
ترك كل ما يغضب هللا : أوال 

يجب على المصمم مراعاة الجانب الشرعي في كل ما 
يقوم بتنفيذه من تصاميم و أن ال يصمم شيء فيه 

محظور شرعي 

من ترك شيئا لله عوضه هللا خيرا منه

بُ قْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُ (
لَ  اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَوَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ

]3-2:الطالق[ )اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
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األمانة: ثانيا 

البد من مراعاة األمانة في العمل والمعلومات 
والوثائق وكل ما خص العميل فهو قد استأمنك 

عليها 

أرعَى األمَانَةَ ال أخونُ أمانتي 
إنَّ الخؤونَ على الطريقِ األنكبِ

آية عن النبي صلى هللا عليه وسلم قالأبي هريرةعن
.اؤتمن خان وإذا وعد أخلف إذا حدث كذب وإذا المنافق ثالث

رواه البخاري

2



الصدق: ثالثا 

المصمم المسلم البد أن يكون صادق في تعامله 
.وفي حديثه فال يخادع أبدا 

وفي الصدق منجاة من الشر فاصدق

كان رسول هللا دائماً ما يحث المسلمين على الصدق في أقوالهم
بِرَّ هْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْيَالصِّدْقَ؛ فَإِنَّ بِالصِّدْقِعَلَيْكُمْ : وأفعالهم فيقول

 عِنْدَ حَتَّى يُكْتَبَالصِّدْقَحَرَّى وَيَتَيَصْدُقُيَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ 
رواه مسلم.صِدِّيقاً اللَّهِ 

في الحلم إدهان وفي العفو دُربة 
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اإلخالص واتقان العمل: رابعا 

من أهم األمور هو اإلخالص في العمل 
واتقانه اتقانا محكما  فالناس تحكم عليك من خالل 

أدائك لذلك ركز على مخرجاتك، وأجعل الجودة 
واإلتقان هي مقياس أعمالك، وال تنظر إلى الكم ولكن 

.إلى الكيف

:   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
.يتقنهإن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن 
رواه الطبراني و صححه األلباني
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اإلحترام: خامسا 

من أهم األمور هو تعاملك مع الناس سواء عميل أو 
زميل مهنه البد أن يكون مبني على االحترام فكما 

.يقال احترم تحترم 

احترامك للناس يُكسبك محبتهم، وال يُفقدك 
مهابتك

ى قال رسول هللا صل: عن أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنه  قال
نَّ حُسْنَ ، و إخُلُقًاأحسنُهمإيمانًاالمؤمنينأكملَإنَّ: وسلمهللا عليه

.الخُلُقِ ليبلغُ درجةَ الصومِ و الصالةِ 
السلسلة الصحيحة األلباني
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حفظ الحقوق: سادسا 

البد من حفظ حقوق العميل أو االتفاقيات والحرص 
عليها ألنها من أهم األمور التي يجب مراعاتها 

:   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تدابَرُوا ، ال تحاسَدُوا ، وال تناجَشُوا ، وال تباغَضُوا وال
بادَ هللاِ وال يبِعْ بعضُكمْ على بيعِ بعضٍ ، وكُونُوا ع

ال يَخذُلُهُ ، ال يَظلِمُهُ و، إخوانًا ، المسلِمُ أخُو المسلِمِ 
وال يَحقِرُهُ 

صحيح الجامع–صححه األلباني 
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بالموعداإللتزام: سابعا 

تسليم األعمال بوقتها هي من األمور التي يجب على 
في الحقيقة من ال يحترم .. المصمم الحرص عليها 

.موعده ال يحترم نفسه 

يا بني اإلسالمِ مَن علَّمكم
بعد إذ عاهدتم نقضَ العهود

ة آيعن النبي صلى هللا عليه وسلم قالأبي هريرةعن
وإذا اؤتمن وعد أخلف إذا حدث كذب وإذا المنافق ثالث

.خان 
رواه البخاري
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بذل العلم لمن سأل: ثامنا 

كثير من المصممين تجده ال يحب افشاء معلومات عن عمله او تصميمه 
لمن يسأله وحقيقة المسلم يحب الخير إلخوانه المسلمين ويبذل لهم كل 

معرفه وهذه خصال الكرام 

أعطاك ما ملكتْ كفَّاه واعتذرا.. حـــرٌّ إذا جئتَــــــــــــه يومًا لتسألَــه  
إنَّ الجميـــــــلَ إذا أخفيتــــه ظهرا.. يُخفي صنائعَه وهللاُ يظهــرُها 

قال رسول هللا صلى: قال رضي هللا عنه عن أنس بن مالك
ما يحب يحب ألخيه ال يؤمن أحدكم حتى :  هللا عليه وسلم

.لنفسه 
رواه البخاري
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التواضع: تاسعا 

التواضع صفة محمودة وسبيل لنيل رضا هللا سبحانه وتعالى فينبغي 
.للمصمم أن يكون متواضع في تعامله مع األخرين 

تواضع تكن كالنجم الح لناظر 
على صفحات الماء وهو رفيع

لن تَخْرِقَ إِنكَ* وَال تَمْش فِي األَرْضِ مَرَحًا { : هللا تعالىقال
]37:اإلسراء[} األَرْضَ وَلن تَبْلغَ الجبَالَ طوال 
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