
 عليهم السالماألنبياء التطوعي في حياة  خطبة( العمل)

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 الخطبة
 أما بعد:

ون كانوا يسارع نهمأوالصاحلني وكيف العمل التطوعي يف حياة األنبياء  معالطيب امليمون األغر  اليوميف هذا نعيش  اإلميان:إخوة 

من أبواب  باب الواحدة، وهوقلوب األمة  واحملبة بنيفهو من أعظم األبواب اليت جتلب املودة فعل اخلريات ........ إىل

 من أبواب التكافل االجتماعي يف أمة اجلسد الواحد  باب والسماوات، وهورب األرض  والقرب مناحلسنات 

 :التطوعي العمل تعريف

 َفَمْن ﴿: يماحلك التنزيل وفى هلل فرًضا تكون أن دون خمتاًرا طائًعا بالعبادة قام: يقال. الطاعة َتَكلََّف أي َتَنفََّل،: لغة التطوع

 [.481 آية: البقرة سورة] ﴾ َلُه َخْيٌر َفُهَو َخْيًرا َتَطوََّع

 ديين أو مادي أو اجتماعي أو فكري أو بدني العمل ذلك كان سواء جمموعات أو فرد به يقوم عمل هو التطوعي العمل :اصطالًحا

 الوهاب الكريم من والثواب األجر احتساب هو له الباعث

 :القرآن في التطوعي العململ التطوعي عالقران لل أوالً: دعوة
 اهلل القفاملؤمنني و املؤمنات  عليهفيها اهلل تعاىل  العمل اخلريي و التطوعي و حيث إىلا نكثرية تدعو آياتجاءت إخوة اإلسالم: 

 َفَسْوَف اللَِّه َمْرَضاِت اْبِتَغاَء َذِلَك َعْلَيْف َوَمْن النَّاِس َبْيَن ِإْصَلاٍح َأْو َمْعُروٍف َأْو ِبَصَدَقٍة َأَمَر َمْن ِإلَّا َنْجَواُهْم ِمْن َكِثرٍي ِفي َخْيَر َلا} :تعاىل

 [441: النساء] { َعِظيًما َأْجًرا ُنْؤِتيِه

 ليها رب الربية إاألمور التطوعية اليت دعا  وكلها منالناس  واإلصالح بني وقول املعروفالصدقة  إىلدعوة كرمية  اآليةففي هذه 

 َقاُلوا«.  َوالصََّدَقِة الصَّاَلِةَو الصَِّياِم َدَرَجِة ِمْن ِبَأْفَضَل ُأْخِبُرُكْم َأاَل»  -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوُل َقاَل :َقاَل الدَّْرَداِء َأِبى َعْن

 (4) «. اْلَحاِلَقُة اْلَبْيِن َذاِت َوَفَساُد اْلَبْيِن َذاِت ِإْصاَلُح»  َقاَل. َبَلى

 [282: البقرة] { اللَُّه َعلََّمُه َكَما َيْكُتَب َأْن َكاِتٌب َيْأَب َوَلا} اهلل تعاىل: قالو

شيخ ال تعاىل يقولعليه بالقراءة والكتابة أال يبخل على إخوانه بالكتابة هلم كما علمه اهلل  نَّمن اهلل تعاىل ملن َم دعوةفهذه 

  -رمحه اهلل  –الشعراوي 

                                                           
 صحيح:  وقال ،( 8524 رقم ، 4/666) والترمذي ،( 4414 رقم ، 4/822) داود وأبو ،( 84542 رقم ، 6/444) أحمد أخرجه - 1



 يعمل، أن منه يقتضي أمر هناك كان ما إذا اإلنسان ألن ؛«فليكتب» الواضح األمر يأتي ذلك ويف يتطوع، بأن يأمره احلق إن

 للعمل. نفسه يندب أن يلزمه فالشرع جتربة، حيتمل ال والظرف

 أن جيب هنا الدفة، إدارة على قادر غري هو أو الزورق، بدفة ميسك الذي وأغرقت عاصفة، جاءت ذلك وبعد زورق يف أنكم هب

 (2) للتجربة. جمال فال للعمل، نفسه يندب إنه الدفة، ليدير يعرف من يتقدم

 ُشُكوًرا َلاَو َجَزاًء ِمْنُكْم ُنِريُد َلا اللَِّه ِلَوْجِه ُنْطِعُمُكْم ِإنََّما( 8) َوَأِسرًيا َوَيِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِِّه َعَلى الطََّعاَم َوُيْطِعُموَن}و يقول سبحانه وتعاىل 

 احملتاج له وشهوتهم حمبتهم حال يف الطعام ويطعمون أي وأسريا ويتيما مسكينا حبه على الطعام ويطعمون [9 ،8: اإلنسان] {

 نم أو اإلميان أهل من سواء اململوك أو احملبوس املقيد واألسري وعائله أباه فقد الذي احلزين واليتيم الكسب عن العاجز الفقري

 .ينسى ال وإحسانا لإلنسان وإصالحا للحياة إنقاذا لكونه بالذكر الطعام وخص. املشركني

 .هلل عمله إخالص من عامل كل بل املطعم عليه يكون أن ينبغي ما على تنبيه حبه على قوله ويف

( 41) َمْسَغَبٍة ِذي َيْوٍم ِفي ِإْطَعاٌم َأْو( 41) َرَقَبٍة َفكُّ( 42) اْلَعَقَبُة َما َأْدَراَك َوَما( 44) اْلَعَقَبَة اْقَتَحَم َفَلا}: تعاىل قوله اآلية ونظري

 َفِإنَّ َشْيٍء ِمْن ِفُقواُتْن َوَما ُتِحبُّوَن ِممَّا ُتْنِفُقوا َحتَّى اْلِبرَّ َتَناُلوا َلْن} وقوله [41- 44: البلد] {َمْتَرَبٍة َذا ِمْسِكيًنا َأْو( 41) َمْقَرَبٍة َذا َيِتيًما

 . [92: عمران آل] {َعِليٌم ِبِه اللََّه

 :النبوية السنة في التطوعي العمل: ثانياً 

 ألجراالغري و رتبت على ذلك  إىل اإلحسانكل عمل تكون مثرته  إىلسنة النبوية حتث املؤمنني و املؤمنات على املسارعة لجاءت ا

 َيْوٍم ُكلَّ َصَدَقٌة، ِهَعَلْي النَّاِس ِمَن ُساَلَمى ُكلُّ: وسلم عليه اهلل صلى اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل عنه، اهلل رضي ُهَرْيَرَة َأِبيعن  و الثواب

 الطَّيَِّبُة َواْلَكِلَمُة َصَدَقٌة، َمَتاَعُه َعَلْيَها ْرَفُعَي َأو َعَلْيَها َفَيْحِمُل َدابَِّتِه َعَلى الرَُّجَل َوُيِعنُي َصَدَقٌة، اْثَنْيِن َبْيَن َيْعِدُل الشَّْمُس؛ ِفيِه َتْطُلُع

 (1() َصَدَقٌة الطَِّريِق َعِن اأَلَذى َوُيِميُط َصَدَقٌة، الصَّاَلِة ِإَلى َيْخُطوَها َخْطَوٍة َوُكلُّ َصَدَقٌة

  لبدنا عظام مجيع يف استعمل ثم الكف وسائر األصابع عظام أصله مفصل، أي القصر مع الالم وختفيف املهملة بضم: والسُّالمى

 من ابه يتمكن مفاصل عظامه جعل بأن له الشكر سبيل على تعاىل هلل صدقة مفصل كل بعدد مكلف مسلم كل على أن: واملعنى

 . بها اآلدمي اختص اليت الصنائع دقائق من بها التصرف يف ملا بالذكر وخصت والبسط القبض

 .وإلزام إجياب ال وترغيب ندب صدقة أي: صدقة عليه

 العمل التطوعي في حياة األنبياء

 السالم واخلضر عليهماأوال: العمل التطوعي يف حياة نيب اهلل موسى 

                                                           
 (422: ص) الشعراوي تفسير - 8
 ونحوه بالركاب أخذ من باب 182: الجهاد كتاب 56: في البخاري أخرجه - 6



ما قام به نيب اهلل موسى عليه السالم ملا ورد ماء مدين –جل جالله  –ومن أمثلة العمل التطوعي الذي قصه علينا الرب العلي 

 يصور اهلل تعاىل لنا ذلك املشهد الذي يفيض باملروءة والشفقة فيقول 

 َنْسِقي َلا َقاَلَتا َخْطُبُكَما َما اَلَق َتُذوَداِن اْمَرَأَتْيِن ُدوِنِهُم ِمْن َوَوَجَد َيْسُقوَن النَّاِس ِمَن ُأمًَّة َعَلْيِه َوَجَد َمْدَيَن َماَء َوَرَد َوَلمَّا} تعالي: قال

: القصص] { َفِقرٌي َخْيٍر ِمْن ِإَليَّ َأْنَزْلَت ِلَما ِإنِّي َربِّ َفَقاَل الظِّلِّ ِإَلى َتَولَّى ُثمَّ َلُهَما َفَسَقى( 21) َكِبرٌي َشْيٌخ َوَأُبوَنا الرَِّعاُء ُيْصِدَر َحتَّى

21، 21]  

 على يطلع هو وإذا مكدود. جمهود وهو إليه وصل ملدين. ماء إىل الطويل الشاق السفر به انتهى لقد-اهللرمحه  –يقول سيد قطب 

 ربلتش أنعامهم يوردون الرجال الرعاة وجد السالم عليه موسى كنفس الفطرة، السليمة املروءة، ذات النفس إليه تسرتيح ال مشهد

 وتصدرا املرأتان تسقي أن السليمة، والفطرة املروءة ذوي عند واألوىل املاء. ورود عن غنمهما متنعان امرأتني هناك ووجد املاء؛ من

 ويعينوهما. الرجال هلما يفسح وأن أواًل، بأغنامهما

 للمرأتني تقدم بل للمعروف. املخالف املنكر املنظر هذا يشهد وهو ليسرتيح، املكدود، املسافر املطارد، اهلارب موسى يقعد ومل

 الغريب: أمرهما عن يسأهلما

 . . { كبري شيخ وأبونا الرعاء يصدر حتى نسقي ال قالتا:}. . {خطبكما؟ ما قال:}

 شيخ وأبوهما رجال. الرعاة وهؤالء امرأتان فهما الضعف، إنه الورود. عن لغنمهما وذودهما وتأخرهما انزوائهما سبب على فَأطلعتاه

  نصابه. يف األمر إلقرار فتقدم السليمة. وفطرته السالم عليه موسى خنوة وثارت! الرجال وجمالدة الرعي على يقدر ال كبري

 الشهامة. ذوو الرجال يفعل أن ينبغي كما أواًل، للمرأتني ليسقي تقدم

 من مطارد، وهو استعداد. وال زاد بال طويل سفر من قادم مكدود وهو ظهري. وال فيها له سند وال يعرفها، ال أرض يف غريب وهو

 تعرفه الذي الطبيعي احلق وإقرار واملعروف، والنجدة املروءة دواعي تلبية عن به يقعد ال كله هذا ولكن يرمحون. ال أعداء خلفه

 يف هوو حتى ترهب اليت بقوته يشي كما.. اهلل. عني على صنعت اليت النفس هذه بنبل يشهد مما . . {هلما فسقى}النفوس: 

 األرواح قوةب أكثر الناس يتأثر فإمنا جسمه. قوة من أكثر رهبته الرعاة قلوب يف أوقعت اليت نفسه قوة ولعلها الطويل. السفر إعياء

 والقلوب.

 للعمل التطوعي قصة اخلضر وموسى عليهما السالم و بناء اجلدار

عندما دخال  –ومن مشاهد العمل التطوعي الذي يقوم به املسلم وهو يرجو به وجه اهلل ما قام به اخلضر وموسى عليهما السالم 

إال االنهدام فقام  أوشكالقرية وطلب الضيافة ولكن القوم كانوا خبالء مل يقدموا هلم واجب الضيافة وبينما هما يسريان إذ جبدار 

 عليهما السالم يقول اهلل تعاىل –ذلك موسى الكليم  اخلضر ليصلحه يعاونه يف

 ِشْئَت َلْو َقاَل َفَأَقاَمُه َيْنَقضَّ َأْن ُدُيِري ِجَداًرا ِفيَها َفَوَجَدا ُيَضيُِّفوُهَما َأْن َفَأَبْوا َأْهَلَها اْسَتْطَعَما َقْرَيٍة َأْهَل َأَتَيا ِإَذا َحتَّى َفاْنَطَلَقا}

 [77: الكهف] {َأْجًرا َعَلْيِه َلاتََّخْذَت

 َوَيْسَتْخِرَجا َأُشدَُّهَما َيْبُلَغا َأْن َربَُّك َراَدَفَأ َصاِلًحا َأُبوُهَما َوَكاَن َلُهَما َكْنٌز َتْحَتُه َوَكاَن اْلَمِديَنِة ِفي َيِتيَمْيِن ِلُغَلاَمْيِن َفَكاَن اْلِجَداُر َوَأمَّا}

 [82: الكهف] {َصْبًرا َعَلْيِه َتْسِطْع َلْم َما َتْأِويُل َذِلَك َأْمِري َعْن َفَعْلُتُه َوَما َربَِّك ِمْن َرْحَمًة َكْنَزُهَما



 انك يضيفونهما ال القرية وأهل جائعان وهما القرية أهل من أجرًا عليه يطلب ومل إقامته، يف نفسه الرجل أتعب الذي اجلدار فهذا

 يستطع فلم نزالك حتته من لظهر ينقض اجلدار ترك ولو.  املدينة يف ضعيفني يتيمني لغالمني مااًل وراءه ويغيب كنزًا، حتته خيبئ

 عودهما دويشت يكربا أن فأراد ، وضعفهما طفولتهما يف بصالحه اهلل نفعهما فقد صاحلًا أبوهما كان وملا.  عنه. يدفعا أن الصغريان

 . محايته على قادران وهما كنزهما ويستخرجا ،

 عليهما السالم عمران بنت مريم كفالةاهلل زكريا ب تطوع نيب

 َربَُّها بََّلَهاَفَتَق} تعاىل قالالسالم  عليهاعمران  بنت مريم لكفالة-السالمعليه – زكريا اهلل نيب تطوع إىل الكريم القرآن أشارو لقد 

 ُهَو َقاَلْت َهَذا َلِك َأنَّى َياَمْرَيُم َقاَل ِرْزًقا اِعْنَدَه َوَجَد اْلِمْحَراَب َزَكِريَّا َعَلْيَها َدَخَل ُكلََّما َزَكِريَّا َوَكفََّلَها َحَسًنا َنَباًتا َوَأْنَبَتَها َحَسٍن ِبَقُبوٍل

 األطفال، أحد شؤون برعاية شخص يقوم أن تعين والكفالة .[17: عمران آل] {ِحَساٍب ِبَغْيِر َيَشاُء َمْن َيْرُزُق اللََّه ِإنَّ اللَِّه ِعْنِد ِمْن

 قامو عمران، بنت مريم برعاية تكفل حيث زكريا، اهلل نيب فعله ما وهذا يكرب، حتى احتياجاته وتوفري تربية على والعمل

 مريم. كفالة يف املهمة بهذه جدير غريه أحد كان وما مريم، خالة وزوج نيب فهو قيام، خري بكفالتها

 عليه اهلل صلى- النَِّبي َأنَّ َسْهٍل َعْن األيتامعلى كفالة –اليت حثنا رسول اهلل  التطوعية، األعمال أفضل من هي األيتام وكفالة

 (1).إِلْبَهاَما َتِلى يَوالَِّت اْلُوْسَطى ُأْصُبَعْيِه َبْيَن َوَقَرَن«.  اْلَجنَِّة يِف َكَهاَتْيِن اْلَيِتيِم َوَكاِفُل َأَنا»  َقاَل -وسلم

 املالية مسؤول ليكون السالم يتطوععليه  يوسف اهلل نيب

امللك تلك الرؤيا و فسرها له يوسف عليه السالم هنا  رأىف عليه السالم يف السجن بضع سنني و سملا قضى نيب اهلل تعاىل يو

 اْلَمِلُك َقاَل} ىلتعا قوله يف كما الدولة  دب يوسف عليه السالم نفسه إلدارة وزارة املالية يف تلك الفرتة العصيبة اليت ستمر بهاانت

( 11) ٌمَعِلي َحِفيٌظ ِإنِّي اْلَأْرِض َخَزاِئِن َعَلى اْجَعْلِني َقاَل( 11) َأِمنٌي َمِكنٌي َلَدْيَنا اْلَيْوَم ِإنََّك َقاَل َكلََّمُه َفَلمَّا ِلَنْفِسي َأْسَتْخِلْصُه ِبِه اْئُتوِني

 [11 - 11: يوسف] { اْلُمْحِسِننَي َأْجَر ُنِضيُع َوَلا َنَشاُء َمْن ِبَرْحَمِتَنا ُنِصيُب َيَشاُء َحْيُث ِمْنَها َيَتَبوَُّأ اْلَأْرِض ِفي ِلُيوُسَف َمكَّنَّا َوَكَذِلَك

 يمةالعظ املسؤولية هذه لتحمل مؤهاًل نفسه يرى كان أنه إىل يشري كما يوسف، اهلل نيب طموح على يدل املالية مسؤولية وحتمل

 .بها للقيام نفسه تلقاء من تطوع لذلك واملهمة،

 صلى اهلل عليه وسلم–العمل التطوعي يف حياة احلبيب النيب 

يشارك ويه إليسارع  أظفارهكان احلبيب صلى اهلل عليه وسلم حمبا للخري منذ نعومة  لقد-صلى اهلل عليه وسلم–أحباب رسول اهلل 

–حيث قالت له ذلك شهادة السيدة خدجية رضي اهلل عنها  وعطاء، يوضحوسخاء صلى اهلل عليه وسلم كلها بذل –فحياته  فيها

 اْلَمْعُدوَم، َوُتْكِسُب اْلَكلَّ، َتْحِمُلَو اْلَحِديَث، َوَتْصُدُق الرَِّحَم، َلَتِصُل ِإنََّك َواللَِّه َأَبًدا، اللَُّه ُيْخِزيَك َلا َواللَِّه َكلَّا} -صلى اهلل عليه وسلم

 أمثلة:ذلك  على ولنضرب  ،(1) {" اْلَحقِّ َنَواِئِب َعَلى َوُتِعنُي الضَّْيَف، َوَتْقِري

 الكعبة: بناء يف وسلم عليه اهلل صلى النيب األول: مشاركة املثال

                                                           
 (.1412) والترمذي( 5624) البخاري أخرجه - 4
 (4/64و815و 6/814و1/6) والبخاري( 6/156) أحمد أخرجه - 5



فها هو الصادق األمني  على املساهمة يف عمل اخلري و عدم التخلف عنه  -صلى اهلل عليه وسلم –قد تربى النيب إخوة اإلميان :

 ُقَرْيٌش َفَهَدَمْتَها: اَلَق اْلَجاِهِليَِّة ِفي اْلَكْعَبِة ِبَناَء َوَذَكَر الطَُّفْيِل، َأِبي َعْنصلى اهلل عليه وسلم يشارك أهل مكة يف بناء الكعبة  

 َوَسلََّم َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيُّ َفَبْيَنا " ِذَراًعا، ِعْشِريَن السََّماِء ِفي َفَرَفُعوَها ِرَقاِبَها، َعَلى ُقَرْيٌش َتْحِمُلَها اْلَواِدي ِبِحَجاَرِة َيْبُنوَنَها َوَجَعُلوا

: َفُنوِدَي النَِّمَرِة، ِصَغِر ِمْن ْوَرُتُهَع َرىَفُت َعاِتِقِه َعَلى النَِّمَرَة َيَضُع َفَذَهَب النَِّمَرُة، َعَلْيِه َفَضاَقْت َنِمَرٌة، َوَعَلْيِه َأْجَياٍد ِمْن ِحَجاَرًة َيْحِمُل

 . (1" ) َذِلَك َبْعَد ُعْرَياًنا ُيَر َفَلْم َعْوَرَتَك َخمِّْر ُمَحمَُّد، َيا

 الثاني: مشاركته يف حلفْ ُمَطيَِّبنَي املثال

 َأنَّ ُأِحبُّ َفَما ُغالٌم، َوَأَنا ُعُموَمِتي َعَم اْلُمَطيَِّبنَي ِحْلَف َشِهْدُت: " َقاَل َوَسلََّم، َعَلْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن َعْوٍف، ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َعْن 

 (7" ) َأْنُكُثُه َوَأنِّي النََّعِم، ُحْمَر ِلي

 لشرفه جدعان بن عبد اهلل دار يف له فاجتمعوا حلف إىل تداعت قريش من قبائل أن إسحاق: بن حممد قال كما الفضول وحلف

 وسنه.

 . مرة بن وتيم كالب بن وزهرة عبد العزى، بن أسد وبنو عبداملطلب وبنو هاشم بنو عنده حلفهم وكان

 ظلمه من على وكانوا معه، كانوا إال الناس سائر من دخلها ممن وغريهم أهلها من مظلومًا جيدوا ال أن على وتعاقدوا فتعاهدوا

 . الفضول حلف احللف ذلك قريشًا فسمت مظلمته عليه يردوا حتى

 النبوي: املسجد بناء يف وسلم عليه اهلل صلى الثالث: مشاركته املثال

 اءعن أنفسهم عن يروحون وكانوا كواهلهم، على واألحجار اللبنات محل يف وأصحابه-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول اشرتك وقد

 (8)واملهاجرة األنصار فارحم...  اآلخرة عيش إال عيش ال اللهم :الغناء هذا فريددون والبناء والنقل احلمل

 يتميز أن ويكره منهم كواحد بنفسه يعمل-وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول رأوا أنهم العمل يف الصحابة محاس من ضاعف وقد

 :البيت هذا بعضهم فارجتز عليهم

 (9)املضلل العمل منا لذاك...  يعمل والرسول قعدنا لئن

 دفنه: يف ومشاركة البجادين ذي قرب يف بنفسه وسلم عليه اهلل صلى النيب الرابع: نزول املثال

ل املتوفى  ومعه ثلة و كوكبة من أصحابه الكرام إال أنه محاملتواضعني يباشر الدفن و  إمام –لى اهلل عليه و سلم صوها هو احلبيب 

ن يتوىل أن حيمل جنازة ا وأيغسل ميتا ا وذا نظر إىل أحوال بعض املسلمني نراه يأنف أن إ، و  يأبى إال أن يقوم بذلك العمل

                                                           
 (86444) وانظر( .4126) برقم بطوله الرزاق عبد" مصنف" في وهو قوي، سنادهإ(812/ 64) الرسالة ط أحمد مسند - 6
 (.445" )الصحابة معرفة" في نعيم وأبو ،4/1612" الكامل" في عدي ابن وأخرجه(146/ 6) الرسالة ط أحمد مسند - 4
 وغيرهما، ،8/611 ومسلم 6468 صحيحه في البخاري خرجه - 2
 .816/ 6" البداية" في كثير ابن عنه ونقله السيرة، في إسحاق ابن ذلك ذكر - 4



 حديث من   -قصه و يقول هذا عمل احلانوتي ،فأين هؤالء من تواضع سيد األصفياء صلى اهلل عليه وسلمن، و رمبا يستدفنه

 يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع وأنا ، الليل جوف من قمت: ))  قال حيدث كان أنه عنه اهلل رضي مسعود بن عبداهلل

 ، وعمر ربك وأبو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فإذا:  قال أنظر فاتبعتها ، العسكر ناحية يف نار من شعلة فرأيت ، تبوك غزوة

 انهيدلي وعمر بكر وأبو ، حفرته يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل ورسول ، له حفروا قد هم وإذا ، مات قد البجادين ذو عبداهلل وإذا

( ( عنه فأرضى عنه راضيًا أمسيت قد إني اللهم: ))  قال ، لشقه هيأه فلما ، إليه فدلياه((  أخاكما إلَي أدنيا: ))  يقول هو وإذا

 (40).((.احلفرة صاحب كنت ليتِني يا)):  مسعود ابن يقول:  قال

 يغفر أنو تعاىل، نلقاه أن إىل يرضيه ما على وبالثبات ولرسوله، له باالستجابة علينا ميّن أن سبحانه اهلل وأسأل هذا، قولي أقول

 .رحيم غفور إنه واملؤمنات، وللمؤمنني لنا

 الثانية الخطبة
 نأ وأشهد إليه وأتوب سبحانه أمحده املرسلني خامت على وسالمه اهلل وصلوات الظاملني على إال عدوان وال العاملني رب هلل احلمد

 إىل وصحابته وآله حممد نبينا ورسولك عبدك على وسلم صل اللهم ورسوله عبده حممًدا أن وأشهد له شريك ال وحده اهلل إال إله ال

 .الدين يوم

 صور مشرقة من العمل التطوعي يف حياة اخللفاء

ة واملسارعاخللفاء رضون اهلل عليهم أمجعني فلم يكونا مبعزل عن العمل التطوعي  واألصفياء سارإخوة اإلسالم على درب األنبياء 

 عن ذلك العمل اجلليل فهيا لنشاهد ذلك عن كثب  وال املكانةيشغلهم املنصب  الغري، ملنفع  إىل

 : منائحهم احلي جلواري الصديق حيلب بكر أبي الراشد اخلليفة

عليه من أعباء  ألقىعلى درب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف العمل التطوعي رغم ما  –اهلل عنه  رضي-بكرلقد سار أبو 

 كانو السوق إىل غاديًا أصبح- عنه اهلل رضي الصديق بكر أبو- اسُتخلف ملا)ه مل مينعه ذلك عن عمل اخلري أن واألمة إالاخلالفة 

 أال ألرجو وإني لكم ألحلبنها بلى فقال لنا حيلب ال اآلن احلي من جارية قالت بويع فلما اخلالفة قبل أغنامهم للحي حيلب

 (.44( )فيه دخلت ما يغريني

 رضي اهلل عنهالفارق 

 العمل التطوعي  واإلسهام يففعل اخلريات  إىلنه مل يتوانى يف املسارعة إف –أما أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 

 َشْعٍر من تببي هو فإذا ِرَحاِبها، من ِبَرَحبٍة مر إذ باملدينة، َيِعسُّ عليه اهلل رضوان عمر بينا: )قال عنه اهلل رضي مالك بن أنس عن

 البادية أهل من: قال الرجل؟ من: قال ثم عليه، فسّلم منه فدنا قاعدًا، رجاًل ورأى امرأة، أنني فسمع منه، فدنا باألمس، يكن مل

                                                           
 ،422: رقم ترجمه ،662/ 8: اإلصابة في الحافظ قال كما مسعود ابن عن وائل أبي عن األعمش عن الصلت بن سعيد طريق من مندة ابن أخرجه - 12
 (.422 ص) الجوزي البن(( التبصرة)) - 11



: الق حلاجتك، اهلل رمحك انطلق: فقال البيت؟ يف أمسعه الذي الصوت هذا وما: فقال فضله، من أصيب املؤمنني أمري إىل جئت

 بنت كلثوم أم المرأته فقال منزله، أتى حتى فانطلق: قال. ال: قال أحد؟ عندها هل: قال َتمخَُّض، امرأة: قال هو؟ ما ذلك علّي

 عندها ليس َتمخَّض، غريبة امرأة: قال هو؟ ما: قالت إليك؟ اهلل ساقه أجر يف لك هل: عنهما اهلل رضي طالب أبي بن علي

: قال. وُحُبوب وَشْحٍم َبُبْرَمٍة وجيئيين والدُّْهِن، اخِلَرِق من لوالدتها املرأة يصلح ما معك فخذي: قال شئَت، إن نعم: قالت أحد،

 أنضجها، حتى الربمة حتت فأوقد. نارًا لي أوقد: له فقال الرجل إىل قعد حتى وجاء املرأة، إىل ادخلي: هلا فقال به فجاءت

 فقال ،عنه يتنحى فجعل هابه،( املؤمنني أمري يا: )مسع فلما بغالم، صاحبك بشر! املؤمنني أمري يا: امرأته فقالت املرأة، وولدت

 ،الباب على فوضعتها الربمة أخرجت ثم ففعلت، أشبعيها،: قال ثم الباب، على فوضعها الربمة فحمل أنت، كما مكانك: له

 :المرأته قال ثم ففعل، الليل، سهرت قد فإنك! وحيك ُكْل: فقال الرجل يدي بني فوضعها فأخذها عنه اهلل رضي عمر فقام

 .(42)(.وأعطاه فأجازه الرجل، ففعل. يصلحك مبا لك نأمر فأتنا غدًا كان إذا: للرجل وقال. اخرجي

 لىع وسلم اهلل وصلى الكريم لوجهك خالصة أعمالنا واجعل النعيم جنة ورثة املهديني الصادقني يف عندك وتقبلهم تقبلنا اللهم

 ميو إىل بإحسان تبعهم ومن أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا السماء أديم حتت مشى من وخري األتقياء وإمام األنبياء خامت

 العاملني. رب هلل احلمد أن دعوانا وآخر الدين

                                                           
 (6: ص) عنه الله رضي الخطاب بن عمر الفاروق .482 ،1/484 والتبصرة ،25 ص مناقب: الجوزي ابن - 18


