ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف  ( 1)  "ق٤دل.....ا٦ُ٤ًٞ٘ يقم ٓ فؾ إٓ فٚف إ٤ُم 

إن اعً٘ٓل قٜد اه قغ ٤ُٜسر ُـ ٟقر قـ يٛل اًرمـ اًذيـ يٕدًقن ذ "وؾٚؿ: 
 . ( 2)  "طٙٛٝؿ وأهٚٞٝؿ ٤ُ وًقا

وىد ـٌؼ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وهق ا٤ً٘ئد اإداري إول إًدل قغ 
ل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ قٜد٤ُ ي٤ن يٕدل ًٟٗف وسل ُرؤوؾٞف، و٤ٝ هق رؾق

طٚٞػ سـ  -صٗقف أصح٤سف يقم سدر وذ يده ىدح يٕدهؿ سف، وٛر سًقاد سـ هزيف
وهق ًُتٜتؾ ُـ اًّػ، وٕٜٓف رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ  -قدي سـ اًٜج٤ر

 و٤٘ل: ي٤ رؾقل اه أوضٕتٜل "اؾتق ي٤ ؾقاد"ذ سٜٓف س٤ً٘دح، وى٤ل: 
 س٤حؼ وإًدل، و٠ىدي، وِٙػ رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ وىد سٕثؽ اه
و٤قتٜ٘ف ؾقاد وٌ٘ؾ سٜٓف، و٤٘ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف  "اؾت٘د"قـ سٜٓف وى٤ل: 

ى٤ل: ي٤ رؾقل اه طي ٤ُ شرى، و٠ردت أن  "٤ُ مٚؽ قغ هذا ي٤ ؾقاد؟"وؾٚؿ: 
 (.1) ( 3) يٙقن آظر إًٝد سؽ أن يٛس ضٚدي ضٚدك 

 وقء شٚؽ إد٦ً ُـ اًٙت٤ب اًٙريؿ وا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ا٤ًًسؼ ذيره٤ يتٌل ٤ًٜ وقغ
ُدى أم٦ٞ إى٦ُ٤ إًدل سل ا٤ًٜس: وٞج٥ قغ ا٤ً٘دة اإداريل أن ي٤ُٕٚقا ُـ 
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قغ ط٤ًب  قنوٓ ج٤ُٚ قنوح٧ إُرهؿ قغ أؾ٤ؾف، وا ئٚ يٕٛٚقن ُٕٝؿ 
٦ٟٛٔ واًٚقائح وشٜٗٞذ اًتٕٚٞات أظريـ ، سؾ يٙقن احٙؿ سل ا٤ًُٕٚل ستٌٓٞؼ إ

وإصدار اً٘رارات وشقزيع إقال سٜٞٝؿ س٤ًٕدل، وح٘ٞؼ إًدل سل ا٤ًُٕٚل ُـ 
 اًدواوع اًتل شدوع ا٤ًُٕؾ از ا٤ًٞ٘م س٤ًٕٛؾ اعقيقل إًٞف سجد وإظاص.

 : الشورى  رابعاً 
ً٘د طرص اإؾام قغ ش٠يٞد أم٦ٞ اًِقرى يٛ٘قم ُـ أهؿ اع٘ق٤ُت 
اًًٚقي٦ٞ اًتل ج٥ شقاوره٤ ذ ا٤ً٘ئد اإداري، وىد أُر اه ؾٌح٤ٟف وش٤ٕز ه٤ ٌٟٞف 

٧َ َوتََقَيْؾ َقَغ اهَِ إَِن اهََ ُح٥ُِ  اًٙريؿ و٤٘ل ش٤ٕم:  ُْ ِر َو٢َِذا َقَز ُْ َ ْٕ َوَؿ٤ِوْرُهْؿ ِذ ا
 .   (1 )( 159اعَُْتَقِيَِٚل )

و٢ى٦ُ٤ اًِقرى ـ٤ق٦ ُٕر اه، وطرص اإؾام قغ ش٠يٞده٤ ًْان ا٤ًًّح 
ا٤ًٕم وم حٍه٤ ذ ؿٙؾ شٜٔٞٛل حدد سؾ شرك إُر ع٤ يراه أهؾ اًِقرى قغ 

 قٍ.يؾ ط٥ً 
ٚؿ، وً٘د ـٌؼ اخ٤ٗٚء اًراؿدون ٌُدأ اًِقرى اىتداء س٤ًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾ

ْؿ ) وىد ُدطٝؿ اه ش٤ٕم س٘قًف ش٤ٕم:  ُٝ ُرُهْؿ ُؿقَرى َسَْٜٞ ُْ  .   (2 )( 38َوَأ
وي٤ن قٚٞف اًّاة واًًام طري٤ّ قغ ٤ُِورة أصح٤سف وذوى اًرأي ُٜٝؿ ذ  

إًديد ُـ اعقاىػ، وؿ٤ور اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أصح٤سف يقم أطد ذ اع٤٘م 
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واخروج ورأوا ًف اخروج وٚا ًٌس ُٕتف وقزم ى٤ًقا أىؿ وٚؿ يٛؾ إًٞٝؿ سٕد إًزم  
. وؿ٤ور ق٤ًٞٚ وأؾ٦ُ٤  ( 1)  "ٓ يٌٜٖل ًٌٜل يٌٚس ُٕتف و٤ْٕٝٞ طتك حٙؿ اه"وى٤ل: 

.  ( 2)  "وٞا رُك سف أهؾ اإوؽ ق٤ئ٦ِ. وًٛع ُٜٝا طتك ٟزل اً٘رآن وجٚد اًراُل
، أن رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ؿ٤ور، طــل سٖٚــف وذ هزوة سدر روى أٟس

إى٤ٌل أي ؾ٤ٞٗن. ى٤ل: وتٙٚؿ أسق سٙر و٠قرض قٜف، صؿ شٙٚؿ قٛر و٤قرض قٜف، 
و٤٘م ؾٕد سـ ق٤ٌدة و٤٘ل: إيـ٤ٟ٤ شــريد؟  ي٤ رؾقل اه واًذي ٟٗز سٞده ًق أُرش٤ٜ أن 

م سرك اًٖاد ٤ًٜٕٚٗ. ى٤ل: ٟخ٤ْٝٞ اًٌحر ٕظ٤ْٜه٤. وًق أُرش٤ٜ أن ٟيب أي٤ٌده٤ إ
 . ( 3) وٜدب رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ا٤ًٜس. و٤ٟٓٚ٘قا طتك ٟزًقا سدرا 

ي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ إن اه أُر ه٤ ٌٟٞف ًٞت٠ًػ ىٚقب أصح٤سف، وًٞ٘تدي سف ُـ سٕده، 
وًًٞتخرج ُٜٝؿ اًرأي وٞا م يٜزل وٞف وطل ُـ أُر احروب وإُقر اجزئ٦ٞ وهػ 

 . ( 4) وٖػه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ أوم س٤عِقرة  ذًؽ،
و٢ن اعِقرة ى٤قدة ذ شقزيع اع١ًو٦ًٞ وح٤ٝٚٛ ُـ ىٌؾ اجٛٞع ًٚقصقل إم 
اع٦ٛٝ سٜج٤ح، وهذه هل ا٤ًٞ٘دة اًقؾ٦ٞٓ سل اًٗردي٦ واجاق٦ٞ، وا ى٤ٞدة وردي٦ 
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 . ( 1) ُت٦ًٓٚ وٓ ى٤ٞدة ُؽاظ٦ٞ  
فٝر  يتّقر ذ ًٟٗف أٟف إن ؿ٤ور ذ أُره، أٟفوٓ يٌٜٖل ٤ً٘ٚئد اإداري أن 

٤ًٜٚس وٕػ رأيف، وو٤ًد رؤيتف طتك اوت٘ر إم رأي هػه، و٢ن هذه ح٤ذير ا٤ً٘دة 
. وًٞس يراد س٤ًرأي اع٤ٌه٤ة سف، وإٟا يراد ًاٟت٤ٗع سٜتٞجتف واًتحرز ُـ  ( 2) احٛ٘ك 

ى٤ل " ( 3) ظ٠ٓ؟ اخ٠ٓ قٜد اًزًؾ، ويٞػ يٙقن ق٤را ٤ُ أدى إم صقاب وصد قـ 
سٕض ا٤ًٌٖٚء: ُـ طؼ ا٤ًٕىؾ أن يْٞػ إم رأيف آراء إً٘اء، وجٛع إم ق٘ٚف 
ق٘قل احٙاء، و٤ًرأي اًُٗذ رسا زل، وإً٘ؾ اًٗرُد رسا وؾ، وى٤ل سٕض إدس٤ء: ٤ُ 

 . ( 4)  "ظ٤ب ُـ اؾتخ٤ر و٤ُ ٟدم ُـ اؾت٤ِر
واعرؤوؾل وش٤ًهؿ ذ ح٘ٞؼ واًِقرى ه٤ آص٤ر إج٤س٦ٞ قغ يؾ ُـ اًرئٞس 

أهداف اع١ؾ٦ً سٙؾ ي٤ٗءة وو٦ًٞ٤ٕ وٕٜد اؾت٤ِرة اًرئٞس ًٚٛرؤوؾل و٤ُِريتٝؿ 
س٤ًرأي وح٤ورهؿ وآؾتاع هؿ و٤ن ذًؽ يؽك اصرا ط٤ًٜ ذ ٟٗقس اعرؤوؾل 
وس٤ًت٤ز حرصقن قغ شٜٗٞذ ىرارات رئًٞٝؿ س٢ظاص ويٚتٗقن طقًف ويتًٛٙقن 

 سرئ٤ؾتف.
وً٘د شرك اإؾام ـري٦٘ حديد أؾٚقب اع٤ِري٦ ُـ ض٥ٟ٤ ا٤ًُٕٚل داظؾ 

 اع١ؾ٦ً، سا يتاءم ُع ـ٦ٌٕٞ إًٛؾ وقغ ط٥ً أًروف اعح٦ٓٞ س٤ع١ؾ٦ً. 
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 خامسا : ااتصال الػعال مع ادرؤوسع  
ُـ ققاُؾ ٟج٤ح ا٤ًٞ٘دة اإداري٦ ذ اإؾام إش٤٘ن ٤ُٝرات آش٤ّل واًتقاصؾ 

: ع٤ ه٤ ُـ أصر ذ روع إٟت٤ض٦ٞ إًال ست٠صػه٤ إًٛٞؼ ذ ؾٚقيٝؿ ُع اعرؤوؾل
واد٤ه٤هؿ ُـ ٤ٟط٦ٞ، ودواوٕٝؿ ًٕٚٛؾ وشٌ٘ٚٝؿ ٕهداف وؾ٤ٞؾ٦ اإدارة ُـ 

، يا ذ ىقًف  ( 1) ٤ٟط٦ٞ أظرى. وهق ُـ س٤ب اًت٤ٕون اًذي ط٨ قٚٞف ؾٌح٤ٟف وش٤ٕم 
ِؼِ َواًتَ  ش٤ٕم:  ًْ ُٟقا َقَغ ا ٤َو َٕ َقى)َوَش ْ٘2 )  (2 )  :وىقًف ش٤ٕم ،  ٌَِِْؾ اه قا سَِح ُٛ ِّ َواْقَت

َرُىقا ) َٗ َٓ َش ٤ َو ًٕ  .   (3 )( 113َمِٞ
ُرشٙزات آش٤ّل ُع اعرؤوؾل: )اًتدري٥(، وهق ٤ُ ش٘دُف اإدارة  أهؿوُـ 

ُـ ورص إش٤٘ن إًٛؾ ق٤ٞٛٚ وق٤ٞٚٛ، قـ ـري٦٘ اًدراؾ٦ أو اًدورات، م٤ يٕقد 
قغ اعقفػ س٤ع٤ٙؾ٥ اعٕٜقي٦ واع٤دي٦، وا٦ًًٕٛ آضتاق٦ٞ ا٦ًٌٞٓ. يا أن هذه 

 .   ( 4) اع٤ٙؾ٥ ٤ًٟٝٗ ُـ ص٤ًح اإدارة 
٤ئد اإداري ا٤ًٜضح هق اًذي يٜٛح ُـ ح٧ إُرشف وإدارشف ٤ُ ح٥ هق أن واً٘

يٕٓل ويٜٛح ُـ ىٌؾ رؤؾ٤ئف ُـ ورص اًت٘دم وإًٛؾ: طتك يتحًـ ذ قٛٚف 
ٓ ي١ُـ ". ى٤ل اًٌٜل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ:  ( 5) ويت٘دم ُٕٜقي٤ و٤ُدي٤ واضتاق٤ٞ 
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 .   ( 1)  "أطديؿ طتك ح٥ ٕظٞف ٤ُ ح٥ ًًٜٗف 
د اهتؿ اإؾام ستدري٥ ا٤ًُٕٚل ًت٦ٜٞٛ ىدراهؿ ٤ًٞ٘ٚم س٤ًٕٛؾ اعقيؾ إًٞٝؿ وً٘

، وٕك اعقفػ شٓقير ذاشف وىدراشف قـ ـريؼ اًؼا٩ُ واًدورات اعخت٦ٗٚ م٤ يٗٞده 
ذ قٛٚف ويٕٜٞف قغ إش٤ٟ٘ف، و٤عقفػ إذا ايتٗك سٕٛٚق٤ُشف وم يٓقر ٤ُٝراشف و٤ن 

رؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ي٘قم ستدري٥ قاًف أداءه يٙقن ُتد٤ٟٞ. وً٘د ي٤ن اً
 ١ًٞهٚٝؿ ٤ًٞ٘ٚم س٢قاهؿ س٤ٗٙءة واىتدار.

ودرب قٚٞف اًّاة واًًام قك ري اه قٜف قغ ي٦ٞٗٞ ا٤ًْ٘ء قٜد٤ُ أراد أن 
إم  ، ى٤ل: سٕثٜل رؾقل اه  -قٚٞف اًًام  -يٌٕثف إم اًٞٛـ ى٤و٤ٞ. ى٤ل قك 

ل اه شرؾٜٚل وأ٤ٟ طدي٨ اًًـ، وٓ قٚؿ ز س٤ًْ٘٤ء؟ اًٞٛـ ى٤و٤ٞ، و٧ٚ٘: ي٤ رؾق
إن اه ؾٞٝدي ىٌٚؽ، ويث٧ٌ ٤ًًٟؽ، و٢ذا ضٚس سل يديؽ اخّان: وا "و٤٘ل: 

شْ٘ل طتك شًٛع ُـ أظر: يا ؾ٧ٕٛ ُـ إول: و٢ٟف أطرى أن يتٌل ًؽ 
 .  ( 2)  -أو: ٤ُ ؿ٧ٙٙ ذ ى٤ْء سٕد  -ى٤ل: وا ز٧ً ى٤و٤ٞ  "ا٤ًْ٘ء

ُقؾك و٤ُٕذ سـ ضٌؾ ري اه قٜٝا قٜد٤ُ أرؾٚٝؿ ام  ٤أس اًرؾقل  وأوى
، وؾ٤ر  ( 3)  "ينا وٓ شٕنا، وسنا وٓ شٜٗرا، وش٤ٓوق٤ وٓ خت٤ٗٚ"اًٞٛـ س٘قًف: 

 . اخ٤ٗٚء اًراؿدون ُـ سٕده قغ ٤ُ ي٤ن قٚٞف اًرؾقل 
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وُـ ُرشٙزات آش٤ّل ُع اعرؤوؾل أي٤ْ : )اًّٜح(،ج٥ قغ اًرئٞس  
ش٘ديؿ اًّٜح عرؤوؾٞف وهق ُـ س٤ب إُر س٤عٕروف واًٜٝل قـ اعٜٙر، ى٤ل قٚٞف 

إن اًديـ اًّٜٞح٦ ه وًٙت٤سف وًرؾقًف وٕئ٦ٛ اعًٚٛل "اًّاة واًًام 
 . ( 1)  "وق٤ُتٝؿ

م ُرؤوؾٞف، وإرؿ٤دهؿ إم أطًـ أؾ٥ًٞ٤ وٕغ ا٤ً٘ئد اإداري ش٘ديؿ اًّٜح إ
إًٛؾ وشقضٞٝٝؿ س٦ٞٗٞٙ أدائف وشٌٜٞٝٝؿ إم ُقاــ اخٚؾ س٤حًٜك واعٕروف ، وسف 
شّٚح إقال وشتح٘ؼ إهداف. واًّٜح يٙقن ُـ ظال ش٘قيؿ إداء اًٍيح 
سل اًرئٞس واعقفػ، وسف يتٍف اعقفػ قغ رأي رئًٞف قغ أدائف، م٤ يٛٙـ ُـ 

وًٚٛقفػ أن يّٜح ًرئًٞف، وش٘ديؿ اًّٜح ًٚرئٞس  حًل أدائف وروع ًُتقاه.
يت٥ٚٓ ق٤ٜي٦ ظ٤ص٦ طتك يتح٘ؼ اهدف قـ ـريؼ اظت٤ٞر إؾٚقب احًـ وان 

 يٙقن ذ اًن.
واًتقضٞف يٕٜل إرؿ٤د إوراد ا٤ًُٕٚل ذ اعنوع وشٕٚٞٛٝؿ وشِجٕٞٝؿ، 

 وشقوٞح ٤ُ يٚزم شقوٞحف هؿ: ًٙل ي١دوا 
ٚٝؿ س٦ًٞ٤ٕٗ وم٤س وص٦٘، وٝق وف٦ٗٞ ٦ُٛٝ ذ ُٜٔات إقال، يٕٓل قٛ

 .  ( 2) ٦ًٜٛٔٛٚ ظّقصٞت٤ٝ ذ ج٤ل إًٛؾ 
وُـ اًقؾ٤ئؾ اًتل شتؿ ه٤ ق٦ٞٚٛ اًتقضٞف: اً٘قل اع٤ٌذ ُـ اعدير عـ هؿ ح٧ 

                                                 
 

 

٣١١



   
 115                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

إُرشف، أو س٢صدار شقض٤ٝٞت ُٙتقس٦ ذ صقرة أواُر وشٕٚٞات ًًٞػ ق٤ٝٞٚ  
ن س٤ع١ؾ٦ً، ويذًؽ يتؿ اًتقضٞف س٤ٕؾٚقب إًٛك قـ ـريؼ قعقفٗن واقا٤ًُٕٚ

 ٟزول اعدير إم اعٞدان، وشِٖٞؾ إضٝزة وس٤ًت٤ز يقضف ق٤ٞٚٛ ؤٟري٤ اعرؤوؾل.
وٕغ ا٤ً٘ئد اإداري اإؾاُل آهتام سٌٛدأ آش٤ّل واًتقاصؾ ستدري٥ 

اع١ؾ٦ً واعجتٛع سٗقائد اعرؤوؾل وّٟحٝؿ ًتٓقير ٤ُٝراهؿ سا يٕقد قغ 
قديدة، و٤عقفػ إذا ايتٗك سٕٛٚق٤ُشف وم يٓقر ٤ُٝراشف و٤ن أداءه ؾقف يٙقن 

 ُتد٤ٟٞ.
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 ثـــــــالـالث  ثـــــامبح 
 اأسالٔو ّاإجراٛات الي مً شلىَا ضبط العنل اإدارٖ

 أوا: الرقابة
 الرقابة ي الؾغة:  

ٌَُف  ّى ََٔرُه ، يَؽَ َت ْٟ ـّ : ا ِٝ ٦ًٌَ ، سٗتِح ض٤ء ذ ا٤ًُ٘قس اعحٞط: اًَرَى٤س٦ً  ورىقس٤ً وَرْى
٦ٌَ وِرى٤س٤ً  راَى ُُ ٌَف  ٌَف واًٌء  َطَرَؾُف ، يَراَى َ٘  . ( 1) واْرَش

   ( 2) )اًرى٤س٦(: سٕٜٛك اعراى٦ٌ. وقٛؾ ُـ يراى٥ اًٙت٥ أو اًّحػ ىٌؾ ٟنه٤  
اًرى٤س٦ هل إطدى ُٙق٤ٟت ا٦ًٕٞٚٛ اإداري٦ وهل وف٦ٗٞ ُـ وف٤ئػ اإدارة 
شرشٌط س٠وضف ا٤ًِٜط اإداري اعخت٦ٗٚ ُـ شٜٔٞؿ وى٤ٞدة واخ٤ذ ًٚ٘رارات وشٜٗٞذ 
ًتٚؽ اً٘رارات وهل ق٦ٞٚٛ ُت٤س٦ٕ دائ٦ٛ هدف أؾ٤ؾ٤ إم اًت٠يد ُـ أن إقال 

قرة ُرو٦ٞ، يا هدف إم اًِٙػ قـ اإداري٦ شًػ ذ اد٤ه إهداف اعخ٦ٓٓ سّ
إظ٤ٓء وآٟحراو٤ت صؿ شّحٞح شٚؽ إظ٤ٓء وآٟحراو٤ت سٕد ُٕرو٦ اع١ًول 

 . ( 3) ق٤ٜٝ وح٤ؾٌتف اعح٤ؾ٦ٌ ا٤ًٟ٘ق٦ٟٞ ا٤ًٕد٦ً ( 
إن اًديـ اإؾاُل يِدد قغ أم٦ٞ اًرى٤س٦ وروره٤ ٧ًًٞ و٘ط وٞا يتٕٚؼ 

٤ ًتِٛؾ طري٤ت اإ٤ًٟن وؾ٤ٜٙشف ويؾ أىقاًف ست٠دي٦ إًٛؾ ف٤هره، وإٟا شٕداه
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وأو٤ًٕف . وذ اً٘رآن اًٙريؿ يثػ ُـ أي٤ت شِػ إم اًرى٤س٦ اإه٦ٞ ٤ُٜٝ ىقًف ش٤ٕم:  
 ( ٤ًٌ ْؿ َرِىٞ ُٙ ْٞ َٚ شٌٜٞف رس٤ي ًٙؾ ٤ًٜس ذ أي ، وذ هذه أي٦   (1 )( 1إَِن اهََ َي٤َن َق

ن ه٤ س٠ن اه دائؿ اًرى٤س٦ قٚٞٝؿ، وٓ خٗك قٚٞف ي٧ٟ٤ إقال اًتل ي٘قُق ٤ً ٤ُٙن وأي
ظ٤و٦ٞ ُـ أُقرهؿ وؾقف ج٤زهؿ ق٤ٝٞٚ و٤إ٤ًٟن إذا ووع هذه أي٦ ٥ّٟ قٜٞٞف 
وٚـ حت٤ج إم ُراى٥ ُـ اًٌن قٚٞف ٕٟف يٕٚؿ س٠ن اه ُٓٚع قغ قٛٚف وأٟف ٓ خٗك 

 قٚٞف ظ٤و٦ٞ.
وه٤ٜك آي٤ت يري٦ٛ أظرى شدقق إم ُراى٦ٌ أقال ا٤ًٜس سٕٛروتٝؿ أو ُٕرو٦ 

ُٜقَن   هػهؿ، ى٤ل ش٤ٕم:  ُِ ُف َواع١ُْْ ًُ ْؿ َوَرُؾق ُٙ َٚ َٛ ى اهَُ َق َػَ ًَ ُٚقا َو َٛ     (2 )َوُىِؾ اْق
َدْيِف َرِى٥ٌٞ  وذ ُقوع آظر ي٘قل ش٤ٌرك وش٤ٕم:  ًَ  َٓ ـْ َىْقٍل إِ ُِ ُظ  ِٗ ْٚ ٤ َي َقتٌِٞد َُ

(18 )  (3 ) :وىقًف ش٤ٕم    ٌػ ِّ ُٚقَن َس َٛ ْٕ ٤ ُيُْٜتْؿ َواهَُ سَِا َش َُ ـَ  ْؿ َأْي ُٙ َٕ َُ وذ .    (4 )َوُهَق 
ك ) ُقوع آظر ي٘قل ش٤ٌك وش٤ٕز :  َٕ ٤ َؾ َُ  َٓ ٤ِن إِ ًَ ْٟ َْٞس ًِْإِ ًَ َُٞف 39َوَأْن  ْٕ ( َوَأَن َؾ

َزاُه اْجَ 41َؾْقَف ُيَرى ) َْوَر )( ُصَؿ ُجْ ْٕ ، شِػ هذه أي٦ إٟف ًٞس    (5 )( 41َزاَء ا
ًإ٤ًٟن ضزاء إّٓ قٛٚف وأن قٛٚف ؾقف يٕٚـ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ شني٤ٗ ًٚٛحًـ 

 وشقسٞخ٤ ًٚٛزء صؿ جزى اإ٤ًٟن اجزاء إور.
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وض٤ءت ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ًت١يد ٤ُ ض٤ء ذ اً٘رآن ىقٓ وقٛا، وه٤ٜك إًديد ُـ    
إط٤دي٨ اًتل شدقق إم ي٦ٔ٘ اًْٛػ أص٤ٜء إًٛؾ وهق ذ طد ذاشف ق٤ٌدة، ى٤ل 

:  ، وىقًف  ( 1)  "أن شٌٕد اه ي٠ٟؽ شراه و٢ن م شٙـ شراه و٢ٟف يراك":  اًرؾقل 
طدي٨ طًـ. وُٕٜك ىقًف دان  . ( 2)  "د اعقتاًٙٞس ُـ دان ًٟٗف وقٛؾ ع٤ سٕ"

 ًٟٗف أي ط٤ؾ٥ ًٟٗف ذ اًد٤ٟٞ ىٌؾ أن ح٤ؾ٥ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘.
 أكواع الرقابة ي اإدارة اإسامقة :

 الرقابة الذاتقة: -1
رى٤س٦ اعقفػ قغ ًٟٗف اع٦ٌٜٞ قغ ُٕرو٦ ط٦٘ٞ٘ ٕهار "يّ٘د س٤ًرى٤س٦ اًذاش٦ٞ: 

 . ( 3)  "اًت٘قى، وُراى٦ٌ اه ذ اًن وإًٚـ،  ديٜف و٤ُ يدقق إًٞف ُـ وضقب
وً٘د أهتؿ اإؾام سؽس٦ٞ اًٗرد اعًٚؿ قغ اًرى٤س٦ اًذاش٦ٞ، وهل رى٤س٦       

اإ٤ًٟن قغ ًٟٗف و٤ٌُٕٜٝ اًت٘قى واإيان س٤ه اًذي يٕٚؿ اًن وأظٗك وأٟف ُٓٚع 
دقق إم اًرى٤س٦ قغ يؾ طري٤ت وؾ٤ٜٙت اإ٤ًٟن، وُـ أي٤ت اً٘رآ٦ٟٞ اًتل ش

٦ِ يَِت٤ًس٤  اًذاش٦ٞ ىقًف ش٤ٕم:  َُ ٤َٞ ِ٘ ًْ ُف َيْقَم ا ًَ ُْٟخِرُج  ِف َو ِ٘ ٤ِئَرُه ِذ ُقُٜ ـَ ٤َُٜه  ُْ َز ًْ ٤ٍن َأ ًَ ْٟ َوُيَؾ إِ
قًرا ) ُِ ْٜ َُ ٤ُه  َ٘ ْٚ ٤ًٌ )13َي ٞ ًِ َْٞؽ َط َٚ َْٞقَم َق ًْ َؽ ا ًِ ْٗ ك سَِٜ َٗ ، وىقًف    (4 )( 14( اْىَرْأ يَِت٤َسَؽ َي
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َػٌة ) ش٤ٕز:   ِّ ِف َس ًِ ْٗ َٟ ٤ُن َقَغ  ًَ ْٟ  . ( 1) ( 14َسِؾ اْإِ
وض٤ءت ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦ ًؽي اعًٚؿ قغ اًرى٤س٦ اًذاش٦ٞ ُـ ظال حذيره صغ اه 

اًٙٞس "قٚٞف وؾٚؿ ًًٚٛٚٛل ُـ ط٤ًب أظرة، و٤٘ل قٚٞف اًّاة واًًام: 
 . ( 2)  "ُـ دان ًٟٗف وقٛؾ ع٤ سٕد اعقت

قٛٚف  إش٤٘نٕؾ اعقفػ اعًٚؿ ُراى٤ٌ ٕدائف طري٤ّ قغ وهذا اإط٤ًس ج
إن اه ح٥ إذا قٛؾ أطديؿ قٛا أن "اُتث٤ٓ ً٘قل اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ: 

، وح٤ؾ٤ٌ ًًٜٗف قغ أقاه٤ ىٌؾ أن ح٤ؾ٥ ق٤ٝٞٚ يقم ا٦ُ٤ًٞ٘ . ى٤ل رؾقل  ( 3)  "يتٜ٘ف
ا٦ُ٤ًٞ٘ طتك ي٠ًل قـ قٛره وٞا  ٓ شزول ىد٤ُ قٌد يقم"اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ 

او٤ٜه؟ وقـ قٚٛف وٞا وٕؾ؟ وقـ ٤ًُف ُـ أيـ ايتًٌف ووٞا أٟٗ٘ف؟ وقـ ضًٛف وٞا 
 .( 4)  "أساه؟

واًرى٤س٦ اًذاش٦ٞ ُـ أهؿ أٟقاع اًرى٤س٦، ٕه٤ شٌْط ؾٚقك اعقفػ وو٤٘ ع٤ٌدئ 
ٕده قـ آٟحراف وش٤ًٕٞؿ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ ، وٝل شٕتٛد قغ ي٦ٔ٘ اًْٛػ م٤ يٌ

 ودٕٚف ُٚتز٤ُ سنع اه ذ أقاًف اإداري٦.
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ن إوىد شٗرد اإؾام هذا اًٜقع ُـ اًرى٤س٦، قغ هػه ُـ أًٜؿ اًقو٦ٕٞ ط٨ٞ  
اًرى٤س٦ ذ ُٗٝقم هذه أًٜؿ وف٦ٗٞ ًْان قدم ظروج اع٦ٜٛٔ قـ آًريؼ اًقاض٥ 

اًْٛػ، اطت٤ٗه٤ ستٌٓٞؼ  ؾٚقيف وًٙـ هذه أًٜؿ اًقو٦ٕٞ ٓ حٗؾ يثػًا سؽس٦ٞ
 .  ( 1) ا٤ًٜٔم اًذي ي٠ي ؿ٤ًٞٚٙ ذ أط٤ٞن يثػة 

 الرقابة الداخؾقة لإدارة: -2
اًت٠يد واًتح٘ؼ ُـ أن شٜٗذ "اًرى٤س٦ شٕٜل ُـ اعٜٔقر اإداري ا٤ًٕم:      

شًػ ؾػا صحٞح٤ ط٥ً طتك إهداف اعٓٚقب ح٤ٝ٘ٞ٘ ذ ا٦ًٕٞٚٛ اإداري٦ 
 . ( 2)  "اخ٦ٓ واًتٜٔٞؿ واًتقضٞف اعرؾقم ه٤

إن ُـ وف٦ٗٞ ا٤ً٘ئد اإداري ُراى٦ٌ اعقفٗل ذ أداء أقاهؿ وأن إًٛؾ يتؿ ووؼ 
ُ٘ت٤ْٞت اعّٚح٦ ا٦ُ٤ًٕ ، واهدف اعخٓط ، وذًؽ سٕد أن يتؿ شٗقيض 

وإسداقٝؿ، وسذًؽ اًّاط٤ٞت ًٚٛقفٗل وشرك ٤ًُط٦ إًٛؾ وإسراز ىدراهؿ 
شٙتٛؾ اع١ًو٦ًٞ ويتؿ ا٤ًٕٓء ، وم٤رس اًرى٤س٦ قغ ي٤و٦ ًُتقي٤ت اج٤ٝز اإداري 
ًٚت٠يد ُـ اًتزام اعرؤوؾل ستٜٗٞذ اً٘قاٟل واًٚقائـح واًـتزام اًرؤؾـ٤ء سقاض٤ٌهؿ 

 .  ( 3) وا اؾتٖال ٦ًًٓٚٚ وٓ إؾـ٤ءة  ٓؾتٕاه٤ 
ه٥ٚ إظ٤ٓء وآٟحراو٤ت اإداري٦ ٓؾٞا وىد أفٝرت اًدراؾ٤ت احديث٦ أن أ
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ذ اع١ؾ٤ًت احٙق٦ُٞ ٤ٟد٦ قـ قدم إط٤ٙم اًرى٤س٦ اإداري٦: ًقضقد اعج٦ُٚ٤  
ظ٤ص٦  -واًقؾ٤ـ٦ واعح٤س٦ ُع ُـ ي٘ع ذ اخ٠ٓ، إُر اًذي ضٕؾ ا٤ًُٕٚل

.  ( 1) يًتٜٝٞقن س٤ً٘قاٟل اع٤ٕى٦ٌ، وىد اؾتح٧ً٤ طؼا قغ اًقرق  -أصح٤ب اًٜٗقذ
إٟا أهٚؽ اًذيـ ىٌٚٙؿ أهؿ ي٤ٟقا إذا " وه١ٓء يٌٜٓؼ قٚٞٝؿ ىقل رؾقل اه 

 . ( 2)  "هق وٞٝؿ اًنيػ شريقه وإذا هق وٞٝؿ إًْٞػ أى٤ُقا قٚٞف احد
، وي٤ن اًرؾقل صغ اه قٚٞف  وً٘د سدأت اًرى٤س٦ اإداري٦ ذ قٝد اًرؾقل 

وؾٚؿ يراى٥ ؾٚقك إًال واًقٓة ُـ ط٨ٞ اؾت٤ُ٘تٝؿ وأ٤ُٟتٝؿ وقاىتٝؿ 
س٤ًٜ٤س، وي٤ن ح٤ؾ٥ إًال قغ اعًتخرج واعٍوف . و٘د روى ًُٚؿ أن 

ت٦ٌٞ قغ صدى٤ت سٜل ؾٚٞؿ و٤٘ل ٚاؾتٕٛؾ رضًا ُـ إزد يدقك اسـ اً  اًرؾقل 
قغ اعٜؼ وحٛد اه وأصٜك قٚٞف وى٤ل:  ز و٤٘م اًٌٜل هذا أهدي ًٙؿ وهذا أهدي 

٤ُ س٤ل ا٤ًُٕؾ ٌٟٕثف و٠ٞي ي٘قل: هذا ًؽ وهذا ُأهدي ز، أٓ ضٚس ذ س٧ٞ أُف أو  "
أسٞف وٜٞٔر أهدي ًف أم ٓ؟ ٓ ي٠ي أطد ُٜٙؿ سٌء ُـ ذًؽ: إٓ ض٤ء سف يقم ا٦ُ٤ًٞ٘، 

 . ( 3)  "ؿ٤ة شٕٞرإن ي٤ن سٕػا وٚف ره٤ء أو س٘رة و٤ٝٚ ظقار أو 
سٙر  وقغ هذا ا٩ًٜٝ ؾ٤ر اًّح٤س٦ ري اه قٜٝؿ، ط٨ٞ ي٧ٟ٤ ق٤دة  أي

اًّديؼ ري اه قٜف ُراى٦ٌ قاًف وح٤ؾٌتٝؿ سٕد وراهٝؿ ُـ قٛٚٝؿ، وٚا رضع 
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٤ُٕذ ري اه قٜف ُـ اًٞٛـ إم اعدي٦ٜ، واؾتٌ٘ٚف ري اه قٜف ـ٥ٚ ُٜف روع  
سؽ، و٤٘ل ٤ُٕذ: أط٤ًس٤ن ط٤ًب ُـ اه وط٤ًب أروع ط٤ً"اح٤ًب، و٤٘ل ًف: 

 . ( 1)  "ُٜٙؿ؟ واه ٓ آز ًٙؿ قٛا أسدا
وقغ هذا ا٩ًٜٝ أي٤ْ ؾ٤ر قٛر ري اه قٜف، و٘د ى٤ل يق٤ُ ج٤ًٚئف: )أرأيتٙؿ 
إن اؾت٧ٕٚٛ قٚٞٙؿ ظػ ُـ أقٚؿ، صؿ أُرشف وٕدل، أي٧ٜ ى٧ْٞ ٤ُ قك؟ ى٤ًقا: 

 . ( 2) أقٛؾ سا أُرشف أم ٓ؟(  ٟٕؿ، ى٤ل: ٓ طتك أٟٔر ذ قٛٚف
٤ًُؽ سـ إؿؽ طل وٓه ٍُ ي٠ُر س٤ًرى٤س٦ قغ  إموقغ ري اه قٜف يت٥ 
صؿ شٗ٘د أقاهؿ، واس٨ٕ إًٞقن ُـ أهؾ اًّدق "إًٛؾ وإًال ط٨ٞ ى٤ل ًف: 

واًقو٤ء قٚٞٝؿ، و٢ن ش٤ٕهدك ذ اًًػ ُٕقرهؿ ضذوة هؿ قغ اؾتٕال ا٦ٟ٤ُٕ 
 .  ( 3)  "رق٦ٞواًروؼ س٤ً

وم حدد إؿ٤ٙل اًقاض٥  اإداري٦وم يْع اإؾام ىقاقد ش٦ّٞٚٞٗ ًٚرى٤س٦ 
اش٤ٌق٤ٝ ًتح٘ٞؼ هذه اًرى٤س٦، وإٟا شرك إُر ًٚتجرس٦ وأًروف آضتاق٦ٞ 

 .   ( 4)  واإداري٦ ًٚٛجتٛع اعًٚؿ
ـرى٤ وأؾ٥ًٞ٤ ضديدة ًٚرى٤س٦  -روقان اه قٜٝؿ -وً٘د اؾتٌٜط اًّح٤س٦ 

عت٤س٦ٕ أقال قال  -ري اه قٜف-اإداري٦ ظ٤ص٦ ذ قٝد اخ٦ٗٞٚ قٛر اسـ اخ٤ٓب
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 اًدو٦ً ٤ًٌْٝٓ ويِػ آٟحراو٤ت اإداري٦ و٤ُٕجت٤ٝ. 
 وُـ أهؿ هذه اًقؾ٤ئؾ وإؾ٥ًٞ٤ ًٌْط إًٛؾ اإداري: 

 لعام وطاكقة التحؼقق:التػتقش ا -أ
اش٧ًٕ رى٦ٕ ساد اعًٚٛل وأدرك قٛر اسـ اخ٤ٓب أٟف ُـ اعتٕذر قٚٞف اإع٤م 
س١ِون رقٞتف وهق ُ٘ٞؿ س٤عدي٦ٜ، وًذًؽ و٘د اخذ أؾٚقب اًتٗتٞش قغ أى٤ًٞؿ 
اًٌاد أؾٚقس٤ ًٚرى٤س٦ اإداري٦. وىد فٝر ذًؽ ذ زي٤رشف اًتٗ٘دي٦ اعتٙررة اًتل ى٤م 

ساد ا٤ًِم، يا اخذ حٛد سـ ؾ٦ٛٚ رى٤ٌٞ إداري٤ أو ُٗت٤ِ ق٤ُ٤ ي٨ٌٕ سف إم ه٤ إم 
ا٤ُّٕر ًٚتح٘ٞؼ ذ ؿ٤ٙوى ا٤ًٜس وؿ٤ٙواهؿ ُـ اًقٓة وإساهف سٜت٤ئ٩ اًتح٘ٞؼ 

 .  ( 1) ٓخ٤ذ ٤ُ يراه ٤ُٜؾ٤ٌ ُـ ىرار 
 خصقص طامل دراقبة الواة: -ب

ي٤ن وز إُر  يٜدب رضا ويٞا ظ٤ص٤ يٌٕثف ًٞتَ٘ ط٦٘ٞ٘ ا٤ًِٙوي اًتل 
شّٚف، أو اًت٠يد ُـ صح٦ اعٕٚق٤ُت اًتل يٌث٤ٝ اًرى٤ٌء وإًٞقن، وٞتقم اًتح٘ٞؼ ذ 

٤ٙن ي٘قم سف حٛد سـ ؾ٦ٛٚ ري اه قٜف، ط٨ٞ ظّّف و،  ( 2) إُر قٜد اًٚزوم 
قٚٞف إًال، وأًٜر ذ ا٤ًِٙوي اعروقق٦ ِٙػ قـ ط٦٘ٞ٘ ٤ُ ٚقٛر ري اه قٜف ً

 ُٜٝؿ، ويروع ٤ُ شقصؾ إًٞف إم أُػ اع١ُٜل. 
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 سقاسة الباب ادػتوح: -ج 
ؾ٤ٞؾ٦ ا٤ًٌب اعٗتقح أؾٚقب رى٤ي شتٛٞز سف اإدارة اإؾا٦ُٞ، وهل شًٝٞؾ 

ًٜٚٔر ذ ط٤ض٤هؿ واىؽاط٤هؿ، دل قغ ذًؽ آش٤ّل اع٤ٌذ سل ا٤ًٜس واح٤ٙم،
ُـ وٓه اه قز وضؾ ؿٞئ٤ ُـ أُر اعًٚٛل، "ىقل رؾقل اه صغ اه قٚٞف وؾٚؿ : 

و٤طتج٥ دون ط٤ضتٝؿ وظٚتٝؿ وو٘رهؿ اطتج٥ اه قٜف دون ط٤ضتف وظٚتف 
 .  ( 1)  "وو٘ره

ة، ٤ًٗقٚٞت٤ٝ وً٘د ـٌؼ اخ٤ٗٚء اًراؿدون هذه ا٤ًًٞؾ٦ ووضدت ُٜٝؿ ق٤ٜي٦ يٌػ
ذ شّحٞح آٟحراو٤ت وإظ٤ٓء.  وًٞس اعّ٘قد ُـ ؾ٤ٞؾ٦ ا٤ًٌب اعٗتقح أن 
يؼز ا٤ً٘ئد عـ هؿ ح٧ إُرشف ذ إًراء أو ذ آًرى٤ت أوذ يثرة اًتجقال قٜد 
شقزيع ١ُؾ٤ًت اًدو٦ً، وإٟا اعّ٘قد أن حدد هؿ أوى٤ش٤ ًاًت٤٘ء هؿ وؾاع 

٤ُم أس٤ يقؾػ قٜد٤ُ أؿ٤ر قغ اخ٦ٗٞٚ ه٤رون اًرؿٞد ط٤ض٤هؿ، وًذًؽ ٟجد أن اإ
س٤جٚقس إم رقٞتف م ي٘ؾ اوٕؾ ذًؽ ذ يؾ يقم أو ذ يؾ أؾٌقع، وإٟا ووؼ ٤ُ 

 . ( 2) شْ٘ٞف اح٤ض٦، ي٠ن جٚس هؿ ذ اًِٝر أو اًِٝريـ 
 ااجراء ااحتقاصي لرقابة مال ادسؾؿع )إبراء الذمة(: -د

ريدا ذ اًرى٤س٦ قغ اًقٓة وإًال وهق أؾٚقب إسراء وً٘د اخذ قٛر أؾٚقس٤ و
اًذ٦ُ، أو أؾٚقب )ُـ أيـ ًؽ هذا(. و٘د ي٤ن ُـ ق٤دشف أن يٙت٥ أُقال قاًف إذا 
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وٓهؿ طتك يٙقن ذًؽ ٤ُٕٞرا عح٤ؾٌتٝؿ وٞا سٕد إذا شْخ٧ٛ صرواهؿ سّقرة  
 . ( 1) هػ ـ٦ٌٕٞٞ 

قغ اًٙقو٦، وظ٤ًد سـ  وُـ ذًؽ ٤ُِـرشف أُقال ؾٕد سـ أي وى٤ص واًٞف
هريرة وإًٞف قغ اًٌحريـ، وقٛرو سـ ا٤ًٕص وإًٞف  اًقًٞد وإًٞف قغ ا٤ًِم، وأي

قغ ٍُ ري اه قٜٝؿ. وي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ: وهذا ؿ٤ـر قٛر سـ اخ٤ٓب ري اه 
قٜف ُـ قاًف ُـ ي٤ن ًف وْؾ وديـ ٓ يتٝؿ سخ٦ٟ٤ٞ،وإٟا ؿ٤ـرهؿ ع٤ ي٤ٟقا ظّقا 

،  قدٓ ٤قٓي٦ ُـ ح٤س٤ة وهػه٤، وي٤ن إُر ي٘تي ذًؽ، ٕٟف ي٤ن إ٤ُُسف ٕضؾ اً
 . ( 2) يً٘ؿ س٤ًًقي٦ 

 الرقابة اخارجقة طذ اإدارة: -3
اًرى٤س٦ اخ٤رض٦ٞ هل ى٤ٞم ض٦ٝ ظ٤رج اع١ؾ٦ً سرى٤س٦ ق٤ٞٚٛت وأ٦ِٟٓ اع١ؾ٦ً 

صحٞح٦، وهل ًٚت٠يد واًتح٘ؼ ُـ ى٤ٞم اع١ؾ٦ً سقاض٤ٌه٤ اد٤ه اعجتٛع سّقرة 
وً٘د شٓقرت اًرى٤س٦ اإداري٦ ًٚقى٤ي٦ ُـ ا٤ًًٗد ذ ٤ُٜ٤ٟٔ  ٦ُٚٛٙ ًٚرى٤س٦ اًداظ٦ٞٚ،

اإؾاُل طتك وص٧ٚ إم قدد ُـ اًدواويـ، وُـ أهؿ هذه اًدواويـ ذ اًدو٦ً 
 اإؾا٦ُٞ ًٚحاي٦ ُـ ا٤ًًٗد ديقان اع٤ٔم، وديقان اح٦ًٌ.

 : ديوان ادظام-أ
٦ وإزا٦ً أًٚؿ ُـ ىٌؾ رض٤ل احٙؿ ذ اًدو٦ً واعقفٗل، ًتح٘ٞؼ إًداً      
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أؾس ٤ُ يًٛك سديقان اع٤ٔم وهل ؾ٦ٓٚ ى٤ْئ٦ٞ أقغ ُـ ؾ٦ٓٚ ا٤ً٘ي  
واعحت٥ً ًقىػ شٕدى ذوى اج٤ه واع٥ّٜ، سدأ هذا اًٜقع ُـ اًرى٤س٦ اإداري٦ ذ 

ن وٜٕٛقا قٝد اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ صؿ قٛؾ ه٤ ُـ سٕده اخ٤ٗٚء اًراؿدو
وٓهؿ وقاهؿ ُـ او٤ٝٓد ا٤ًٜس وفٚٛٝؿ، وطثقا ا٤ًٜس قغ روع شٔٚٛٝؿ إًٞٝؿ 

 إ٤ّٟوٝؿ ُـ ُقفٗل اًدو٦ً.
ىقد اعت٤ٔم ي٤ٜز اًت٤ٜصػ س٤ًره٦ٌ، "قرف اع٤وردي وٓي٦ اع٤ٔم س٤ه٤ شٕٜل: 

 . ( 1)  "وزضر اعت٤ٜزقل قـ اًتج٤طد س٤ه٦ٌٞ
مٞع رض٤ٓت اًدو٦ً ووٓه٤ وقاه٤،  ويّ٘د ه٤ سًط ؾ٤ٓٚن اًنع قغ

واًت٠يد ُـ إًتزاُٝؿ س٦ٟٕٛٔ٤ واً٘قاٟل اخ٤ص٦ س٤ٕداء اإداري، وقدم اؾتٖاهؿ 
ًٜٗقذهؿ أو ا٨ًٌٕ س٦ٟ٤ُ٠ إقال اعٙٚٗل ه٤، ويذًؽ ذ اًقى٧ ًٟٗف وان 

 . ( 2) ط٘قىٝؿ وم٤يتٝؿ ُـ أي هٌـ ىد يتٕروقن ًف ُـ ىٌؾ رؤؾ٤ئٝؿ 
 ديوان احسبة: -ب

 . ( 3) هل أُر س٤عٕروف إذا فٝر شريف وهل قـ اعٜٙر إذا أفٝر وٕٚف  احسبة:
 . ( 4) ومٞع اًقٓي٤ت اإؾا٦ُٞ إٟا ُّ٘قده٤ إُر س٤عٕروف واًٜٝل قـ اعٜٙر 

اح٦ًٌ هل ؿٕػة إُر س٤عٕروف واًٜٝل قـ اعٜٙر. واعراد س٤عٕروف يؾ ٤ُ 
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أُر سف اًنع  ، واعراد س٤عٜٙر يؾ ٤ُ هك قٜف اًنع ُـ ذ، وو٤ًد ،ى٤ل رؾقل اه  
  ُـ رأى ُٜٙؿ ُٜٙرًا وٖٚٞػه سٞده . و٢ن م يًتٓع و٤ًٌٟٚف  و٢ن م يًتٓع وٌٌ٘ٚف( :

 . ( 1) . وذًؽ أوٕػ اإيان( 
و٤ح٦ًٌ )وف٦ٗٞ إداري٦( وأول ُـ ى٤م سقف٦ٗٞ اح٦ًٌ اًرؾقل صغ اه قٚٞف         

وؾٚؿ ط٨ٞ ي٤ن يتجقل ذ أؾقاق اعدي٦ٜ ًٚٛراى٦ٌ، قـ أي هريرة ري اه قٜف أن 
اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ ُّر قغ صؼة ـ٤ٕم و٠دظؾ يده و٤ٝٞ و٧ً٤ٜ أص٤سٕف 

٤م ى٤ل: أص٤ستف اًًاء ي٤ رُؾقَل اهِ ى٤ل: أوا ٤ُ هذا ي٤ ص٤ط٥ إًٓ"سٚا و٤٘ل: 
، وي٧ٟ٤ اح٦ًٌ ذ   ( 2 )ضٕٚتف وقق ا٤ًٕٓم يل يراه ا٤ًٜس ُـ هِك وٚٞس ُٜل( 

اًدو٦ً اإؾا٦ُٞ، ُـ أهؿ إضٝزة اًرى٤س٦ٞ، وه٤ ٤ُٝم ذ ه٤ي٦ إم٦ٞ يٛراى٦ٌ 
وُراى٦ٌ إس٦ٜٞ ا٤ًٌٕدات ، وإظاق ا٦ُ٤ًٕ، وُراى٦ٌ ا٤ًّٜع، وأصح٤ب احرف، 

وآًرى٤ت وذ اج٥ٟ٤ آىت٤ّدي ُراى٦ٌ اع٤ٙيٞؾ، واعقازيـ ، واعٜع ُـ اًٖش ذ 
اع٤ُٕات، وا٤ًّٜق٤ت، وُٜع اًت٤ُٕؾ ذ إً٘قد اعحر٦ُ ُثؾ اًرس٤، وسٞع اًٖرر، 

 واعٜع ُـ اطت٤ٙر اًًٚع و٤ُ حت٤ج إًٞف ا٤ًٜس.
سف ٤ًٞ٘ٚم هذه اع٦ٛٝ، واؾتٕٛؾ اًرؾقل صغ اه قٚٞف وؾٚؿ سٕض أصح٤

و٤ؾتٕٛؾ ؾٕٞد سـ ا٤ًٕص سـ أ٦ُٞ قغ ؾقق ٦ُٙ، يا اؾتٕٛؾ قٛر سـ اخ٤ٓب 
ري اه قٜف قغ ؾقق اعدي٦ٜ، وس٨ٕ ٤ُٕذا وأس٤ ُقؾك قغ اًٞٛـ ري اه قٜٝؿ، 
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٦ٌ َيْدُققَن إَِم  ح٤٘ٞ٘ ًٌٚٛدأ اإهل إًٔٞؿ ذ ىقًف ش٤ٕز:   َُ ْؿ ُأ ُٙ ْٜ ُِ ـْ  ُٙ َت ًْ اْخَْػِ َو
ُِٚحقَن ) ْٗ ِئَؽ ُهُؿ اعُْ ًَ ِر َوُأو َٙ ـِ اعُْْٜ ْقَن َق َٝ ُروِف َوَيْٜ ْٕ ُروَن س٤ِْعَ ُُ ، وىقًف    (1 )( 114َوَي٠ْ

ِر  ش٤ٕز:  َٙ ـِ اعُْْٜ ْقَن َق َٝ ُروِف َوَشْٜ ْٕ ُروَن س٤ِْعَ ُُ ٦ٍ ُأْظِرَض٧ْ ٤ًَِِٜٚس َش٠ْ َُ ُيُْٜتْؿ َظْػَ ُأ
ُٜقَن  ُِ  .   (2 ) (111س٤ِهَِ )َوُش١ْ

 ثاكقا: ادحاسبة
شٜتٝل وراهف ُـ إًٛؾ ٓ أٟف سٕد  إذا أي٘ـ ا٤ًُٕؾ اًذي يزاوٓ قٛا ُـ إقال،

وأٟف ؾقف ح٤ؾ٥  ٓأشٜ٘ف أم ؾقف ي٠ًل قـ هذا إًٛؾ ٕٟف  ١ًُوًٞتف قـ قٛٚف.
واإؾام ج٠ إم ٤ًُء٦ً ا٤ًُٕؾ قـ إًٛؾ  قٚٞف ٤ًٙن ذًؽ داو٤ٕ ًف إش٤٘ن قٛٚف،

قُهْؿ  اًذي أداه وط٤ؾٌف قٚٞف ويِٝد قغ ذًؽ قدة ؿقاهد ٤ُٜٝ: ىقًف ش٤ٕز:  ُٗ َوِى
قَن  ًُ ُئق ًْ َُ ًُقَن ) ، وىقًف ش٤ٕم:    (3 )إَِهُْؿ  ٠َ ًْ ُؾ َوُهْؿ ُي َٕ ْٗ ٠َُل َقَا َي ًْ  ،   (4 )( 23َٓ ُي
َِٕل ) وىقًف ش٤ٕم:  ْؿ َأْمَ ُٝ َٜ ًَ ٠َ ًْ َٜ ًَ ُٚقَن )92َوَقَرِسَؽ  َٛ ْٕ ُٟقا َي  .   (5 )( 93( َقَا َي٤

ىد دق٤ اإؾام إم ش٘ٞٞؿ أقال ا٤ًٜس و٤ُٙو٠هؿ قغ ىدر أقاهؿ، طتك ٓ 
يت٤ًوى اعجتٝد ُع اعٍ٘، وً٘د ض٤ء ذ اً٘رآن اًٙريؿ ٤ُ يٌل رورة اًتٗرى٦ سل 

ك ) قل ش٤ٌرك وش٤ٕم: اعجد واعٍ٘، ي٘ َٕ ٤ َؾ َُ  َٓ ٤ِن إِ ًَ ْٟ َْٞس ًِْإِ ًَ ( َوَأَن 39َوَأْن 
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َُٞف َؾْقَف ُيَرى )  ْٕ  .   (1 )( 41َؾ
و٤إؾام وضف يؾ ١ًُول أو رئٞس ًُٚؿ، ذ ج٤ل إًٛؾ سيورة إص٤س٦ 
اعحًـ و٤ُٙو٠شف طتك يزيد ُـ إظاصف ذ قٛٚف واإظاص وٞف دقيد إداء، 

عزء قغ أن شٙقن إً٘قس٦ قغ ىدر اخ٠ٓ وقدم اًتج٤وز ذ إً٘قس٦ ٕن و٤ُٕى٦ٌ ا
 ذًؽ فٚؿ يٙقن ؾ٤ٌٌ ٠ًٞس ا٤ًُٕؾ وقدم ٤ٌُٓشف.

ي٘قل اسـ ش٦ٞٛٞ )اًثقاب وا٤ًٕ٘ب يٙق٤ٟن ُـ ضٜس إًٛؾ ذ ىدر اه وذقف، 
 . ( 2) و٢ن هذا ُـ إًدل اًذي ش٘قم سف اًًاء وإرض( 

 والؾوائح التي تعؿل طذ ضبط العؿل اإداريوضع الؼواكع  ثالثا:

ُـ إؾ٥ًٞ٤ واإضراءات اًتل ُـ ؿ٠ه٤ وٌط إًٛؾ اإداري و٤ُٙوح٦ 
ا٤ًًٗد ووع اً٘قاٟل واًٚقائح واًتٕٚٞات وي٤و٦ اً٘قاقد ا٤ًٟ٘ق٦ٟٞ اًتل حقي ذ 
ـ٤ٞه٤ ىقاقد أظاى٦ٞ ح٨ قغ اًًٚقك اً٘قيؿ سٜقع ُـ اإًزام ي٤ٌْٟٓ٤ط 

واًتل شٜٔؿ ؾػ إًٛؾ وشقوح  م اًقى٧ وقدم ىٌقل اًرؿقة وهػه٤،واطؽا
إظ٤ٓء وآٟحراو٤ت اإداري٦، وحدد إً٘قس٤ت اًاز٦ُ ًٚٛخ٤ًٗ٤ت وشٌٓٞؼ هذه 

 اً٘قاٟل سٙؾ قدل وطزم دون إوراط أو شٗريط.
ًذًؽ ي٤ن ا٤ًٜٔم اإداري ذ قٝد اًرؾقل قٚٞف اًّاة واًًام يٌٓؼ 

وايؿ "وإ٤ّٟف دون ح٤س٦ ٕطد، و٤٘ل قٚٞف اًّاة واًًام: إً٘قس٤ت سٙؾ قدل 
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ٌل ، وُـ ذًؽ ٤ُ وٕٚف اًٜ ( 1)  "اه ًق أن و٤ـ٦ٛ س٧ٜ حٛد هى٧ ً٘ٓع حٛد يده٤ 
ق٤ُٚف قغ اًّدى٤ت، ط٨ٞ ُٓف اًرؾقل صغ  ت٦ٌٞٚصغ اه قٚٞف وؾٚؿ ُع اسـ اً

و٤٘ل رؾقل اه صغ اه قٚٞف  "اه قٚٞف وؾٚؿ قغ ىقًف: هذا ًٙؿ وهذا أهدي ز
. واُف اًرؾقل  ( 2) وؾٚؿ: وٝا ضٚس ذ س٧ٞ أسٞف أو أُف، وٜٞٔر أهدى ًف أم ٓ؟ 

 قٚٞف اًّاة واًًام واًٚقم هق أطد إً٘قس٤ت اًت٠دي٦ٌٞ.
٤ٜ اإداري اإؾاُل، شٕددت وؾ٤ئؾ إً٘قس٤ت اًتٕزيري٦ ُـ اًٚقم، وذ ٤ُٟٔ

  وإًزل، اًتل وقوت٤ٝ ذيٕت٤ٜ اإؾا٦ُٞ إم وم إُر أو ُـ يٛثٚف. 
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 عــــرابـال ث ــــامبح 
 نـــاملـللع ٕ ــاقـاأخ داد ــاإع

اإقداد إظاىل ُـ أهؿ وؾ٤ئؾ اًقى٤ي٦ اًتل طرص ق٤ٝٞٚ اإؾام، وٟتٞج٦ 
ٟٓحدار أظاق إًٛؾ شزداد أم٦ٞ اإقداد إظاىل ٤ًُٕٚٚل يقؾ٦ٚٞ ُـ وؾ٤ئؾ 

 اإصاح إظاىل ذ سٞئ٦ إًٛؾ. 
وطرص٤ قغ هذا اإقداد إظاىل و٘د ؾ٧ٕ يثػ ُـ اع١ؾ٤ًت اًٙؼى، 

م ق٦ُ٤ أم دو٦ًٞ إم ووع ُٞث٤ق ًٕٚٛؾ و٤ُٕيػ ًًٚٚقك س٦ًًٌٜ٤ ؾقاء ي٧ٟ٤ ظ٤ص٦ أ
٤ًُٕٚٚل و٤ٝٞ، و٤ُ شًٕك إًٞف اع٤ٕيػ ُـ إسراز أٟاط اًًٚقك اإج٤ي اعتقى٦ٕ ُـ 
ا٤ًُٕٚل ذ ١ُؾ٦ً ٤ُ، يا شقوح شقض٤ٝت ردود وٕٚٝؿ اًتل شتقى٤ٕٝ اع١ؾ٦ً قٜد 

 . ( 1) ط٤ٝٚ احؾ إُثؾ  سروز ٦ُِٚٙ شتٕٚؼ س٠ظاق إًٛؾ وش٤ًقدهؿ قغ
واإقداد إظاىل ٤ًُٕٚٚل ذ ط٦ً٤ شٌٓٞ٘ف سّقرة و٤ق٦ٚ ي١دي إم وضقد 
ى٤ٞدات إداري٦ ُٚتز٦ُ، م٤ يٙقن ًف ش٠صػ ٤ٌُذ قغ اًتزام وا٤ٌْٟط ا٤ًُٕٚل اًذيـ 
يٕٛٚقن ح٧ إدارهؿ، وهذا م٤ ي١دي إم اًتزام اج٤ٝز اإداري س٠يٛٚف س٤ًٜٔؿ 

ٕظاى٦ٞ، وأي ظ٦ٓ ًإقداد إظاىل ٤ًُٕٚٚل ٓسد أن شِتٛؾ قغ واً٘ٞؿ ا
 إًديد ُـ اخٓقات إؾ٤ؾ٦ٞ ٟذير س٤ْٕ ٤ُٜٝ وهل يا يك:

 زيادة الوطي اأخاقي بؼضايا العؿل اأخاققة:   -1
إن اًديـ اإؾاُل هٜك س٤ًٕديد ُـ اًتقض٤ٝٞت واًت٤ًٕٞؿ اًتل ش١ؾس      
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، وٞٛٙـ اؾتخدام ُثؾ هذه اًتقض٤ٝٞت يقؾ٦ٚٞ و٤ق٦ٚ ذ أظاق إًٛؾ اإج٤س٦ٞ 
شٕٛٞؼ اًققل إظاىل ًدى ا٤ًُٕٚل، سٖرس اً٘ٞؿ إظاى٦ٞ قـ ـريؼ اًتٕٚٞؿ 
ُع شٓقير ىدرهؿ قغ اسدأ اًرأي ُـ ا٤ًٜط٦ٞ إظاى٦ٞ ذ اع٤ِيؾ اًتل شقاضٝٝؿ 

٤ع٤ٕيػ إظاى٦ٞ أص٤ٜء ى٤ُٞٝؿ سقاض٤ٌت قٛٚٝؿ، وشقًٞد آًتزام اًذاي ًدهؿ س
يا يٛٙـ اؾتخدام وؾ٤ئؾ اإقام ًزي٤دة اًققل إظاىل  واًًٚقي٤ٞت احٛٞدة،

 س٦ٞٗٞٙ اًت٤ُٕؾ ُع اع٤ِيؾ اًتل شرشٌط س٠ظاق إًٛؾ.
 إطادة تشؽقل ققم وسؾوك العامؾع: -2

ُـ إُقر إؾ٤ؾ٦ٞ ذ اإقداد إظاىل إق٤دة شِٙٞؾ ىٞؿ إًٛؾ وأظاق 
ـ ظال اًتٕٚٞؿ اج٤ُٕل ًٚٓاب، وقغ اج٤ُٕ٤ت إدظ٤ل اإقداد اًقف٦ٗٞ، ُ

إظاىل وٛـ ٤ُٜهج٤ٝ اًت٦ٕٞٛٞٚ  وا٤ًٞ٘م س٤ًتقق٦ٞ اًاز٦ُ س٠ظاق إًٛؾ 
إؾ٤ؾ٦ٞ، وشقوٞح سٕض اع٤ِيؾ إظاى٦ٞ اعرش٦ٌٓ س٤ًٕٛؾ واًتل يٛٙـ أن 

٦ٞٗ اًت٤ُٕؾ ٤ُٕٝ، يقاض٤ٝ اإ٤ًٟن قٜد اْٟاُف ًٌٞئ٦ إًٛؾ، ُع اًتقوٞح هؿ سٙٞ
وسٕد اًدظقل ذ سٞئ٦ إًٛؾ، ج٥ أن شٙقن ه٤ٜك سرا٩ُ شدري٦ٌٞ شت٤ٜول ٤ُِيؾ 

 وى٤ْي٤ إًٛؾ اع٤ٕسة اعرش٦ٌٓ س٠ظاق إًٛؾ ُع س٤ٞن ي٦ٞٗٞ اًت٤ُٕؾ ٤ُٕٝ.
 تعؿقق مبدأ اخدمة العامة ي اإسام: -3

٤ٞب ٌُدأ إن ُـ أطد أؾ٤ٌب ا٤ًًٗد اإداري وآٟحراف ًدى ا٤ًُٕٚل ه
اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ، وجت٤ٕٛش٤ٜ اإؾا٦ُٞ ش٤ٕي ُـ ه٤ٞب ُٗٝقم اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ ًدي 
ا٤ًُٕٚل، وقدم اؾت٤ٕٞب اًٙثػ ُٜٝؿ ًٚٛٗٝقم إًٔٞؿ ذ ىقل اًرؾقل صغ اه 
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، ؤٟرا ٕم٦ٞ ا٤ًُٕٚل ذ  ( 1) قٚٞف وؾٚؿ: )أط٥ ا٤ًٌٕد إم اه ش٤ٕم أٟٕٗٝؿ ٤ًًٕٞف(  
ج٤ل اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ وذ إطداث اًت٦ٜٞٛ وشٓقير اعجتٛع،و٤ٙن ٓسد ُـ اإقداد 
إظاىل هؿ وهٞئتٝؿ ًتٌٓٞؼ ُٗٝقم اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ طتك يًتٕٓٞقا ُـ ا٤ًٞ٘م 

 سقاض٤ٌهؿ و١ًُو٤ًٞهؿ اد٤ه أوراد اعجتٛع.
 اد اإداريتشجقع العامؾع طذ كشف ااكحراف والػس -4
شدري٥ اعقفٗل قغ ايت٤ِف فقاهر ا٤ًًٗد اإداري، وشِجٕٞٝؿ قغ      

اإساغ ه٤ إم اًرؤؾ٤ء واع١ًوًل، وج٥ ش٘دير ذًؽ هؿ سٜٛحٝؿ ٤ُٙوآت ٤ُدي٦ 
 أو ُٕٜقي٦. 
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 ملح  
 )مقرح( مٔثاق أخاقٔات العنل

ٓ سد ُـ ووع ٤ُٕيػ وأؾس ٕظاق إًٛؾ اعٓٚقس٦ ُـ اعقفػ م٤ ي١دي إم 
ؿٕقر اعقفػ س١ًٛو٤ًٞشف ٟحق قٛٚف وجتٕٛف، يا أن وضقد ُٞث٤ق ٕظاق إًٛؾ 
يٕتؼ ُـ اًقؾ٤ئؾ اًقى٤ئ٦ٞ اع٦ٛٝ عح٤رس٦ ا٤ًًٗد واًتحٙؿ ذ اًًٚقك اإداري، 

عٞث٤ق إظاىل ٓ يٜٛع وضقد غ اٟت٤ِر ا٤ًًٗد، ووضقد اقوه٤ٞسف ي٤ًقد 
 ن ذ اعٝـ يآو٦.قإظاى٦ٞ اع٦ٜٞٝ ا٦ُ٤ًٕ اًتل ج٥ أن يٚتزم ه٤ ا٤ًُٕٚ

 اع٤ٌدئ ا٦ُ٤ًٕ اًتل ش٤ْٜٝٛ اعٞث٤ق:
 أوا: أخاق العؿل العامة ادؾزمة جؿقع العامؾع 

 آًتزام س٤ٙٛرم إظاق، واًتحك س٤ًّٗ٤ت اخ٦ٞ٘ٚ احٛٞدة.   -1
 ة شٌٓٞؼ ا٦ٟٕٛٔ واًٚقائح واً٘رارات اًتل شّدر ُـ ض٦ٝ إًٛؾ. ُراق٤ -2
اًؽوع قـ يؾ ٤ُ خؾ س٤ًنف واًٙرا٦ُ، وإقال اًتل شٜتٝؽ أداب ا٦ُ٤ًٕ  -3

 واًًٚقك اً٘قيؿ داظؾ ٤ُٙن إًٛؾ أو ظ٤رضف.
طرص ا٤ًُٕؾ قغ ش٦ٜٞٛ ىدراشف و٤ُٝراشف وُٕٚق٤ُشف اًيوري٦ ذ ج٤ل قٛٚف  -4

 ُـ ظال اًتدري٥. 
سذل اجٝد ذ إًٛؾ، واحرص قغ ش٠ديتف سدى٦ وإظاص وأ٦ٟ٤ُ سٕٞدا قـ أي  -5

 اقت٤ٌرات خؾ س٤ًٕٛؾ. 
ٓ جقز ٤ًُٕٚؾ أن يزاول قٛا ٓ يًتٓٞع أدائف وم ي١هؾ ًف، وٓ يٛتٚؽ  -6

 ٤رات واخؼة اًاز٦ُ إٟج٤زه.اعٝ
 ٓ جقز أن يًتخدم ا٤ًُٕؾ ًٟٗف وؾ٦ٚٞ ٥ًًٙٚ، أو جرد آ٦ً جٛع اع٤ل. -7
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آًتزام س٤ًنوط وآًتزا٤ُت واًقاض٤ٌت اًقاردة ذ ق٘د إًٛؾ، وقدم  -8 
 اخروج ق٤ٜٝ ٕي ؾ٥ٌ.

  قٛٚف.حٛؾ اع١ًو٦ًٞ، قغ ا٤ًُٕؾ آًتزام ستحٛؾ اًٜت٤ئ٩ اًتل شؽش٥ قغ -9
 ثاكقا: العاقة مع ادراجعع

 اطؽام اعراضٕل واًروؼ هؿ وـ٥ٞ اًٙام ُٕٝؿ.                                     -1
 ش٘ديؿ اًّٜح هؿ وٞا خص ٤ُُٕاهؿ، وهق٦ إٟج٤زه٤ قغ أيٛؾ وضف.                            -2
ٓ حؼ ٤ًُٕٚؾ أن يٛتٜع قـ ش٘ديؿ ظدُتف ٕطد، أو يّٜػ اعراضٕل ط٥ً  -3

 ًُتقي٤هؿ آضتاق٦ٞ.
 ثالثا: العاقة مع زماء العؿل 

اًت٤ٕون ُٕٝؿ ًتقوػ اًقو٤ق إظقي سٜٞٝؿ داظؾ سٞئ٦ إًٛؾ، وش٤ٌدل  -1
اعٕٚق٤ُت ُٕٝؿ ذ ج٤ل إًٛؾ، وأن يٕٛٚقا ٤ُٕ عقاض٦ٝ ُِٙاهؿ وشٓقير 

 أدائٝؿ.   
اطؽام زُاء إًٛؾ وش٘ديرهؿ، واطؽام ظّقص٤ٞهؿ، وقدم اًتٕدي قٚٞٝؿ  -2

 ؾقاء ي٤ن س٤ً٘قل أو إًٗؾ.
 رابعا: طاقة العامل مع رؤسائه

آًتزام ستٜٗٞذ أواُر رؤؾ٤ئف وشقض٤ٝٞهؿ ذ أي ج٤ل ُـ ج٤ٓت إًٛؾ وٞا  -1
 خدم إًٛؾ ويٓقره.

اطؽام رؤؾ٤ئف، واًت٤ٕون ُٕٝؿ وشزويدهؿ س٤خؼة اًتل يٛت٤ٝٙٚ سٙؾ صدق،  -2
 واًّٜح هؿ وٞا خدم ُّٚح٦ إًٛؾ. 

 إقام ا٤ًُٕؾ ًرئًٞف قـ أي خ٦ًٗ٤ أو د٤وز ذ ج٤ل إًٛؾ. -3
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 خامسا: ادحافظة طذ أرار العؿل  
سٕٛٚف  قدم اؾتخدام اعقفػ ًٕٚٛٚق٤ُت اًتل طّؾ ق٤ٝٞٚ ٟتٞج٦ ٤ًُٞ٘ف -1

 عّٚحتف اخ٤ص٦، أو عّٚح٦ أي ض٦ٝ أظرى. 
 قدم اؾتٖال اعٕٚق٤ُت اًني٦ طقل ُقفػ ٓستزازه أو اًتِٝػ سف.-2

 سادسا: االتزام بؿواطقد العؿل

 آًتزام س٤ًً٤ق٤ت اعحددة ًٕٚٛؾ ُع اؾت٤ِٕر اعقفػ ٦ًٛٞ٘ اًقى٧.  -1
اض٤ٌت واع٤ٝم اًتل يٚػ ه٤ قدم إو٤ق٦ وى٧ إًٛؾ ذ أقال ٓ قاى٦ ه٤ س٤ًق-2

 ا٤ًُٕؾ.                                                                              
 شٜٗٞذ إًٛؾ اعٙٚػ سف ذ اًقى٧ اعحدد. -3

 سابعا: احػاظ طذ العفدة
 اح٤ٗظ قغ ؾا٦ُ ٤ُ يٕٝد إًٞف سف ي٤ٕضٝزة وأٓت، واعٕدات وهػه٤.  -1
 دم اؾتخدا٤ُٝ ٕهراض ؿخ٦ّٞ أو ٓ شتٕٚؼ س٤ًٕٛؾ.                    ق -2

 ثامـا: طاقة الرئقس مع مرؤوسقه
أن يٙقن ىدوة ط٦ًٜ عرؤوؾٞف قغ آًتزام س٤ٕظاق ا٦ُ٤ًٕ وأظاق إًٛؾ -1

 ظ٤ص٦، وآًتزام س٦ٟٕٛٔ٤ واًٚقائح ا٤ًٜوذة. 
وش٘ٞٞؿ أدائٝؿ. وشقوػ ، أقاهؿ م٤رؾ٦ اًرى٤س٦ قغ اعرؤوؾل، و٤ًُءًتٝؿ قـ-2

 ورص اًتدري٥ هؿ وو٤٘ ٤ًٜٔٚم.
 اطؽام ط٘قق اعرؤوؾل، واًت٤ُٕؾ ُٕٝؿ دون حٞز وح٤س٦. -3
 شزويد اعرؤوؾل س٤ٕٛروف وظؼاشف اًتل ايت٤ًٌٝ. -4
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 اخامة 
 هدا٤ٟ اه.أن احٛد ه اًذي هدا٤ٟ هذا، و٤ُ ي٤ٜ ًٜٝتدي ًقٓ 

سٕد هذا إًرض اًذي أووح٤ٜ وٞف اهتام اإؾام وش٤ًٕٞٛف س٤ً٘ٞؿ إظاى٦ٞ 
ن اًقاىع ذ إٓ أوه٤ٜه س٤ًٕديد ُـ اًت٤ًٕٞؿ إظاى٦ٞ ا٦ُ٤ًٕ وأظاق إًٛؾ، 

جت٤ٕٛش٤ٜ اإؾا٦ُٞ ه٤ٞب أظاق إًٛؾ، و٤ٜٝك ُـ ٓ يٚتزم س٤ً٘ٞؿ وأظاق إًٛؾ 
٤ قٛدا، أو ذ ه٦ٚٗ ُـ إياٟف م٤ أدى إم سروز اًتل دق٧ إ٤ًٝٞ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ إُ

 ا٤ًًٗد اإداري واٟت٤ِره.
وس٤ٜٞ أن أظاق إًٛؾ ُع أمٞت٤ٝ وش٠صػه٤ اًٌٙػ قغ اًت٦ٜٞٛ واؾتٛراره٤ ذ 
شٓقير اعجت٤ٕٛت واًدول، م حظ س٤هتام ا٤ًٌطثل ذ دو٤ًٜ اإؾا٦ُٞ، واح٤ض٦ 

إظاى٦ٞ ؾ ذ سٞئ٤ت إًٛؾ ًٙثرة اعخ٤ًٗ٤ت أظاق ا٤ًُٕٛؾ٦ اًٞقم ًتٕزيز وشرؾٞخ 
وا٤ًْٗئح اع٦ًٞ٤ اًتل ش٤ٕي ٤ُٜٝ اًني٤ت واًدول،ُع شقوٞح رورة شدري٥ 
ا٤ًُٕٚل قك أظاق إًٛؾ وش٠هٞٚٝؿ ًٚتخٚؼ ه٤ وحقي٤ٝٚ إم واىع ؾٚقيل يقُل، 
ذه يا أٟف ٓسد ُـ ووع ٤ُٕيػ أو أؾس ٕظاق إًٛؾ اعٓٚقس٦ ُـ ا٤ًُٕؾ، وه
 إؾس يٛٙـ أن شقوح ُـ ظال إصدار ُدو٤ٟت وُقاصٞؼ ٕظاق إًٛؾ. 

 التوصقات:
 آهتام س٤ًٜ٤ؿئ٦ وشرسٞتٝؿ قغ إً٘ٞدة اإؾا٦ُٞ اًّحٞح٦. -1
ًؽيٞز قغ اًرى٤س٦ اًذاش٦ٞ ست٦ٜٞٛ اًقازع اًديٜل ًدى ا٤ًُٕٚل ٕن ُـ ٓ شردقف  -2

 ًٟٗف ٓ شردقف اً٘قاٟل.
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س٤ٜٛه٩ اًؽس٦ٞ واًتٕٚٞؿ ذ مٞع ُراطؾ اًدراؾ٦ٞ سٖرس وشرؾٞخ آهتام   -3 
 إظاق اإؾا٦ُٞ، وإج٤د ٤ُدة دراؾ٦ٞ س٤ؾؿ )أظاق إًٛؾ(

شٕٗٞؾ دور وؾ٤ئؾ اإقام اعخت٦ٗٚ  ذ ٟن إظاق ا٤ًٗو٦ٚ وأظاق إًٛؾ  -4
 ذ اعجتٛع، و٤ُٕج٦ آٟحراو٤ت اإداري٦ سٛقوقق٦ٞ.

٦ آظت٤ٞر واًتٕٞل ًٚقف٤ئػ ا٦ُ٤ًٕ، واًتِديد قغ ا٤ًٗٙءة آهتام سٕٛٚٞ -5
 ا٦ًٕٞٛٚ واًًٚقي٦ٞ.

شٕٗٞؾ أدوات اًرى٤س٦ اًداظ٦ٞٚ اإداري٦ واع٦ًٞ٤ ذ اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ، سح٨ٞ شِٛؾ  -6
 مٞع ا٤ًُٕٚل سدأ س٤ع٤ٜص٥ ا٤ًٕٞٚ صؿ اًد٤ٟٞ.

 وسْٗؾ ُـ اه وشقوٞ٘ف شؿ هذا اًٌح٨
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 فَرس امصادر ّامراجع  
 اً٘رآن اًٙريؿ 
 احًـ قك سـ حٛد اع٤وردي، دار  قإط٤ٙم ا٦ٟٞ٤ًًٓٚ واًقٓي٤ت اًدي٦ٜٞ، أس

 م.2116 -هـ 1327اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت، ط/ اًث٤ًث٦، 
  إط٤ٞء قٚقم اًديـ، حٛد م٤ل اًديـ احاق ا٤ً٘ؾٛل، اعح٘ؼ: ٠ُُقن سـ حل

 م.1995 -هـ ٦ًٕٞٛٚ1415، اًديـ اج٤ٜن، دار اًٙت٥ ا
  .آظت٤ٞر قغ أؾ٤س اًّاط٦ٞ ًٚقف٦ٗٞ ا٦ُ٤ًٕ ذ ا٤ًٜٔم اإداري اإؾاُل، د

حٛد س٤هل أسق يقٟس، دار اج٦ُٕ٤ اجديدة ًٜٚن، اإؾٜٙدري٦، ط/ إوم، 
 م.1999

  أظاى٤ٞت اإدارة ُـ اعٜٔقر اإؾاُل واإداري، د.ظ٤ًد سـ قٌد اًرمـ
 م.2118هـ ـ 1429ُٙت٦ٌ اعٚؽ وٝد اًقـ٦ٜٞ ، ط/ إوم،  اجريز، وٝرؾ٦

  ،إظاق اإؾا٦ُٞ وأؾ٤ًٝ، قٌد اًرمـ طًل ط٦ٌٜٙ اعٞداي، دار اً٘ٚؿ
 م. 2111هـ ـ 1431دُِؼ، ط/ اًث٦ُٜ٤ ، 

  ،أظاى٤ٞت إًٛؾ، سال ظٚػ ا٤ًًٙرٟف، دار اعًػة ًٜٚن واًتقزيع، قان   
 م.2114هـ ـ 1435ط /اًراس٦ٕ، 

  أظاق إًٛؾ وؾٚقك ا٤ًُٕٚل ذ اخد٦ُ ا٦ُ٤ًٕ واًرى٤س٦ ق٤ٝٞٚ ُـ ُٜٔقر
إؾاُل، د. و١اد قٌد اه إًٛر، وٝرؾ٦ ُٙت٦ٌ اعٚؽ وٝد اًقـ٦ٜٞ، ضدة، ط/ 

 م.1999هـ ـ 1419إوم ، 
  ،أظاى٤ٞت اع٦ٜٝ، رؿٞد قٌد احٛٞد، حٛقد اح٤ٞري، دار اًٗٙر ًٜٚن واًتقزيع
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 م. ٦ٟٞ1985، قان،  ط/ اًث٤ 
  .أظاى٤ٞت اع٦ٜٝ ذ اإؾام وش٤ٌ٘ٞٓه٤ ذ أ٦ٟٛٔ اع٦ٙٚٛ إًرس٦ٞ اإؾا٦ُٞ، د

هـ 1431ق٤ّم قٌد اعحًـ احٛٞدان، ا٤ًٌٕٙٞن ًٜٚن، اًري٤ض، ط/ إوم، 
 م.2111 -
  ،أظاى٤ٞت اعقفػ، أمد سـ قٌد اًرمـ اًِٛٞٛري، ُٙت٦ٌ اعٚؽ وٝد اًقـ٦ٜٞ

 م.2116 -هـ 1426ط اًراس٦ٕ، 
  اإدارة اإؾا٦ُٞ اع٩ٜٝ واعارؾ٦، أ. د .طزام سـ ٤ُـر سـ ققيض اعٝٚٙل

 م. 2111هـ ـ 1431اعٓػي، ُٙت٦ٌ اًرؿٞد، اًري٤ض، ط/ اًراس٦ٕ،
 ،م.1999اإدارة ذ اإؾام، د. أمد إسراهٞؿ أسق ؾـ 
  اًٗٝداوي، دار اإدارة ذ اإؾام اعٜٝج٦ٞ واًتٌٓٞؼ واً٘قاقد، د. وٝٛل ظ٦ٗٞٚ

 م.2111 -هـ 1421اعٞنة ًٜٚن واًتقزيع، قان، ط/ إوم، 
  اإدارة واحٙؿ ذ اإؾام اًٗٙر واًتٌٓٞؼ، د. قٌد اًرمـ سـ إسراهٞؿ

 م.1991هـ ـ 1411اًْح٤ٞن، أه٤، ط/ اًث٤ًث٦، 
  أدب اًد٤ٟٞ واًديـ، أسق احًـ قك سـ حٛد سـ حٛد سـ ط٥ٌٞ اًٌٍي

 م.1986ار ُٙت٦ٌ اح٤ٞة، اًٌٖدادي، د
  اإص٤س٦ ذ مٞٞز اًّح٤س٦، أسق اًْٗؾ أمد سـ قك سـ حٛد سـ طجر

إًً٘اي، ط٘٘ف: ق٤دل أمد قٌد اعقضقد قك حٛد ُٕقق، دار اًٙت٥ 
 هـ .1415ا٦ًٕٞٛٚ، سػوت، ط/ إوم، 

  اإصاح اإداري ودوره ذ ا٤ًْ٘ء قغ اًٗ٘ر، أمد ض٤سر طًٜل، اعجٛقق٦
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 م.2113إًرس٦ٞ ٤ًٌٓٚق٦ واًٜن، ا٤ً٘هرة، ط/ إوم،  
  أقام اعقىٕل قـ رب ا٤ًٕعل، ؿٛس اًديـ أي قٌد اه حٛد سـ أي سٙر، اسـ

اً٘ٞؿ اجقزي٦، رشٌف ووٌٓف: حٛد قٌد اًًام إسراهٞؿ، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، 
 م. 1993هـ ـ 1414سػوت،  ط/ اًث٦ٟٞ٤، 

 ٕقراق، أسق قك أمد سـ حٛد ًُٙقيف، ط٘٘ف: اسـ هذي٥ إظاق وشٓٝػ ا
 اخ٥ٞٓ، ُٙت٦ٌ اًث٤٘و٦ اإؾا٦ُٞ، ط/ إوم.

  شًٗػ اسـ يثػ، ٕسق اًٗداء إؾاقٞؾ اسـ يثػ اً٘رر، ط٘٘ف: حٛد طًـ
 هـ.1419ؿٛس اًديـ، دار اًٙت٥ ا٦ًٕٞٛٚ، ط/ إوم، 

  سـ أي سٙر اً٘رـٌل، ح٘ٞؼ: اج٤ُع ٕط٤ٙم اً٘رآن، أي قٌد اه حٛد سـ أمد
 -هـ 1431ط٤ُد أمد ا٤ًٓهر، دار اًٖد اجديد، ا٤ً٘هرة، ط/ إوم، 

 م.2111
  ض٤ُع ا٤ًٌٞن ذ ش٠ويؾ اً٘رآن، حٛد سـ ضرير، أسق ضٕٗر آًؼي، ط٘٘ف: أمد

 م.2111 -هـ 1421ؿ٤ير، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، ط/ إوم، 
 ُ٦ٞ، د. طًل طًل ؿح٤شف، دار طر٦ُ اع٤ل ا٤ًٕم ذ وقء اًني٦ٕ اإؾا

 م.1999 -هـ 1421اًٜن ًٚج٤ُٕ٤ت، ٍُ، ط/ إوم، 
  ،اح٦ًٌ ذ اإؾام ، ؿٞخ اإؾام اسـ ش٦ٞٛٞ، ح٘ٞؼ: اًِٞخ إسراهٞؿ ر٤ُْن

 م.1992دار اًٗٙر ا٤ًٌٜٚي، سػوت، ط/ إوم، 
 ٦، دار دراؾ٤ت ذ ىقاٟل اع٦ٜٝ وآداه٤، أ٦ُٞ و٤رس سدران، ه٤ٗٞء راؾؿ طقؾ

 م،.2111-هـ 1421ا٤ًّٗء ًٜٚن واًتقزيع، قان، ط/ إوم، 
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   اًدر اعخت٤ر وط٤ؿ٦ٞ اسـ ق٤سديـ )رد اعحت٤ر(، اسـ ق٤سديـ حٛد أُل سـ
 م.1992 -هـ 1412ق٤سديـ اًدُِ٘ل، دار اًٗٙر سػوت، ط/ اًث٦ٟٞ٤، 

 ًٍٕإُقي، اًرى٤س٦ اإداري٦ ذ اًدو٦ً اإؾا٦ُٞ ُٜذ ٠ِٟه٤ وطتك ه٤ي٦ ا 
 هـ .1413سح٨ ديتقراه، ظقضك أمد صديؼ حٛد، 

  روح اع٤ٕي ذ شًٗػ اً٘رآن إًٔٞؿ واًًٌع اعث٤ي، ٕي اًْٗؾ ؿ٤ٝب اًديـ
إًقد اًٌٖدادي، قٚؼ قٚٞف: قٛر قٌد اًًام اًًاُل، دار إط٤ٞء اًؽاث 

 هـ.1421 -م1999إًري، سػوت،  
 ٛد سـ يزيد اً٘زويٜل، دار اًٗجر ًٚؽاث، ؾٜـ اسـ ٤ُضف، ًإ٤ُم اح٤وظ ح

 م.2111هـ ـ 1431ا٤ً٘هرة،
  ؾٜـ اًؽُذي، ًأ٤ُم اح٤وظ حٛد سـ قًٞك سـ ؾقره اًؽُذي، دار اًٗجر

 م. 2111هـ ـ 1432ًٚؽاث، ا٤ً٘هرة، 
  ا٤ًًٞؾ٦ اًنق٦ٞ ذ إصاح اًراقل واًرق٦ٞ، ؿٞخ اإؾام اسـ ش٦ٞٛٞ، ح٘ٞؼ

 م.1992دار اًٗٙر ا٤ًٌٜٚي، سػوت، ط/ إوم، اًِٞخ إسراهٞؿ ر٤ُْن، 
  .دور ا٤ًِٗو٦ٞ واع٦ً٠ً ذ احد ُـ ا٤ًًٗد اإداري ذ ا٤ًٓ٘ق٤ت احٙق٦ُٞ، د

و٤رس سـ قٚقش إًًٌٞل، ض٦ُٕ٤ ٤ٟيػ إًرس٦ٞ ًٕٚٚقم ا٦ُٜٕٞ، اًري٤ض، ط/ 
 م.2113 -هـ 1434إوم، 

  اسـ اعٖػة اًٌخ٤ري، ط٘٘ف: صحٞح إدب اعٗرد، حٛد سـ إؾاقٞؾ سـ إسراهٞؿ
هـ 1418حٛد ٤ٟس اًديـ ا٤ًٌٕي، دار اًّديؼ ًٜٚن واًتقزيع، ط/ اًراس٦ٕ،

 م .1997 -
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   صحٞح اًٌخ٤ري، ًإ٤ُم أي قٌد اه حٛد سـ إؾاقٞؾ اًٌخ٤ري، اعٙت٦ٌ
 اًث٤٘و٦ٞ، سػوت.

 ًٌٕ٤ي، صحٞح اج٤ُع اًّٖػ وزي٤دشف، أسق قٌد اًرمـ حٛد ٤ٟس اًديـ ا
 اعٙت٥ اإؾاُل.

  صحٞح ؾٜـ أي دواد، ًإ٤ُم اح٤وظ ؾٚٞان سـ إؿ٨ٕ اًًجت٤ي، ش٠ًٞػ
حٛد ٤ٟس اًديـ ا٤ًٌٕي، ُٙت٦ٌ اع٤ٕرف ًٜٚن واًتقزيع، اًري٤ض، ط/ 

 هـ.1998هـ ـ 1419إوم، 
  :صحٞح ًُٚؿ، ًُٚؿ اسـ احج٤ج أسق احًـ اًِ٘ػي ا٤ًًٜٞسقري، ط٘٘ف

 ا٤ًٌىل، دار إط٤ٞء اًؽاث إًري، سػوت. حٛد و١اد قٌد
  ا٤ًًٗد اإداري وضرائؿ إؾ٤ءة اؾتٕال ا٦ًًٓٚ اًقف٦ٞٗٞ، ؾٚٞان سـ حٛد

 م.2113هـ ـ 1424اجريش، وٝرؾ٦ ُٙت٦ٌ اعٚؽ وٝد اًقـ٦ٜٞ، 
  ،ا٤ًًٗد اإداري وقاضف ذ اًني٦ٕ اإؾا٦ُٞ دراؾ٦ ٤ُ٘ر٦ٟ س٤ً٘٤ٟقن اإداري

هـ 1432رة، دار اًث٤٘و٦ ًٜٚن واًتقزيع، قان، ط/ إوم، د. حٛقد حٛد ٤ُٕس
 م.2111ـ 
  ا٤ًُ٘قس اعحٞط، شّٜٞػ جد اًديـ حٛد سـ يٕ٘قب اًٗػوز آس٤دي، وٌط

وشقصٞؼ: يقؾػ اًِٞخ حٛد ا٤ًٌ٘قل، دار اًٗٙر ٤ًٌٓٚق٦ واًٜن واًتقزيع، 
 .2111هـ / 1432هـ ـ 1431سػوت،

 ،قٌد ا٤ًِذ حٛد أسق إًٜٞل أسق اًْٗؾ، اعٕٝد  ا٤ًٞ٘دة اإداري٦ ذ اإؾام
 هـ.1417ا٤ًٕعل ًٚٗٙر اإؾاُل، ا٤ً٘هرة، ط/ إوم، 
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   ي٥ً اعقفٗل وأصره ذ ؾٚقيٝؿ، ص٤ًح سـ حٛد اًٗٝد اعزيد، ، ا٤ًٌٕٙٞن
 م.1989هـ ـ ٤ًٌٓٚ1414ق٦ واًٜن، اًري٤ض، ط/ اًث٦ٟٞ٤، 

 ًديـ اسـ و٤ض ظ٤ن، ط٘٘ف: سٙري ط٤ٞي يٜز إًال، قاء اًديـ قك سـ ط٤ًم ا
 م.1981 -هـ 1411صٗقة ا٤ًً٘، ١ُؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، ط/ اخ٦ًُ٤،  -
  ٤ًًن إًرب، حٛد سـ ُٙرم سـ قك، أسق اًْٗؾ م٤ل اًديـ سـ ُٜٔقر، دار

 هـ .1414ص٤در، سػوت، ط/ اًث٤ًث٦، 
 ًًٞد ختٍ وتح ا٤ًٌري سنح صحٞح اًٌخ٤ري، اسـ طجر إًً٘اي، ط٘٘ف: ا

 م.2116 -هـ 1426إسراهٞؿ صٜدوق، ُٙت٦ٌ اإيان، اعّٜقرة، 
  اعًتدرك قغ اًّحٞحل، ًإ٤ُم اح٤وظ أي قٌد اه اح٤يؿ ا٤ًًٜٞسقري، دار

 م.2114 -هـ 1435اًت٠صٞؾ، ا٤ً٘هرة، ط/ إوم، 
  :ًُٜد اإ٤ُم أمد سـ طٌٜؾ، أسققٌد اه أمد اسـ حٛد اسـ طٌٜؾ ا٤ًٌِٞي، ط٘٘ف

٥ٕٞ إر٤ٟؤوط وآظرون، إذاف: د. قٌد اه اسـ قٌد حًـ اًؽيل، ؿ
 م.2111 -هـ ١ُ1421ؾ٦ً اًرؾ٦ً٤، ط/ إوم، 

  اعٕجؿ اًٌٙػ، ؾٚٞان سـ أمد سـ أيقب، أسق ا٤ً٘ؾؿ آًؼاي، ط٘٘ف: مدي سـ
 قٌد اعجٞد اًًٚٗل، ُٙت٦ٌ اسـ ش٦ٞٛٞ، ا٤ً٘هرة، ط/ اًث٦ٟٞ٤. 

 ٢ظراضف إسراهٞؿ ُّٓٗك وآظرون، ٤ُٓسع دار اع٤ٕرف، اعٕجؿ اًقؾٞط، ى٤م س
 .1972ٍُ،  ط/ اًث٦ٟٞ٤، 

 .اعٖٜل، أي حٛد قٌد اه سـ أمد ىدا٦ُ اع٘دد، دار اًؽاث إًري، سػوت 
  اعٖٜل واًنح اًٌٙػ، أي حٛد قٌد اه سـ أمد ىدا٦ُ اع٘دد، دار اًٙت٤ب
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 .1983 -هـ 1413إًري، سػوت،  
 دات ذ هري٥ اً٘رآن، أسق ا٤ً٘ؾؿ طًل سـ حٛد اعٕروق س٤ًراه٥ اعٗر

إص٤ٝٗي، ط٘٘ف: صٗقان قد٤ٟن اًداودي، دار اً٘ٚؿ، سػوت، ط/ إوم، 
 هـ .1412

  /ُ٘د٦ُ ذ اإدارة اإؾا٦ُٞ، أمد سـ داود اعزض٤ضل إؿٕري، ضدة، ط
 م.2111 -هـ 1421إوم، 

  اًؽس٦ٞ إظاى٦ٞ اإؾا٦ُٞ، ُ٘داد ي٤ جـ، دار ُقؾقق٦ إظاق اإؾا٦ُٞ
 م.2112هـ ـ 1423اًٙت٥ ٤ًٌٓٚق٦  واًٜن واًتقزيع، اًري٤ض، ط/ اًث٤ًث٦، 

 ادممرات 
  ،ض٤ٝز اًٌْط اج٤ٜئل ودره ذ ٤ُٙوح٦ ا٤ًًٗد، إًٛٞد. أ. د. قك طًـ اًنذ

 م.2113 -هـ 1424أي٤دي٦ٞٛ ٤ٟيػ ًٕٚٚقم ا٦ُٜٕٞ، اًري٤ض، 
 إًٛؾ سل اإؾام وأًٜري٤ت اًقو٦ٕٞ، د. حٛد ق٦ٚ٘ اإسراهٞؿ، ُٙت٦ٌ  طقاوز

 م.1988 -هـ 1418اًرؾ٦ً٤ احديث٦، قان، ط/ إوم، 
  دور أضٝزة ا٤ًْ٘ء واًتٜٗٞذ ذ ٤ُٙوح٦ ا٤ًًٗد، د. مد اسـ قٌد إًزيز

 .2113 -هـ 1424اخْػي، أي٤دي٦ٞٛ ٤ٟيػ ًٕٚٚقم ا٦ُٜٕٞ، اًري٤ض، 
 ام ذ اًقى٤ي٦ واعٜع ُـ ا٤ًًٗد، د. ٤ُٕوي٦ أمد ؾٞد أمد، أي٤دي٦ٞٛ ؾ٤ٞؾ٦ اإؾ

 م.2113 -هـ ٤ٟ1424يػ ًٕٚٚقم ا٦ُٜٕٞ، اًري٤ض، 
  ،ا٤ًًٗد اإداري وأصره ذ اج٤ٝز احٙقُل، أ. د. قٌد اًرمـ أمد هٞج٤ن

 م.2112 -هـ 1424أي٤دي٦ٞٛ ٤ٟيػ ًٕٚٚقم ا٦ُٜٕٞ، اًري٤ض، 
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 ففرس ادوضوطات 
 الصفح٘ امْضـــــــــــــــــــْع

  اع٘د٦ُ
  الفصل اأّل : اأخاق ّالعنل ّملاىتَنا ي اإساو

  ادبحث اأول: تعريف اأخاق وبقان أمقتفا
  أوًٓ: شٕريػ إظاق
  ص٤ًٟٞ٤: أم٦ٞ إظاق

  ادبحث الثاي: مػفوم العؿل وأخاققاته
  أوًٓ: شٕريػ إًٛؾ

  أظاى٤ٞت إًٛؾ ذ آصٓاح ص٤ٟٞ٤:
  ادبحث الثالث: أمقة العؿل ومؽاكته ي اإسام.

  الفصل الثاىٕ : أخاق العنل ي اإساو
  ادبحث اأول: اأخاق التي جب أن تتوافر ي العامل

  أوًٓ: ظٚؼ ا٦ٟ٤ُٕ
  ص٤ًٟٞ٤: ظٚؼ اً٘قة
  ص٤ًث٤ً: ظٚؼ احٗظ
  راس٤ًٕ: ظٚؼ إًٚؿ

  ادبحث الثاي: اأخاق التي جب أن تتوافر ي رب العؿل
  أوًٓ: ش٤ٜؾ٥ إضر ُع إًٛؾ
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  ص٤ًٟٞ٤: قدم شٙٚػ ا٤ًُٕؾ سا ٓ يٓٞؼ ورق٤يتف 
  ص٤ًث٤ً: اًروؼ س٤ًٕ٤ُؾ وطًـ ٤ُُٕٚتف

  الفصل الثالث : مفَْو الفساد اإدارٖ ّأسبابُ ّأىْاعُ
  اإداريادبحث اأول: مػفوم الػساد 

  أوًٓ: شٕريػ ا٤ًًٗد
  ص٤ًٟٞ٤: ورود ي٦ٛٚ ا٤ًًٗد ذ اً٘رآن اًٙريؿ
  ص٤ًث٤ً: ورود ي٦ٛٚ ا٤ًًٗد ذ ا٦ًًٜ اًٌٜقي٦

  ادبحث الثاي: أسباب الػساد اإداري
  أوًٓ: إؾ٤ٌب آضتاق٦ٞ
  ص٤ًٟٞ٤: إؾ٤ٌب ا٤ًًٞؾ٦ٞ

  ص٤ًث٤ً: إؾ٤ٌب آىت٤ّدي٦
  إؾ٤ٌب ا٤ًٟ٘ق٦ٟٞ واإداري٦راس٤ًٕ: 

  ادبحث الثالث: أكواع الػساد اإداري
  أوًٓ: آٟحراو٤ت اًت٦ٜٞٛٞٔ
  ص٤ًٟٞ٤: آٟحراو٤ت اًًٚقي٦ٞ
  ص٤ًث٤ً: آٟحراو٤ت اج٤ٜئ٦ٞ
  راس٤ًٕ: آٟحراو٤ت اع٦ًٞ٤

  الفصل الرابع : كٔفٔ٘ اإصاح اأخاقٕ ي بٔٝ٘ العنل مً ميظْر إسامٕ    
  ادبحث اأول: العؼقدة والعبادة ودورما ي اإصاح اأخاقي ي بقئة العؿل

≫√√



   
 148                      وكيفية اإصاح من منظور إساميالراجع اأخاقي ي بيئة العمل 

  أوًٓ: إً٘ٞدة 
  ص٤ًٟٞ٤: ا٤ًٌٕدات ودوره٤ ذ اإصاح إظاىل

  ادبحث الثاي: الؼائد اإداري
  اً٘دوة اح٦ًٜأوًٓ: 

  ص٤ًٟٞ٤: طًـ ٦ُٚ٤ُٕ اعرؤوؾل ورمتٝؿ
  ص٤ًث٤ً: إًدل واع٤ًواة

  راس٤ًٕ: اًِقرى
  ظ٤ًًُ٤: آش٤ّل ا٤ًٕٗل ُع اعرؤوؾل

  ادبحث الثالث: اأسالقب واإجراءات التي من شلها ضبط العؿل اإداري
  أوًٓ: اًرى٤س٦
  ص٤ًٟٞ٤: اعح٤ؾ٦ٌ
  اً٘قاٟل واًٚقائح اًتل شٕٛؾ قغ وٌط إًٛؾ اإداريص٤ًث٤ً: ووع 

  ادبحث الرابع: اإطداد اأخاقي لؾعامؾع
  ُٚحؼ )ُ٘ؽح( ُٞث٤ق ٕظاى٤ٞت إًٛؾ

  اخامة
  ففرس ادراجع وادصادر

  ففرس ادوضوطات
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