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العنل التطوعي  ..أهنيته وضوابطه

مماحلؿدمٓمربماظعودلنيم،ماظؼوئلميفمطؿوبهماظعزؼزم :م{صَؿَنِ متَطَوٖعَ مخَقِرّا مصَفُوَم
خَقِرْ مظَهُ}،موأذفدمأنمالمإظهمإالمآموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغوموغؾقـوم
حمؿدّامسؾدهموردوظه م،ماظؾفممصلٓمودؾمموبوركمسؾقهموسؾىمآظهموأصقوبه م،موعنم
تؾعفممبنحلونمإديمؼومماظدؼنم،موبعدم:م م
مممممممصننمعنمأػم دِؿوتمادلُفؿؿعوت ماظراضقي مأنمتؽونمعرتابطي،معؿؿودؽي ميفم
بـقوغفو م،مؼشدمبعضفو مبعضّوم،مؼؼولمغؾقـوم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م :م(اظْؿُمِعِنُمظِؾْؿُمِعِنٔم
طَوظْؾُـِقَونٔ مؼَشُدٗ مبَعِضُهُ مبَعِضّو موَذَؾٖكَ مبَقِنَ مأَصَوبِعِهِ) ،مصودلُفؿؿع ماظؼوي مػو معو مؼؽونم
طوظؾـقونماظواحدميفمترابُطهموتعووغهم،مؼؼولماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عـلم
ادلمعـنيميفمتوادػمموتراريفمموتعورػفممطؿـلماجللد،مإذاماذؿؽىمعـهمسضوم
تداسىمظهمدوئرماجللــدمبوظلفرمواحلؿى) .مصعـدماظشدائدمتظفرمععودن ماظرجولم،م
و حنن ميف محوجي مإدي ماظؿعوون مواظؿؽوصل مواظؿؽوعل مواظعؿل ماظؿطوسي مأطـر معنم
أيموضًمعضى.م م
ممممموالمذكمأنمضضوءمحوائٍماظـوسمبوبموادعمعنمأبوابماظػضلم ،دلومصقهمعنم
تؼوؼيٍ مظروابط ماألخوة موتـؿقي مظألظػي مواحملؾي مبني ماظـوس ،مؼؼول مدؾقوغه:م
{وَتَعَووَغُوا مسَؾَى ماظْؾِرِّ موَاظؿٖؼْوَى موَظَو متَعَووَغُوا مسَؾَى ماظْنٔثِمٔ موَاظْعُدِوَانٔ} ،موَسَنٔ مابِنٔ مسَؾٖوسٕم
(رضيمآمسـفؿو) مأنماظـٖؾِيٖ م(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مضَولَ:م(عَنِ معَشَى مصِي محَوجَيِم
أَخِقهِ مطَونَ مخَقِرّا مظَهُ معِنَ ماسِِؿؽَوصِهِ مسَشِرَ مدِـِنيَ م ،موَعَنٔ ماسِؿَؽَفَ مؼَوِعّو مابِؿِغَوءَ موَجِـهِ ماظؾَّهِ م،م
جَعَـلَماظؾَّهُمبَقِـَـهُموَبَقِنَماظـٖورٔمثَؾَوثَمخَـَـودِقَمطُلٗمخَـِـدَقٕمأَبِعَــدُمعِؿٖـومبَقِنَماخلَوصِؼَقِنٔ)م،م م
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وؼؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(اظْؿُلِؾِمُ مأَخُو ماظْ ُؿلِؾِمٔ مظَو مؼَظْؾِؿُهُ موَظَو مؼُلِؾِؿُهُ موَعَنِم
طَونَ مصِي محَوجَيِ مأَخِقهِ مطَونَ ماظؾَّهُ مصِي محَوجَؿِهِ موَعَنِ مصَرٖجَ مسَنِ معُلِؾِمٕ مطُرِبَيً مصَرٖجَ ماظؾَّهُم
دؿَرَهُماظؾَّهُمؼَوِمَماظْؼِقَوعَيِ).م
سَـِهُمطُرِبَيًمعِنِمطُرُبَوتِمؼَوِمٔماظْؼِقَوعَيِموَعَنِمدَؿَرَمعُلِؾِؿّوم َ
مممموادلؿلعل ميف مدؼــو ماإلدالعي ماحلـقف مجيد مأغه مدؼن مؼلعر مبؽل معو مصقه مصالحم
اظػرد مواجملؿؿع م،مصقٌٖ مسؾى ماظعؿل ماظؿطوسي م ،مودسو مأتؾوسه مإدي مصعل ماخلري م،م
واظؿلوبق مإظقه م ،موادللورسي مصقه م ،مبعقدّا مسن ماظػردؼي مأو ماألغوغقي مأو ماظلؾؾقي م ،مؼؼولم
احلق مدؾقوغه{:ؼَوأَؼٗفَو ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا ما ِرطَعُوا موَادِفُدُوا موَاسِؾُدُوا مرَ ٖبؽُمِ موَاصْعَؾُوام
َؾؽُمِمتُػْؾِقُونَ}،موؼؼولم(سزموجل){:صَودِؿَؾِؼُواماظْكَقِرَاتِمإٔظَىماظؾَّهِمعَرِجِ ُعؽُمِم
اظْكَقِرَمظَع َّ
جَؿِقعّو}،طؿو محٌ مسؾى مغػع ماظـوس ،موضضوء محوائففم ،مواظلعي مإدي متػرؼٍم
طربوتفم ،مؼؼول مدؾقوغه{:ظَو مخَقِرَ مصِي مطَـِريٕ معِنِ مغَفِوَاػُمِ مإٔظَّو معَنِ مأَعَرَ مبِصَدَضَيٍ مأَوِم
عَعِرُوفٍ مأَوِ مإٔصِؾَوحٕ مبَقِنَ ماظـٖوسٔ موَعَنِ مؼَػْعَلِ مذَظِكَ مابِؿِغَوءَ معَرِضَوتِ ماظؾَّهِ مصَلَوِفَ مغُمِتِقهِم
أَجِرّا مسَظِقؿّو} .موؼؼول م(سز موجل) ميف مصػوت مادلمعـني :م{وَاظَّذِؼنَ مؼُمِتُونَ معَو مآتَوِام
وَضُؾُوبُفُمِموَجِؾَيٌمأَغٖفُمِمإٔظَىمرَبِّفٔمِمرَاجِعُونَم*مأُوظَؽِكَمؼُلَورٔسُونَمصِيماظْكَقِرَاتِموَػُمِمظَفَوم
دَوبِؼُونَ} .م
ممممموضدمأرذدغوماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مإديمأػؿقيماظعؿلماظؿطوسيموبنيم
عؽوغؿهمبدسوة مصرحيي مإديمبذل ماظػضل ماظذي مؼلتي مبوخلري م ،مواظذيمؼعود مغػعهم
سؾى ماإلغلون م ،مصقؼول م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(ؼَو مابِنَ مآدَمَ مإغٖك مإنِ متَؾِذُلٔم
اظْػَضِلَ مخَقِرْ مظَك موَإٔنِ متُؿِلِؽْهُ مذَرٌّ مظَك موَظَو متُؾَومُ مسَؾَى مطَػَوفٍ م ،موَابِدَأْ مبِؿَنِ متَعُولُ،م
وَاظْقَدُ ماظْعُؾْقَو مخَقِرْ معِنِ ماظْقَدِ ماظلٗػْؾَى) م،موطون م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)محيرص مسؾىم
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عؿوبعي مأصقوبه ميف مصعل ماخلري م ،موخدعي ماظـوس مواظلعي ميف معصوحلفم م ،موضضوءم
حوائففمممصقلللمسؿنمصعلموادؿفوبموسؿنمحرصمواضؿدىم،مصؼَولَم(صؾىمآم
سؾقه مودؾم)مذَاتَ مؼَوِمٕ :م(عَنِ مأَصِؾَحَ معِ ِـؽُمُ ماظْقَوِمَ مصَوئِؿّو).مضَولَ مأَبُو مبَؽْرٕ م(رضى مآم
سـه)م:مأَغَو.مضَولَم:م«مصَؿَنِمتَؾِعَمعِ ِـؽُمُماظْقَوِمَمجَـَوزَةًم».مضَولَمأَبُومَبؽْرٕ:مأَغَو.مضَولَ:م«مصَؿَنِم
أَرْعَمَ معِ ِـؽُمُ ماظْقَوِمَ معِ ِلؽِقـّو م» .مضَولَ مأَبُو مبَؽْرٕ م :مأَغَو .مضَولَ :م« م َصؿَنِ مسَودَ معِ ِـؽُمُ ماظْقَوِمَم
عَرٔؼضّوم».مضَولَمأَبُومَبؽْرٕم:مأَغَو.مصَؼَولَمرَدُولُماظؾَّهِم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)(:عَوماجِؿَؿَعِنَم
يفماعِرٔئٕمإٔالَّمدَخَلَماظْفَـٖيَ).م م
مممممممصوظعؿلماظؿطوسيمؼرصعمسنماظـوس متعىماحلقوةموؼػرجمطربفم م،مؼؼولمغؾقـوم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(عَنِمغَػَّسَمسَنِمعُمِعِنٕمطُرِبَيًمعِنِمطُرَبِماظدٗغِقَومغَػَّسَمآُمسَـِهُم
طُرِبَيً معِنِ مطُرَبِ مؼَوِمٔ ماظْؼِقَوعَيِ ،موَعَنِ مؼَلٖرَ مسَؾَى معُعِلِرٕ مؼَلٖرَ مآُ مسَؾَقِهِ مصِي ماظدٗغِقَوم
وَاظْكخِرَةِ،موَعَنِمدَؿَرَمعُلِؾِؿّو مدَؿَرَهُمآُمصِيماظدٗغِقَوموَاظْكخِرَةِ م،موَآُمصِيمسَوِنٔماظْعَؾِدِمعَوم
طَونَماظْعَؾِدُمصِيمسَوِنٔمأَخِقهِ،)...مودلومدؽلمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:مأيم
اظـوسمأحىمإديمآ؟موأي ماألسؿولمأحىٓمإديمآم(سز موجل)؟مضولم(صؾىمآم
سؾقه مودؾم)م:م(أَحَىٗ ماظـٖوسٔ مإٔظَى ماظؾَّهِ مأَغِػَعفُمِ مظِؾـٖوسٔ م ،موَأَحَىٗ ماظْلَسِؿَولٔ مإٔظَى ماظؾَّهِم
دُرُورْ متُدِخِؾُهُ مسَؾَى معُلِؾِمٕ ،مأَوِ مَتؽْشِفُ مسَـِهُ مطُرِبَيً م ،مأَوِ متَؼْضِي مسَـِهُ مدَ ِؼـّو م ،مأَوِ متُطْردُ مسَـِهُم
ن مأَنِ مأَسِؿَؽِفَ مصِي مػَذَام
ى مإٔظَيٖ معِ ِ
جُوسّو م ،موَظِلَنِ مأَعِشِيَ معَعَ مأَخٕ مظِي مصِي محَـوجَيٍ مأَحَـ ٗ
اظْؿَلِفِدِم(ؼعينمادللفدماظـؾوي)مذَفِرّام.)...مم م
مممموالمؼؼؿصـرماألعرمسؾـىماظؿطـوعمبودلـولموحدهم،موإمنومؼؿعـدىمإديمجمـوالت م
عؿـوسيم،معـفوم:ماظلعيمسؾىماظضعػوءمواحملؿوجنيمطوألراعلموادللوطنيمواظقؿوعىم م
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وشريػم،مؼؼولماظـٖؾِيٗم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(اظلٖوسِيمسَؾَىماألَرِعَؾَيِموَاظْؿِ ِلؽِنئم م
طَوظْؿُفَوػِدِمصِيمدَؾِقلٔمآِم،مأَؤماظْؼَوئِمٔماظؾَّقِلماظصٖوئِمٔماظـٖفَور).ممم م
وعـفو م:مادلـوصليميفماخلرياتم،موظومتلعؾـومحقوةماظصقوبيماظؽرامم(رضيمآم
سـفم) مظوجدغوػو مزاخرةمبوظؾذلمواظعطوءموصعل ماخلريمواظؿضققيميفمدؾقلمآ م،م
بلمإغفممضربوامأروعماألعـؾيميفمذظكم،مصؼدمطوغوامؼلورسونموؼؿـوصلونميفمػذام
اجملول م ،مصفو مػو مسُؿَر مبِن ماظْكَطَٓوبِ م(رضي مآ مسـه) مؼؼول :م(أَعَرَغَو مرَدُولُ مآم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مؼَوِعّو مأَنِ مغَؿَصَدَٓقَ م ،مصَوَاصَقَ مذَظِكَ معَوظًو مسِـِدِي ،مصَؼُؾًُْ:ماظْقَوِمَم
أَدِؾِقُ مأَبَو مَبؽْرٕ مإٔنِ مدَؾَؼْؿُهُ مؼَوِعّو ،مصَفِؽًُِ مبِـِصِفِ معَوظِي ،مصَؼَولَ مرَدُولُ مآ م(صؾى مآم
سؾقه مودؾم):م"عَو مأَبِؼَقًَِ مظِلَػِؾِكَ؟"مضُؾًُْ:معِـِؾَهُ ،مضَولَ:موَأَتَى مأَبُو مَبؽْرٕ م ِبؽُلٔٓ معَو مسِـِدَهُ،م
صَؼَولَ مظَهُ مرَدُولُ مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م"عَو مأَبِؼَقًَِ مظِلَػِؾِكَ؟"مضَولَ:مأَبِؼَقًُِم
ظَفُمِماظؾَٓهَموَرَدُوظَهُ،مضُؾًُْ:مظَومأَدِؾِؼُهُمإٔظَىمذَيِءٍمأَبَدّا).م م
وضد مطون مسؿر م(رضي مآ مسـه) مؼؿعوػد ماألراعل مصقلؼي مهلن مادلوء مبوظؾقل م،م
ورآه مرؾقي مؼدخل مبقً ماعرأة مبوظؾقل ،مصدخل مإظقفو مغفورّامصنذا مػي مسفوز مسؿقوءم
عؼعدة مصللهلو :معو مؼصـع مػذا ماظرجل مسـدكِ م؟ مضوظً :مػذا مظه معـذ مطذا موطذام
ؼؿعوػدغيمؼلتقينممبومؼصؾقينموخيرجمسينماألذىم،مصؼولمرؾقيمظـػله:مثؽؾؿكم
أعكمؼومرؾقي!مسـراتمسؿرمتؿؾع!!.م م
مممممموال مغـلى معوضف ماخلؾقػي ماظراذد مدقدغو مسـؿون مبن مسػون م(رضي مآ مسـه)م
وسؿؾهماظؿطوسيمبؿففقزمجقشماظعلرةم،موذراءمبؽرمروعيم،موذظكمحنيمضولماظـيبم م
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(عَنمحيْػِرُمبؽرَمرُوعَيَمصؾهُماجلـيُم)،مصقَػَرَػومسـؿونُ.موضولَم:م م
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"عَنمجَفزَمجقشَماظعُلِرَةِمصؾهُماجلـيُ"،مصففٖزَهُمسـؿونُم(مرضيمآمسـه)،موظؽلمسصرم م
أعيمورجول .م
إن ماظعؿل ماظؿطوسي مدظقل مسؾى ماإلجيوبقي ماظيت مجيى مسؾى مادللؾم مأنم
ؼؿقؾى مبفو ،مواظيت متعين ماظشعور مبودللؽوظقي موادلشورطي ماظػوسؾي ميف ماجملؿؿعم
بوظؿوجقه مواإلصالح مواالرتؼوء مبوظػرد مواظورن م ،موعن مثم مؼؿقؼق مصقه مضول مآم
تعودي :م{وَاظْ ؿُمِعِـُونَ موَاظْؿُمِعِـَوتُ مبَعِضُفُمِ مأَوِظِقَوءُ مبَعِضٕ مؼَلْعُرُونَ مبِوظْؿَعِرُوفِ موَؼَـِفَوِنَم
سَنٔ ماظْؿُـِؽَرٔ موَؼُؼِقؿُونَ ماظصٖالةَ موَؼُمِتُونَ ماظ ٖزطَوةَ موَؼُطِقعُونَ ماظؾَّهَ موَرَدُوظَهُ مأُوظَؽِكَم
حؽِقمْ}.مم م
دَقَرِحَؿُفُمُماظؾَّهُمإٔنٖماظؾَّهَمسَزٔؼزْم َ
إنمدروبماظعؿلماظؿطوسيمطـريةم،متشؿلمذيقعمعـوحيماحلقوةمعنمإرعومم
اجلوئعٔموطلوءماظعوري م،موتعؾقمماجلوػلم،موإغظورمادلعلر م،موإسوغيماظعوجز م،موضضوءم
حوائٍ مذوي ماالحؿقوجوت ماخلوصي م ،مواحلػوز مسؾى مادلراصق ماظعوعي مظؾدوظيم
واإلدفوم ميف مصقوغؿفو م ،مطل مذظك متطوع مبوخلري ،موتؽوصلْ ميف مادلـوصع موتضوعنْم
يف ماظؿكػقـف معن مادلؿـوسى م ،موتلتي مجموالت ماظرسـوؼي ماالجؿؿوسقي مواظصـقيم
واظؿعؾقـم ميف معؼدعي مجموالت ماظعؿل ماظؿطوسي ماظيت مؼـؾغي مأن متـول مرسوؼؿـوم
واػؿؿوعـوم.ممصؿومأحوجـوماظقوممإديمضؾوبٍمدؾقؿيٍ عـػؿقيمسؾىمطلِّمأبوابِماخلري،م
واسقيمحبقِّمربِّفومسودليمحبؼوقٔمعنمحوهلو م،ميفمحوجيٍمإديمأنمغؿكظفمعنمأجلم
أنمغعقشمإخوةمعؿقوبنيمآعـني.م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه.
م*مممم*مممم* م
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مممماحلؿد مٓ مرب ماظعودلني م ،موأذفد مأن مال مإظه مإال مآ موحده مال مذرؼك مظه م،م
وأذفد مأن مدقدغو موغؾقـو محمؿدّا مسؾده موردوظه م ،ماظؾفم مصلٓ مودؾم موبورك مسؾقه م،م
وسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مممم م
إخوة اإلسالو م:مإن ماإلدفوم ميف مخدعي ماجملؿؿع مبوظعؿلماظؿطوسيموخوصيم
وضً ماألزعوت مواظشدائد مواحملن مظه مأجر مطؾري مسـد مآ مدؾقوغه موتعودي م ،محقٌم
وسد مدؾقوغه موتعودي مأػل ماإلميون مادللورسني مإدي مصعل ماخلريات مجبـي مسرضفوم
َبؽُمِ موَجَـٖيٍ مسَرِضُفَوم
اظلؿوات مواألرض م ،مصؼول متعودي :م{وَدَورٔسُوا مإٔظَى معَغِػِرَةٍ معِنِ مر ِّ
اظلٖؿَووَاتُ موَاظْلَرِضُ مأُسِدٖتِ مظِؾْؿُؿٖؼِنيَ م* ماظَّذِؼنَ مؼُـِػِؼُونَ مصِي ماظلٖرٖاءِ موَاظضٖرٖاءِم
وَاْظؽَوزِؿِنيَماظْغَقِظَموَاظْعَوصِنيَمسَنٔماظـٖوسٔموَاظؾَّهُمؼُقِىٗماظْؿُقِلِـِنيَم} .م
ممموظؾعؿلماظؿطوسيمسدةمضوابطمالبدمعـفومحؿىمتؿقؼقمٔرته،موعـفوم :م
 إخالص ماظعؿلمٓم(سزموجل) موػذامعومأعرمآمبهمردوظهم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)محقٌمضول{:ضُلِمإٔنٖمصَؾَوتِيموَغُ ُلؽِيموَعَقِقَويَموَعَؿَوتِيمظِؾَّهِمرَبِّماظْعَوظَؿِنيَم
* مظَو مذَرٔؼكَ مظَهُ موَبِذَظِكَ مأُعِرِتُ موَأَغَو مأَوٖلُ ماظْؿُلِؾِؿِنيَ} .مصالبد موأن مؼؽون ماظعؿلم
اظؿطوسيمخوظصّومعؿؼـّوم،مألنمآمالمؼؼؾلمعنماظعؿلمإالمعومطونمخوظصوًمظوجفه،م
وإخالص ماظعؿل مال مؼؽون مإال مبنتؼوغه م ،محبقٌ مال مؼوزف ماظعؿل ماظؿطوسيم
دلؽودىمدقودقيمأومحزبقيمأومروئػقيم،مأومظصوحلمذيوسيم،مأومأؼيمعصوحلمخوصيم
سؾىمحنومعومتػعلمبعضماجلؿوسوتماظيتمتؿوجرمبدؼنمآموحبوائٍماظـوس.ممم
ممممممموعنمثمٖمصالمؼـؾغيمأنمؼصـوحى ماظعؿلماظؿـطوسيمأو مؼؿؾعه معَنٌّ موال مأذى م،م
دواء مأغػق معن مادلول مأم ماجلفد م ،مؼؼول مدؾقوغه{:اظَّذِؼنَ مؼُـػِؼُونَ مأَعِوَاظَفُمِ مصِيم
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المؼُؿِؾِعُونَمعَومأَغػَؼُواُمعَـٓوًموَالَمأَذّىمظَّفُمِمأَجِرُػُمِمسِـدَمرَبِّفٔمِموَالَمخَوِفْم
دَؾِقلٔماظؾّهِمثُمٖم َ
سَؾَقِفٔمِموَالَمػُمِمؼَقِزَغُونَ}.م م
 أنمؼؽونماظعؿلمضوئؿّو مسؾى معرضوة مآ م(سزٓ موجلٓ)موخدعي ماجملؿؿع ،مغوصعّوم
حمؼؼًوماظعػوفمواظؽػوفمألصرادماجملؿؿع.مممم
 أنمؼؽونماظعؿلموصقماألررماظؼوغوغقيمادلشروسيمحػوزًومسؾقهمعنمادلؿالسؾنيم
وادللؿغؾنيموأصقوبماألشراض.مم
ممممممممممموبفذا محيؼق ماظعؿل ماظؿطوسي ماظؿؽوصل مواظؿؽوعل مبني مأصراد ماجملؿؿع م،م
وعن مثمٖ مصال مؼـؾغي مأن مؼؿواغى ماإلغلون ميف ماظعؿل ماظؿطوسي مويف مصعل ماخلريم
اظذي مؼعود مبوظـػع مسؾى ماظـوس م ،مبل موال محيؿؼر مأي مصـقع معن مصـوئع مادلعروفم
لم
حؿى موظو مطون مضؾقال مأو مصغريّا مصؾه مصقه مأجر م ،مؼؼولم(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م:م(طُ ٗ
عَعِرُوفٍمصَدَضَيٌ).م م
مممممممممغلللمآماظعظقم مأنمؼوصؼـومظؽلمعومحيؾهموؼرضوهم ،موأنمؼفقهمظـومعنمأعرغوم
رذدّا .م

