
 

 

 
 (2) من أخالقيات العمل التطوعي

ََ ا و َققَ ْد ويقول سبحااهي: [، ٗٔ]األعلى:  َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّىيقول هللا تعاىل:  َقْد َأفْ َلَح َم ْن زَكَّا
ا ََ  [.ٓٔ-9]الشمس:  َخاَب َمْن َدسَّا

ِْ َأْخاَلقم  ا»: قببال وسببول هللا مو  ُِْ َأَباِس  َ  إ ََِياَم   ْم  ا َْ   ْوََ اْل ِِم َ ِْل ِْ ِم   ِْ ِإَوَّ قَأقْ   َمِ  إ  ،ٔ«ِإنَّ ِم  ْن َأَب  ُِم إ
ْْ نإ »: وقال وسول هللا م ْْ  إ اْلَوْه ِ ْ َقبإ  َ ِْ ِْ ِم ْ  إ ْعهإ َْ ْ َقَلِ ْن لَِي ِْ َْعإوَن ال َّاَس ِبَِْمَواِل إ ِْ ََل َت ِإنَّ إ

ُِ ِ ْ َ   ِم َكاْل َ  اِز  »: وسببول هللا م ، وقببالٕ«اْْلإلإ   ِ  ِِف َس  ُِيِل ِ  َب   َّ َْ ْمِه  َى ِإَ  اْلَعاِم  لإ َعلَ  ى القَّ  َدَق
 . 3« َ ْيِت ِ 
 .(ن ُدفعت إليي الصدقة فوضعها مواضعها فلي أجر صاححهامَ )عن احلسن ومحي هللا قال: و 

 : أْها اإلخوة
م األةمببة  العبباملون أ مسبباعدة ادلينببروين، وادليابوعببون مل هببد إ     -الببن هرجببو هللا كشبب ها-َكثُبببَر أ أم 

 ومااًل. ادلال، وومبا مجع هللا لقوم اخَلريين فحذلوا جهداً يسع هم 
ًببءالا العبباململ وادليابببوعمل لللببري وجببال وهسبباا،  ببقب وحرفيببون، مثق ببون وأقبب   قافببة، فقببراا  كببان مببن
 وأغوياا.

ومببع  ببول األةمببة، ومببع كثببرة حاجببات ادلينببروين، ومببع الشببدة الو سببية الببن أصببا ت ال ثببري مببن الوببا ، 
آخببر، وأقببواٌل وأفعبباٌل لحقببًة مببرًة  ربباًُر لليببحفن حيوبباً ولليببذمر حيوبباً العبباململ وادليابببوعمل مَ  واحببت ترهببر أ

ه ُسي دلد اليد إىل ما ال ََي ُّ أو ل ع  ما ال جيبوة، األمبر البذي دعبا  و لت المرئوغرُي لحقٍة أخرى، وومبا سَ 
  اد ًذى اخلابحة وسا قيها.إلعد

ملتبت اليبوم مصبابلااً عادليباً تيوبافس علبى تابحيقبي والعمبِ   -العمب  أعب  أخققيبات-سحق أن  ًذى ادلادة 
ئبة مبن الشبركات العادليبة الواجابة تعمب  املدل 0ٓعليي الدول وادلءسسات والشبركات ادليقدمبة، فبحكثر مبن 

 وفق قاهوٍن واضٍح لألخققيات.
 خقق. و دأت اآلن تيش   هررية جديدة أ اإلداوة تقوم من حيث ادلحدأ على القيم واأل
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قببرواً مببن مقببروات اليببدويي واليحًيبب  علببى األعمببال واعلمببوا أن مببادة أخققيببات العمبب  اليابببوعي ملتببت مُ 
 . ق، فالدين عقيدٌة وشريعٌة وأخققلث اإلسقم أخقاليابوعية، وليس غائحاً عو م أن  ُ 

 لذلك فاحلديث عن أخققيات العم  اليابوعي حديث عن الدين والوجاح والصواب. 
 عية الكركة لليومية االجيماعية:ادلقرو ادلعيمد لليدويي على أخققيات العم  أ مج جاا أ

)أخققيات العم  ملليعرين ًي: ادلحادئ وادلعبايري البن تعيبكر أسبا  السبلوك ادلسبياي مبن أفبراد العمب ، 
 وييعهد األفراد ملالليزام هبا(.

عامببًة والعبباململ أ اليابببوم واألعمببال اخلرييببة  ومببن أًببم القببيم واألخققيببات ادلابلببوب ةوعهببا عوببد العبباململ
خاصببًة: )الصببدق، واألماهببة، واالحببلام، واللحاقببة، ويمبب  ادلسببءولية، واإلتقببان، واالليببزام مللورببام، والصببكر، 

 وال ابوة، واليعاون، وادلروهة(.
 اخلابحة ادلاضية عن: األماهة والصدق، وعن االحلام واللحاقة.  يد ت

 يادث خابحة اليوم عن: اليعاون ادلسءول، وعن الصكر على يم  صعوملت العم . وت
 اثلثام: التعاقن املْؤقل: 

أحسبببُن مبببن العمببب  ال بببردي، وأن مبببا  -سبببمى  عمببب  ال ريبببقيُ  أو مبببا-أحبببٌد أن العمببب  ا مببباعي  شبببكُّ ال يَ 
 شاويع ال ُُي ن يقيقها فردمً.ويجي ال رد، وأن كثرياً من األًداف وادل وق مبراٍت ما يُ ويجي ا ماعة يَ تُ 

 ومحىن العم  ا ماعي أو عم  ال ريق على اليعاون ادلسءول.
الببن ت ببروت أ القببرآن ال ببرة  سببمل مببرة،  َم إ  وا َقَعِملإ  وا القَّ  اِ َاتآوإين أل كببر العحبباوة القرآهيببة: 

ْْ   ما و ِإَلَّ َقاْلَعْق  ِم و ً ببذا  ببواو ا ماعببة، وآخببر مببرٍة  ُِكببرت أ سبببووة العصببر:  َْ  اَن َلِي  ي خإ ْن ِإنَّ اإْلِ
ََ ْوا ِ ْ َ  ََ ْوا ِ لقَّ ْ  الَِّذَْن آَم إوا َقَعِملإوا القَّ اِ َاِت َقتَ َوا وكوبت أتوقبع مبن  [ٖ-ٔ]العصبر:   ِم َقتَ َوا

صببى غبببريى السببياق أن يببرد القبببول: والعصببر إن اإلهسبببان ل ببي خسبببٍر إال الببذي آمبببن وعمبب  الصببباحلات وو 
ل ن القرآن ال رة داٍم إىل اليعاون وا ماعة وعم  ال ريق أ واو ا ماعة أ عملوا، كمبا ! ملحلق والصكر

 يدعو إليها أ واو ا ماعة أ آمووا.
 : أْها اإلخوة



 

 

تببذكرون أن  صببقة ا ماعببة أحسببُن مببن صببقة ال ببرد، وأن صببقة ا ُُمعببة ال تصببح إال مجاعببًة، وأن  الوببا  
جميمعببمل، ويصببومون أ ومنببان وي ابببرون جميمعببمل، وكبب  ًببذا تببدويٌي عملببي علببى يق ببون علببى عرفبباٍت 

 اليعاون والعم  ا ماعي.
يويج عن ك  ما سحق أن العم  الياببوعي ادلحب  علبى اليعباون وعمب  ال ريبق والعمب  ا مباعي أحسبُن مبن 

 العم  ال ردي، أحسُن هييجًة وأسه  أداًا.
اليابوعي فوان هيادث عن اليعاون ادلسءول، مبعىن أن ادليعاوهمل وإ ا كوا هيادث عن اليعاون أ العم  

 وأن العم  ا ماعي وأن عم  ال ريق َيياج إىل مدير: عليوا أن هسمع لي وهابيع.
 وَيياج إىل هرام: يوحغي على ك ِّ ادليابوعمل أن يليزموا  ي.

ِكببَ  إليببي مبن دون تقصببرٍي مببن ءدي مبا أُْو وَييباج إىل توةيببع للمهببام حسبي ال  ببااات: وعلببى كب ٍّ موببا أن يُبب
 جهٍة ومن دون هتوٍو  َِعَمِ  ما ال َُيسن من جهٍة أخرى.

 وَيياج إىل تقييم: فيي م افحُة اجمليهدين ومساالُة ادلقصرين.
وكما ي ون اليعاون ادلسءول  مل أفراد ا ماعة الواحدة العاملة أ العم  الياببوعي ي بون  بمل ادلءسسبات 

م مبببن خبببقل اليشبببحيك والبببر ب  يوهبببا ليجوبببي االةدواجيبببة والثِبببىن أ معوهبببة  عببب  العاملبببة أ حقببب  الياببببو 
األشببلام مببن جهببٍة، وليببوفري ا هببد والوقببت وادلببال مببن خببقل اإلفببادة مببن جهببود اآلخببرين، فوحببدأ مببن 

 حيث اهيهى اآلخرون من جهٍة أخرى.
يببببة لييلقببببى عيببببة خري حببببد ث مشببببرٌف علببببى أعمببببال اإلغا ببببة أن شلصبببباً  بببباف علببببى  ببببٍس وعشببببرين مج

وهبا ليللصبت لبو اسبياباعت ًبذى ا معيبات تحبادل قبوائم البذين ييلقبون ادلسباعدات ممساعداٍت موها، و 
 .من أمثال ًذا ادلياب  

قِت غذاٍا إىل األسر ادلينروة ادلقيمة أ واحد من أحياا دمشبق، أوادت إحدى جهات اإلغا ة تقدة سَ 
وصبب  ادلعوهببة إىل سبه  العمبب  وتُ ا  بحع  الحيبباات الببن تُ فيواصبلت مببع مجعيببٍة عاملبٍة أ  اك احلببي، فزودهتبب

مسياقيها أبفن  أسلوٍب مم ن، كاهت ا معيبة قبد  بذلت أ إعبداد ًبذى الحيباات جهبداً ووقيباً ومبااًل، 
 فوفرت على تلك ا هة ا هد والوقت وادلال.



 

 

ََْوىتعاىل:  هللا قال قبال و  [، قال الحيهقي: )ادلعاوهة علبى البكر  بر(ٕ]ادلائدة:  َقتَ َعاَقنإوا َعَلى اْلِ ِم َقالت َّ
ََا ِِع ِ : »وسول هللا م َياِن َْشإدُّ  َ ْعضإ إ  َ ْعضما َقَشََّك  َ ْْيَ َأ   .ٗ«اْلمإْؤِمنإ ِلْلمإْؤِمِن َكاْلُ إ  ْ

 را عام: الق  على حتمل َعو ت العمل: 
زوٌج مللراحبة، هبٌد مللسبروو، مَمب بوٌف مللبووود، ممُ الياببوعي أو اخلبريي  َ يقع أ َخَلد  ع  الوا  أن  العمب  

 سيقحلك الوا  مجيعاً مللثواا.يلقاك ادلسي يد مللش ر، ويَ يَ 
ذا الرن أ مُ  بعرمي جمُ ًو ُُ ثقباَل ححبٍة مبن ايٌح أن هللا تعباىل ال يُوقصبك مِ الٌن للاقيقبة، وَصباهٌي للواقع 

يسببوا كببذلك، وليسببوا  ببراةاً ذليببي، ل ببن الحشببر لَ ثقبباَل  وٍة مببن خببرٍي  َ مِ  كَ غِحوببخببردٍل مببن خببرٍي عمليببي، وال يَ 
 .وهم األديي وموهم الس ييوهم ادلعمل وموهم ادلثحب، مِ واحداً، فموهم الشاكر وموهم ا احد، مِ 

يوبال عهم الصبكر لِ يجرعي أ اليعام  مَ وأهت ُمَقٍق أ عملك اليابوعي مجيع ًءالا وغريًَم، وأفن  دواا تَ 
َا ْ إَوِفَّ القَّاِ مإ  ي األجر:  َْابِإَّنَّ ِْ  َِ ْْيِ ِب  [.ٓٔ]الزمر:  قَن َأْهَمَإ

ن أعببببان الوببببا ، وُي ببببرم مببببن أكببببرمهم، ل ببببن الصببببعوملت أ  ريببببق عمبببب  اخلببببري وصبببايٌح أن هللا يُعببببمل َمبببب
ملك اليابوعي الصعو ة وادلشبقة، وأفنب  تِبرمٍق قٍق أ عَ موجودٌة، وادلشاق أ دوب الكر محثو ٌة، وأهت مُ 

ِ ْ فَِإنَّ  َ َتُصحي على  ا األمر الصكر:  َْ ِ ْي ََل َقا ِْ ْْ  [. ٘ٔٔ]ًود:   ْإِضيىإ َأْهَم اْلمإ
فَبَِِ ا قَباَم ُقْموَبا،  ،َوَسبل َم ِأ اْلَمْسبِجدِ  وآلبي َصبل ى هللاُ َعَلْيبيِ  و با هَبْقُعبُد َمبَع َوُسبوِل هللاعن أيب ًريرة هنع هللا يضر قال: كُ 

ََ َوَسببَب اْلَمْسببِجِد أَْدوََكببُي َوُجبب ٌ  ببا  َبلَبب وََكبباَن وَِداُؤُى -َفَجحَببَذ ِ رَِدائِببِي ِمببْن َووَائِببِي  ،فَبَقبباَم يَبْومبباً َوُقْموَببا َمَعببُي، َحبب   َلم 
بب -َخِشببواً  ببُد، امحِْ ببَر َوقَبحَبيَببُي، فَبَقبباَل: َم ُ َم  ببَذْيِن، فَِِه ببَك اَل َيِْمببُ  ِمببْن َمالِببَك َواَل ِمببْن َفَام  ًَ ْ   ي َعلَببى  َعِببريَي  

... ََل َأْحِْلإ َلَك َب َّ تإَِيَدِن »َوَسل َم:  وآلي َماِل أَ ِيَك. فَبَقاَل َوُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْييِ  َلَْ َقَأْستَ ْ ِيمإ  َْ
َوَسبل َم َ لِبَك  وآلبي  َصبل ى هللاُ َعَلْيبيِ فَبَقباَل َوُسبوُل هللاِ .  اَل أُِقيبُدكفَبَقباَل اأَلْعبَرايبُّ: اَل َوهللاِ  «ِمَّا َهَُْذَت  ِ َمقَ َُِ  

ْعوَببا قَبببْوَل اأَلْعببَراِِِّ أَقْبحَبْلوَببا ِإلَْيبب ببا لَِ فَاْليَبَ ببَت ِي ِسببَراعاً،  َببَقَث َمببر اٍت، ُكبب ُّ َ لِببَك يَبُقببوُل: اَل َوهللِا اَل أُِقيببُدَك. فَبَلم 
َوا َوُسوُل هللِا  َى َكاَلِمي َأْن ََل َْ ُ ْ »فَبَقباَل:  َصل ى هللاُ َعَلْيِي وآلي َوَسل مَ ِإلَيبْ ََاَم  إ َب  َّ َعَزْمتإ َعَلى َمْن َسَِ َمَح َم

اَلنإْ اْحِْ  ْل لَ   إ َعلَ  ى  َِع  ْيا ََي فإ  »َوَسببل َم لَِرُجببٍ  ِمببَن اْلَقببْوِم:  وآلببي فَبَقبباَل َوُسببوُل هللِا َصببل ى هللاُ َعَلْيببيِ  «آَذَن لَ   
 . 5«اْنَقمِفإوا». ُُث  قَاَل َوُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِي َوَسل َم: «َشِعْياْم َقَعَلى  َِعْيا ََتْمام 
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 املتطوعون قاألخوات:  أْها اإلخوة
واإلحسان، واصكروا على مبا دُياً قالوا: صاحي احلاجة أوعن، مبعىن أهي أًوج، فاسيقحلوى ملحللم والصكر قَ 

 أسوة، وغداً تلقوهي ا  ن هللا على احلوت، وت وهبون معبي تلقوهي أ ًذا الابريق فِن ل م  رسول هللا م
 أله م عمليم عملي، وختلقيم خبُُلقي، وآمويم مبا جاا  ي. ،أ ا وة

  :أْها اإلخوة
 ًذا شيٌا من أخققيات العم  اليابوعي: 

 الصدق واألماهة. -ٔ
 االحلام واللحاقة. -ٕ
 اليعاون ادلسءول. -ٖ
 الصكر على يم  صعوملت العم . -ٗ

ُِ َأِخيِ  َكاَن  إ َمْن َكاَن »: قال وسول هللا م   .ٙ« ِف َباَهِت ِ ِف َباَه
 قا مد هلل رب العاملْي

* * * 
 

                                                           
 .أ صايايهما ي الحلاوي ومسلمأخرج - ٙ

 


