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    أهنيته وضوابطه.. العنل التطوعي  

مَصُفَومَخِقّرامَتَطٖوَعمَصَؿِن}مدلنيم،ماظؼوئلميفمطؿوبهماظعزؼزم:احلؿدمٓمربماظعومم

،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغوموغؾقـوم{َظُهمَخِقْر

عنم،موموأصقوبه،ماظؾفممصٓلمودؾمموبوركمسؾقهموسؾىمآظهممحمؿّدامسؾدهموردوظه

مم:موبعدم،متؾعفممبنحلونمإديمؼومماظدؼن

يفممتؽونمعرتابطي،معؿؿودؽيأنممراضقياظموتِدؿوتمادُلفؿؿع صننمعنمأػمممممممم

)اْظُؿِمِعُنمِظْؾُؿِمِعٔنمم:م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(غؾقـوملموؼؼبعّضوم،ممو،مؼشدمبعضفموبـقوغف

مَوَذٖؾ مَبِعّضو مَبِعُضُه مَؼُشٗد ـَِقؤن مصودُلفؿؿعمَطوْظُؾ مَأَصوِبِعِه(، مَبِقَن مؼؽونمَك معو اظؼويمػو

:م)عـلممؼؼولماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،ممهطوظؾـقونماظواحدميفمتراُبطهموتعووغ

ادلمعـنيميفمتوادػمموتراريفمموتعورػفممطؿـلماجللد،مإذاماذؿؽىمعـهمسضوم

اظرجولم،ممعـدماظشدائدمتظفرمععودنصمتداسىمظهمدوئرماجللــدمبوظلفرمواحلؿى(.

معنمو مإديماظؿعوونمواظؿؽوصلمواظؿؽوعلمواظعؿلماظؿطوسيمأطـر حننميفمحوجي

مم.أيموضًمعضى

معنمصقهمدلو ،بوبموادعمعنمأبوابماظػضلموالمذكمأنمضضوءمحوائٍماظـوسمممممم

مواحملؾيموتـؿقيماألخوةمظروابطمتؼوؼٍي ماظـوسمظألظػي م:دؾقوغهملوؼؼم،بني

مَسٖؾوٕسماِبٔنمَوَسٔنم،{َواْظُعِدَوأنماْظٔنِثٔممَسَؾىمَتَعوَوُغوامَوَظوماظٖؿْؼَوىَوماْظِؾرِّمَسَؾىمَوَتَعوَوُغوا}

مَحوَجِيمِصيمَعَشىمَعِن):مَضوَلم(َوَدؾََّممَسَؾِقِهماظؾَُّهمَصؾَّى)مأنماظـِٖؾٖيم)رضيمآمسـفؿو(

م،ماظؾَِّهمِهـَوِجماِبِؿَغوَءمَؼِوّعومَؽَفاِسَؿمَوَعٔنم،مِدـِنَيمَسِشَرماِسِؿَؽوِصِهمِعَنمَظُهمَخِقّرامَطوَنمَأِخقِه

مماخَلوِصَؼِقٔن(م،مَبِقَنموـِعٖؿمُدــَأِبَعمَدٕقـَخـِمُطٗلموِدَقـَخـَمَثَؾوَثماظـٖؤرمَوَبِقَنمُهـَبِقـَماظؾَُّهمَلـَجَع
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مودؾم(: مَوَعِنمُؼِلِؾُؿُهمَوَظومَؼْظِؾُؿُهمَظوماْظُؿِلِؾٔممَأُخوماْظُؿِلِؾُم)موؼؼولم)صؾىمآمسؾقه

ماظؾَُّهمَصٖرَجمُطِرَبًيمُعِلِؾٕممَسِنمَصٖرَجمَوَعِنمَحوَجِؿِهمِصيماظؾَُّهمَطوَنمَأِخقِهمَحوَجِيمِصيمَطوَن

ـُِه  م.(اْظِؼَقوَعِيمَؼِوَمماظؾَُّهمَدَؿَرُهمُعِلِؾّؿومَدَؿَرمَوَعِنماْظِؼَقوَعِيمَؼِؤممُطُرَبوِتمِعِنمُطِرَبًيمَس

مصالحمصقهمعومبؽلمؼلعرمدؼنمأغهمجيدماحلـقفمدالعياإلمـودؼـميفموادلؿلعلمممم

ٌٖ،مصمواجملؿؿعماظػرد م،ماخلريمصعلمإديمأتؾوسهمودسوم،ماظؿطوسيماظعؿلمسؾىمق

مؼؼولم،ماظلؾؾقيمأوماألغوغقيمأوماظػردؼيمسنمبعقّدام،مصقهموادللورسيم،مإظقهمواظؿلوبق

مَواْصَعُؾوامَرٖبُؽِممَواِسُؾُدوامُدواَواِدُفماِرَطُعوامآَعـُواماظَِّذؼَنمَؼوَأٗؼَفو}:دؾقوغهماحلق

مَعِرِجُعُؽِمماظؾَِّهمٔإَظىماْظَكِقَراِتمَصوِدَؿِؾُؼوا}وؼؼولم)سزموجل(:م،{ُتْػِؾُقوَنمَظَعؾَُّؽِمماْظَكِقَر

م،{َجِؿقّعو مطؿو مسؾى ماظـوسحٌ محوائففمغػع موضضوء متػرؼٍم، مإدي مواظلعي ،

م مَأِومِبَصَدَضٍيمَأَعَرمَعِنمٔإظَّومَغِفَواُػِممِعِنمَطـِرٕيمِصيمَخِقَرمَظو}:دؾقوغهمؼؼولطربوتفم،

مُغِمِتقِهمَصَلِوَفماظؾَِّهمَعِرَضوِتماِبِؿَغوَءمَذِظَكمَؼْػَعِلمَوَعِنماظـٖؤسمَبِقَنمٔإِصَؾوٕحمَأِومَعِعُروٍف

مآَتِوامَعومُؼِمُتوَنمَواظَِّذؼَن}م:ادلمعـنيمصػوتميفموجل(م)سزموؼؼولم.{َسِظقّؿومَأِجّرا

مَظَفومَوُػِمماْظَكِقَراِتمِصيمُؼَلؤرُسوَنمُأوَظِؽَك*ممَراِجُعوَنمَربِّٔفِممٔإَظىمَأٖغُفِممَوِجَؾٌيمَوُضُؾوُبُفِم

م.{َدوِبُؼوَن

موبنيماظؿطوسيماظعؿلأػؿقيممإدي(مودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظـيبمأرذدغوضدموممممم

مهغػعمؼعوداظذيموم،مبوخلريمؼلتيماظذيماظػضلمبذلإديممصرحييمبدسوةعؽوغؿهم

م)ودؾممسؾقهمآمصؾى)مقؼولصم،ماإلغلونمسؾى مَتِؾُذٔلمإِنمإٖغكمآَدَمماِبَنمَؼو(:

مَتُعوُل،مِبَؿِنمَواِبَدْأم،مَطَػوٍفمَسَؾىمُتَؾوُممَوَظومَظكمَذرٌّمُتِؿِلْؽُهمَؤإِنمَظكمَخِقْرماْظَػِضَل

مم(اظٗلْػَؾىماْظَقِدمِعِنمَخِقْرماْظُعْؾَقومْظَقُدَوا مسؾىمحيرص(مودؾممسؾقهمآمصؾى)موطون،
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موضضوءم،معصوحلفمميفمواظلعيماظـوسموخدعيم،ماخلريمصعلميفمأصقوبهمعؿوبعي

مآمصؾى)مصَؼوَلم،مواضؿدىمحرصموسؿنموادؿفوبمصعلمسؿنمقلللصممحوائففم

ـُِؽُممَحَأِصَؾمَعِن)م:َؼِوٕممَذاَت(مودؾممسؾقه مآمرضى)مَبْؽٕرمَأُبومَضوَل.م(َصوِئّؿوماْظَقِوَممِع

ـُِؽُممَتِؾَعمَصَؿِنم:م»مَضوَل.مَأَغو:مم(سـه مَصَؿِن:م»مَضوَل.مَأَغوم:َبْؽٕرمَأُبومَضوَل«.ممَجـَوَزًةماْظَقِوَممِع

ـُِؽُممَأْرَعَم ممِعِلِؽقـّوماْظَقِوَممِع مَأَغوم:مَبْؽٕرمَأُبومَضوَل«. م»َضوَل. ـُِؽُممَسوَدمَؿِنَصم: ماْظَقِوَممِع

ماِجَؿَؿِعَنمَعو)(:ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؾَِّهمَرُدوُلمَصَؼوَل.مَأَغوم:مَبْؽٕرمَأُبومَضوَل«.ممَعٔرؼّضو

م.م(اْظَفـَٖيمَدَخَلمٔإالَّماِعٔرٕئميف

مؼؼولمغؾقـو،ممبفمػرجمطرؼتعىماحلقوةموموظعؿلماظؿطوسيمؼرصعمسنماظـوسصممممممم

ـُِهممُطِرَبًيمِعِنمُطَرِبماظٗدِغَقوقهمودؾم(:م)َعِنمَغػََّسمَسِنمُعِمِعٕنم)صؾىمآمسؾ ُٓمَس َغػََّسما

ماْظِؼَقوَعِي مَؼِؤم مُطَرِب مِعِن مُعِعِلٕرُطِرَبًي مَسَؾى مَؼٖلَر مَوَعِن ماظٗدِغَقومم، مِصي مَسَؾِقِه ُٓ ما َؼٖلَر

ُٓمِصمِخَرِة،مَوَعِنمَدَؿَرمُعِلِؾّؿوَواْظك ُٓمِصيمَسِؤنماْظَعِؾِدمَعومميماظٗدِغَقومَواْظكِخَرِةَدَؿَرُهما ،مَوا

مأي:مم(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمدؽلمودلوَطوَنماْظَعِؾُدمِصيمَسِؤنمَأِخقِه...(،م

مآمصؾى)مضولم؟(وجلمسز)مآمإديمأحٓىماألسؿولموأيمآ؟مإديمأحىماظـوس

م)ودؾممسؾقه م: ماظؾَِّهمٔإَظىماْظَلِسَؿؤلمَوَأَحٗىم،مِظؾـٖؤسمُفِمَأِغَػعمِهاظؾَّمٔإَظىماظـٖؤسمَأَحٗى(

ـُِهمَتْؽِشُفمَأِومُعِلِؾٕم،مَسَؾىمُتِدِخُؾُهمُدُروْر ـُِهمَتْؼِضيمَأِوم،مُطِرَبًيمَس ـُِهمُدُتْطرمَأِوم،مـّوِؼَدمَس مَس

مَػَذامِصيمَأِسَؿِؽَفمَأِنمِنِعمٔإَظٖيمٗىـَأَحموَجٍيـَحمِصيمِظيمَإٔخمَعَعمَأِعِشَيمَوِظَلِنم،مُجوّسو

م...(.مممَذِفّرا(ماظـؾويمادللفدمؼعين)ماْظَؿِلِفِد

موالتـجمإديممدىـؼؿعموإمنوم،موحدهمولـبودلموعـاظؿطمىـسؾماألعرمرـؼؼؿصموالمممم

ممواظقؿوعىموادللوطنيمطوألراعلمواحملؿوجنيماظضعػوءمسؾىماظلعي:ممفوعـم،معؿـوسي



م(4)مم

ممَواْظِؿِلِؽنٔيماأَلِرَعَؾِيمَسَؾىماظٖلوِسي)م:م(ودؾممسؾقهمٓامصؾى)ماظـِٖؾٗيؼؼولمموشريػم،

ِٓمَدِؾقٔلمِصيمَطوْظُؿَفوِػِد مممم.(اظـَٖفورماظٖصوِئٔمماظؾَِّقلماْظَؼوِئٔممَأٔوم،ما

م:مادلـوصليميفماخلرياتم،ممفووعـ حقوةماظصقوبيماظؽرامم)رضيمآموظومتلعؾـو

،مماخلريمواظؿضققيميفمدؾقلمآمزاخرةمبوظؾذلمواظعطوءموصعلمػوظوجدغومسـفم(

طوغوامؼلورسونموؼؿـوصلونميفمػذام،مصؼدمضربوامأروعماألعـؾيميفمذظكمبلمإغفمم

م مصاجملولم، مػو مسـهمآمرضي)ماْظَكطَٓوِبمِبنمُسَؿرفو ملوؼؼ( مآمَرُدوُلمَأَعَرَغو):

ًُمِسـِِدي،مَعوًظومَذِظَكمَصَواَصَقم،مَغَؿَصدََٓقمَأِنمَؼِوّعو(مودؾممسؾقهمآمصؾى) ماْظَقِوَم:مَصُؼْؾ

ًُمَؼِوّعو،مَدَؾْؼُؿُهمٔإِنمَبْؽٕرمَأَبومَأِدِؾُق مآمصؾى)مآمَرُدوُلمَصَؼوَلمَعوِظي،مِبـِِصِفمَصِفِؽ

ًَمَعو(:م"ودؾممسؾقه ًُ"مِظَلِػِؾَك؟مَأِبَؼِق ـَِؾُه،:مُضْؾ ـَِدُه،موَعمِبُؽلٔٓمَبْؽٕرمَأُبومَوَأَتى:مَضوَلمِع مِس

م:م"ودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمَرُدوُلمَظُهمَصَؼوَل ًَمَعو( مَضوَل"مِظَلِػِؾَك؟مَأِبَؼِق :ًُ مَأِبَؼِق

ًُمَوَرُدوَظُه،ماظؾََٓهمَظُفِم مم(.َأَبّدامَذِيٍءمٔإَظىمَأِدِؾُؼُهمَظو:مُضْؾ

مو ممسؿرمطونضد ،ممبوظؾقلمادلوءمهلنمصقلؼيماألراعلمؼؿعوػد)رضيمآمسـه(

مسؿقوءمسفوزمػيمصنذاغفوّراممإظقفومصدخلم،بوظؾقلماعرأةمبقًمؼدخلمؾقيرمورآه

مصللهلومعؼعدة مضوظًم؟مسـدِكماظرجلمػذامؼصـعمعو: موطذامطذامعـذمظهمػذا:

مثؽؾؿكم:ظـػلهمرؾقيمصؼولم،ماألذىمسينموخيرجمؼصؾقينممبومؼلتقينميؼؿعوػدغ

مم.!!تؿؾعمسؿرمسـرات!مرؾقيمؼومأعك

مغـلىمعوضفماخلؾقػمممممم م)رضيمآمسـهوال مبنمسػون مسـؿون مدقدغو ماظراذد م(ي

محنيمضولماظـيبمموذظكم،ذراءمبؽرمروعيمؿففقزمجقشماظعلرةم،مووسؿؾهماظؿطوسيمب

مم:موضوَلم(،مصَقَػَرػومسـؿوُن.ماجلـُيمُه)َعنمحْيِػُرمبؽَرمُروَعَيمصؾم:م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(
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موظؽلمسصرمم)مرضيمآمسـه(،مسـؿوُنمَزُه"َعنمَجفَزمجقَشماظُعِلَرِةمصؾُهماجلـُي"،مصفٖف

مأعيمورجول.

م ماظؿطوسي ماظعؿل مسؾىإن ممدظقل مأنماإلجيوبقي مادللؾم اظيتمجيىمسؾى

مو مبفو، ميفماجملؿؿعمؼؿقؾى ماظػوسؾي موادلشورطي مبودللؽوظقي ماظشعور متعين اظيت

مبو مواإلصالحمواالرتؼوء موابوظؿوجقه ممظورنظػرد مآمو، مضول مصقه مؼؿقؼق مثم عن

ـَِفِوَنمَواْظ}متعودي: مَوَؼ مِبوْظَؿِعُروِف مَؼْلُعُروَن مَبِعٕض مَأِوِظَقوُء مَبِعُضُفِم مَواْظُؿِمِعـَوُت ُؿِمِعـُوَن

مُأوَظِؽَكم مَوَرُدوَظُه ماظؾََّه مَوُؼِطقُعوَن ماظٖزَطوَة مَوُؼِمُتوَن ماظٖصالَة مَوُؼِؼقُؿوَن ـَِؽٔر ماْظُؿ َسٔن

ممم.{ْمَدَقِرَحُؿُفُمماظؾَُّهمٔإٖنماظؾََّهمَسٔزؼْزمَحِؽق

عنمإرعومم،متشؿلمذيقعمعـوحيماحلقوةممطـريةماظؿطوسيماظعؿلمدروبإنم

،موضضوءممعوجزاظ،موإسوغيممعلرادلوإغظورمم،موػلاجلوتعؾقممم،ماظعوريموءوطلموئٔعاجل

م ماخلوصيحوائٍ ماالحؿقوجوت مظؾدوظيممذوي ماظعوعي مادلراصق مسؾى مواحلػوز ،

ممصقوغؿفواإلدفومميفمو موتضوعْنمادلـوصعميفمصْلوتؽومبوخلري،متطوعمذظكمطل،

مموسىـادلؿمعنمفـاظؿكػقميف ماظرس، مجموالت مواظصـوتلتي ماالجؿؿوسقي قيمـوؼي

مرسوؼؿـومـواظؿعؾق متـول مأن مؼـؾغي ماظيت ماظؿطوسي ماظعؿل مجموالت معؼدعي ميف م

معـػؿقيمسؾىمطلِّمأبواِبماخلري، إديمضؾوٍبمدؾقؿٍيمؿومأحوجـوماظقومصممواػؿؿوعـوم.

،ميفمحوجٍيمإديمأنمغؿكظفمعنمأجلمميمحبؼؤقمعنمحوهلوواسقيمحبقِّمربِّفومسودل

  مخوةمعؿقوبنيمآعـني.إمغعقشمأن
 أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه.                          

م*مممم*مممم*م
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موأذفدمأنمالمإظهمإالمآمماحلؿدمٓمربماظعودلنيمممم م، ،موحدهمالمذرؼكمظه

م موأذفدمأنمدقدغو مسوغؾقـو ماظؾفممصٓلمحمؿّدا م، موردوظه م،مودؾمموبوركمؾده سؾقه

مممموسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.م

موخوصيبوظعؿلماظؿطوسيمماجملؿؿعمخدعيميفماإلدفوممإن:ممخوة اإلسالوإ  

محقٌم،موتعوديمدؾقوغهمآمسـدمطؾريمأجرمظهمواحملنمواظشدائدماألزعوتموضً

مسرضفومجبـيمتإديمصعلماخلرياادللورسنيمماإلميونمأػلموتعوديمدؾقوغهموسد

مَسِرُضَفومَوَجـٍٖيمَربُِّؽِممِعِنمَعِغِػَرٍةمٔإَظىمَوَدؤرُسوا}م:تعوديمؼولصم،مواألرضماظلؿوات

ممِظْؾُؿٖؿِؼنَيمُأِسٖدِتمَواْظَلِرُضماظٖلَؿوَواُت ـِِػُؼوَنماظَِّذؼَن* مَواظٖضٖراِءماظٖلٖراِءمِصيمُؼ

م.{ماْظُؿِقِلـِنَيمُؼِقٗىمَواظؾَُّهماظـٖؤسمَسٔنمَواْظَعوِصنَيماْظَغِقَظمَواْظَؽوِزِؿنَي

موعـفوم:قؼقمٔرته،مالبدمعـفومحؿىمتؿظؾعؿلماظؿطوسيمسدةمضوابطموممم

 مَسَؾِقِهمم(سزموجل)ٓماظعؿلممإخالص مأعرمآمبهمردوظهم)َصؾَّىماظؾَُّه معو وػذا

ميمِظؾَِّهمَربِّماْظَعوَظِؿنَيُضِلمٔإٖنمَصَؾوِتيمَوُغُلِؽيمَوَعِقَقوَيمَوَعَؿوِت}حقٌمضول:َوَدؾََّم(م

ماْظُؿِلِؾِؿنَي مَأٖوُل مَوَأَغو مُأِعِرُت مَوِبَذِظَك مَظُه مَذٔرؼَك مَظو صالبدموأنمؼؽونماظعؿلمم.{*

اظؿطوسيمخوظّصومعؿؼـّوم،مألنمآمالمؼؼؾلمعنماظعؿلمإالمعومطونمخوظصًومظوجفه،م

مبنتؼوغه مإال مؼؽون مال ماظعؿل ماظؿطموإخالص ماظعؿل مؼوزف مال محبقٌ وسيم،

دلؽودىمدقودقيمأومحزبقيمأومروئػقيم،مأومظصوحلمذيوسيم،مأومأؼيمعصوحلمخوصيم

 مممسؾىمحنومعومتػعلمبعضماجلؿوسوتماظيتمتؿوجرمبدؼنمآموحبوائٍماظـوس.

،ممأذىموالمنٌَّعمؼؿؾعهمطوسيمأوـاظعؿلماظؿموحىـؼصؼـؾغيمأنموعنمثٖممصالمممممممم

مِصيمَأِعَواَظُفِممُؼـِػُؼوَنماظَِّذؼَن}:وغهدؾقمؼؼولم،ماجلفدممأمادلولمعنمأغػقمدواء
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ـًٓومَأغَػُؼوُامَعومُؼِؿِؾُعوَنماَلمُثٖمماظّؾِهمَدِؾقٔل مَخِوْفمَواَلمَربِّٔفِممِسـَدمَأِجُرُػِممظَُّفِممَأّذىمَواَلمَع

مم.{َؼِقَزُغوَنمُػِممَواَلمَسَؾِقٔفِم

 ومغوصّعمؿؿع،اجملموخدعي(موجٓلمسٓز)مآمعرضوةمسؾىمضوئّؿواظعؿلمأنمؼؽونم

 مممم.وماظعػوفمواظؽػوفمألصرادماجملؿؿعحمؼًؼ

 أنمؼؽونماظعؿلموصقماألررماظؼوغوغقيمادلشروسيمحػوًزومسؾقهمعنمادلؿالسؾنيم

 مموادللؿغؾنيموأصقوبماألشراض.

،ممبنيمأصرادماجملؿؿعماظؿؽوعلوماظؿؽوصلاظعؿلماظؿطوسيممحيؼقموبفذاممممممممممم

م مثٖم ممالصوعن ماخلريمصعلمويفماظؿطوسيماظعؿلميفمإلغلونامؼؿواغىؼـؾغيمأن

مادلعروفمصـوئعمعنمقعصـمأيمحيؿؼرموالمبلم،ماظـوسمسؾىمبوظـػعمؼعودماظذي

مُطٗل:م)م(ودؾممسؾقهمآمصؾىؼؼولم)م،مأجرمصقهمهصؾمصغرّيامأومضؾقالمطونموظومحؿى

مم.(َصَدَضٌيمَعِعُروٍف

مأعرغومعنمظـومؼفقهموأنم،مضوهؼوصؼـومظؽلمعومحيؾهموؼرمأنماظعظقممآمغلللممممممممم 

م.رذّدا


