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 خلص امل
جاءت هذه الدراسة الوصفية املعنونة بـ )أساسيات أخالق املهنة من منظور 

قرآين دراسة تأصيلية( كمحاولة للكشف عن جوانب اهتامم القرآن الكريم 

(، القوة واألمانة واحلفظ والعلم)الق العمل، وخاصة األساسية منها: بموضوع أخ

ي أشارت رصاحة إىل هذا وذلك من خالل استقراء آيات القرآن الكريم الت

املوضوع، وتتبع معانيها ودالالهتا يف املصادر التفسريية املتخصصة، من أجل 

، ومن ثم حماولة إدارة األزماتاستحضار هدايات القرآن الكريم وأسلوبه يف  

يف واقعنا  ةتفاقمامل االقتصاديةاألخالقية ومواجهة املشكالت اإلفادة من نتائجها يف 

 املعارص.

 تقوم النظرية القرآنية وصلت الدراسة إىل عدد من النتائج كان أبرزها: أنوقد ت

ن األخالق والقيم هي املَُوّجه لسلوك اإلنسان ونشاطاته، والعمل مرتبٌط هبا أعىل 

أن من أهم ما يميز ، كام ارتباًطا وثيًقا، فالقيم عامل فاعل يف نجاح الفرد أو إخفاقه

زمات هو تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتقوية الضمري النظرية القرآنية يف إدارة األ

موظف والعامل، وهو ما يعكس صورة فاضلة للقيم األخالقية يف ـس الـيف ح

  اة.ــيـع احلـواق
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 ةماملقد
احلمد هلل الذي أنزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل له عوجًا، قرآنا عربيًا غري ذي 

البشري النذير،  عىل، هيدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم، والصالة والسالم عوج

فإن  يوم الدين، وبعد: ىلواحلجة عىل اخلالئق أمجعني، وعىل آله وصحبه ومن تبعه إ

، وسفر السعادة، وقانون العدالة، القرآن الكريم آية الدهور، ومعجزة العصور

لذا  ، ه وتعليمه من أسمى الطاعاتواالشتغال بتعلم ونور احلكمة،وفهم العقل، 

ُر اْلُعُلوِم َوَمنَْبُعَها»قال السيوطي:  َوَداِئَرُة َشْمِسَها  ،َوإِنَّ ِكَتاَبنَا اْلُقْرآَن ََلَُو ُمَفجِّ

ى ُكلَّ ِذي َفن   ،وأبان فيه ُكلَّ َهْدٍي َوَغي   ،ِعْلَم كل يشءَأْوَدَع فِيِه  ،َوَمْطَلُعَها َفََتَ

«َوَعَلْيِه َيْعَتِمدُ  ،ِمد  ِمنُْه َيْستَ 
 (1)

. 

ومع ثقة الباحث وإيامنه األكيد بأن اخلري كله مبثوث يف ثنايا القرآن الكريم، وأن 

حياة البرشية لن تستقيم ما ابتعدت عن هذا الدستور العظيم، إال أن فكرة هذه 

افة الدراسة تعود ملنحى خمتلف، حيث أسند يل تدريس املستوى الرابع من مادة الثق

 اإلسالمية يف جامعة الطائف، وكانت بعنوان أخالق املهنة.

وقد كانت املفارقة امللفتة للنظر، عدم وجود دراسة مستقلة بمعاجلة هذه املادة 

من منظور قرآين، فدعاين الشوق الستنطاق عبارات القرآن، وحداين أمل مستمّر 

نان، فها هو القدر بإمتام املهمة، ورافق شعوري رجاء متواصل بعون الكريم امل

 يسدل ستارها، ويرّد ما نّد من أوابدها، وهلل احلمد واملنة أوالً وآخرًا.

وال شك أن األخالق تعّد الركيزة األساسية يف حياة األمم، باعتبارها املوجه 

 ، والسياسيةالرئيس لبناء حضارة اإلنسان وسلوكه، عىل مجيع املستويات: اإلنسانية، 

 قتصادية، والَتبوية، وغريها من معاين احلياة اإلصالحية.واالجتامعية، واال

                                       
 .1/16 ،اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي( 1)
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كام أن األخالق فريضة رشعية ورضورة برشية، تفتقر َلا األمم إلرساء قيم 

املصري املشَتك من تضامن وتعايش واحَتام متبادل، وما يتفرع عنها من قيم 

 ومبادئ تنظم املجتمع، من أجل استقراره وسالمته ورقيه.

لدافعية للكتابة يف هذا االجتاه، وتعزيز خطى السري يف هذه الطريق، من هنا تأيت ا

وترجيح كفة اإلقدام عىل هاجس اإلحجام، خاصة وأن هذه الدراسة تعالج 

 موضوعًا حديثًا، وتؤصل له من منظور قراين.

 :الدراسات السابقة
 تعد  دراسة موضوع )أساسيات أخالق املهنة من منظور قرآين دراسة تأصيلية(

دراستها من جانب هدايات  -حسب علم الباحث-بكرًا يف باهبا؛ إذ مل يسبق ألحد 

القرآن الكريم عىل الشكل الذي َنَحْتُه هذه الدراسة، وكل من طرق هذا الباب من 

جهة الدراسات اإلسالمية، مل يعُد أن يكون إما بحثًا خاصًا، يتناول كل مهنة 

عىل طريقة علامئنا السابقني الذين ألفوا يف مستقلة عىل حدة من زاوية فن  واحٍد، 

ففي أخالق  أخالق السالطني، أو الطب أو التعليم وغريها، وأمثلة ذلك كثري،

ت  )امللك حممد الثعالبي  أليب منصور عبد ،أدب امللوكاحلكام نجد مثل كتاب: 

يف ، و(هـ520)ت بكر حممد الوليد الطرطويش أليب ،رساج امللوكوكتاب:  (هـ429

جري أليب بكر حممد احلسني اآل ،كتاب أخالق العلامءنجد  التعليم ةال مهنجم

لإلمام اخلطيب  ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ، وكتاب:(ـه360)ت

ب الشهري للطبي ،أخالق الطبيب :كتاب الطب ةيف جمال مهن، وهـ(463)تالبغدادي 

ت )اق بن عىل الرهاوي إلسح ،كتاب أدب الطب، و(هـ 311)تحممد زكريا الرازي 

 .(هـ 319

وهذه الطريقة ليست مما هذه الدراسة بصدده من املوضوع بيشء، إال من باب 

 ذكر اليشء ببعض أجزائه.
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وإما أن يكون بحثًا عامَا؛ يتناول أخالق املهنة من زاوية عموم رسالة اإلسالم 

 انني اآلتيني: وشموله، وأول ما يطالعنا يف هذا املضامر، دراستان، جاءتا بالعنو

عفاف  إعداد:األوىل بعنوان: )العمل وضوابطه األخالقية يف القرآن الكريم( 

والقانونية، لة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية الغفور محيد، نرشت يف جمعبد 

 هـ .1431

 حسني سناء إعداد:الكريم(  القران آيات يف املهنية الثانية بعنوان:)الَتبية

 .2012 لسنة آب اخلمسون، لفتح، العددا خلف، نرشت يف جملة

ومن ينعم النظر يف عنوان الدراسة األوىل منهام قد يتبادر لفهمه أهنا تعالج 

املوضوع نفسه الذي نحن بصدده، ذلك أن هناك قواسم مشَتكة ثالثة جتمع بني 

 العنوانني: العمل، واألخالق، والقرآن.

منهام، فعىل حني اعتمدت  واحلق أنه لن يفرق بينهام عدا غائص يف لب كّل  

دراستنا عىل األخالق األساسية األربعة كنقطة انطالق وانتهاء، وتركزت عىل ما 

يتصل بأخالق املهنة من منظور القرآن فحسب، نجد أن دراسة )محيد( مل تأت عىل 

ما ذكر من األخالق األساسية باعتبارها أخالق مهنية، وما ذكر منها كان عىل سبيل 

تقليدي يف مباحث موضوعات األخالق، هذا من جهة، ومن جهة التسجيل ال

جاءت أشبه بموضوعات األخالق يف اإلسالم عمومًا،  -دراسة محيد-أخرى فإهنا 

ومل تقترص عىل املنظور القرآين لألخالق، ومن هنا كان الفرق واضحًا بني 

 الدراستني.

مهية املهن والعمل يف أما الدراسة الثانية: فقد أفدت منها يسريًا فيام يتصل بأ

، أيضاً  القرآن الكريم، مع مالحظة أهنا أبعد من األوىل عاّم هذه الدراسة بصدده

 بـ )العملله فمع أهنا استعرضت ما خيص املهن يف الفصل الثالث الذي عنون 

القرآنية(، إال أهنا جاءت عىل سبيل الذكر والتعداد كقيمة  بعض اآليات يف واملهن
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 يها القرآن الكريم، هذا أوالً.تربوية اشتمل عل

وثانيًا:مل تنح إىل أهم متعلقات البحث لدينا، أال وهو األخالق، وهذا واضح 

 من عنواهنا، فال حرج إذن.

أما ثالثًا: فللقارئ احلق أن يدرجها ضمن ملحوظات الدراسة األوىل، فهي مل 

 منها. يئاً ول  أخالق املهنة األساسية أو شتتنا

الدراسة من وجه، عنوان  هذا تتصل بموضوعنا اتسدرا ثالث بقي هناك

هناد حممد  إعداد:: )أخالق املهنة يف السنة النبوية دراسة موضوعية( األوىل

 م.2006العوامرة، وهي رسالة ماجستري، نوقشت يف اجلامعة األردنية، أيار 

وقد أفردت العوامرة بعض أخالق املهن وجعلتها ضمن عناوين، مستدلة 

يح السنة وضعيفها، فهي تتفق وهذه الدراسة فيام خيص أخالق عليها من صح

املهن، وتفَتق عنها فيام استقلت به من جهة السنة النبوية، وليس من املنظور 

القرآين، كام أنه ينطبق عليها ما ينطبق عىل سابقاهتا من عدم االشَتاك يف حماور 

ملهن الرئيسة البحث األساسية التي قامت عليها هذه الدراسة من أخالق ا

 ومعاجلتها من منظور قرآين.

فكتاب )أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية( لسعيد  الدراسة الثانيةأما 

، وهو الكتاب هـ1434 -4جدة، ط  –دار حافظ للنرش  نارص الغامدي وآخرون،

يف جامعة امللك  (املستوى الرابع)املعتمد لتدريس مادة الثقافة اإلسالمية 

وقد ينسحب عىل هذا الكتاب ما انسحب عىل ما سبقه من دراسات من ، يزعبدالعز

أين قد  -هنا-جهة أنه مل يقترص عىل أخالق القرآن الكريم فحسب، بيد أين أشري 

 أفدت منه يف جمال تعيني األخالق األساسية وترتيبها عىل الشكل املختار.

ضوء القرآن  الوظيفة ومرادفاهتا يف)وثالث هذه الدراسات بحث بعنوان: 

عصام احلميدان، منشور يف العدد الرابع من جملة بيان للدراسات القرآنية،  (الكريم
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قام بتقسيم  ذإ من الفصل الثاين هو الذي يتصل بموضوعنا، ءاً حيث إن جز

 األساسية من غريها. األخالق ، ومل يقصد إىل بياناألخالق الوظيفية إىل حممود ومذموم

بذلت  اض الدراسات السابقة أن هناك جهودتضح من عرفإنه ي األمروخالصة 

ومن زوايا متعددة  ،أخالق املهنة يف اإلسالميف جمال دراسة  تتواصلوال تزال 

وأن هذه الدراسة ليست الوحيدة يف  ،عىل أمهية املوضوع ومتنوعة، وهو ما يدلل

من حيث غريها  عن استقلت به هذه الدراسة اً لون هناك بيد أن هذا املجال،

 ليه اطالع الباحث من دراسات.ع قعا وممن املضمو

 :أهداف البحث
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

إبراز املنهج القرآين وجتلياته يف سبقه التارخيي واحلضاري يف جمال تقرير  -1

 أخالق العمل.

 تسجيل مواقف قرآنية واضحة تدعو املسلمني لاللتزام بأخالقه املهنية. -2

إىل تنوير األذهان وتوسيع التفكري لدى األفراد واملؤسسات املختلفة  الدعوة-3

 حول أمهية التمسك بأخالق املهن.

 التأصيل الرشعي لدستور أخالق العمل من منظور قرآين. -4

 :أهمية الدراسة
بدوهنا من حياة البرش ومصاحلهم ذاهتا، ف أمهية دراسة أخالق العمل بعنت

غري فاعل وغري  اً إداري اً جهاز وبمعنى أدق: سريثون سيعيشون حياة تفتقد القيم،

من كل مكان، سيكون جهازًا متلبسًا بالفساد ومتجاوب مع حاجات الناس، 

وعندها ال مكان للحديث عن سالمة املجتمع واستقراره وتقدمه ورقيه، ونكون 

قد حكمنا عىل أنفسنا بالضياع واالنحطاط والتخلف، فهو رضورة إنسانية 

 ة ال مناص منها.واجتامعي
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لذا فيعد  موضوع أخالقيات العمل من منظور قرآين يف صميم التوجه  

 األخالقي العام يف حياة الشعوب واألمم. 

عبة من شعب كام أن من أهم دالئل قيمة هذه الدراسة أن األخالق عمومًا ش

نصوص بداللة  ذات أمهية بالغة اً ــوصـة خصــمهنـالق الـأخوأن اإلسالم، 

 .تاب والسنةالك

الفرع فأخالِقه؛ و بقيمه ةأفعال اإلنسان ُمرَتبِطٌ استقامة وعليه يمكن القول: إنَّ 

 :  يقول رع، وإذا فَسد األصل فَسد الفرع؛بأصله؛ فإذا صَلح األصل صَلح الف
 . ]58األعراف: [  ﴾ٺپ  پ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  پٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴿

 :اإلفادة من هذه الدراسة
ئج البحث يف غاية األمهية، فهي باإلضافة الختاذها القرآن يتوقع أن تكون نتا

الكريم قاعدة ومنهجًا ومنطلقًا باعتباره املرجع األهم يف حياة املسلمني، فإهنا أيضا 

تطرق بابًا دقيقا ذا بال، وذلك ألهنا تعتني بأسس تشمل مساحات واسعة من 

لبيع والرشاء، أم األخذ البرش، وال يتصور استغناء أحد عن تطبيقاهتا، سواء يف ا

 والعطاء، أم احلكم والقضاء، وسائر حياة الناس ومعامالهتم.

عدا عن أن أخالق العمل دين؛ أمر القرآن بأحسنها، وهنى عن سيئها، فأثاب  

فاعلها، وعاقب تاركها، من هنا كانت معرفة هدايات القرآن الكريم وموقفه جتاه 

 ظيم حياهتم وأحواَلم. ذلك كله مما حيتاج إليه املسلمون لتن

لذا كانت جماالت اإلفادة من هذه الدراسة شاملة جلميع جوانب العلوم 

 ن ضوابط املنظور القرآين وحدوده.اإلنسانية، ضم

 :خطة الدراسة
يعتمد البحث املنهج الوصفي واالستقصائي، وذلك من خالل حتديد مشاهد 

ق الكريمة والسجايا احلميدة من منهج القرآن الكريم يف الدعوة إىل التزام األخال
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 عند القيام بأي نشاط، أو عند مشاركة اآلخرين يف نشاطاهتم والتعامل معهم.

 وقد اشتمل عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة كاآليت:

واإلنجليزية، وتشتمل عىل ملخص الدراسة باللغتني العربية املقدمة: 

فادة من نتائجها، وخطة وأهدافها، وأمهيتها وإمكان اإلوالدراسات السابقة، 

 الدراسة. 

 .مفهومها ومرادفاهتا :املبحث األول: أخالق املهنة -

 .مكانة األخالق يف القرآن الكريم املبحث الثاين: -

 .أخالق املهنة يف القرآنأمهات املبحث الثالث:  -

 اخلامتة: وتشتمل عىل النتائج والتوصيات. -
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 األولاملبحث 
 مفهومها ومرادفاتها :أخالق املهنة 

 :خالقاألالمطلب األول: مفهوم 
يدور لفظ األخالق لغة حول معاين: الطبع، والسجية، والدين، واملروءة، فقد 

ين والطْبع والسجية، »جاء يف لسان العرب  اخلُُلُق بضم الالم وسكوهنا وهو الدِّ

نْفسه وَأوصافها ومعانيها املختصُة هِبا، وحقيقته َأنه لِصورة اإِلنسان الباطنة، وهي 

بمنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وَأوصافها ومعانيها، وَلام َأوصاف حَسنة وقبيحة، 

والثواُب والعقاب يتعّلقان بَأوصاف الصورة الباطنة َأكثر مما يتعلقان بَأوصاف 

«الصورة الظاهرة
(1)

. 

ِجيَُّة واخلُلْ »وأضاف القاموس املحيط املروءة فقال:   : السَّ
َتنْيِ ُق، بالضم وبَضمَّ

«والطَّْبُع، واملُروءُة والدينُ 
(2) . 

اإلحاطة بتعريفات العلامء لألخالق  -هنا-أما اصطالحا، فليس من غرضنا  –

التي تعددت وتباينت نوعا ما، بيد أن ما هو حري باإلشارة تقرير أن تعريف 

َهْيَئٌة يِف النَّْفِس » هنا:لك التعريفات، حيث ذهب إىل أقد تصدر تالغزايل

ٍة، َفإِْن  َراِسَخٌة، َعنَْها ُتْصِدُر اأْلَْفَعاَل بُِسُهوَلٍة َوُيْْسٍ ِمْن َغرْيِ َحاَجٍة إىَِل فِْكٍر َوَرِويَّ

يَ  ًعا ُسمِّ ْت تِْلَك َكاَنِت اَْلَْيَئُة بَِحْيُث َتْصُدُر َعنَْها اأْلَْفَعاُل اجْلَِميَلُة املَْْحُموَدُة َعْقاًل َورَشْ

تِي ِهَي  َيِت اَْلَْيَئُة الَّ اِدُر َعنَْها اأْلَْفَعاَل اْلَقبِيَحَة ُسمِّ اَْلَْيَئُة ُخُلًقا َحَسنًا، َوإِْن َكاَن الصَّ

«املَْْصَدُر ُخُلًقا َسيًِّئا
(3). 

وقريبا من تعريف الغزايل ما ذهب إليه عبد الكريم زيدان يف قوله بأن  - 

                                       
 .10/85 ،منظور البنلسان العرب،  (1)

 .1/881لفريوزآبادى، لالقاموس املحيط، ( 2)

 .3/53، لغزايل الطويسلإحياء علوم الدين،  (3)
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عاين والصفات املستقرة يف النفس، ويف ضوئها وميزاهنا جمموعة من امل»األخالق: 

«حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو حيجم عنه
(1). 

ال تسقط املنحى الفلسفي الذي سلكه بعض  -إمجاالً -وتعريفات األخالق 

اين مع -غالباً -الفالسفة واملفكرون أمثال الغزايل وابن مسكويه، فنجدها تتناول 

استقرار األخالق ورسوخها، وصدور السلوكيات عن النفس بطريقة تلقائية ال 

 تكّلف فيها.

ومن جهة املقارنة بني املعنيني: اللغوي واالصطالحي، فإننا نجد بينهام تقاربًا 

وتناغاًم ملحوظًا؛ فمجمل التعريفات ال ختلو من اشَتاط صفات راسخة للنفس 

املفاهيم  ملوصوف هبا من مدح أو ذم، وهو ما تفيدهاإلنسانية، كام أنه ال خيلو ا

 .األخالقية من معاين الدين واملروءة والطبع والسجية كام سلف

 :ثاني: مفهوم المهنة ومرادفاتهاالمطلب ال
ْهنَة، واملِْهنَة، واملََهنَة، واملَِهنَُة، ُكله: احلذق بِاخْلدَمِة َواْلَعَمل، املَْ  :مفهوم المهنة

مَهنُهم َمْهنًا وَمْهنًَة وِمْهنَةً َمَهنَُهم يَ 
(2). 

واملعنى االصطالحي للمهنة ال يبعد كثريًا عن املعنى اللغوي، كام أنه ال خيرج 

كل عمل يتطلب جهدًا بدنيًا أو فكريًا يامرسه »املهنة عن معنى احلرفة، وهو  فهومم

« اإلنسان، عاكفا عليه حاذقا فيه
(3). 

 مفهوم الوظيفة:
ُر له يف ُكلِّ يوٍم من ِرْزٍق أو َطعاٍم أو َعَلٍف وَوَظَف م»الَوظِيَفُة   ما ُيَقدَّ

ٍ
ن كلِّ يشء

َفه َتْوظِيًفا َأْلَزَمها إّياهُ  َء عىل َنْفِسه وَوظَّ ْ «اليشَّ
 (4) . 

                                       
 .1/79أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان،  (1)

 ..4/337 ،بن سيدهااملحكم واملحيط األعظم،  (2)

 .32 -1/28أحكام احلرفة وآثارها يف الفقه اإلسالمي، عزيز بن فرحان العنزي،  (3)

 .1041 ،بن سيدهااملحكم واملحيط األعظم، ( 4)
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وحدة من وحدات العمل تتكون من عدة أنشطة جمتمعة مع »واصطالحًا: 

«واحد أو أكثربعضها يف املضمون والشكل ويمكن أن يقوم هبا موظف 
 (1). 

كيان نظامي يتضمن جمموعة من الواجبات واملسؤوليات »وعرفها بعضهم بأهنا:

«توجب عىل شاغلها التزامات معينة، مقابل متتعه باحلقوق واملزايا الوظيفية
(2). 

املهنة َواْلِفْعل. َواجْلمع َأعامل، َعِمَل َعَماًل وأْعَمَله  الَعَمُل:» :مفهوم العمل

«َلهواْسَتْعمَ 
(3). 

هو املجهود الواعي الذي يقوم به اإلنسان وحده أو مع غريه، »ويف االصطالح: 

«إلنتاج سلعة أو خدمة
(4). 

وهذا يبني لنا األساس الذي يرتكز عليه العمل يف اإلسالم، حيث يتكون من    

املجهود، وهو نشاط ما يقوم به إنسان، فاملجهود هو جوهر العمل، سواء كان 

يًا أم ذهنيًا، ويوصف هذا النشاط بالواعي أي: املقصود، كام يتكون من نشاطًا جسد

 اإلنتاج بشتى أنواعه.

 :أخالقيات المهنة مصطلح ثالث:المطلب ال
من منطلق التوسع املعارص يف مصطلح األخالق واآلداب وامتزاجهام مع 

ية، فقد العادات واألعراف والنظم القانونية، والرشوط واملواصفات العلمية واملهن

عليه  مول هذه املفاهيم عىل ما استقرتتوسع مفهوم أخالق املهنة ليستوعب ش

عامليًا، لذا فيَتجح لدى الدراسة التعريف القائل بأن الَتكيب اإلضايف املؤلف من 

 لفظي أخالق ومهنة يقصد منه:

                                       
 .185 آخرون،الربعي وحممد  ، معجم املصطلحات اإلدارية( 1)

. وانظر  65 ، العثيمني، صأخالقيات اإلدارة يف الوظيفة العامة وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية( 2)

  . 7 ، حبيش، صالوظيفة العامة وإدارة شؤون املوظفني أيضًا:

 .2/178عظم، ابن سيده، املحكم واملحيط األ( 3)

 .39مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم، يوسف القرضاوي، ص( 4)
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عامل جمموعة النظم والقيم املحققة للمعايري اإلجيابية العليا املطلوبة يف أداء األ»

الوظيفية والتخصصية، ويف أساليب التعامل داخل بيئة العمل ومع املستفيدين، 

«ويف املحافظة عىل صحة اإلنسان وسالمة البيئة
(1). 

ومن أجل توضيح التوسع املفاهيمي للمهنة فيحسن التعريج عىل ما ذكر يف 

آداب أما توضيح املقصود بسلوكيات أو »ويكيبيديا املوسوعة احلرة من القول: 

له مفهوم أوسع كثريًا من مفهوم  (العمل املهني)املهنة حتديدًا فيقتيض تفهم أن 

األداء الوظيفي، فهو يتطلب قيام اإلنسان بأداء التزامات معينة جتاه عدة أطراف، 

وليس فقط استيفاء احلد األدنى املوكل إليه من أعامل من قبل رؤسائه، يقوم هبا 

 ه يف هناية اليوم ويأخذ أجره املستحق يف هناية الشهر. بشكل آيل، ثم يذهب إىل منزل

، عىل الرغم من أمهية القيام به عىل الوجه األكمل، وبأفضل األداءإن هذا 

صورة فنية ممكنة يف إطار احلصيلة العلمية التي اكتسبها الفرد أثناء سنوات دراسته، 

كن أن يدخل يف إطار وكذلك اخلربة العملية التي تَتاكم لديه مع تقدم الزمن، يم

العمل احلريف أو الوظيفي، ولكن إذا اعترب اإلنسان أن ملكاته تنحرص يف هذه 

«القدرات الفنية وحسب، فإن ذلك ُيعد نقصًا يف إنسانيته
(2). 

هذا فيام خيص مفهوم أخالق املهنة بشكل عام، أما أخالقيات املهنة يف اإلسالم 

قي الذي وضعته ورسمته الرشيعة اإلسالمية املنهاج األخال»فيمكننا تعريفها بأهنا 

«ألصحاب املهن منبثقًا من األخالق العامة
(3). 

فالرشيعة اإلسالمية بمصادرها األساسية، تشكل احلاضنة املهمة لنمو أخالق 

 املهنة يف اإلسالم.

                                       
 .110أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية، سعيد بن نارص الغامدي، ص ( 1)

 http://ar.wikipedia.org/wiki #cite_note-4ويكيبيديا املوسوعة احلرة عىل الرابط: ( 2)

 .11أخالق املهنة يف السنة النبوية دراسة موضوعية، هناد حممد العوامرة، ص ( 3)
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 املبحث الثاني: مكانة األخالق يف القرآن الكريم

التغيري عىل مّر العصور، إال ويتفق  ورجاالت ،ال أظن أحًدا من رواد اإلصالح

معي عىل أمهية القيم الفاضلة يف حتقيق أي إصالح، فمجموعة القيم هي الدستور 

األخالقي املصاحب خلطوات تنفيذ الرؤية لدى املجتمعات، ومعلوم رضورة أن 

نجاح املشاريع اإلصالحية وبقاء األمم وازدهار حضارهتا، واستدامة منعتها 

إذا ضمنت حياة األخالق فيها، فإذا سقطت األخالق سقطت  يتحقق ويستمر

 .الدولة معها

من  العمل أمهية بالغة، وعّدها أخالقياتمن هنا فقد أوىل القرآن الكريم 

زها أو إغفاَلا يف األداء الوظيفي، فقرر األساسيات املهمة التي ال يصح جتاو

الفضائل اخللقية كالصدق واألمانة والعدل والرمحة والوفاء بالعقود، وذَم الكذب 

 واخليانة والظلم ويسء األخالق.

هذا، وإن من مظاهر اهتامم القرآن الكريم باألخالق ما يمكن إمجاله يف املطلبني 

 اآلتيني:

 :األخالق في القرآن الكريمود لفظ المطلب األول: كثرة ور 
أكتفي هنا بذكر طرف من اهتامم القرآن الكريم باألخالق وذكره َلا، وتنوعها 

فيه ما بني املحمود واملذموم، عىل سبيل املثال ال احلرص، وإال فاألمر يطول ويتسع، 

هذه بعض حيث أشار إىل  ،حميال فيه عىل قطعة من كتاب جماالت الدعوة للفيومي

لقد كثرت اآليات القرآنيَّة املتعلقة بموضوع األخالق، أمًرا باجليد »قوله:األخالق ب

منها، وذم  يءمع املدح الثواب، وهنًيا عن الردمنها، ومدًحا للمتصفني هبا، و

املتصفني هبا، ومع الذم العقاب، وإليك هذه اجلملَة الطيبة من األمثلة األخالقيَّة يف 

 :بيحهاالقرآن والدعوة إىل حسنها، وذم ق

http://www.mmlkty.com/vb/32691
http://www.mmlkty.com/vb/32691
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 الوفاء بالعهد: -
 ، وقوله] 34اإلرساء:[﴾ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ   ۈۆ  ۈ﴿ : قوله

ې  ى  ى   ﴿   ، وقوله]1املائدة:[ ﴾ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴿

 .]32املعارج:[ ﴾  ائ  ائ

 :النهي عن القول بغير علم  –
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی     ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ﴿ قوله

ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿  : وقوله] 36اإلرساء:[﴾ی  جئ   

 ﴾ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

حئ    ﴿   قال  :النهي عن ِمْشية التبخَت والتاميل كام يفعل املتكربون] 116النحل: [

 . [37اإلرساء:[ ﴾خب  مب  ىب  يب  جت  حت     خت    مت    حبمئ  ىئ  يئ  جب

 :ذير والبخل والتقتيرالنهي عن اإلسراف والتب - 
ېئ  ېئ  ىئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ ﴿   قال

 وقوله، ] 27-26:اإلرساء[ ﴾ مئ جئ حئ ی یی ىئ ىئ ی
  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ﴾ 

 .] 29اإلرساء: [

                                  :األمر بالعدل في جميع األحوال، وبالنسبة لجميع الناس حتى الكفار  -

    وقال،] 152األنعام: [ ﴾ڃ     ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ﴿  قال

املائدة: [ ﴾ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ﴿

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ﴿ ، وقال]8

 ، ]90 النحل: [ ﴾ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڌ   ڎ  ڎ

 .] 15الشورى: [﴾ىئ  ىئ   ىئی    جث    ﴿  وقوله

تعاون على البر والتقوى وما ينفع الناس، والنهي عن التعاون على ال -
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ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ     ﴿:قال  ،والعدوان البغي

 .]2املائدة:[ ﴾ی   

، وعاقبته وخيمة، ومن أجل هذا هنى اإلسالم الظلم ظلمات يوم القيامة- 

، وقال ]227الشعراء:  [ ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ﴿      قال :عنه

 ﴿    گڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ک  ک  ک  ک  گ گ  گ   ڑ  ڑ﴾ 

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ﴿ ، وقال ]21األنعام:[

 ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ﴿ قال تعاىل:، و ]229البقرة: [ ﴾ىئ  ىئ  

 .] 72املائدة:[

 :ه؛ وَلذا أمر اإلسالم بالصدق من عالمات اإليمان وثمراته - 

 ،] 119التوبة:[ ﴾چ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃڄ   ﴿   قال

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ﴿  وقال

 ] . 80اإلرساء:[ ﴾ڳ  ڳ  ڳ  

النفاق يف القلب؛ وَلذا  ، ويثمرالكذب رذيلة ال ينال صاحبها هداية اهلل  -

ر منه  :هنى اإلسالم عنه وحذَّ

    وقال ،]28غافر:[ ﴾ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿  قال

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ  ﴿

 .] 77التوبة:[ ﴾ۆ  ۆ 

 :والرضا بالقضاء والقدر ،إعالء مقام الصبر عند المصيبة -

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ﴿    قال

ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  

 ، وقال]155البقرة:[ ﴾چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ 
ڌ  ڎ    ڌڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ﴿ 
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ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ﴿  ، وقال ]177البقرة:[ ﴾ڎ  ڈ  

 .] 75الفرقان:[ ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 :ومجاع األخالق والفضائل يف الدعوة القرآنيَّة إليها يأيت يف مجلة آيات منها-

ى  ى  ائ  ائ     ﴿ :املجتمع اإلسالمي باآلداب الفاضلة يف وصف  قوله

ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  

پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٻ       پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  جث  مث   

ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ   ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 

 يف وصف املؤمنني الكاملني قوله - أيًضا - ومنها .]12–11احلجرات:[ ﴾ڄ   ڄ 

 ﴿      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ﴿   قوله ومنها. ]11–1املؤمنون:[ ﴾گ  گ 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڃ  ڃڃ   چ  چ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 .]177البقرة:[ ﴾ڈڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچچڇڇڇڇ

ٴۇۋ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ﴿  قوله ومنها

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   

ٹ  ڀ  ڀڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ 

 ﴾ڃ   ڄڄ ڄڄ ڃڃڃڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦڦڦ 

 .]152 - 151األنعام: [

 كذلك ومجاعها يف وصف عباد الرمحن، وبيان صفاهتم وأخالقهم قوله ومنها 

 ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې      ې  ى    ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئەئ  وئ  وئ    ەئى  ائ  ائ

   ٱ  ٻىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ېئ  ېئ 

ٿ    ٿٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڳ     ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ڻ  ۀ  ۀ     ہڻ  ڻ ڻ 

ۓ  ڭ   ڭ    ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ھ   ے    ے ۓ 

«] 76-63ان:الفرق[ ﴾ۋ  ۅ  ۅ  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ
(1)

. 
واملتتبع ملوضوع األخالق يف القرآن الكريم سيجد أنه يزخر بعدد كبري من 

 أمهيتها ومكانتها يف املنظور القرآين.مواضعه باجلوانب األخالقية، مما يدلل عىل 

 :بالخلق العظيم ×المطلب الثاني: وصف النبي 
ويف هذا الوصف بيان للمنزلة العظيمة التي ُجعلت لألخالق يف ميزان القرآن 

                                       
 .90 – 87جماالت الدعوة يف القرآن وأصوَلا، عاطف حممد عبد املعز الفيومي، ( 1)
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قال ابن  ]4القلم: [﴾ڱ ںں ڱڱ﴿: × مادحًا نبيه الكريم، فقد قال 

اأْلَْكَرُم يِف َنْوِع اأْلَْخاَلِق َوُهَو اْلَبالُِغ َأَشدَّ اْلَكاَمِل ُهَو اخْلُُلُق  َواخْلُُلُق اْلَعظِيُم:»عاشور:

ْنَساِن اِلْجتاَِمِع َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق يِف النَّبِي  َفُهَو َحَسٌن ُمَعاَمَلته  ،×املَْْحُموِد يِف َطْبِع اإْلِ

اَمَلِة، َفاخْلُُلُق اْلَعظِيُم َأْرَفُع ِمْن النَّاس عىل اْختاَِلِف اأْلَْحَواِل املُْْقَتِضَيِة حِلُْسِن املُْعَ 

َوَيْشَمُل َذلَِك ُكلَّ َما َوَصَف بِِه اْلُقْرآُن حَمَاِمَد اأْلَْخاَلِق َوَما .. ُمْطَلِق اخْلُُلِق احْلََسِن.

آل  [ ﴾چ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ﴿ ِمْن َنْحِو َقْولِِه: ×ُوِصَف بِِه النَّبِي 

األعراف:  [﴾ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ﴿ َوَقْولِِه: ]159عمران:

 َذلَِك ِمْن آَياِت اْلُقْرآِن. َوَما َأَخَذ بِِه ِمَن اأْلََدِب بَِطِريِق اْلَوْحِي َغرْيَ  ]199
َوَغرْيِ

 .اْلُقْرآنِ 

َم َمَكارَِم اأْلَْخاَلقِ »×َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  «ِإنََّما بُِعْثُت أِلَُتمِّ
(1)

يَعتِِه َفَجَعَل َأْصَل  ، رَشِ

ُسوَل  َتاُجُه اْلَبرَشُ ِمْن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق يِف ُنُفوِسِهْم، َواَل َشكَّ َأنَّ الرَّ  ×إِْكاَمَل َما حَيْ
ِعِه َقاَل  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں      ڳڳ ﴿: َأْكرَبُ َمْظَهٍر ملَِا يِف رَشْ

 األنعام:[ ﴾ېۉ ې ې ﴿َوَأَمَرُه َأْن َيُقوَل: ]18اجلاثية:[﴾ڻڻ ڻ ڻ 

163[. 

يَعَتُه حِلَْمِل النَّاِس َعىَل  × َفَكاَم َجَعَل اهللَُّ َرُسوَلهُ  َعىَل ُخُلٍق َعظِيٍم َجَعَل رَشِ

 التََّخل ِق بِاخْلُُلِق اْلَعظِيِم بُِمنَْتَهى ااْلْستَِطاَعِة.

ِذي َأَفاَدُه َحْرُف  ِن الَّ  يِف َقْولِِه: َوهِبََذا َيْزَداُد ُوُضوًحا َمْعنَى التََّمك 
ِ
 ااْلْستِْعاَلء

ٌن ِمنُْه اخْلُُلُق اْلَعظِيُم يِف َنْفِسِه،  ،]4القلم:[ ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ﴿ َفُهَو ُمَتَمكِّ

ينِيَِّة. ٌن ِمنُْه يِف َدْعَوتِِه الدِّ  َوُمَتَمكِّ

ِذي ُهَو َأْعىَل اخْلُُلِق احْلَ  يِم الَّ
ُن، َوَمْعِرَفُة َواْعَلْم َأنَّ مُجَاَع اخْلُُلِق اْلَعظِ َسِن ُهَو التََّدي 

                                       
َبَياُن َمَكاِرِم اأْلَْخاَلِق ، باب 10/323 -(20782يف السنن الكربى، ح رقم: ) اْلَبْيَهِقّي أخرجه ( 1)

 .الِيَهاَوَمعَ 
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اُف لِْلُمْحِسِن،  رْبُ َعىَل املََْتاِعِب، َوااْلْعَِتَ احْلََقاِئِق، َوِحْلُم النَّْفِس، َواْلَعْدُل، َوالصَّ

َجاَعُة، َوُحْسُن  ُة، َواْلَعْفُو، َواجْلُُموُد، َواحْلََياُء، َوالشَّ ْهُد، َواْلِعفَّ َوالتََّواُضُع، َوالز 

ِة.ا مْحَُة، َوُحْسُن املَُْعاَمَلِة َواملَُْعارَشَ ْمِت، َوالتَُّؤَدُة، َواْلَوَقاُر، َوالرَّ  لصَّ

َفاُت َصاِحبَِها يِف َكاَلِمِه، َوَطاَلَقِة  َواأْلَْخاَلُق َكاِمنٌَة يِف النَّْفِس َوَمَظاِهُرَها َترَص 

ابِِه، َوَتْأِديِب َأْهِلِه َوَمْن َوْجِهِه، َوَثَباتِِه، َوُحْكِمِه، َوَحَرَكتِِه َوُسُكو نِِه، َوَطَعاِمِه َورَشَ

ْمَعِة.  َعَلْيِه َوالس 
ِ
تَُّب َعىَل َذلَِك ِمْن ُحْرَمتِِه ِعنَْد النَّاِس، َوُحْسِن الثَّنَاء  لِنَظِِرِه، َوَما َيََتَ

ا َمَظاِهُرَها يِف َرُسوِل اهللَِّ  تِِه، َوفِياَم ُخصَّ بِِه َفِفي َذلَِك ُكله َويِف سياسته أُ  ×َوَأمَّ مَّ

«ِمْن َفَصاَحِة َكاَلِمِه وجوامع َكلمه
 (1). 

 -أيضاً -من هنا كانت األخالق هدفًا ومطلبًا رضوريًا يف رشيعة اهلل، وهي

عبادات يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، وآثارها تشمل الدنيا واآلخرة، فال خيفى ما 

ت وعرشة كام سيأيت، وأما يف ملتحيل األخالق يف الدنيا من قبول وحسن سم

 ×يِّ فَعْن النَّبِ -َن اخلُلق إاّل اجلنّة ونعيمها فال يوجد جائزة ملن كان حَس »اآلخرة، 
«َما ِمْن َشْىٍء َأثْ َقُل ِفى اْلِميَزاِن ِمْن ُحْسِن اْلُخُلقِ » َقاَل 

(2). 
 إّن العالقة بني األدب يف التّعامل مع اخلَلق وحسن اخلُلق عالقة واضحة ال 

ريب فيها؛ ألّن حسن اخللق هو اجلانب النّفيس اّلذي تنتج عنه اآلداب احلميدة 

وأنواع الّسلوك املرضّية، وحسن اخللق هو اّلذي يشّكل قواعد الّسلوك أو األدب 

 مع اخلَلق.

القناع عن القاعدة  قد كشف الّصادق املصدوق اّلذي أويت جوامع الكلم وإن

 وتطبيقها سلوك األدب مع اخللق عند ما قال: ،خللقاألساسّية اّلتي أساسها حسن ا
«ال يؤمن أحدكم حّتى يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه»

(3). 
                                       

 .65-64/ 29  ،بن عاشور ، ابترصف قليل -التحرير والتنوير ( 1)

 .ُحْسِن اخْلُُلِق  يفباب ، 4/400  - 4801ح رقم: ، يف سننه داود وأبأخرجه ( 2)

ْساَلِم  ،12/ 1  -13 :رقم، ح البخاري صحيح اإلمام( 3)  .َباٌب إِْطَعاُم الطََّعاِم ِمَن اإْلِ
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والّتصديق بام جاء به  ×واإليامن به، واملحّبة لرسوله   فمن باب املحّبة هلل

تؤخذ حمّبة اخللق واألدب معهم ومعاملتهم بحسن اخللق ومن قام بذلك حصل 

ّنه يصبح حمسنا صابرا طاهرا نقّيا تقّيا، وهنا حيوز املعّية مع مواله أل عىل حمّبة اهلل 

ۇئ  ﴿ ، ]69العنكبوت:[ ﴾ہ  ہ  ہ  ہ﴿  وينال حمّبته ورضاه، قال

 . [153البقرة:[ ﴾ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   

 وآيات حّب اهلل للمؤمنني عديدة منها:

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۆ  ﴿ ،[195]البقرة: ﴾ۓ  ھھ  ھ   ھ  ے    ے ﴿

  .]222البقرة: [ ﴾ۋ

ال يتسع املجال حلرصها،  لكن  ،ومظاهر اهتامم القرآن الكريم باألخالق كثرية

مما ال ُينسى من هذه املظاهر، تلك املؤلفات واجلوامع التي بسطها علامء اإلسالم، 

واعتنت برشح النصوص الدالة عىل األخالق من القرآن الكريم، باعتباره املصدر 

 ول للترشيع والثقافة، وهي من الكثرة بحيث ال تكاد حتىص.األ
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 الكريماملبحث الثالث: أخالق املهنة يف القرآن 
 :المطلب األول: األخالق األساسية

أشار القرآن الكريم إىل أخالق العمل يف أكثر من موضع، لكن أمهات تلك 

عامل ذكرت مقَتنة بمهنة يف موضعني، فقد مجع يف األول األخالق التي حيتاجها ال

ڄ ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     ﴿ منهام بني خلقني مها: احلفظ والعلم، فقال

 .]55يوسف:[ ﴾چ  چ  چ  

خلقان أصيالن ومهامن وأساسيان، ِن امتاز هبام يوسفاذَ لفاحلفظ والعلم ال

دارة شؤوهنم، لذا فإن يوسف ال يستغني عنهام أحد ممن ويل شيئًا من أمر الناس وإ

 رأى أن املسئولني عن أموال الدولة ال حيسنون ترصيفها، انتدب نفسه »حينام

لإلرشاف عليها، وطلب من امللك أن يسند إليه السلطة املالية؛ معلال ذلك الطلب 

بأنه متصف بالصفات املطلوبة لتلك الوظيفة وهي: األمانة واحلفظ واخلربة، كام 

 .]55يوسف:[ ﴾ڃ ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ   ڄ ڄ﴿:  قال

فهو رجل املرحلة الذي علم بأحقيته وقدرته عىل تسيري دوالب املهمة الصعبة، 

 فعرض نفسه وأظهر مؤهالته التي متكنه من إدارة دفتها.

ھ  ہ ھ ﴿ :ومجع يف الثاين منهام بني القوة واألمانة يف قوله 

 .]26صص: الق[ ﴾ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ   ھ

ي طلبت من أبيها أن يستأجر وجاء السياق عىل لسان ابنة الرجل الصالح الت

عللت ذلك الطلب بصفتني عظيمتني: األوىل »للعمل عندهم، فقد  موسى

 ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ے ے﴿:  القوة، والثانية: األمانة كام قال

وهذه األخالق األربعة .]26القصص:[
(1)

ا يدعونا بمثابة أسس العمل واملهنة، لذ 

 ذلك إىل اإلشارة إليها بيشء من التفصيل كام ييل:

                                       
 .سعيد بن نارص الغامدي وآخرونلأخالق املهنة، قسيم لألخالق من كتاب أفدت فكرة هذا الت( 1)
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 :الفرع األول: خلق القوة
لعل أكثر معاجم املفردات القرآنية إفصاحًا عن جوانب تتناول لفظة )قوة( من 

يف هذا  جهة موضوعنا ما رشح به يراع الراغب األصفهاين يف مفرداته، إذ ُيلحظ

اإلَلية غري  القدرة وفّصل األمر: فهناك القوة، إىل القدرة معنى إضافة السفر اجلليل

القوة تستعمل تارة يف »البرشية املوهوبة واملكتسبة، فيقول:  والقدرة املحدودة،

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿:  معنى القدرة نحو قوله

وتارة للتهيؤ املوجود يف  ،]63البقرة:[ ﴾ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

النوى بالقوة نخل )أي: يمكنه أن يصري نخال(، أي: متهيئ  ، نحو أن يقال:ءاليش

ومَتشح أن يكون منه ذلك، ويستعمل ذلك يف البدن تارة، ويف القلب أخرى، ويف 

«املعاون من خارج تارة، ويف القدرة اإلَلية تارة
(1)

. 

يف التمثيل واالستدالل لذلك من القرآن الكريم، ومجلة قوله يف وقد توسع

يمكن تنميته  جمهودًا برشّياً  القدرة ب اإلنسان ينحرص يف كونالقوة من جان

 إىل قدرة بدنية وقلبية للوصول املستطاعة يبذله يف احلدود ما عىل وتطويره بناء

وعقلية وروحية
(2)

. 

متكن احليوان من األفعال الشاقة، فقوى النفس النباتية »ويمكن تعريفها بأهنا: 

يوانية تسمى: قوى نفسانية، وقوى النفس تسمى: قوى طبيعية، وقوى النفس احل

«اإلنسانية تسمى: قوى عقلية
(3) . 

فيام خيص  معناها فإن -إن صح التعبري -بعيدا عن الغلو الفلسفي للمفهوم و

اإلمكانات املادية واملعنوية  لبعض مظهراً يتجاوز أن تكون  يكاد ال موضوعنا هذا

 .ز مهمة ماإنجا إطاريف  يتمتع هبا اإلنسان أن جيب التي

                                       
 .2/274 ،لراغب األصفهاينلمفردات ألفاظ القرآن،ـ ( 1)

 .274/ 2انظر: املفردات للراغب، ( 2)

 .180ص، لجرجاينلكتاب التعريفات، ( 3)
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والقوة بامهيتها تلك ُتعّد هبة من لدن اهلل الوهاب ذي اجلالل واملّن واإلكرام، 

هي الطاقة الفاعلة التي تدير دوالب احلياة حركًة وسكونًا... القوة إّما »ذلك أهنا: 

ك الساكن أو ُتْسِكن املتحرك وتصده «أْن حُترِّ
(1). 

ي يف كل جمال بحسبها، كام ذكر والقوة يف الوظيفة ختتلف من جمال آلخر، وه

القوة يف كل واليٍة بحسبها، فالقوة يف إمارة » فقال: ، شيخ اإلسالم ابن تيمية

احلرب ترجع إىل شجاعة القلب واخلربة باحلروب واملخادعة فيها، والقوة يف 

«العدل والقدرة عىل تنفيذ األحكاماحلكم بني الناس ترجع إىل العلم ب
(2).  

ام أن نستدل عىل مكانة ما َلذا اخللق من أمهية من خالل ضده وهو ويكفي يف اخلت

 خلق الضعف، فإن وقع يف العمل أو أداء العامل كان وباالً ودمارًا ال حتمد عقباه.

 :الفرع الثاني: خلق األمانة
احلقوق وأداؤها عىل الوجه الصحيح، ويمكن تسميتها  ةرعاي»واملراد هبا 

« بـ)الكفاءة النفسية(
(3)

. 

وال يضع األشياء يف مكاهنا الالئق هبا يشء كاألمانة، ألهنا أمان ووقاية ومحاية 

فهي بالنسبة لكل عامل صامم األمان، الذي حيول بينه وبني الغش والكسل »

«واإلمهال، وحيميه من سوء الترصف والرشوة واالستغالل
(4). 

ًا رضوريًا ال حيل من هنا جاءت نظرة القرآن الكريم إىل األمانة باعتبارها عنرص

ألمة أو جمتمع التخيل عن مكوناهتا أو التهاون يف اشَتاطها، لذا فقد اخُتزلت 

أهداف النبوة ومظاهرها عرب التاريخ الضارب يف القدم يف حديث القرآن بام ال 

يزيد عن رسالة متحلية باألمانة، فكانت صفة مميزة يف ديباجة شعار الرسل الكرام 

                                       
 .15/9043 ( بترصف،اخلواطر)تفسري الشعراوي ( 1)

 .(19) ،تيمية ابن ،السياسة الرشعية( 2)

 .154أخالق املهنة، سعيد بن نارص الغامدي وآخرون، ( 3)

 .4/508التيسري يف أحاديث التفسري، حممد املكي النارصي ( 4)
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 : 125: 107الشعراء: [ ﴾ی   ی  جئ   حئ   ی    ﴿ ل منهم ردد:عليهم السالم، إذ ك

143 :162 :178 [ . 

يمدح نفسه باألمانة لقومه يف سياق إخبارهم بأنه رسول من ربه،  فنوح »

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی      ی   ﴿ : كام قال

 .]107 -105الشعراء:[ ﴾ی  جئ    

ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ﴿ هلل:كذلك يقول عنه ا وهود 

 .]125 –123الشعراء:[﴾ھ  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ﴿ يقول اهلل عنه: وصالح 

«]143 -141الشعراء:[ ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   
(1)

. 
ن منذ صغره هذا الوصف وانتزعه لقبًا خالصًا م ×ولقد حاز خاتم األنبياء 

 أفواه عداته، فدعي )بالصادق األمني(. وهلل در القائل: 

ـــــىل ـــــاألَمنِي َع ـــــَريٌش بِ ـــــُه ُق َبت  َوَلقَّ

 

َممِ    بِالــذِّ
ِ
ــاء ــدِق األَماَنــِة َواإِليف ِص

(2)
 

 الفرع الثالث: خلق الحفظ  
القدرة عىل إدارة الذات والعمل بدقه وحتمل املسؤولية ويمكن »واملراد به       

«لكفاءة العملية(ـ: )اــتسميتها ب
(3)

النص القرآين جيده ينطلق يف  يومن يستقر. 

تقرر للناس عدم هتافتهم عىل املسؤوليات إال  ،تقعيد أخالق املهنة من مبادئ مهمة

ملا عرضت عليه مهام الدولة،  فهذا يوسف  حل الفساد والدمار، بحقها، وإال

ڄ   ڄ  ڃ   ﴿ :كفقال للمل . اختار منها ما هو أهل لتحمله وحسن تدبريه

                                       
، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، موقع اجلامعة عىل 246/ 2جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ( 1)

 .http://www.iu.edu.sa/Magazineاإلنَتنت 

وهي من روائع الشاعر حممود سامي  (كشف الغمة يف مدح سيد األمة)هذا البيت من قصيدة بعنوان: ( 2)

 البارودي، مطلعها: يا َرائَِد الرَبِق َيّمِم داَرَة الَعَلِم.

 .153أخالق املهنة، سعيد بن نارص الغامدي، ( 3)
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 .]55يوسف:[ ﴾ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  

ولن أبالغ إن زعمت أن التعبري القرآين يتضمن وجهًا إعجازيًا مهنيًا فريدًا يف 

بابه، وسبقًا قرآنيًا رياديًا يف موضوعه، حيث أشار إىل مفاهيم ومبادئ حماسبية 

هني املناسب مهمة، كسبل النزاهة، وحتمل املسئوليات، وإظهار الذمة، ووضع امل

أشار يف هذا املوطن إىل التدوين والرصف والتخزين، وكثري كام يف املكان املناسب، 

 مما يتعلق بالوظائف املحاسبية التي مل هيتِد َلا اإلنسان إال مؤخرًا.

اعتّد به كمهارة ختوله ممارسة أعامل  وتأيت أمهية احلفظ من جهة أن يوسف 

هو الذي ال يضيع األمور، واحلفظ عكس »هائلة ذات حميط واسع، فاحلفيظ: 

اإلمهال، وهو صفة يف النفس تطلق عىل الضبط وجودة الفهم والتذكر، وضده 

 النسيان، ويعرف حديثًا بمصطلح )إدارة الذات(.

أو  ويستعمل احلفظ  يف كل تفقد وتعهد ورعاية، وهو ما يعرف يف األداء املهني 

 بأداء الواجب واإلخالص يف العمل.  اإلداري بلفظ )املسؤولية(، وهي الشعور

وال يستقيم عمل مهام كانت درجته إال بوجود هذا اخللق؛ ألن انعدامه يعني 

 الضياع واالعوجاج واخلسارة.

كريم ابن كريم كام اخرب عنه  باحلفظ، ومل يستدل بأنه  وقد استدل يوسف

حفظ والصيانة، ؛ ألن األعامل املالية والسياسة واإلدارية يف حاجة لل ×النبي 

والقدرة عىل إدارة األمور بدقة، ويف حاجه إىل خربة وحسن الترصف، والعلم 

بكافه فروعه الرضورية لتلك املهمة يف سنوات اخلصب ويف سني اجلدب عىل 

 السواء.  

 ويأيت لفظ احلفيظ يف القران بمعنيني:

: وهو ما أفاد معنى التدبري وحسن اإلدارة وحفظ العمل الذي حدمها خاصأ

 .[55يوسف:[ ﴾چ  چ ﴿ يقوم به من الضياع، وهو املقصود بقول يوسف
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 والثاين عام: يراد به حفظ اإلنسان ملا استودعه اهلل إياه من حقه ونعمته كام قال

 ﴿  31ق:[ ﴾حئ مئ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت- 

32[. 

ف أن من حفظ حق اهلل بطاعته فيام أمر، وترك ما هنى عنه وزجر، وغري خا

حافظا لعمله املوكل  -يف أغلب األحوال -حفظ نعمة اهلل عليه، فسوف يكون و

إليه، ومهنته القائم هبا، ووظيفته املكلف بأدائها، وهبذا يتجىل أثر اإليامن يف أخالق 

 العمل.

رضورية، إال أهنا ال تغني عن سمو  وال شك أن التدريب وتنميه املهارات أمور 

وئ  وئ  ەئ  ﴿الشخصية الداخلية وتوازهنا، ألن األقنعة املزيفة رسعان ما تزول

 .]17الرعد:[ ﴾ی  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       ىئ  ی  ی   ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

إن اإلداري والعامل )احلفيظ( لديه االستعداد أن يلزم نفسه أوال باملقتضيات 

 تي تؤدي إىل نجاح العمل.األخالقية واملهنية ال

وعىل هذا النمط اإلداري الواضح املستنري بشعاع القرآن املجيد جرى العمل 

أيام عز املسلمني وقوهتم واجتامعهم قبل أن حتل املحاباة حياهتم، والتاريخ خري 

« .. شاهد... ومما يضاد خلق احلفظ، اإلمهال واإلمعية والتخاذل والتفريط
(1). 

 ق ركنًا يف الفساد والتأخر والسوء.ذه األخالوأحر هب

 :الفرع الرابع: خلق العلم
ينظر القرآن الكريم إىل العلم باعتباره لبنة أوىل، وأمرًا أساسيًا يف بناء املجتمع 

ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ﴿ :يف قصة يوسف  وقد برز ذلك يف قوله وقيام الدولة،

 . ]55يوسف:[ ﴾چ     چ  چ  چ    ڃڃ

                                       
 ، بيش من الترصف.172-171يد بن نارص الغامدي، أخالق املهنة أصالة إسالمية ورؤية عرصية، سع( 1)
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ة امتالك زمام األمور من خالل التخصص يف شتى أمور وهذا يدلل عىل أمهي 

خ الغزايل وال أزال أذكر قوالً للشي احلياة، والتطوير املستمر يف هذا املجال أو ذاك،

ولن جيد هذا الدين  ،إن العلم لإلسالم كاحلياة لإلنسان»يف هذا السياق، يقول: 

« صيفةواأللباب احل ،مستقرا له إال عند أصحاب املعارف الناضجة
 (1)

. 

ال  أفرادهوالعلم من منظور قرآين أشبه بحديث ذي شجون، فروعه شتى، و 

مما خيص  -النظرة القرآنية للعلم جوانب  طرٍف من ويمكن تلخيص تكاد حتىص،

 يف العنارص اآلتية: -الدراسة

نعمته عىل داود يف معرض بيان   قال ،لثناءوا من دواعي املدحالعلم  أوالً:

ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ   ڱڳ ڳ  ڳ﴿ :وسليامن

ھ  ے   ے  ۓ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھڻ  ۀ 

  وال خيفى أن اهلل ،]79-78األنبياء:[ ﴾ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ

قد خص بفهم هذه ، وومنهم داوود عليهم السالم ،وهب العلم مجيع أنبيائه

 عىل ذي االختصاص بإيتاء احلكمولذا عطف،سليامناملعضلة استثناًء 

تفسري الرازي،  ثنايا لفتة بدت يف :ومما راق يل يف تفسري هذه اجلملة والعلم لكليهام،

َكَة  ،َعىَل َداُوَد َوُسَلْياَمنَ  ِذْكُر نَِعِم اهللَّ  املَْْقُصود» قال: اًل النِّْعَمَة املُْْشََتَ َفَذَكَر َأوَّ

َكُة َفِهَي  ،ِمنُْهاَم ِمَن النَِّعمِ  َبْينَُهاَم، ُثمَّ َذَكَر َما خَيَْتص  بِِه ُكلَّ َواِحدٍ  ا النِّْعَمُة املُْْشََتَ َأمَّ

ُة املَْْذُكوَرةُ  ُة احْلُُكوَمِة، َوَوْجُه النِّْعَمِة  ،اْلِقصَّ نَُهاَم  فِيَها َأنَّ اهللَّ َوِهَي ِقصَّ بِاْلِعْلِم َزيَّ

ْفَضُل اْلَكاَماَلِت َوَأْعَظُمَها، َوَذلَِك أِلَنَّ اهللَّ ُثمَّ يِف َهَذا َتنْبِيٌه َعىَل َأنَّ اْلِعْلَم أَ ...َواْلَفْهمِ 

  يِح رْيِ َوالرِّ َباِل َوالطَّ
َم ِذْكَرُه َهاُهنَا َعىَل َساِئِر النَِّعِم اجْلَِليَلِة ِمْثَل َتْسِخرِي اجْلِ َقدَّ

نِّ  ًما َعىَل َأْمَثاِل َهِذِه اأْلَْشيَ  ،َواجْلِ َهاَوإَِذا َكاَن اْلِعْلُم ُمَقدَّ  َفاَم َظن َك بَِغرْيِ
ِ
« اء

(2)
. 

                                       
 .178خلق املسلم، حممد الغزايل، ( 1)

 .22/163، فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب( 2)
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ۉ  ې  ې  ې  ﴿ :قال  ،أكرم هبا قوماً ومنحة  ،اهلل  من ةالعلم منَّ  ًا:نيثا

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  وئ 

 .]164آل عمران: [﴾ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ    

يهم رسوال منهم يبلغهم تقرير لنعمة اهلل وفضله عىل املؤمنني ببعثه إل»في اآلية ف

ويعلمهم كتاب  ،ويطهر نفوسهم من اخلبائث النفسية والفكرية واجلاهلية ،آياته

« ويبرصهم بحكمته بعد أن كانوا قبله يف ضالل شديد ،اهلل
(1). 

ٿ   ٿ  ﴿   قال ،املالئكةوالعلامء  وشهادة ،اهلل شهادة مجع القرآن بني: ثالثاً 

 ﴾ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ  ڦڦ

 يِف "وهو ترشيف وتعظيم ظاهر، ]18آل عمران:[
ِ
َوَهِذِه ُخُصوِصيٌَّة َعظِيَمٌة لِْلُعَلاَمء

« َهَذا املََْقامِ 
(2). 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې    ﴿ : اخلشية: قال سبيلالعلم   ًا:رابع

العلامء، أحد ك -سوى األنبياء- فلن يقدر اهلل حق قدره ،] 28:فاطر[ ﴾ې   ى

خياف اهلل بالغيب أهل العلم، فهم الذين يتأملون يف هذا االختالف بني » ألنه إنام

املخلوقات، ويدركون عظمة الصانع، وقدرته عىل صنع ما يشاء، وفعل ما يريد، 

فمن كان أعلم باهلل، كان أخشى له، ومن مل خيش اهلل فليس بعامل، فالعلم رأس 

« اخلشية وسببها
(3)

. 

بل ، ية يشري رصاحة إىل أن العلامء ليس هم علامء الرشيعة فحسبوسياق اآل

علامء الكون واحلياة بالدرجة األوىل؛ ألهنم كلَّام  أن هؤالء العلامء، هم ليؤكد عىل

ازدادوا صلة والتصاقًا بكتاب اهلل املسطور  ،املنظور اهلل كتابا يف نظروا وتعمقو

                                       
 .7/262،  حممد عزت دروزة ،التفسري احلديث( 1)

 .2/24، بن كثري، اتفسري القرآن العظيم( 2)

 .2132، وهبة الزحييل، التفسري الوسيط للزحييل( 3)
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ممَّا يثري يف قلوهبم نوازع  ،قدرته و اهلل تبنيَّ َلم دقَّة صنعو ،)القرآن الكريم(

 .اخلوف والرهبة، من عظمة اخلالق فيام خلق

 ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ : العلم أساس القوة ومجاع اخلري، قال خامسًا:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀپ  پ  پ  پٻ

 إىل أن قال: ،] 30البقرة:[ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ودفع دوالب  األرض ةعامرمعلوم أن و ،]31قرة:الب[ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴿

باتباع ال يكون إالَّ عن علٍم راسخ و عبء هائل ال يطيق القيام به اجلهلة، ،حضارهتا

يف شتى امليادين  علومال نتائج الوصول إىلأدوات العلم وأبواب املعرفة، و

ألساليب اواستثامر  ،االقتصاد والتجارة وطرق تنميتها وسبل ،الصناعة والزراعةك

فمثل ذلك ، وحرمتهاعن حياض األمة  ذودوال ،العرصية احلديثة يف خدمة اإلسالم

إن حاجة الشعوب املسلمة إىل العلم و ورفعتها،األمم يعّد خطوة اوىل يف تقدم 

ومعارف أخرى كعلم احلاسب،  بالرضورة حاجتها لعلومي ـقتضي تـرعـالش

 .وعلم صناعة األسلحة وغريها ،والطب

ولو  ،وال ينفرد به جيل بعينه ،لعلم ليس له وطن خاصأن ا» -أيضاً -ومعلوم 

لوجدنا منابع العلم  ،عمت العامل قديام وحديثا يمصادر املعرفة الت يف نقلنا البرص

وكم من أمة  ،وال حيتكرها قطر ،أفق ال حتتبس يف ،الفضاء سيارة يفكالسحب ال

وقد كانت  !هرة احلاذقنيجهال نسلوا امل وكم من أسالف !عاملة أعقبت جهاال

اآلن هتيمن  يهو ،شيئا قبل بضعة قرون تغص بالصم البكم الذين ال يعون (أوربا)

لنيل العلم  واملسلم مكلف بارتياد املواطن القصية ،عىل وراث احلضارات القديمة

« بلد يومن أ ،يد يمن أ
(1). 

                                       
 .184، حممد الغزايل خلق املسلم،( 1)
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ڑ   ﴿ : قالوتوافره رضورة يف كل وظيفة،  ،العلم صفة اصطفاءسادسًا: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڳڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ    ہڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۆ  ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .]247البقرة:[ ﴾ۈ  ۈ  

، ال يستغنى عنه يف مهنة أو وظيفة، لذا نرى ذو أمهيةالعلم صفة أصيلة وخلق ف

السابقة عىل ما ينبغي أن يتحىل به القائد الناجح، بأن وهبه اهلل  القرآن ينبه يف اآلية

 ومن نفيس تعليق ابن كي يسوس شعبه ويقود جيشه،  ؛العلم الذي حيتاجه

ِة »: هنا قوله عاشور َفاِت املُْْحَتاَج إَِلْيَها يِف ِسَياَسِة َأْمِر اأْلُمَّ َفَأْعَلَمُهْم َنبِيُئُهْم َأنَّ الصِّ

ِة، اَل ِسيَّاَم يِف َتْرِجُع إىَِل  ََصالِِح اأْلُمَّ
ْأِي هَيَْتِدي ملِ ُه بِالرَّ ِة اْلَبَدِن أِلَنَّ ْأِي َوُقوَّ  َأَصاَلِة الرَّ

ِة َيْسَتطِيُع  وَرى َوبِاْلُقوَّ ِر ااِلْستَِشاَرِة َأْو ِعنَْد ِخاَلِف َأْهِل الش  َوْقِت املََْضاِئِق، َوِعنَْد َتَعذ 

َم النَّبِيُء يِف َكاَلِمِه ، اتِِه َثَباُت ُنُفوِس اجْلَْيشِ ِقِع اْلِقَتاِل َفَيُكوُن بَِثبَ الثََّباَت يِف َمَوا َوَقدَّ

ِة أِلَنَّ َوْقَعُه َأْعَظُم، َقاَل َأُبو الطَّيِِّب:  اْلِعْلَم َعىَل اْلُقوَّ

ــــْجَعانِ  ــــَجاَعِة الش  ــــَل َش ْأُي َقْب ــــرَّ  ال

 

ـــ  ـــل  الثَّ ـــَي املََْح ٌل َوِه ـــَو َأوَّ « ايِن ُه
(1)

 

ةِ   « َفاْلِعْلُم املَُْراُد ُهنَا، ُهَو ِعْلُم َتْدبرِِي احْلَْرِب َوِسَياَسِة اأْلُمَّ
(2)

. 

يف األعامل والقيام بإنجاز املهامت،  تهد التاريخ عىل مكانة العلم وأمهيشه لقد

فاق املسلمون غريهم قرونا وعقودًا من الزمان حني سمت عندهم مكانة  فقد

 .وا يف طلبه وأكرموا أهلهوأخلص  العلم

ومجلة القول: إن العلم يعد  أحد شطري القوة الوظيفية، وهي القوة التخصصية 

                                       
هناية انظر:  345البيت للمتنبي يف مطلع قصيدة يمدح هبا سيف الدولة عند منرصفه من بالد الروم سنة ( 1)

 .6/73، النويري ،األرب يف فنون األدب

 .2/149، البن عاشور، التحرير والتنوير( 2)
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، هيف ختصص اكنتمم الوظيفي، فتجعلهالعامل  افظ عىل مستوىأو العلمية، التي حت

 أسلوبه. وجتديد ذاته لتطوير ا، ومتابعهوإمكانات هقدراتلستغال م

 :المهنة األساسية في المنظور القرآنيالمطلب الثاني: أطر أخالق 
 :الفرع األول: القوة واألمانة

تنطوي جوانب الشخصية املثالية للعامل الناجح يف نظر القرآن الكريم عىل 

لسان  عاملني رضوريني ينبغي توافرمها فيمن يوكل إليه عمل، ورد ذكرمها عىل

ہ  ھ ﴿ بعد أن أوى إىل مدين بقوَلا:بنت الرجل الصالح تصف موسى

 .] 26القصص: [ ﴾ھ  ھھ  ے ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  

ومن خالل هذه اآلية تتجىل عنارص أخالقية مهمة يف جمال العمل والوظيفة  

 يمكن إمجاَلا يف اآليت:

ينظر القرآن الكريم إىل أحقية العامل املؤهل يف العمل، ويقدمه عىل غريه   -

إن »ربة واملواصفات، قال السعدي: األقل منه تأهياًل، كل ذلك عىل أساس من اخل

موسى أوىل من استؤجر، فإنه مجع القوة واألمانة، وخري أجري استؤجر من مجعهام، 

 « أي: القوة والقدرة عىل ما استؤجر عليه، واألمانة فيه بعدم اخليانة
(1). 

وهو بذلك يؤصل للعمل املؤسيس، ويكافح الفساد بأشكاله وصنوفه مجيعها، 

ينبغي اعتبارمها يف كل من يتوىل لإلنسان عمال »وة واألمانة، ألنه وفق ضوابط الق

بإجارة أو غريها، فإن اخللل ال يكون إال بفقدمها أو فقد إحدامها، وأما باجتامعهام، 

«فإن العمل يتم ويكمل
(2)

. 

وينظر القرآن الكريم إىل أخالق األعامل األساسية من زاوية شمولية، فحني   -

نة يف عمل ما، فإنه يصدق عىل أعامل كثرية، ألن هذين يشَتط القوة واألما

                                       
 .1/614، بد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعديتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ع( 1)

 1/614املرجع السابق ( 2)
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هبام متام األعامل كلها، فكل عمل من الواليات أو من اخلدمات أو من »الوصفني 

الصناعات، أو من األعامل التي القصد منها احلفظ واملراقبة عىل العامل واألعامل 

أحوال األعامل، إذا مجع اإلنسان الوصفني، أن يكون قويا عىل ذلك العمل بحسب 

وأن يكون مؤمتنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، واخللل والنقص 

«سببه اإلخالل هبام أو بأحدمها
(1). 

وال يقف توافر ذلك عند احلرف والصناعات املشهورة، بل شمل الفنون   -

 والعلوم املستحدثة، واألعامل اخلاصة، وقد أفاد املسلمون منه يف علم احلديث

ما تتكرر مصطلحات  ي انفرد به املسلمون دون ما سواهم من العاملني، فكثرياً الذ

، ومها يساويان القوة واألمانة يف أي الضبط والعدالةتقويم الشخصية املسلمة مثل: 

 عمل يقوم به املسلم.

من هنا فإن القرآن الكريم هيدف إىل تعميق شعور العامل باملسئولية الذاتية أمام 

بل إن ًء، وال يعني ذلك جمافاة زينة الدنيا واالمتناع عنها بالكلية، ابتدا اهلل 

 نصيب املسلم من الدنيا قد رعاه القرآن الكريم وحافظ عليه.

فاحلرص عىل أداء العمل والتفاين فيه، أثر طبيعي لبناء الثقة يف نفس العامل، 

م، وجعله أصاًل ، وهو ما أكده القرآن الكريوتربيته عىل االحتساب ومراقبة اهلل 

 وقاعدة انطالق للرشوع يف األعامل.

أعباء قيام الليل، وعلل  به اقتدى ومن × رسوله عن اهلل خفف لذا فقد

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ﴿ :ذلك بأال يقعدهم هذا القيام عن طلب الرزق هنارًا، قال 

ڍ     ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ

 . ]20املزمل[ ﴾ڑ ڈ  ژ  ژ    ڈڌ  ڌ  ڎ    ڎ

                                       
 .1/129 ،تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن، عبد الرمحن بن نارص  بن محد آل سعدي( 1)
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َيْطُلُبوَن ِمْن ِرْزِق اهللَِّ َما حَيَْتاُجوَن  ،ُيَسافُِروَن فِيَها لِلتَِّجاَرِة َواأْلَْرَباِح » معناها: 

ْيلِ  «إَِلْيِه يِف َمَعاِشِهْم، َفاَل ُيطِيُقوَن ِقَياَم اللَّ
(1).  

اإلفادة،  جاء التعبري القرآين املعجز ليفيد معنًى غاية يف الدقة، وهناية يف -

سواء عىل مستوى الصنعة النحوية البحتة، أم عىل مستوى فنون البيان والبالغة، 

َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت ُمْسنًَدا إَِلْيِه بَِجْعِلِه اْساًم؛  »ووجوه اللفظ والفصاحة، ألنه جعل 

ِة َجْعِل اْلَقِوي  اأْلَ  ا َمَع ِصحَّ اَُم وَجْعَل )اْلَقِوي  اأْلَِمنُي( َخرَبً ِمنُي ُهَو املُْْسنََد إَِلْيِه، َفإهِنَّ

 ، ُمَتَساِوَياِن يِف املَْْعِرَفِة ِمْن َحْيُث إِنَّ املَُْراَد بِالتَّْعِريِف يِف املَْْوُصوِل املَُْضاِف إَِلْيِه َخرْيَ

ِم ُهنَا اْلُعُموُم يِف ِكَليِْهاَم، َفُأوثَِر بِالتَّْقِديمِ  ِف بِالالَّ يِف ُجْزَأِي اجْلُْمَلِة َما ُهَو َأَهم   َويِف املَُْعرَّ

َوَأْوىَل بِاْلِعنَاَيِة َوُهَو َخرْيُ َأِجرٍي، أِلَنَّ اجْلُْمَلَة ِسيَقْت َمَساَق التَّْعِليِل جِلُْمَلِة اْسَتْأِجْرُه، 

بً  اِمِع َأَشد  َتَرق   ا حِلَالِِه.َفَوْصُف اأْلَِجرِي َأَهم  يِف َمَقاِم َتْعِليِلَها، َوَنْفُس السَّ

َث َعنُْه مِمَّْن  ٍ ُيْؤِذُن بَِأنَّ املَُْتَحدَّ يُء َهَذا اْلُعُموِم َعِقَب احْلَِديِث َعْن َشْخٍص ُمَعنيَّ
َوجَمِ

َيْشَمُلُه َذلَِك اْلُعُموُم، َفَكاَن َذلَِك ُمَصاِدًفا املََْحزَّ ِمَن اْلَباَلَغِة إِْذ َصاَر إِْثَباُت اأْلََماَنِة 

ِث َعنُْه َواْلُقوَّ  َفَتْقِديُر َمْعنَى اْلَكاَلِم: اْسَتْأِجْرُه َفُهَو  ،إِْثَباًتا لِْلُحْكِم بَِدلِيلٍ ِة َِلََذا املَُْتَحدَّ

َقِويٌّ َأِمنٌي، َوإِنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجَر ُمْسَتْأِجٌر اْلَقِوي  اأْلَِمنُي، َفَكاَنِت اجْلُْمَلُة ُمْشَتِمَلًة 

، َوبَِذلَِك َعىَل ُخُصوِصيَّ  ، َوَعىَل إجَِياِز احْلَْذِف، َوَعىَل امْلَْذَهِب اْلَكاَلِميِّ ِة َتْقِديِم اأْلََهمِّ

ْعَجازِ  « اْسَتْوَفْت َغاَيَة ُمْقَتََض احْلَاِل، َفَكاَنْت َبالَِغًة َحدَّ اإْلِ
(2). 

كالم »فهو تعبري جامع لكل معاين املدح واحلكمة كام ذكر الزخمرشي حني قال:  

حكيم جامع ال يزاد عليه، ألنه إذا اجتمعت هاتان اخلصلتان، أعنى الكفاية 

« واألمانة يف القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك
(3)

. 

                                       
 .5/386 ،فتح القدير، الشوكاين( 1)

 .20/106، بن عاشورا ،التحرير والتنوير( 2)

 .3/403الكشاف، الزخمرشي ( 3)
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 ،لدى متتبع َلا خالق املهنة األساسية يف املنظور القرآينألطر وقد تتسع هذه األ

 إال -هنا-دراسة ام قدمته الف وحالفه اَلمة والنشاط، واملكان، فسح له املجال

 من القالدة ما أحاط بالعنق. حسبكإشارة ومثاًل ليس إال، و

 :: الحفظ والعلمنيالثا الفرع 
فيام يتعلق باحلفظ العلم ما  أطر أخالق املهنة األساسية يف املنظور القرآينومن   

 ييل:

ف جاء التعبري احلكيم معجزًا يف بيانه وبالغته، وحكمه وحكمته، فقد َعلََّل يوس

  ِاملُِْفيُد َتْعِليَل َما َقْبَلَها » .]55يوسف:[﴾ چچچ ﴿:َطَلَبُه َذلَِك بَِقْولِه

ا يِف  ُه اتََّصَف بِِصَفَتنْيِ َيْعُْسُ ُحُصوُل إِْحَدامُهَ ُه َعِلَم َأنَّ ( يِف َصْدِر اجْلُْمَلِة، َفإِنَّ لُِوُقوِع )إِنَّ

ْفُظ ملَِ  ا: احْلِ ُه، لَِيْعَلَم املَِْلُك َأنَّ النَّاس بله ِكْلَتْيِهاَم، َومُهَ ا َيِليِه، َواْلِعْلُم بَِتْدبرِِي َما َيَتَوالَّ

ُه  ُه َحِقيٌق هِباَِم؛ أِلَنَّ ُهاَم َوَأْهَلُهاَم، َوَأنَّ اُه َقْد َصاَدَفا حَمَلَّ ُمتَِّصٌف باَِم َمَكاَنَتُه َلَدْيِه، َواْئتاَِمَنُه إِيَّ

ِق لِْلَمَكاَنِة، َيِفي بَِواِجبِِهاَم، َوَذلَِك ِص  ِق لاِِلْئتاَِمِن، َوِصَفُة اْلِعْلِم املَُْحقِّ ْفِظ املَُْحقِّ َفُة احْلِ

ْسَبةِ  َباِعِه، َوَهَذا ِمْن َقبِيِل احْلِ « َويِف َهَذا َتْعِريٌف بَِفْضِلِه لَِيْهَتِدَي النَّاُس إىَِل اتِّ
(1). 

وريني ملن وقد مجع القرآن الكريم بني خلقي احلفظ والعلم كوصفني رض -

يتوىل املهام اجلسام، واملسئوليات العظام، وهبام يقي األجري نفسه مهالك العمل 

« صفتان تعم وجوه التثقيف واحليطة ال خلل معهام لعامل»والوظيفة، فهام 
(2). 

مل ينعت نفسه بسوامها، فلم  وملكانة هذين اخللقني فإن نبي اهلل يوسف 

ى حسيب كريم، وإن كان كذلك، ومل يقل يقل اجعلنى عىل خزائن األرض ألن»

إنى مجيل مليح ... وإنام قال إيِنِّ َحِفيٌظ َعِليٌم، فسأَلا باحلفظ والعلم ال بالنسب 

«واجلامل
(3). 

                                       
 .13/9ابن عاشورالتحرير والتنوير ( 1)

  .3/256 ،بن عطيةااملحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ( 2)

 .7/381التفسري الوسيط للقرآن الكريم، حممد سيد طنطاوي،( 3)
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ويف سياق اآلية دعوة قرآنية لألخذ بفقه املوازنات -
(1)

يف حال وجد الداعية  

ڄ   ڄ  ﴿ :عندما قال جماالً لنفع دنيوي ال يصدم بمقصد ديني، فيوسف 

 الوالية، عىل مل يقع ذلك منه حرصاً ،]55يوسف:[ ﴾چڃ   ڃ ڃڃ  چ  چ 

الكفاية واألمانة واحلفظ، تفضل عىل اجلميع بوإنام هو رغبة يف النفع العام، وقد 

كام أفاد ذلك ثلة من املفْسين، وهو بعض  ومعاشهم الناس أحوالفقصده إصالح 

 .ما أشاروا إليه يف الفقرات التالية

مل التعبري القرآين حينام قرن بني احلفظ والعلم عىل فوائد وحكم تعم اشت -

تِي »كل خري، وتشمل كل نفع، ومن أوجه الشمول أنه  َحِفيٌظ بَِجِميِع اْلُوُجوِه الَّ

َف املَْاُل  تِي َتْصُلُح أِلَْن ُيرْصَ َهاِت الَّ ْخِل َواملَْاِل، َعِليٌم بِاجْلِ ِصيُل الدَّ  ِمنَْها ُيْمِكُن حَتْ

إَِلْيَها، َوُيَقاُل: َحِفيٌظ بَِجِميِع َمَصالِِح النَّاِس، َعِليٌم بِِجَهاِت َحاَجاهِتِْم، َأْو ُيَقاُل: 

َحِفيٌظ لُِوُجوِه َأَياِديَك َوَكَرِمَك، َعِليٌم بُِوُجوِب ُمَقاَبَلتَِها بِالطَّاَعِة َواخْلُُضوِع، َوَهَذا 

« باب واسع يمكن تكثريه ملن أراده
 (2). 

هذه »هذا قد اشتمل عىل أحكام بينة، إذ ُتعد    أن طلب يوسف كام -

ُه اَل  ِة إَِذا َعِلَم َأنَّ  َنْفَسُه لِِواَلَيِة َعَمٍل ِمْن ُأُموِر اأْلُمَّ
ِ
اآْلَيُة َأْصٌل لُِوُجوِب َعْرِض املَْْرء

ةً  ِة، َوَخاصَّ ُه؛ أِلَنَّ َذلَِك ِمَن الن ْصِح لأِْلُمَّ إَِذا مَلْ َيُكْن مِمَّْن ُيتََّهُم َعىَل إِيثَار  َيْصُلُح َلُه َغرْيُ

ِة. َوَقْد َعِلَم ُيوُسُف  ُه َأْفَضُل النَّاِس ُهنَالَِك أِلَنَُّه  َمنَْفَعة َنفسه َعىَل َمْصَلَحِة اأْلُمَّ َأنَّ

« َكاَن املُْْؤِمَن اْلَوِحيَد يِف َذلَِك اْلُقْطرِ 
(3). 

ال بأس أن »ه اآلية، قال السعدي: وقد ذكر املفْسون طرفًا من فوائد هذ -

خيرب اإلنسان عام يف نفسه من صفات الكامل من علم أو عمل، إذا كان يف ذلك 

                                       
تأخري( املوازنة تعني: )املفاضلة بني املصالح واملفاسد املتعارضة لتقديم أو تأخري األوىل بالتقديم أو ال( 1)

 ، عبد اهلل الكاميل.49انظر: )تأصيل فقه املوازنات( ص

 .18/474 ،مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي( 2)

 .13/9ابن عاشور، ، التحرير والتنوير ( 3)
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ڄ   ڄ   ﴿ مصلحة، ومل يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب، لقول يوسف:

وكذلك ال تذم الوالية، إذا كان ]  55يوسف:[ ﴾ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ 

يقدر عليه من حقوق اهلل وحقوق عباده، وأنه ال بأس بطلبها،  املتويل فيها يقوم بام

إذا كان أعظم كفاءة من غريه، وإنام الذي يذم، إذا مل يكن فيه كفاية، أو كان موجودا 

غريه مثله، أو أعىل منه، أو مل يرد هبا إقامة أمر اهلل، فبهذه األمور، ينهى عن طلبها، 

« والتعرض َلا
(1)

. 

كريم أسلوبًا فريدًا يف إدارة األزمات االقتصادية، يعرض لنا القرآن ال -

ومواجهة موجات املجاعة، يعتمد هذا األسلوب عىل خصائص نادرة سطرهتا هذه 

فاحلفظ ] 55يوسف: [ ﴾ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ﴿ اآلية:

والعلم وسيلتان ناجعتان يف إدارة املوارد، ويف حل املشكالت االقتصادية، مقّدمان 

بتفسري الرؤيا أطلعه  فِعْلم يوسَف  ،ىل كل قيمة سواء أكانت مادية أم معنويةع

أن مرص قادمة عىل جماعة.. واستطاع يوسف بحكمته أن ينجي مرص من » عىل

املجاعة، وأن يّدخر القمح يف سنابلها، والذرة يف كيزاهنا، وأن يدير التموين 

اعت أن تساعد نفسها، وأن متد واألموال، وأن حيفظ ملرص مكانتها وفضلها فاستط

« يد العون ملا حوَلا من البالد
(2)

. 

ىل كالم مليٍح البن ومن لطائف التفسري يف هذه اجلملة ما عقب به ابن عاشور ع

يََّة بَِمَقاِم ُيوُسَف »بقوله:  -رمحهام اهلل تعاىل-عطية املفْس
َهَذا َوَشبََّه اْبُن َعطِ

َر يِف ُدُخولِ  َمَقاَم َأيِب َبْكرٍ  اَلَفِة َمَع هَنِْيِه املُْْسَتِشرَي َلُه ِمَن اأْلَْنَصاِر ِمْن َأْن َيَتَأمَّ
ِه يِف اخْلِ

يٌق  ا ِصدِّ . ُقْلُت: َوُهَو َتْشبِيٌه َرِشيٌق، إِْذ ِكاَلمُهَ
َعىَل اْثننَْيِ

(3)
. 

                                       
 .1/407 ،لسعديلتيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ( 1)

 .4/124جعفر رشف الدين،  ،املوسوعة القرآنية، خصائص السور( 2)

 .13/9، البن عاشور، التحرير والتنوير( 3)
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 وقد أسهبت قلياًل يف بيان أقوال أهل التفسري حول طلب نبي اهلل يوسف

ًا، فيلبس عليه الشيطان، فيضل وهو قياس صاحب عقل يقحملئال  وتزكيته لنفسه،

 حيسب أنه حيسن صنعًا.

ومهام يكن من أمر، فإن ختلق العامل بأخالق القرآن الكريم السابقة، يعّد 

رضورة اجتامعية، وفريضة رشعية، ال يمكن االستغناء عنها لبني البرش، إذ يف هذه 

 األخالق صالحهم وسعادهتم.
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 اخلامتة

بعد هذا التطواف الشيق يف ثنايا هدايات كتاب اهلل املرشق، وحضارة تارخينا 

، حيسن بنا أن نعرج عىل بعض نتائج الدراسة بالرقي ورفعة اإلنسان احلافل

 :بام ييلوتوصياهتا 

 أوال: النتائج:
 إليه نظرَة احَِتام  للعمل يف نظر القرآن الكريم مكانٌة رفيعة؛ حيث ينظر

وتكريم وإجالل، ومظهر ذلك واضح من خالل الضوابط األخالقية الكثرية التي 

اقَتنت بالعمل من وفاء للعهد وأمانة وقوة وحفظ وعلم وصرب وغريها مما ينبو 

 .إحصائهااملقام عن حرصها و

  أخالق القرآن الكريم رضورة برشية، وفريضة رشعية، وليست ترفًا

وحًا به، فإما األخالق أو الدمار، لذا فإن األخالق تعد  يف املنظور وخيارًا مسم

، القرآين دينًا، يثاب فاعلها، ويعاقب تاركها، إذ  متثل ركيزة مهمة من شعب اإليامن

وآثارها تشمل الدنيا واآلخرة، فال خيفى ما ملتحيل  هدف ومطلب رضوري، وهي

وأما يف اآلخرة، فيكفي أهنا األخالق يف الدنيا من قبول وحسن سمت وعرشة، 

 أثقل يشء يف امليزان يأيت به عامل، وكفى به من فضل. 

  يدعو القرآن الكريم إىل العمل املؤسيس، ويكافح الفساد بأشكاله وصنوفه

، لذا فهو يميل إىل أحقية العامل املؤهل يف العمل، يةاألخالق همجيعها، وفق ضوابط

كل ذلك عىل أساس من اخلربة واملواصفات  ويقدمه عىل غريه األقل منه تأهياًل،

 األخالقية. 

  ينظر القرآن الكريم إىل أخالق األعامل األساسية من زاوية شمولية، فحني

يشَتط القوة واألمانة يف عمل ما، فإنه يصدق عىل أعامل كثرية، ألن هذين 

الوصفني هبام متام األعامل كلها، فكل عمل من الواليات أو اخلدمات أو 
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قصد منها احلفظ واملراقبة عىل العامل يمن األعامل التي  حتى اعات، أوالصن

واألعامل إذا مجع اإلنسان الوصفني، أن يكون قويا عىل ذلك العمل بحسب أحوال 

األعامل، وأن يكون مؤمتنا عليه، تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، واخللل 

فظ والعلم وسائر أمهات والنقص سببه اإلخالل هبام أو بأحدمها، وقل عن احل

 مثل ذلك. أشارت إليها آيات الذكر احلكيماألخالق التي 

 متعلقات العمل، وجيعلها عملية منظمة مفصلة،  القرآن الكريم يفصل

رضورة هتم  يقًا، ويعّدهدق اً حتديد ةة وأجرلعمل وما يتعلق به من مدَّ نوعيَّة افيحدد 

من أثٍر بالٍِغ يف قْطع دابر اخلالف ملا لذلك ، العامل وصاحب العمل عىل السواء

مع والد املرأتني يف  وهو ما يستشف من قصة موسى والنِّزاع بني الطرفني،

 مدين.

  ن األخالق والقيم هي املَُوّجه لسلوك اإلنسان أتقوم النظرية القرآنية عىل

أو  ونشاطاته، والعمل مرتبٌط هبا ارتباًطا وثيًقا، فالقيم عامل فاعل يف نجاح الفرد

 إخفاقه.

 ن من أهم ما يميز النظرية القرآنية يف إدارة األزمات هو تفعيل مفهوم إ

الرقابة الذاتية وتقوية الضمري يف حس املوظف والعامل، وهو ما يعكس صورة 

 فاضلة للقيم األخالقية يف واقع احلياة.

  ،تقوم أخالق املهنة يف املنظور القرآين عىل أربعة أسس، هي: القوة

ة، واحلفظ، والعلم، وال يتصور انعدامها يف موظف بالكلية، فهي أهم واألمان

 أدوات النجاح والتميز يف منظومة العمل.

 التوصيات ثانياً: 
  إن لدى أمة القرآن حضارة أخالقية عظيمة، حتتاج إىل من يستكشف

جوانبها وكنوزها، للخروج بمستقبل األجيال من نفق النظرية والتخطيط، إىل 
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 ل والتطبيق.فضاء العم

  ينبغي اإلفادة من التوجيهات القرآنية الداعية إىل حّل مشكالت األعامل

بمواجهة األزمات ومكافحة الفساد  املعارصة، وتطوير املعايري املحاسبية اخلاصة

 االقتصادي بجميع صنوفه.

 أن  ،يتوجب عىل الباحثني وأهل العلم املتخصصني بالقرآن وعلومه

رشوع احلضاري األخالقي القرآين، ودعوة اجلامهري حلمله؛ يتقدموا خطوة باسم امل

 من أجل ضامن السعادة للعامل بأكمله، وحتقيق األمن والرخاء لإلنسانية بأرسها.

أن يكتب لعميل هذا القبول،  ؛ويف اخلتام أتوجه إىل باسط األرض ورافع السامء

 إنه عفو غفور. ،وأن يغفر يل الزالت واَلفوات
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مة للكتاب، الطبعة: حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اَليئة املرصية العا هـ(،911

 م.1974هـ/1394

 :، عزيز بن فرحان العنزي، مكتبة الفرقان يأحكام الحرفة وآثارها في الفقه اإلسالم -2

 .م2003 – 1عجامن،  ط  –اإلمارات العربية املتحدة 

هـ( ، دار 505، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس )املتوىف: إحياء علوم الدين -3

 بريوت. –املعرفة 

حافظ للنرش ، سعيد بن نارص الغامدي، دار أخالق المهنة أصالة إسالمية ورؤية عصرية -4

 هـ.1434 -4جدة، ط  –

، هناد حممد العوامرة، رسالة علمية، أخالق المهنة في السنة النبوية دراسة موضوعية -5

 . 2006اجلامعة األردنية، 

فهد سعود  ،أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية  -6

 .1993، 2ط مؤسسة الرسالة: بريوت ،العثيمني 

مؤسسة الرسالة، الطبعة: التاسعة بريوت:  ، عبد الكريم زيدان،أصول الدعوة -7

 م.2001- هـ1421

 م.2000هـ /1321دار ابن حزم، سنة ، 1، عبد اهلل الكاميل، طالموازناتتأصيل فقه   -8

« جيدحترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب امل» التحرير والتنوير -9

هـ( ، 1393حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس )املتوىف : 

 هـ.984تونس، سنة النرش:  :الدار التونسية للنرش

هـ( حتقيق: 816، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين )املتوىف: التعريفات -10

لبنان، الطبعة:  -ريوت لنارش، دار الكتب العلمية بمجاعة من العلامء بإرشاف ا
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 م.1983-هـ 1403  ،األوىل

الطبعة: ، القاهرة –دار إحياء الكتب العربية  ،دروزة حممد عزت ،التفسير الحديث -11

 .هـ1383

هـ(، مطابع 1418،  حممد متويل الشعراوي )املتوىف: الخواطر –تفسير الشعراوي  -12

 أخبار اليوم.

ريش البرصي ثم ء إسامعيل بن عمر بن كثري الق، أبو الفداتفسير القرآن العظيم -13

  حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع،هـ(774الدمشقي )املتوىف:

 م.1999 -هـ 1420 ،الطبعة: الثانية

، وهبة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج -14

 هـ.1418لثانية ، دمشق، الطبعة: ا: املعارص

 .ـه1422 :ةطبع، دمشق – دار الفكر، وهبة بن مصطفى الزحيىل ،التفسير الوسيط -15

دار هنضة مرص للطباعة والنرش ، ، حممد سيد طنطاويالوسيط للقرآن الكريم التفسير -16

 م.1998يناير  ،القاهرة، الطبعة: األوىل :والتوزيع، الفجالة

هـ(، دار الغرب 1414، حممد املكي النارصي )املتوىف: رالتيسير في أحاديث التفسي -17

 م.1985 -ـ ه1405لبنان، الطبعة: األوىل،  :اإلسالمي، بريوت

رمحن بن نارص بن عبد اهلل ، عبد التيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان-18

 حتقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، هـ(،1376)املتوىف: السعدي

 م. 2000-هـ 1420: األوىل  الطبعة

، أبو عبد اهلل، عبد الرمحن بن نارص بن تيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن -19

هـ( وزارة الشئون اإلسالمية 1376عبد اهلل بن نارص بن محد آل سعدي )املتوىف: 

  هـ.1422،عربية السعودية، الطبعة: األوىلاململكة ال ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد

صحيح  ،وسننه وأيامه × الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل -20
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حتقيق: حممد زهري بن  البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي،

نارص النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد 

 هـ.1422الباقي( الطبعة: األوىل، 

 مرص، الطبعة األوىل. -، حممد الغزايل، دار النهضة خلق المسلم -21

، أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو سنن أبي داود -22 

ِجْستاين )املتوىف:  د كاِمل قره  -هـ( ، حتقيق: شَعيب األرنؤوط275األزدي السِّ حمَمَّ

 م.2009 -هـ 1430الطبعة: األوىللة العاملية، بليل، دار الرسا

، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين، النسائي )املتوىف: السنن الكبرى -23

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شلبي، أرشف عليه: شعيب  ،هـ(303

بريوت، : األرناؤوط، قدم له: عبد اهلل بن عبد املحسن الَتكي، مؤسسة الرسالة

 م. 2001 -هـ  1421األوىل، الطبعة: 

، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد السياسة الشرعية -24

 ،هـ(728اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي )املتوىف: 

عودية، اململكة العربية الس: وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 هـ.1418الطبعة: األوىل، 

، هـ(1250)املتوىف:  ، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمنيفتح القدير -25

 هـ. 1414 ،دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل -دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 

وىف: آبادى )املت ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزالقاموس المحيط -26

بإرشاف: حممد نعيم  هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الَتاث يف مؤسسة الرسالة،817

لبنان، الطبعة:  :العرقُسويس، مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت

 م. 2005 -هـ 1426الثامنة، 

، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمرشي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -27
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 هـ.1407 -بريوت، الطبعة: الثالثة : هـ(، دار الكتاب العريب538هلل )املتوىف: جار ا

بريوت،  :دار صادر ،، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصيلسان العرب -28

 الطبعة األوىل.

، عاطف حممد عبد املعز الفيومي، مكتبة أوالد مجاالت الدعوة في القرآن وأصولها -29

 م.2006- ـه1427 ،1زة، ط اَلرم اجلي: الشيخ

، املؤلف: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -30

هـ( ،املحقق: عبد 542عبد الرمحن بن متام بن عطية األندليس املحاريب )املتوىف: 

 -بريوت، الطبعة: األوىل  :السالم عبد الشايف حممد، النارش: دار الكتب العلمية

 .هـ1422

، أبو احلسن عيل بن إسامعيل بن سيده املريس ]ت: المحكم والمحيط األعظم -31

  األوىل، الطبعة: بريوت، :هـ[، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية458

 م. 2000 -هـ  1421

بريوت، : ، يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالةمشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم -32

 .ـه1406

 :وآخرون، مكتبة العبيكان ، حممد عبداهلل الربعيمعجم المصطلحات اإلدارية -33

  .هـ1414الرياض، الطبعة األوىل

، أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب مفاتيح الغيب -34

، بريوت :هـ( النارش: دار إحياء الَتاث العريب606 )املتوىف: بفخر الدين الرازي

 .ـه1420:الطبعة: الثالثة

احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب املؤلف/ ،مفردات ألفاظ القرآن -35

 دمشق. :األصفهاين أبو القاسم، دار النرش دار القلم

حتقيق: عبد العزيز  ، خصائص السور املؤلف: جعفر رشف الدين،الموسوعة القرآنية -36
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 ،بريوت الطبعة: األوىل :بني املذاهب اإلسالميةبن عثامن التوجيري، دار التقريب 

 .هـ1420

دار  ،شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النويري ،نهاية األرب في فنون األدب -37

 .م2004 -هـ  1424-الطبعة: األوىل ،لبنانبريوت / -الكتب العلمية 

، موضوعية( )أحكامها وأخالقها دراسة مرادفاتها في ضوء القرآن الكريمالوظيفة و  -38

 . ـه1430جملة الدراسات القرآنية، العدد الرابع،  املحسن احلميدان، عصام بن عبد

 :املجالت وروابط االنَتنت

، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، موقع مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة -1

 .http://www.iu.edu.sa/Magazineاجلامعة عىل اإلنَتنت 

 : بيديا الموسوعة الحرة على الرابطويكي -2

http://ar.wikipedia.org/wiki #cite_note-4 
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