
 

 

 
 (1) من أخالقيات العمل التطوعي

 
 .[ٜ]الشمس:  َقْد َأفْ َلَح َمْن زَكَّاَها[، وقال: ٗٔ]األعلى:  َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّىقال هللا تعاىل: 

َِ  ََُمْ  َأْخاَلق  اْ »: قااال ولاا ل هللا مو  ا َْ َِِياَم  ِن َأ َِِْلي  اْ ََ   ْوَي اْل : قااال ولاا ل هللا م، و ٔ«َأقْ   َبِكُمْ  ِم  َمِّ 
ي  ن ا ل    ،إنم    ل  ن َتَي  عوا الَ  اس  م  والم » عاار وا اا   اار ، و ٕ«فليي  ع   م  َم  كي  ه الون  خل ْق

العام  ل عل  ى ال   دقن لغ    كالب  از    َ   يل   »   اا ل:  قااال: سعااا ولاا ل هللا مخااج ع هللا يضر ه
  .ٖ«ْىت َبنع إىل كيتخل

 عر احلسر ومحو هللا قال: )مر ُد عا إليو الصَّجقة   ضعها م اضَعها  لو أجر صاحبها(.و 
 : أَ ا اإلخوة

ا األةمااة  العااامل يف أ مساااعجة انِّرااّرِو ر، وانِّاب عاا يف مل هااج إ     -كشاااها  الاان جرجاا  هللا-َكثُاار أ أمَّ
  بذل ا جهجاً ومااًل. ،  هللا ل  ا اََخَرَ رسعاهم انال، وومبا جَ  ُ 

ىااءالا العاااململ وانِّاباا ِّعمل لللااَر وجاااٌل وجساااا، ،ااثٌب وحر ياا يف، مث ااا يف وأقااّ    ا ااة،   ااراا  كااايف ماار
 ... وأغنياا

اجَّة النَّاساية الَّان أصاا ا ال ثاَر مار النَّاا وم  ، ل األةمة، و  .. . م  كثرة حاجات انِّرارو ر، وما  الشِّ
رة واَحااا ترهاار أ العاااململ وانِّاباا ِّعمل مراااىُر للِّاال تذ حيناااً وللِّااذمتر حيناااً  خاار، وأقاا ال وأ عااال لَِبَ ااة َماا

 ة، األمار الاذي دعاا اع  ما ال َيا ت أو لِ يَ  جاُسو نجِّ اليج إىل ما ال ِبَ ٍة أخرى، وومبا ل َّلا المرئوغَُر لَ 
  عجىا.إلعجاد ىذه اَخاببة والن  َ 

صااابلًاً عانياااً تِّنااا س علااى ملتااا الياا ا مُ  -أخثقيااات العماا -أيف ىااذه انااادة  -أ هااا اإلخاا ة-اعلماا ا 
مار الشاركات العانياة ئاة اتاببي و والعمِ  عليو الجتول وانءلَّسات والشَّركات انِّ جِّمة؛  لكثر مر مثاجمل ملن

و اجأت انيف تِّشا َّ  جرر َّاة جج اجة أ اإلداوة ت ا ا مار تعم  و ا  قااج يف واضاأل لقخثقياات،  النَّاجًة
 حيث انبجأ على ال يم واألخثق.

                                                           
 أخرجو الرتمذي أ لننو. -ٔ
 أخرجو أ    على والبزاو. - ٕ
 الرتمذي وأ   داود.أخرجو  - ٖ



 

 

 اارَّوات الَِّّااجو ل والَِّّلىياا  علااى األعمااال  اارَّواً ماار مُ ملتااا مُ  واعلماا ا أيف مااادة أخثقيااات العماا  الَِّّاباا تع 
؛ لااااذل  جة وشاااار عة وأخااااثقع ياااا لااااث اإللااااثا أخااااثق،  الااااجِّ ر:  عيااااة، ولاااايس غائباااااً عاااان م أيفَّ الَِّّاب ت 

 ج ٌث عر الجِّ ر والنَّجاح والصَّ اب.  احلج ث عر أخثقيَّات العم  الَِّّاب تع  حَ 
)أخثقيااات  جااا أ ان ارَّو انعََِّماج للَِّّااجو ل علاى أخثقيَّاات العما  أ جعيااة الةكاة للِّنمياة االجِّماعياة:

ّل مااار أ ااراد العماا ، و ِّعهاااج  ًَ العماا  مللِّعر ااذ: ىاا  انباااادئ وانعااا َر الَّاان تُعَِّااااَة ألااا  الساال   انسااَِّ
 األ راد ملاللِّزاا هبا(.

وماار أىاامِّ ال ااَيم واألخثقيااات انابلاا ب ةوُعهااا عنااج العاااململ عامَّااة والعاااململ أ الَِّّاباا ت  واألعمااال اَخَر ااة 
اا  انسااءولية، واإلت ااايف، وااللِّاازاا مللنراااا، والصااة، خاصَّااة: )الصااجق،  واألماجااة، واالحاارتاا، واللباقااة، وملمت

 والاابنة، والِّعاويف، وانروجة(.
 .واللباقة األماجة والصجق، واالحرتااوأحجِّ  م الي ا عر: 

دق:   أقاْل: األمانن قال ِّ
 لَّاى هبماا كايف معرو اً قبا  اإللاثا  امل الناا   ل بامل ا نامل، ملَ أيفَّ ول ل هللا م -أ ها اإلخ ة-تذكرويف 

 . ح ى صاوا َعَلماً عليو، إجَّو الصَّادق األمملم ول ل هللا
و ًِّااجَّث انااجوِّ  يف الياا ا عاار أ يااة ىااذ ر اَخُلَ اامل مللااذَّات لل ااادة وانااجواا والعلماااا والعاااململ، ولاا ر كنَّااا 

 ًِّجث عر الصجق واألماجة أ العم  الِّاب تع   هذه  عض ص و ا  يو: جَ 
إنَّ ا   اِزَن »:   ااج قااال النااس ماألماجااة اناليااة: وانااراد هبااا أعلااى دوجااات النزاىااة والشاااا ية اناليااة،  -

 َ ْن ك خل نَ ْسُي خُل، فيدَفع خُل، إىل ال ي  امليِلَ  األمنَي ال ي  َُعط ي م ا أِم َب ك خل، فيعطي خل ك اماْل ُم َوفَّباْ،  َيِّ 
قِ  ا ازُن األمنُي الي  َُعطي ما أِمَب كخل  َيِّ اْ »وقال ولا ل هللا م:   ،4«نيأِمَب لخل كخل، أُْد املَتَ دِّ

َْ  ُد املت   دِّقني ٍل َفمَتَمََ  ا م  ن اَ  تعملَاك م  َم  عل  ى عم  »ملسو هيلع هللا ىلص:  ولاا ل هللا قااالو ، 5«ك  خل نسُي  خُل، أ
 .6«، أييت كخل َوي الِيامنِِمَْيطا فما فوقخل، كان ُغُلوالْ 

                                                           

 أ صًيًيهما. البلاوي ومسلم وأخرج - ٗ
 أخرجو النسائ . - ٘
 أخرجو مسلم أ صًيًو. - ٙ



 

 

وتعاااأل األماجاااة أ العمااا  الِّابااا تع : أماجاااة احلاااااه علاااى انااا اود والِّجهيااازات، والاااِّلجامها لقغااارا   -
 انلصصة ألجلها. 

 تعأل: أماجة الِّثماو وقا العم . و  -
 واَخاصة ملأللر انِّرّرِوة. ،وانعل مات انِّعلِّ ة مللعم وتعأل: أماجة احلااه على لرِّ ة البياانت  -
وتعاااأل: أماجاااة اإلشاااراظ علاااى انااا وامل األدل وتباااة، والِّعامااا  معهااام  عاااجل وإجصااااظ، وت يااايم أدائهااام  -

 ومِّا عة أعماهلم الي مية.
مل وانسااِّايج ر وتعااأل: األماجااة أ ت ياايم عماا  انءلَّسااات انما لااة واألعمااال انشاااهبة، وإحالااة الااجَّاعم -

 الباحثمل عنها إليها.
 وتعأل: أماجة إعثا اإلداوة ملألخاباا وانش ثت الن تء ر على مصلًة العم  الِّاب ع . -
عنياو الصاجَق ما  هللا  ِّصاًيأل النياة أ العما  اَخاَري؛  َ  و عأل الصجق أ العم  الِّاب ع  أ أسى ماا -

ة مماولااة وال ل باااً اجِّماعياااً كعراا  ةلااس إداوة أو وئاايس  ر ااج العاماا   ااو سعااة وال شااهرة وال شااهاد إ  ال
 ىي ة أو ما   لام . 

 عمل  شاىجاً غَر هللا تعاىل(.ابلل لِ قال ا رجاين: )اإلخثص أالَّ تَ 
دل ين على عم  ال أةال  و عامًث هلل تعاىل؟   ي  لو: اجِ  اَخَر،  إج  ال تزال عامًث وإيْف   )قال قائ : و 
 .( النية تعم  ول  ُعجا العم عمْ ، تَ 
الساً م  تثميذه،  ابُرِق علايهم البااب،  انهض أحاجىم،   اال الشاا ع : وي أيف اإلماا الشا ع  كايف جَ وُ 

اجِ  إيف كايف لائًث )عرم مث  ِّو: يِّو ليزداد أجره وتَ اسًاً دائرة جِ ما؟ قال: أل ِّأل الباب،   ال لو مُ نا ا قُ 
 .(سِّغيثاً أغثَِّوِّيَِّو، وإيف كايف مُ سِّاِّياً أ أعابيَِّو، وإيف كايف مُ 

ااانة "اإلخاااثص"، وإيف األجااا و العالياااات والصاااجق مااا  هللا ىااا  الاااذي  ُ   أ هاااا اإلخااا ة-ساااميو ال ااار يف والست
 مثةمة للن ام الصاحلات، وإمنا األعمال مللنيات. -انِّاب ع يف وانِّاب عات

ا انعاا انت  َّ ال تااا  هبااا لغااَر عاباا  انِّراارو م اعيااج اللااِّثوالصااجق أ العماا  الِّاباا ع   عااأل أالَّ تُ  -
 ءملو  عاباا كبَر لسَا قادواً على  ذلِو. اضابراو، وأالَّ تُ 



 

 

ضاايَا هبااا، اب َّعااا هبااا مللِّزاماتاا  الَّاان وَ ااا  للمءلَّسااة الَّاان تَ والصااجق أ العماا  الِّاباا تع   عااأل أيف تَ  -
ِّغيَّبااا يف غاااجاً مااار دويف ِّابااا عمل نتااا يف اليااا ا و َ عاااا عااار مُ وتصاااجق أ اجرااابا،   شااارو،ها،   ااام سَ 

 عذو،  عمل يف الي ا و ِّ قا يف غجاً.
 ىذا ش ا عر الصجق واألماجة.

 اثنياْ: االْرتاي قالل اقن: 
م وااا  انءلسااة اَخَر ااة وانِّاب عاا يف  يهااا ملإلضااا ة إىل انسااِّايج ر منهااا ىاام أىاام أصاا هلا و روا ااا؛ لااذل   

ً كاجاا كايف احرتاا ان وذ أو انسِّايج قيمة م جَّلة ال ي ة  اإللااة هلاا مار ِقبَا  أّي شالٍا كاايف، وأمَّ
عاما  ما  الِّعليماات اإلداو اة اننصا ص عليهاا مباا  يهاا م ر الَِّّ يُ ساللة ماا  َاارتبِّو، وإيف احِّايع هللا يضر للًازا أ مَ مَ 

 الع  ملت مر دويف انسا  ملل رامة الشَّلصية.
َ  بْ قال هللا تعاىل:  قاال انل لا  أ تاساَره: )أي:  اث تزجاره،  [ٓٔ]الراًى:  َقَأمَّ ا الي ا ل فَ اَل تَ َ ْ

 َوأَمَّااا السااائ   َااثَ : يااو  شاا ٍا أو ُودَّه   اا ٍل جياا ( وقااال ا اار كثااَر: )قااال ا ااُر ِإلااًاقول اار تارَّاا  عل
َهرْ  ًَّاشاً َواَل َ رّاً عَ  تَاناْ اً َواَل َ  . َوقَاَل قَاَِّاَدة:  َاْعأِل هللاَلى الرتَعَااا مر ِعَباِد َأي: َ َث َتُ ْر َجبَّاواً َواَل ُمََِّ ةِّ

 ُودَّ اْلِمسِ مَل  رمحٍة ولمل(.
دماى ل لباو مار جاراح ِّابا ٍِّ  أو عاماٍ  أ مءلساة خَر اة جرحااً كاايف أَ ساِّايٌج   لماة مُ وكم مار مارَّة ُجارَِح مُ 

 ...!. األةمة
اااااانايف هلااااااا الِّ ااااااااٌ   جراحاااااااُت السِّ

 

 وال  لَِّاااااااااا مااااااااا َجاااااااارََح اللِّسااااااااايفُ  
 

ْي َاْ قال هللا تعاىل أ َمعر  احلج ث عر أوامره لبأل إلرائي :  ُْ وعار [، ٖٛ]الب ارة:  َقُقوُلوا ِللَّ اِس 
ُِ    ْل َخ    ْ اْ َأْق »: أيب ىر اااارة ه قااااال: قااااال ولاااا ل هللا م ِْ َقاْليَ     ْوِي الِخ    ِب فَ ْليَ  َم    ْن َك    اَن َُ     ْوِمُن ِل

 . ٚ«لَِيْ ُمتْ 
  مراعاُة ق اعِج االحرتاا واللَّباقة والِّهذ ل أ الِّعام  م  انخر ر قيمٌة عليا، ومر ص و  ل : 

 ِّ  ة على الاًش والبذااة. اال ِّعاد عر األلااه أو اإليااات أو الِّصر ات احمل -
 ر ص و الِّعام  الارة أو اَخشنة. اال ِّعاد ع -
 عية ان ب لة أ انرهر واللبا .االجِّما مراعاة أص ل اللباقة واحلشمة وانعا َر -

                                                           
 أخرجو البلاوي ومسلم أ صًيًيهما. - ٚ



 

 

 مراعاة أح اا الشَّر  وق اعج الِّعام  األخثق  واحملرتا  مل ا نسمل.  -
ااااجة أ العماااا  الَِّّاباااا ع  أيف األ ى الَّااااذي  َ  -أ هااااا اإلخاااا ة-واعلماااا ا  اااا  انسااااِّايج ماااار األخاباااااا انِّعمَّ ًَ ل

َِ  َدقَاِتُمْ  تعاااىل:  اب واألجاار عنااج هللا، والااجلي  قاا ل هللاُمااذِىٌل للثَّاا   ََي أََ َُّ   ا الَّ  ِيََن َُمَُ  وا اَل تُ ْ ِطلُ  وا 
ه مللا ااار،قاااال ا: األ ى أيف  ُ [، ٕٗٙ]الب ااارة:  ِلْلَم   نِّ َقاأْلََ    ة علياااو ألجااا  عابائاااو.وانااارت أيف  ِّ ااا عاااَرِّ

او ملنسااللة. وقاال اإلماااا الغازاى: )األ ى الِّاا  ي  نِّهااره أو  ُ وقاال ا: األ ى أيف  َ  والِّعياَر وششاامل ال ااثا  ّبِّ
 .وت ابيل ال جو وىِّ  السرت ملإلوهاو و ن يف االلِّلااظ(

 ُج الا َر ى  العليا.ر كاِّو، وت  يف  َ بسط كاو ليلخذ الا َر مِ وكايف  عرهم  َ 
َقَم ْن َك اَن »: مقاال ولا ل هللا و  ،8«املعتد    ال َّدقن كمانِِع  ا» قال: أيف النس م عر أجس ه

اَنِتخلِ  َْ   ِ ُ اَنِن َأِخيخِل َكاَن اَّللَّ َْ   ِ»ٜ. 
 قاغمد ْ رب العاملني

* * * 
 

                                                           
 .أخرجو أمحج، وأ   داود، وا ر ماجو - ٛ
 أخرجو البلاوي ومسلم أ صًيًيهما. - ٜ


