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 محتىياث المادة:

 

 (:ل اإلنساني مفهىمو وإطاره النظري وبعض متعلقاتوالعم)أوالً: 

مصطلح العمل ، العمل اٝنًنم أساسو التطوعان، اصطبلح، العمل اٝنًنم لغة، اٝنًن مفهـو العمل عناصران، اصطبلحك  لغة لعملا -

، أشكاؿ العمل اإلنساين منطلقات العمل، اإلنساين، أىداؼ العمل اإلنساين أ٨نية العمل، اإلنساينخصائص العمل ، اإلنساين

 .ترسيخ ثقافة العمل اإلنساين )اٝنًنم( يف اجملتمعاإلنساين، ضوابط العمل اإلنساين، 

 (:تاريخ العمل اإلنساني)ثانياً: 

، التار٫نية للعمل اإلنساينتباين اٝنلفيات التار٫ني ٞنفهـو العمل اإلنساين،  جدر الت، اإلنساين قدًن بقدـ اٛننس البشرمالعمل  -

 .مسًنة العمل اٝنًنم

 (:دوافع ومجاالث العمل اإلنساني من المنظىر العالمي)ثالثاً: 

 العمل اإلنساين من اٞننظور العاٞني. ٠ناالت، العمل اإلنساين من اٞننظور العاٞني دكافع -

 (:ومجاالث العمل اإلنساني من المنظىر اإلسالميدوافع ): رابعاً 

 .عند اٞنسلمٌن ٠ناالت العمل اٝنًنم، نساين عند اٞنسلمٌندكافع العمل اإل -

 :(اإلنساني وعالقتو بالمقاصد الشرعيت والقىاعد الفقهيتاً:)العمل خامس

)مقاصد الشرع  أنواع اٞنقاصد، باعتباره مركبان إضافيان الشريعة تعريف مقاصد ، ّنقاصد الشريعة العمل اإلنساين )اٝنًنم( كعبلقتو -

قاعدة األمور ّنقاصدىا كعبلقتها بالعمل ، العمل اإلنساين )اٝنًنم( كعبلقتو بالقواعد الفقهية الكربل، مقاصد اٞنكلف( –

 .قاعدة الضركريات تبيح احملظورات، قاعدة الضرر يزاؿ، قاعدة اٞنشقة ْنلب التيسًن، اإلنساين اٝنًنم

 (:دور العمل اإلنساني في تنميت المجتمعاث وآفاقو المستقبليت)سادساً: 

العمل اإلنساين ، كاألسرة تنمية الفردالعمل اإلنساين كدكره يف ، ٧نو العمل اإلنساين عنواف على تقدـ اجملتمعات كهنضتها -

 كتنمية ركح اٞنشاركة، العمل اإلنساين كاإلدارة اٜنديثة، االستخداـ األمثل للموارد اٞنتاحةك  )اٝنًنم( كاالستفادة من اٞنوارد البشرية

 مقرتحات يف ، يف تنمية اجملتمع (اٝنًنماإلنساين )النتائج اٞنتوقعة من مسا٨نة العمل ، كٓنقيق مقاصد الزكاة كآثارىا اجملتمعية             

 .تفعيل كتطوير دكر العمل اإلنساين كمؤسساتو العاملةسبيل              
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 .وبعض متعلقاتو وإطاره النظري والعمل اإلنساني مفهىم: أوالً 

 مدخل:
كإف كاف بينهما عمـو  -متقاربمصطلحاف ٞنفهـو  اٝنًنم اإلنساين كالعمل العمل
من مشكاة كاحدة كأصل كاحد أساسو حب اٝنًن كبذلو للغًن،  ؛ ألهنما ينطلقاف -كخصوص

م"، اٝنًن ، ك العملمن كلمتٌن؛ " صطلحاٞن إنساين، كيرتكب ىذا عمل فكل عمل خًنم ىو
 .أك "العمل، كاإلنساين"

 كفيما يلي تفكيك مصطلحي العمل اٝنًنم كالعمل اإلنساين لبياف اٞنراد منهما.
 اٞنهنة: منها ان كيطلق يف اللغة كيراد بو أمور "مصدر عمل يعمل عمبلن،  في اللغة: لعملا

 1.بنفسو عمل: الرجل كاعتمل كاستعملو، غًنه أعملو يقاؿ: كالفعل،
 2.يػيٍفعىلي  كل ًفٍعلو  يف عاـ كىو صحيح، كاحد أصل كالبلـ كاٞنيم العٌنقاؿ ابن فارس: 

 3.كالٌسٌيئة الصاٜنة األىٍعمىاؿً  يف يستعمل كالعىمىلي 
 العمل في االصطالح:

العلـو االجتماعية كذلك يعد مفهـو "العمل" من اٞنفاىيم اليت تباينت بشأنو التعريفات داخل 
باختبلؼ األطر النظرية ٟنا. كٟنذا، تعددت التعاريف كاٞنفهومػات اٞنرتبطػة بالعمػل حػغ بلغػت 
مػػن حيػػك الكػػم كالنػػوع مػػا يصػػعب حصػػره، أك تصػػنيفو ُنيػػك أصػػبح ال ٤نػػد يف تػػراث العلػػـو 

اـ اإلنسػػػاف االجتماعيػػػة تعريفػػػان شػػػامبلن للعمػػػل، فعلمػػػان االقتصػػػاد يعرفػػػوف العمػػػل بأنػػػو "اسػػػتخد
 .  (4)لقواه الفيزيقية كالذىنية يف سبيل إنتاج الثركة كاٜنصوؿ على اٞننافع"

 كجو على الكسب االقتصادم لغرض النشاط ٠ناؿ يف يبذؿ بدين أك عقلي جهد أك ىو: كل

.  5العمـو

                                                 

 .11/475لساف العرب: ابن منظور،  (1)

 .4/145مقاييس اللغة: ابن فارس،  (2)

 .587اٞنفردات يف غريب القرآف: الراغب األصفهاين: ص (3)

  .393االقتصادية: السيد ١نمد بدكم، صعلم االجتماع كالنظم  (4)

 .ُِالسعيد، ص ١نمود العم: صادؽ كتشريعات اقتصاد (5)
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كمن الناحية الفلسفية يعرؼ بأنو "نشاط اإلنساف اإلرادم اٞنقػرتف باٛنهػد أم بالتعػب كاٞنشػقة 
 .  (1)لغرض نافع منفعة بشرية غًن التسلية كاللهو"

 عػن بواعػك صػادران  يكػوف إنسػاين نشػاط أك بشػرم سػلوؾ كػل :بأنػو الػنفس علمػان كيعرفػو

 2كالنفسية كاالجتماعية. الطبيعية حاجاتو إلشباع مكتسبة، أـ كانت فطرية معينة، كدكافع
فهػػػو مػػػن اٞنفػػػاىيم اٞنعقػػػدة، كمػػػا أنػػػو مػػػن  –كمػػػا يػػػرل علمػػػان االجتمػػػاع   -أمػػػا مفهػػػـو العمػػػل 

اٞنعاين النسبية حيك ٔنتلف طبيعتػو كمضػمونو بػاختبلؼ البنػان االجتمػاعي كبػاختبلؼ الزمػاف 
فقػد تضػمن "عشػرين" تعريفػا للعمػل إذل  webestrكاجملتمعات، كقد عرفو قاموس "كيبسرت" 

 .(3)ة ٓنت مفهـو العملجانب ثبلثٌن معىن لو تباينت يف صياغتها تبعان لؤلفعاؿ اٞنندرج
كيعرفو معجم مصطلحات العلـو االجتماعية بأنو "٠نهود إرادم عقلي أك بدين يتضمن التػأثًن 
علػػى األشػػيان اٞناديػػة كغػػًن اٞناديػػة لتحقيػػق ىػػدؼ اقتصػػادم معػػٌن، كمػػا أنػػو ك يفػػة اجتماعيػػة 

  (4)تتحقق فيها شخصية الفرد" 
يصػػدر مػػن فعػػل أك حركػػة عػػن جسػػم كػػاف  ك٬نكػػن تعريػػف مفهػػـو العمػػل بعمػػـو بأنػػو: كػػل مػػا

 6.ىو اجملهود الذم يبذلو اإلنساف للحصوؿ على منفعة. كقيل: (5)بإرادة أك بدكف إرادة 
كيعرفػػػػو الػػػػبعأ بأنػػػػو "أسػػػػػلوب مػػػػن أسػػػػاليب معيشػػػػة اإلنسػػػػػاف  ػػػػدؼ ٓنقيػػػػق غايػػػػات الفػػػػػرد 

ىػػػذه  . كيػػػرل آخػػػركف أف العمػػػل "نشػػػاط كسػػػيلي ىدفػػػو حفػػػ  اٜنيػػػاة كصػػػيانتها،(7)كاٛنماعػػػة"
 .(1)اٜنياة اليت تتجو ٥نو التغًن احملأ لبعأ مبلمح بيئة اإلنساف"

                                                 

 .69كقت الفراغ كشغلو يف مدينة الرياض، دراسة ميدانية: عبد العزيز بن ٘نود الشرتم، ص (1)

 .ُٓص فهمي، النفسية: مصطفى الدكافع (2)
 .135صنقبلن عن اعتماد عبلـ كآخركف، مرجع سابق،  (3)

 ـ.1986معجم مصطلحات العلـو االجتماعية: أ٘ند زكي بدكم، مكتبة لبناف، بًنكت،  (4)

، 1974العمل كتشغيل العماؿ كالسكاف كالقول العاملة: صادؽ مهدم السعيد، مطبعة اٞنعارؼ، بغداد،  (5)
1425. 

 .١ُص ،إبراىيم ١نمد اٞنزيين: العمل عند اٞنسلمٌن (6)

 .124االجتماع اٞنهين: األسس النظرية كاٞننهجية، كماؿ الزيات، صالعمل كعلم  (7)
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كػاف نوعػػو يبػػذؿ  ػدؼ   بأنو: كل جهد إنسػاين أيػان  العمل كيف التصور اإلسبلمي ٬نكن تعريف
إعمػػار األرض كّنػػا يكفػػل بقػػان اٛنػػنس البشػػػرم كلػػػو كسػػػبلمتو ٓنقيقػػػان لرسػػػالة االسػػتخبلؼ يف 

 2.األرض كنيل رضا اهلل يف اآلخرة
 كقػت فكرم يف أك عقلي أك بدين جهد من اإلنساف يبذلو ما ىو العمل القوؿ: إف كخبلصة

 األصوؿ كالعيش كفق الرزؽ أجل من كاالجتماعية كالنفسية الطبيعية حاجاتو إشباع ألجل ما

 .اإلسبلمية الشرعية
أف يكوف مقابل أجر، كقد  واألصل في، ك جهد مبذكؿ لطرؼ آخرإذف العمل يف أصلو 

 .، كىو ما يعرؼ بالعمل اٝنًنم اإلنساينخدمة للغًن بدكف أجر يف بعأ اٜناالت يكوف
لتدخل كافة اجملاالت: اٞنعرفية بأنواعها، كاالجتماعية كاالقتصادية " تتعدد العملفكلمة "

ؼ كٟنذا يعر  ك٠ناؿ من ٠ناالت اٜنياة،  كل ٔنصصكالسياسية، كغًنىا، بل يدخل يف معناىا  
يبذلو اإلنساف  الذم هدفهو  ذا يعين اٛن، لعطى يف مقابلة العمالعوض بأنو ما يي  الفقهاني 

كإشرافو، أك من  أحد الطرفٌن ٓنت أمركيكوف  مقابل معٌن، يفبٌن طرفٌن، ّنقتضى اتفاؽ 
 و.ينوب عن

 عناصر مفهوم العمل:
إف العمػػل عبلقػػة إ٩نابيػػة متكافئػػة بػػٌن طػػرفٌن ال ٩نػػور أحػػد٨نا علػػى اآلخػػر )حقػػوؽ ككاجبػػات( 

 تشكل مفهـو العمل ىي: -كعلى ىذا، كىناؾ أربعة عناصر إذف 
 أف العمل نشاط إنساين ىادؼ جوىرم. -
 العمل نشاط كسيلي ألنو يؤدم إذل اٜنصوؿ على أسباب العيش.أف  -
 أف العمل نشاط يؤدم إذل احملافظة على اٜنياة كحف  الرتاث. -
 ىدفو تغيًن أك تبديل بعأ جوانب بيئة اإلنساف.نشاط أف العمل  -

                                                                                                                                            

 .132العمل كسلوؾ اإلنساف: كالرتاس نيف، ترٗنة إبراىيم السيد خليل، ص (1)

 .َُّٚنًن ١نمد إبراىيم الديب، ص: أخبلقيات العمل يف ضون الرتبية اإلسبلمية (2)
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  فائدة:

 وقالكمن لطائف ما اٞنقصود من كرانه،  دؼاٟنعلم ك السبقو نبغي أف ييالعمل بأنواعو 
: العمل مقلوب العلم، فإف العلم فعل القلب، كمان، كما ذكر العسكرم، قاؿبعأ اٜن

كينقلب عنو، كأما الصنع  ،كالعمل فعل اٛنارحة، كىو يربز عن فعل القلب الذم ىو العلم
فإنو من اإلنساف دكف سائر اٜنيوانات، كال يقاؿ إال ٞنا كاف بإجادة، فالصنع أخص اٞنعاين 

، كليس كل أعمها، كالعمل أكسطها، فكل صنع عمل، كليس كل عمل صنعان الثبلثة، كالفعل 
 فعل عمبلن..

 :في اللغة معاني كلمة الخير
كيأيت يف اللغة على معاف منها: خًنان،  همصدر ( ك اٝنًن ضد الشر، كىو من مادة )خار 
البعأ على ، كيطلقو كاٞنعركؼ كالفضلكاألصل  الكـر كالشرؼك  كِناصة إذا كاف كثًنان، اٞناؿ

 1.اٝنيل ٞنا فيها من اٝنًن
: فاٝنًن. عليو ٪نمل مث كاٞنيل، العطف أصلو كالران كاليان جان يف مقاييس اللغة: اٝنان

. الكـر: كاٝنًن. اٝنيار: كاٝنًنة. صاحبو على كيعطف إليو ٬نيل أحد كل ألف؛ الشر خبلؼ
 االستعطاؼ .. مث كىي االستخارة، من ىذا ككل. لك األمرين خًن تسأؿ أف: كاالستخارة

 صبلحها، يف ... كأخيار خيار كقـو. فاضلة: خًنة كامرأة خًن رجل فيقاؿ الكبلـ يصرؼ
 2كميسمها. ٗناٟنا يف خًنة كامرأة
. حسب اٞنعجم ( مرة180ًن يف القرآف الكرًن، قرابة )اٝنكلمة   كقد جان استعماؿ 

يف قولو  مقاـ التشريع للمًناث، كمااٞنفهرس أللفاظ القرآف الكرًن. كقد جانت كلمة خًن يف 
يػٍرنا اٍلوىًصيَّةي ﴿تعاذل:  يػٍرنا﴿( فكلمة 180)البقرة:  ﴾ًإٍف تػىرىؾى خى كل الواردة يف اآلية الكر٬نة   ﴾خى
قولو صلى  ، منها(خًن)كلمة   فيها أحاديك كثًنة كذلك جانتك كيدخل فيو اٞناؿ،  ما ينفع

                                                 

مادة )خًن(. ٢نتار الصحاح،  4/264ف العرب: ابن منظور، . )مادة خًن( لسا651 /2راجع: الصحاح، اٛنوىرم:  (1)
 فما بعد، مادة )خًن(. 239 /11، مادة )خًن(. تاج العركس: الزبيدم، 99الرازم، ص

 ، مادة )خًن(.2/232مقاييس اللغة: ابن فارس،  (2)
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، "كل ما ينفع" تعين "خًن"كلمة . ففلو مثل أجر فاعلو( على خًنو  : )من دؿَّ اهلل عليو كسلم
قاؿ أبو  . بينماقاؿ ٠ناىد: اٝنًن يف القرآف كلو اٞناؿكما بعأ اٞنفسرين باٞناؿ،   خصهاك 

القرآف تعين مطلق اٝنًن، يف قولو تعاذل:  كلمة خًن يف  أف "البحر احمليط"يف تفسًنه  حياف
يػٍرنا اٍلوىًصيَّةي ﴿ حسب رأم بعأ اٞنفسرينإشارة لطيفة إذل أنو ماؿ طيب،  كىي﴾ًإٍف تػىرىؾى خى

 .بيككليس ِن
ا أىنٍػزىٍلتى ًإرلىَّ ﴿ّنعىن الطعاـ، كما يف قولو تعاذل: يأيت ذكر القرطيب أف اٝنًن ك  رىب  ًإين  ًلمى

(، 8)العاديات:  ﴾كىًإنَّوي ًٜنيب  اٍٝنىًٍنً لىشىًديده ﴿( كقولو تعاذل: 24)القصص:  ﴾ًمٍن خىًٍنو فىًقًنه 
يػٍره أىـٍ قػىٍوـي تػيبَّعو ﴿كيكوف ّنعىن القوة، كما قاؿ تعاذل:  (، كيكوف ّنعىن 37)الدخاف:  ﴾أىىيٍم خى

نىا إًلىٍيًهٍم ًفٍعلى اٍٝنىيػٍرىاتً ﴿العبادة، كقولو تعاذل:  يػٍ  (.73)األنبيان:  ﴾كىأىٍكحى
اٝنًنم"ىو  العملكلمة "  اختيارمن ىنا جان كل اٞنعاين السابقة،   كٓنمل كلمة اٝنًن

 فيها معىن العمل كلمة  ، ألف"الصنع اٝنًنم"، أك "الفعل اٝنًنم"، فبل يقاؿ نسباأل االختيار
ي، رُنلتخص ىذا العمل بأنو عمل غًن ً اٝنًنم كلمة أيت  تبذؿ جهد مدركس مقابل أجر، مث 

قائم ، بذؿ جهد، ىي أنو لعمل اٝنًنمامعايًن  كمن ىنا فإف أىمال يقصد منو الربح، أم 
 .كمقصوده ليس األجر، أك الربح اٞنعهود يف بقية األعماؿ ،يتعدل نفعو للغًن، على دراسة

 العمل الخيري في االصطالح:
 على ضون ما سبق ٬نكن تعريف العمل اٝنًنم بأنو:

كل ماؿ أك جهد أك كقت يبذؿ من أجل نفع الناس كإسعادىم كالتخفيف من 
 1معاناهتم.

ألسباب تتجاكز  و،بكامل رغبت اإلنساف قـو بوي ،حر عمله ك٬نكن أف يعرَّؼ أيضان بأنو: 
 .الربح اٞنادم

عمل يشرتؾ فيو ٗناعة من الناس لتحقيق كعرَّفو البعأ بنوع تفصيل كإسهاب، بأنو: 
مصلحة عامة كأغراض إنسانية أك دينية أك علمية أك صناعية أك اقتصادية، بوسيلة ٗنع 
التربعات كصرفها يف أكجو األعماؿ اٝنًنية، بقصد نشاط اجتماعي أك ثقايف اك إغاثي، بطرؽ 

                                                 

 .12ثقافة العمل اٝنًنم: عبد الكرًن بكار، ص( 1)
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، من غًن قصد الربح ٞنؤسسيها الرعاية أك اٞنعاكنة ماديان كمعنويان، داخل الدكلة أك خارجها،
 1سوان ٚني إغاثة أك ٗنعية، أك مؤسسة أك ىيئة، أك منظمة خاصة أك عامة.

 العمل الخيري أساسو التطوع: 
 ،الوقت بذؿ أك ،اٛنهد كلو عدة أشكاؿ، فهو إما بذؿالعمل اٝنًنم أساسو التطوع،  
يقدمها لفرد، أك جملموعة  خدمة سبيل يف دكف إكراه من أحد، بصفة اختيارية ،اٞناؿ بذؿ أك

 منهم. مادم ألجردكف انتظار  من األفراد،
، من أجل إفادة الناس، خرباتو، أك من مهاراتو ك يعطي من كقتو اٞنتطوع لعمل اٝنًنف

 .أك العاٞني ،احمللي وتطوير ٠نتمعكالعمل على نفعهم كتطويرىم، أك 
 تسب، ٪ندكف مقابلمن عملو كالتطوع لعمل اٝنًن ىو أف يعمل اإلنساف ما يعملو 

بالعبادة  اإلسبلـ، فكما أف اٞنسلم مطالب األجر يف ذلك عند اهلل تعاذل، كىو أمر من أكامر
يىا أىيػُّهىا الًَّذينى ﴿:قولو تعاذل ،كما جان يفمطالب بفعل اٝنًن كذلك  فهو، الركوع كالسجودك 

( ككما يظهر 77اٜنج: ) ﴾كىافػٍعىليوا اٍٝنىيػٍرى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى آمىنيوا ارٍكىعيوا كىاٍسجيديكا كىاٍعبيديكا رىبَّكيٍم 
ا الًَّذينى آمىنيوا﴿يف اآلية الكر٬نة، فإف األمر قد جان بصورة أمر ٗناعي،  ذلك أنو أمر  ﴾يىا أىيػُّهى

تطوعان  يف غاية األ٨نية، فهو أمر مطلوب على مستول الفرد، كاٛنماعة، كال يعين كوف العمل
ارْناليان، غًن منظَّم، كبدكف خطة يسًن عليها، بل إف العمل التطوعي ٪نتاج إذل  أف يكوف

 كاٞنؤىبلت العلمية إلتقانو كإجادتو. اٝنرباتأكثر من غًنه، ك٪نتاج إذل  ضبطال
كتتسع دائرة مدلوؿ اٝنًن يف العمل اٝنًنم لتشمل اإلحساس باآلخرين، كالتعاطف 

معنوياهتم، كمواساهتم، كمنحهم الرؤية كاٞننهج،  معهم، كالدعان ٟنم، كتشجيعهم، كرفع
 2كإرشادىم ٞنا فيو خًن دينهم كدنياىم.

يف ثقافتو  سهم يف تنمية اجملتمعكتتعدد أبواب اٝنًن يف اٛنمعيات اٝنًنية، فهناؾ ما ي
كفكره كيف كل ما لو عبلقة يف موضوع الرتبية كالتعليم، كبنان اٞنساجد كاٞندارس كاإلشراؼ 

                                                 

اٞنعجم اإلسبلمي:   –ـ. 1979، سنة 2،  مكتبة األ٤نلو اٞنصرية، ط2/635دائرة اٞنعارؼ اٜنديثة: أ٘ند عطية اهلل،  1
 ـ.1923، سنة 1القاىرة، ط -، دار الشركؽ528أشرؼ طو أبو الدىب، ص

 .12ثقافة العمل اٝنًنم: عبد الكرًن بكار، ص (2)
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كاإلنفاؽ على اٞنعلمٌن كالطبلب، كىناؾ ما يصب يف جوانب اإلغاثة كتفريج اٟنمـو عليها، 
كالكركب، أك مساعدة األرامل كاأليتاـ كالفقران كاٞنساكٌن، كىناؾ ما لو عبلقة ُنفر اآلبار 
كشق الطرؽ كبنان الرتع كالقنوات، بل إف أبواب اٝنًن ال تكاد تنحصر، فهي تعىن بكافة 

 .ل على تأمٌن مطالبهم كٗنيع احتياجاهتمشؤكف الناس كتعم
 العمل اإلنساني:مصطلح 

، كىو كبينهما عمـو كخصوصمصطلح العمل اإلنساين من مرادفات العمل اٝنًنم، 
شأنو شأف أم مصطلح ٥نتاج الستكناه معناه إذل تفكيك بنيتو مث تعريفو كفقان لصورتو 
االصطبلحية، كعند تفكيك بنيتو ٤ند أمامنا كلمتٌن ٨نا: العمل كقد سبق بياهنا، كاإلنساين، 

كسد  بغية نصرتو كتفريج كربو  انتهانن  إليواٞنوجَّو ك  بدنان  اٞننطلق من اإلنساف ا: كاٞنقصود 
  حاجتو كٓنسٌن كضعو، كخطب كٌده.

٠نموعة من األفكار كالتصرفات اٜنميدة الصادرة  كيراد  ا ومن اإلنساني اإلنسانية:
 .عن الفرد كاليت تدمج ما بٌن العقل كالركح لتيبٌن أ٨نية كجود اإلنساف كقيمتو يف اجملتمع

بأنو: ٣نارسة  اإلنساينيمكن تعريف العمل ة، فيأما عن تعريفو يف صورتو االصطبلح
، ككامل إرادتو كرغبتو، دكف انتظار من تلقان نفسو نسافإنسانية كسلوؾ اجتماعي ٬نارسو اإل

أخبلقية أك  كتتعدد دكافع كأىداؼ العمل التطوعي إذل دكافع:مادم.  مارل، أك مردكد أم
 أك كلها معان. اجتماعية أك إنسانية،

 أو هو:
 يكوف أف دكف تطوعان  يرتكو أك اإلنساف بو يأيت قليب أك عقلي أك فكرم أك بدين جهد

 .1 غًنه من كال الشرع جهة من ال لو ملزمان 
غاثة ذل تقدًن اٞنساعدة كاإلإذلك النشاط اٟنادؼ  كيعرَّؼ يف اٞننظور الغريب بأنو:

، النزكح، ك اٞنرض، ك اٛنوع، ك القتل: ، مثلفراد الذين يواجهوف خطر يهدد حياهتملؤل

                                                 

 للجهات  الرابع السنوم اللقان إذل مقدمة عمل كرقة القاضي، صاحل د. ١نمد بن :اإلسبلـ يف التطوعية األعماؿ (1)

 .اٝنًنية
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يف اٜنياة  حقهمكتؤثر على حياة الناس،  هتدد يتخطار الكغًنىا من األكاللجون.. 
 .بكرامة

 تنويو واجب:
عبارة مطلقة قد يفهم منها مطلق العمل اٞنوجَّو  يف أصلو اللغوم العمل اإلنساين

لئلنساف، بأجر أك بغًنه، أيان كاف الدافع، لكن ىذا اإلطبلؽ غًن مراد يف موضوعنا، 
العمل اإلنساين غًن الرُني، أك اٝنًنم التطوعي، كعليو ٓنمل كل  كغاية ما نقصده ذلك

 عباراتنا اٞنتضمنة للعمل اإلنساين، فليتنبو. 
 من عالمات النجاة في الدنيا واآلخرة (الخيرياإلنساني ) العمل 
يف الدنيا قبل اآلخرة، كيدؿ النجاة سبب كعبلمة من عبلمات  (اٝنًنماإلنساين )العمل 

ك إن، ال ٫نزيك اهلل أبدان كاهلل ) اٞنؤمنٌن خد٩نة لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم:عليو قوؿ أـ 
 النوكم . كعلق اإلماـ1كتعٌن على نوائب اٜنق(، كتقرم الضيف، تصل الرحم كٓنمل الكلل

)كيف ىذا داللة على أف مكاـر األخبلؽ كخصاؿ اٝنًن سبب  على ىذا اٜنديك بقولو:
. كمن جهة أخرل كاف عدـ إطعاـ اٞنساكٌن من أسباب دخوؿ للسبلمة من مصارع السون(
( كىدلىٍ 43( قىاليوا دلٍى نىكي ًمنى اٍلميصىل ٌنى )42مىا سىلىكىكيٍم يف سىقىرى )﴿النار كما قاؿ اهلل تعاذل: 

 (.44 – 42اٞندثر: ) ﴾نىكي نيٍطًعمي اٍلًمٍسًكٌنى 
يف الغار بعد أف ا٥ندرت عليهم  كيدؿ عليو كذلك ما كرد يف قصة الثبلثة الذين احتبسوا

 رل كانت اللهم: اآلخر صخرة أغلقتو عليهم، فتقربوا إذل اهلل بصاحل أعماٟنم، كفيها: كقاؿ
 من سنة  ا أٞنت حغ مين فامتنعت نفسها، عن فأردهتا إرل، الناس أحب كانت عم، بنت

 حغ ففعلت نفسها، كبٌن بيين ٔنلي أف على دينار كمائة عشرين فأعطيتها فجانتين، السنٌن،
 عليها، الوقوع من فتحرجت ُنقو، إال اٝنامت تفأ أف لك أحل ال: قالت عليها، قدرت إذا

 فعلت كنت إف اللهم أعطيتها، الذم الذىب كتركت إرل، الناس أحب كىي عنها فانصرفت
 2الصخرة.فيو ... كيف هناية توسلهم بعملهم الصاحل انفرجت  ٥نن ما عنا فافرج كجهك، ابتغان

                                                 

 (.163( كمسلم يف كتاب اإل٬ناف، باب بدن الوحي، رقم)3متفق عليو: أخرجو البخارم يف بدن الوحي، رقم ) (1)

 ( من ركاية ابن عمر رضي اهلل عنهما.2272أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم) (2)
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 :اإلنسانيخصائص العمل 
كبعأ  ،عن غًنه (اٝنًنماإلنساين )توجد ٠نموعةه من اٝنصائص اليت يىتميز  ا العمل  

 كىي: ىذه اٝنصائص يشاركو فيها بعأ القطاعات اٝنًنية التطوعية، كبعضها ٫نتص بو،
مارل؛ فهو عمله مرتبطه باٝنًن  ال يعتمد على ٓنقيًق أم ربحو أنٌو عمل تطوعي  -

 كاإلحساف إذل اآلخرين.
 يف طبقة اجتماعية معٌينة أك عصر معٌٌن. -إنشانن أك انتفاعان  -عدـ ا٥نصاره  -
تنوع مضموف خدماتو ك٠ناالتو ُنيك تتسع الحتياجات الناس بكيفية مباشرة أك غًن  -
 مباشرة.
الفردية كاٛنماعية، كىذا يقتضي  الناس كاسعة جدان، فهي تليب احتياجات ٠ناالتو آفاؽ -

 1أف ينشأ كيدار كيستثمر كفق مفاىيم ٔنتلف عن اٞنؤسسات ذات اجملاالت احملٌددة.
 ييعٌزز من دكر اٞنؤسسات اٝنًنية يف تقدًن اٞنساعدات للمحتاجٌن. -
 ييساىم يف نشر ثقافة التعاكف بٌن األفراد يف اجملتمع الواحد. -
همة  -

ي
يىزيد من إحساس الفرد باٞنسؤكلية العامة اْناه األفراد اآلخرين. ييعٌد من الوسائل اٞن

 .يف بنان اجملتمعات
 

 :(الخيرياإلنساني ) أىمية العمل
كمن للعمل اٝنًنم أ٨نيةه كبًنةه، كىو ذك تأثًنو إ٩نايبو على كافة األفراد الذين يىعملوف فيو،  

 معادل أ٨نيتو:
  باإلنفاؽ كرسولو صلى اهلل عليو كسلم  مر اهلل سبحانو كتعاذلألامتثاؿ فيو

 .كاحملتاجٌن كمساعدة اٞننكوبٌن يف كجوه الرب كالتصدؽ
 .فيو حف  النفس كرفع الضرر 
 .إحدل األدكات الفاعلة لتحقيق رسالة االستخبلؼ 

                                                 

مقومات ٓنقيق التنمية اٞنستدامة يف االقتصاد أثر الوقف يف التنمية اٞنستدامة، عبدالر٘نن اٛنريوم، ُنك مقدَّـ ٞنلتقى  (1)
 .75، 78، ص7857نوفمرب  72/70يومي /اٛنزائر قاٞنة 5491 وماي 80امعة اٞننعقد َن اإلسبلمي
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  اٞنشاركة بٌن الناس قدرتو على تفعيل. 
  اٝنًن للجميع. التعاكف يف تقدًنمسا٨نتو الفاعلة يف خلق 
 فقر يف ييعد كسيلةن من الوسائل اليت تيساعد على تقليل انتشار  اىرًة ال

 اجملتمعات.
  اف  على كرامًة صاحب اٜناجة؛ إذ ال يرغم على سؤاؿ الناس بأف يقٌدموا لو ٪ني

 اٞنساعدة. 
  ٩نعل اإلنساف يىتخلَّص من األنانية، كيساىم يف تعزيز شعور العطان عنده. ييقلل

 .نتشار اٛنرائم، كخصوصان جر٬نة السرقةمن ا
  فيو تعاكف على الرب كاإلحساف لكفالة األيتاـ كعوف الفقران كاٞنساكٌن كىو ضرب

كذلك ما دعا إليو القرناف الكرًن: "كتعاكنوا  ،من التعاكف يف كل ما ينفع الناس
 .(1)على الرب كالتقول"
 :)الخيري( أىداف العمل اإلنساني

 اإلنساني:من أىداف العمل 
  ،األجر كالثواب. كابتغان إرضان اهلل 
 كإعمارىا. األرض يف االستخبلؼ ّنهمة القياـ 
 اإلسبلـ. إذل كدعوهتم العاٞنٌن، ىداية 
 لنهضة اجملتمعية على كافة األصعدة.ٓنقيق ا 
 فاعل.ك  مستقل شامل ثابت اقتصادم مورد إقامة 
  .فعل اٝنًن ّنا يضمن لآلخرين حق اٜنياة الكر٬نة 
  تقدًن اٞنساعدات لكل من ٪نتاجها يف أم مكاف حوؿ العادل بغأ النظر عن الدين

 .أك الوطن أك اٛننس أك اللوف

                                                 

مقومات ٓنقيق امة، عبدالر٘نن اٛنريوم، ُنك مقدَّـ ٞنلتقى . كانظر: أثر الوقف يف التنمية اٞنستد2( سورة اٞنائدة، آية 1)
نوفمرب  27/28يومي  / اٛنزائر قاٞنة 1945 وماي 38امعة اٞننعقد َن التنمية اٞنستدامة يف االقتصاد اإلسبلمي

 .17، ص2312
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 ة كتعليمية إذل تقدًن االحتياجات األساسية من طعاـ كشراب كخدمات صحي
 .ةاجملتمعات الفقًن 

 إغاثة اٞننكوبٌن يف حاالت الكوارث كالنكبات ك  اٝنلق، سائر من احملتاج إعانة
 .كاٜنركب كاجملاعات كأم  ركؼ مشا ة إليوائهم كإعانتهم على التأقلم مع األكضاع

  .نشر قيم التضامن كالتسامح كالتعاكف 
  إنشان اٞنشاريع التعليمية كالتدريبية اٞنختلفة  دؼ تنمية الطاقات البشرية كاستغبلٟنا

 .كالعمل على القضان على األمية لفتح الطريق أماـ التقدـ كالتنمية
  إنشان اٞنشاريع التنموية اإلنتاجية يف اجملتمعات الفقًنة بغرض ٕنكينها من استثمار

مواردىا البشرية كاٞنالية كثركاهتا كتوفًن فرص العمل ليتمكن أفراد اجملتمع من العيش 
 .الكرًن معتمدين على أنفسهم

  الوعي جذب اٞنتطوعٌن كاٞنتطوعات للمشاركة يف األعماؿ اٝنًنية من خبلؿ زيادة
 .باألعماؿ التطوعية كأعماؿ الرب كاإلحساف

  التنسيق مع اٛنهات كاٞننظمات اٝنًنية اإلنسانية ذات االىتمامات اٞنشرتكة كالتعاكف
 .معها ُنيك تتفاعل كتتكامل معها

 

 منطلقات العمل اإلنساني:
 ينطلق العمل اإلنساين من عدة منطلقات كىي:

  مطلب ديين. أنو 
  حاجة إنسانية. أنو 
 ضركرة اجتماعية.  أنو 

 
  :(الخيري) اإلنساني أشكال العمل

تتعدد أشكاؿ العمل اإلنساين )اٝنًنم( تبعان لتعدد اٛنهة بشقيها اٞنا٥نة كاٞنستفيدة، 
 كاٞنقصد كاٞنادة.
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  ك عاـ أ ،رٚني كشخصيفمن حيك اٛنهة االعتبارية اٞنا٥نة لو: ينقسم إذل
 .كخاص

  :كمن حيك عدد القائمٌن بو  ينقسم إذل 
الفردم ٬نارسو الفرد من تلقان نفسو استجابة لظركؼ  نساينالعمل اإل .1

 مثل إطفان حريق أك إنقاذ غريق.  ،طارئة أك ٞنوقف إنساين
اٛنماعي ىو الذم تقـو بو اٞنؤسسات كىو أكثر  نساينالعمل اإل .2

 من العمل الفردم.  تقدمان 
  :عيين كمادمكمن حيك مادتو: ينقسم إذل. 
  :وو كغًن موجَّ موجَّ كمن حيك  كجهتو أك مقصده ينقسم إذل. 
  كمن حيك اٛنهة اٞنستهدفة باٝنصوص: ينقسم إذل عمل خًنم مقدـ للمسلمٌن

 عمل خًنم مقدـ إذل غًن اٞنسلمٌن.  –
 

ة العمل غايال تقتصر كىنا ال بد من التأكيد على شين يف غاية األ٨نية كىو: أنو 
إهنا  :، حغ قيلإذل أبعد من ذلكتتعداه ، بل فقط اٞنساعدات اٞنادية تقدًن على اإلنساين

من حيك الرتبية كالتعليم،  وب االىتماـالفرد كاجملتمع، كاليت منها ما ٪نتاجو تشمل كافة 
 الفرد كذلك إذل كتتعدل، ماديان كمعنويان  اهكرفع مستو  كالرعاية، كالصحة ،الثقافةكالفكر ك 
 األرض اليت يعيش عليها األفراد يف ٠نتمعاهتم.اٜنفاظ على البيئة ك االىتماـ ك 
، أف تقتطع جزنان من كقتك، تساىم فيو يف عمل من أعماؿ كأعظمها األعماؿ أجلٌ من 
 بٌن كافة شرائح اجملتمع، من أجل أسس التكافللبنان تسعى ك إذل اهلل تعاذل،  بو تقرباٝنًن، ت

  ، كىذا ىو العمل اإلنساين.اٝنًن بٌن أفرادهاٞنودة ك  أكاصر قويةكتكترابطو،  ٓنقيق كحدة اجملتمع
كمن ىنا تزداد أ٨نية مثل ىذا العمل، كتظهر ميزة القائمٌن على ٘نل رسالتو، كاٞنسا٨نٌن  
و يعتمدكف فيبشكل منفرد فيو  أك كانوا يعملوف، جهة خًنيةإذل سوان كانوا منتسبٌن فيو، 

 .على طاقتهم كجهدىم، كقدراهتم الشخصية يف ىذا اجملاؿ
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يسهم يف  ىو الذمعبلقات العامة أما يف اٞنؤسسات أك اٛنمعيات اٝنًنية فإف قسم ال
تو، كىو الذم ٪ندد أىدافو كرسالتو، كتزداد أ٨نية العمل ور رسم برنامج ىذا العمل اٝنًنم كص

، رغم ما يتعرض لو القائموف عليو من اٝنًنم يف عاٞننا العريب كاإلسبلمي يومان بع د يـو
تضييق، كرغم ما تشهده الساحة العربية من أنواع الضغوط النفسية كاٞنعنوية، خاصة يف 

 السنوات األخًنة.
  اإلنساين أك اإلغاثي أك التطوعي ، بكل مسمياتو:العمل اٝنًنمكتشرتؾ كافة أشكاؿ 

ىو ما يؤدم أف العمل اٝنًنم  األقواؿتتفق بدكف أجر، ك بذؿ جهد مدركس،  كما سبق بأنو
التطوع ال أف عمل اٝنًن أعم من التطوع، ك  ل، كأفمن غًن مقاب كمساعدهتم نفع لآلخرين إذل

 .غايةىو ال كسيلة كاٝنًن ما ىو إال التطوع. فيكوف إال لعمل اٝنًن
بنفع يعىن صائب، كالعمل اإلنساين اٞنكوارث ك المن  الناسإنقاذ يعىن بفالعمل اإلغاثي 

كيدخل فيو العمل اإلغاثي كذلك باعتبار أف إغاثة  الناس يف حياهتم يف كافة اجملاالت،
شمل  يالعمل اٝنًنم ككل ىذه تدخل ٓنت مسمى العمل اٝنًنم، كٟنذا ف اٞنلهوؼ نوع نفع،

، ان إلنساف أك اٜنيواف، فالرجل الذم سقى كلبعلى اىذا النفع  كقعكل عمل نافع، سوان 
: قاؿ أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كما جان يف اٜنديك الشريف، شكر اهلل صنيعو

، مثيَّ خىرىجى، فىًإذى ) نىمىا رىجيله ٬نىًٍشي ًبطىرًيقو اٍشتىدَّ عىلىٍيًو اٍلعىطىشي فػىوىجىدى بًئػٍرنا فػىنػىزىؿى ًفيهىا فىشىًربى ا  بػىيػٍ
، يىٍأكيلي الثػَّرىل ًمٍن اٍلعىطىًش، فػىقىاؿى الرَّ  ا اٍلكىٍلبى ًمٍن اٍلعىطىًش ًمٍثلي كىٍلبه يػىٍلهىكي جيلي: لىقىٍد بػىلىغى ىىذى

ى خيفَّوي مىانن، مثيَّ أىٍمسىكىوي ًبًفيًو، حىغَّ رىًقيى فىسىقىى اٍلكى  ، فػىنػىزىؿى اٍلًبئػٍرى فىمىؤلى ، الًَّذم كىافى بػىلىغى ًمين  ٍلبى
: . قىاليوا: يىا رىسيوؿى اللَّ (فىشىكىرى اللَّوي لىوي، فػىغىفىرى لىوي  ىٍجرنا؟ فػىقىاؿى ائًًم ألى ًذًه اٍلبػىهى يف كيل   )ًو كىًإفَّ لىنىا يف ىى

ًبدو رىٍطبىةو أىٍجره   1.(كى
كمن ىنا فقد كانت األكقاؼ عرب التاريخ ١نل افتخار كاعتزاز، فهناؾ من األكقاؼ ما  

صص ريعو ٝندمة اٜنيوانات كالرفق  م، من ذلك أكقاؼ للخيوؿ اٞنسنة، كأكقاؼ ٫نكاف 
 .، كغًنىاللطيور خاصة، طيور اٜنـر

 

 :)الخيري( اإلنسانيعمل الضوابط من 
                                                 

 ( من حديك أيب ىريرة.2244( كمسلم: رقم)6339أخرجو البخارم: رقم) (1)
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 منها: ،للعمل اإلنساين ضوابط ٩نب أف تراعى عند بذلو للغًن
 األصل يف العمل اإلنساين اإلنساف قبل البنياف. -1
 .1كإنقاذ النفس من اٞنوت  كعرفان  أف ٪نقق اٞنصلحة اٞنعتربة شرعان  -2
كالكوراث يرل من منا ر مؤٞنة نتيجة للحوادث قد ذا قدرة كٓنٌمل نظران ٞنا  باذلوأف يكوف  -3

 اليت يعاينها.
كما لو كجد سيارة عملو اإلنساين يفوؽ اٞنصلحة اٞنرجوة منو،  ضرر من  باذلو أف ال يناؿ -4

تشتعل من النًناف كبداخلها رجل فإف أسعفو قد يؤدم إذل ضرر نفسو ضرران يصل  ا 
تعمقو يف األحراش كالغابات دكف دراية كدربة بأجوائها كمبلبساهتا أك  .2إذل اٞنوت

 ككيفية التعامل معها.
ّنعىن أف  شد حاجة إليو، فيقدـ على غًنه، أكيراعى يف تقدًن كبذؿ العمل اإلنساين األ أف -5

ُنيك يقدـ مثبلن من أشرؼ على اٟنبلؾ على من فقد مسكنو  ،يبدأ باألىم فاٞنهم
كىكذا، مع مراعاة كتقدـ الدكؿ معدكمة التطور على من تفوقها تطوران كتقدمان، كمأكاه، 

 .3أف لكل حالة لبوسها ك ركفها
يستهدفهم من إذل عورات من باذلو يف معصية اهلل، كأف يتطلع  العمل اإلنساينف أال يو َّ  -6

ككذا النسان بالنسبة إذل يسعفهم من النسان إال لضركرة، اٝنًنم، أك من اإلنساين عملو 
عيان اليت تعرتيهم كيغيب معها إذل هنب أمواٟنم كىم يف حالة اإل أك ٕنتد يدهالرجاؿ، 

كما يف قصة ،  ، أك يساكمهم على الفاحشة نظًن تقد٬نو إليهمإمبلكهم بل كعقوٟنم
 الثبلثة الذين احتبسوا يف الغار السالف ذكرىا. 

ألف ىذا يعد من باب اإلكراه  ؛لدخوؿ يف اإلسبلـأال يرهتن تقد٬نو لغًن اٞنسلمٌن با -7
    جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ    جئی  چ  يقوؿ تعاذل: الدخوؿ يف اإلسبلـ.على 

 أم ال تكرىوا أحدان على الدخوؿ يف دين اإلسبلـ، فإنو بٌٌن .(4) چ  جئجئ  جئ
                                                 

 ، تأليف: الدكتور ىاين بن عبداهلل بن ١نمد اٛنبًن.انظر: العمليات التجميلية بٌن الشرع كالطب (1)
 أثاره(، تأليف: الدكتور عبدالكرًن بن ١نمد إٚناعيل.-أسبابو-انظر: االمتناع عن إسعاؼ اٞنريأ )حكمو (2)
  اٞنرجع السابق.  (3)
 .256اآلية  :( سورة البقرة4)
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كاضح، جلي دالئلو كبراىينو، ال ٪نتاج إذل أف يكره أحدان على الدخوؿ فيو، بل من 
ر بصًنتو، دخل فيو علي بينة، كمن أعمى اهلل ىداه اهلل لئلسبلـ، كشرح صدره، كنوَّ 

 .(1)ىان مقسوران قلبو كختم على ٚنعو كبصره، فإنو ال يفيده الدخوؿ يف الدين مكرى 
كما يرضى اٞنسلموف أف يكوف العادل كلو على  ،اإلسبلـ ال يكره أحدان على اعتناقوإف 

ر ٟنو خًن من آالؼو ف مسلمان كاحدان مؤمنان بدينو عن قناعة كتبصُّ دينهم باإلكراه كالعنف، إ
 مؤلفة من اٞنسلمٌن اٞنكرىىٌن.

من  كأال يفضحوا بٌن األشهاد، ،اٞنستفيدين من العمل اإلنساينكشف أسرار أال تي  -8
، إال إذا اقتضت الضركة ذلك كشأف اٞنؤسسات اٝنًنية باب الريان أك اٞنن أك غًن٨نا

، أك كمن يتهم كافة مصركفاهتا كنفقاهتا كأعماٟنا إذل حٌن مراجعة ذلكاليت تسجل  
بالرتبح كاالختبلس من أفراد ىذه اٞنؤسسات اإلنسانية فتدعوه الضركرة ليكشف عن 

أك حغ من باب  ا،اٞنبالغ اليت بذٟنا كاألشخاص اٞنبذكلة ٟنم من باب تربئة ساحته
 مراجعة مصركفاتو.

 

 في المجتمع (الخيري) اإلنساني العملثقافة ترسيخ  نحو
 فإف لو، كالغوث اٞندد صرؼ يربر ّنا ٪نتاج  ٞنن العوف يد ٬ند أف اٞنسلم كاجب من إف
غاث كاف

ي
 الوجوب حكم بقي مسلم غًن كاف كإف آكد، نسايناإل العمل أصبح مسلمان  اٞن
ترسيخ ثقافة ، كىذا يدعونا إذل العمل على اإلنسانية كصف يف اٛنميع الشرتاؾ موجودان 
 تاج إذل شيئٌن ٨نا:، كيف ىذا الصدد ٥نيف اجملتمع (اٝنًنماإلنساين )العمل 

بلورة أكرب عدد ٣نكن من األفكار كالرؤل كاألساليب اليت تساعدنا على االرتقان  أواًل:
 بالعمل اٝنًنم كاإلنساين.

 2تعميم ما مت بلورتو على الشرائح اجملتمعية اٞنختلفة كبأكسع نطاؽ ٣نكن. ثانياً:
  تفعيل دكر اإلعبلـ ليقـو بواجبو يف ىذا الصدد. ثالثاً:

                                                 

 (.1/383: ابن كثًن، )تفسًن القرآف العظيم (1)
 .9ثقافة العمل اٝنًنم: عبد الكرًن بكار، ص( 2)
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 تاريخ العمل اإلنساني: ثانياً 

 العمل اإلنساني قديم بقدم الجنس البشري:
ىي فكرة أصيلة  عمومان  اٛننس البشرم اإلنساف يف فكرة مساعدة اآلخرين عند

 كقد٬نة منذ كجود اإلنساف نفسو على ىذه األرض، كترجع دكافع ىذه اٝنصلة اٜنميدة
ينبثق عن قيم الر٘نة اليت كضعها اهلل داخلي يغذيو كينميو الوازع الديين،  إنساين إذل كازع

تعاذل يف األرض، كاليت بسببها ترتاحم اٞنخلوقات فيما بينها، كما جان معىن ذلك يف 
جعل : ديك الشريف عن أيب ىريرة قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿاٜن

اهلل الر٘نة مئة جزن، فأمسك عنده تسعة كتسعٌن جزنان، كأنزؿ يف األرض جزنان كاحدان، 
 1فمن ذلك اٛنزن يرتاحم اٝنلق،حغ ترفع الفرس حافرىا عن كلدىا خشية أف تصيبو. 

 
  :العمل اإلنسانيالتدرج التاريخي لمفهوم 

يرتبط التدرج التاريخي للعمل اإلنساني من المنظور الغربي ارتباطًا وثيقًا بتطور 
مفهوم لفظة اإلنسانية، حيث يتسق ويتواءم معها انحدارًا وصعوداً، وضيقًا واتساعاً، 
فكلما عال واتسع مفهوم اإلنسانية عال واتسع معو العمل اإلنساني، والعكس 

 عرب التاريخ،كتطور مفهومها  "اإلنسانيةعلى معىن "قتضي منا الوقوؼ كىذا ي بالعكس،
فبلسفة  من فيلسوؼ كله ٫نتلف من فيلسوؼ إذل آخر، ككاف   ىذا اٞنعىن كافقد  ف

كمن ىنا فإف ، ة٢نتلف زاكيةمن  "اإلنسانيةإذل ىذه الكلمة " الغرب عرب التاريخ ينظر
كمن األمثلة على ذلك أف  ،العصور على مر   بينهم خبلؼ تعريف ىذه الكلمة كاف ١نل

اليت تسمى  التماثيل اٜنجارة أك أف عبادة كاف يرل  قبل اٞنيبلد بعأ الفبلسفة اليونانيٌن
 . إلنسانيةالكلمة نتقاص اال باألصناـ كانت تعد عندىم نوعان من أنواع

رَّد يدخل يف مفهـو اإلنسانية العديد من االعتبارات الفلسفية؛ فاإلنسانية بشكلو ك  ٠ني
كاختبلفو عن بقية الكائنات اٜنية، أما إف كاف القصد جوىر  ،تدٌؿ على نوع اإلنساف

                                                 

 ( من حديك أيب ىريرة.2752( كمسلم: رقم)6333متفق عليو: أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم) (1)
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ًنَّ  ،اإلنساف فهذا يعين أننا نقف أماـ تعريف شائك فهل اإلنسانية تشمل كل ما  ،ك١ني
ما نسمعو من كسائل ف أـ أهٌنا تشمل جوىر اإلنساف اإل٩نايب كالسليب؟ ؟ىو إ٩نايب

اٞنواقع كالكتب كاجملبلت تىعترب أٌف اإلنسانية ىي ٠نموعة من اٛنوانب  اإلعبلـ كغًنىا من
 .اإل٩نابية كاألخبلقية لئلنساف

فكرين اإل٤نليز 
ي
على  "اإلنسانيةكلمة"  تعريف٪ناكؿ كمع تطور الوقت بدأ بعأ اٞن

 .بغأ النظر عن مستول تفكًنىم كعقليتهم لبعأ، أهٌنا مدل ١نبة الناس بعضهم
، إلنسانيةعىن كلمة ابداية القرف الثامن عشر  هرت أفكار جديدة ٞنكيف أكركبا مع 
 ،األرضسطح كتعتربه أفضل ٢نلوؽ على  ،ٕنيج د اٛننس البشرم ككانت يف مضموهنا

عبًن، كالعمل على تغيًن لعقل الذم ٩نعلو قادران على التفكًن كالتلبسبب امتبلكو كذلك 
 الغرب حكمان بعأب اٜناؿ كقد كصل، شانيف ٠نتمعو كيفما ما يراه يتناىف مع نظرتو 

كأٌف اإلنساف من حقو  ،بديبلن للبشرية من أصحاب ىذه الفكرة إذل اعتبار اإلنسانية دينان 
كأصبحوا  يسة،الكنيف  كلسلطة بأشكاٟنا، سوان كانت متمثلة يف اٜناكم، أأف يثور على ا

أف التعليم، ك ك  و يف اٜنياة، كالعمل،٪نصل على حقأف من حق كل إنساف أف  يركف
من حقو أف ك ات، االنتخاب٬نارس حقو الكامل يف اختيار السلطة اليت ٕنثلو، عن طريق 

أفضل اٞنخلوقات على كل ىذا بكونو إنسانان ألنو ك  ،تغيًن سياسيات ببلدهيسعى إذل 
 .األرض حسب كجهة نظرىم

كقبل ٠نين اإلسبلـ عرفت اإلنسانية يف العصر اٛناىلي، ككاف للمعتقدات 
االجتماعية عند اٛناىليٌن دكر كبًن يف تنمية مفهـو اإلنسانية رغم ما عرفوا بو من  لم 
كفساد كاستعباد، فنلمح يف ىذا الوقت آثار كبًنة لصفة الكـر كإعانة احملتاج كإغاثة 

 اٞنلهوؼ، كىذه الصفات من معادل العمل اإلنساين.
فكما ىو معلـو أف اهلل  نة،كاضحة بي أما بعد ٠نين اإلسبلـ فقد باتت ىذه الكلمة

، كسخر لو  أكرب تكرًن ككرمو األرض، كاستخلفو يف األٚنان كلها،خلق آدـ كعلَّمو  تعاذل
كىسىخَّرى لىكيٍم مىا يف السَّمىاكىاًت ﴿كل ما يف السموات كما يف األرض، كما قاؿ سبحانو: 
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يىاتو  يعنا ًمٍنوي ًإفَّ يًف ذىًلكى آلى ( كأرسل ٟنم 13اٛناثية: )﴾ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى كىمىا يف اأٍلىٍرًض ٗنًى
ىذه  فهـوعىن كماألثر األكرب يف توضيح مالرسل كاألنبيان، الذين كاف ٟنم 

 ".اإلنسانيةالكلمة"
جانت تعاليم اإلسبلـ تدعو بكل كضوح إذل احرتاـ اإلنساف كتقديره، كالتمسك 

، كالرفق بالتعامل مع لتسامح، كحيب السبلـ،ا بالقيم كاٞنبادئ اليت ٓنك على  كالكـر
 ،اإلنسانيةمعىن تدؿ على  ىي اليت صفاتفكانت ىذه ال، غًن اٞنسلمٌن اٞنسلمٌن كمع

٠نموعة من األفكار كالتصرفات اٜنميدة  -كما مرَّ   –بوصفها العقلي كالركحي،  ّنعناىا
كقيمتو يف  الصادرة عن الفرد كاليت تدمج ما بٌن العقل كالركح لتيبٌن أ٨نية كجود اإلنساف

 .اجملتمع
 تباين الخلفيات التاريخية للعمل اإلنساني:

يف  و٫نتلف فهمأما عن تاريخ العمل اإلنساين، فكما ىو معلـو فإف العمل اٝنًنم 
 تباين اٝنلفيات التار٫نية، تالغريب اإلسبلمية كغًن اإلسبلمية، ففي العادل ْنارب اجملتمعات

، ففي إ٤نلرتا مثبلن يستخدـ ككل ٠نتمع من ىذه اجملتمعات كاألعراؼ اٝناصة بكل دكلة
( كمرادؼ ٞنصطلح العمل اٝنًنم Charityمصطلح اإلحساف، )

(Philanthropy كقد استمر اٞنصطلح األخًن مرتبطان بتصورات العصر ،)
الفيكتورم، عن سخان كعطف الطبقات العليا يف اجملتمع، على الطبقات الدنيا، أما يف 

اٞنتحدة فهناؾ ٕنييز بٌن اٞنفهومٌن، إذ يشًن اإلحساف إذل اٞننح كالعطان اٞنتوجو الواليات 
ٞنعاٛنة نتائج مشكلة أك قضية ما، يف حٌن أف العمل اٝنًنم يوجو موارده ٞنعاٛنة أسباب 

 اٞنشكلة من جذكرىا كالوقاية منها، كتفادم كقوعها.
ما يعين ( غالبان Humanitarianٞنصطلح اإلنساين )ا كيرل بعأ الباحثٌن أف

 ، بينما اٞنصطلحإنساين دنيومبل من منطلق ، ديين من منطلق األعماؿ اليت ال تنطلق
كإف كاف من منطلق ديين،  تنطلقغالبان على األعماؿ اليت يطلق ( Charityاٝنًنم )

، ، فاٞنعاين تتقاطع"ًنماٝنعمل من اٞنمكن أف يطلق على مثل ىذه األعماؿ مصطلح "ال
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على معىن من تدؿ يف هنايتها ، يشمل كل تلك اٞنصطلحاتيتسع لمعىن اٝنًن يبقى ك 
 .، أم بدكف مقابلاٝنًنمعاين الرب أك 

 

 مسيرة العمل الخيري:
النظرية  الدراساتك  ٩ند اٞنتتبع ٞنسًنة العمل اإلنساين عرب التاريخ من خبلؿ األُناث 

مثل ىذه  ٩ند ان كأىل اٜناجة،يف كقوفهم مع الفقر  يف مضمار العمل اٝنًنم كالتطبيقية
االىتماـ، جديرة ب األعماؿ اٝنًنية كانت كما زالت ُناجة إذل مزيد من اإلضانة، فهي

مقرتحات، كضركة ٓنسٌن األدكات كالوسائل  من كالضركرة ملحة بأف نتابع ما كرد فيها
 من أجل رفعتوصيات، ما قدموه لنا من لتطبيق مكنة من أجل اإلمكانيات اٞن ككافة

كٔنفيف اٞنعاناة عن  هنوض اجملتمعات مستول الكفانة كالقدرات اليت ٧نارسها يف سبيل
يف كل  اٞننكوبة الفقًنة أك اٞنناطقيف خصوصان األفراد بكل ما أمكن من كسائل حديثة، 

 زماف كمكاف.
اإلنساين مقصور بينما العمل أنواع الرب،  كافةيشمل   ّنعناه الواسع فالعمل اٝنًنم

يشمل كل أنواع فإف العمل اٝنًنم على الكوارث كاٜنوادث،  1ساف، كاإلغاثيعلى اإلن
( يف Philanthropyفكلمة )العمل اٝنًنم( )، اٝنًن اليت تقدـ لئلنساف، أك اٜنيواف

راد كىبة، ٞن اٞنعجم الفلسفي كما يفاللغات األكركبية مشتقة من مصدرين يف البلتينية،  
( Anthroponحب"، كالثاين ىو كلمة )( كتعين "Phileinاألكؿ ىو كلمة )

( أم إف اٝنًنية Kindnessكتعين "اإلنساف" كمعىن"حب اإلنساف" ّنعىن "الطيبة" )
تحقيق سعادهتم، أك يف دفع يسعى لبآلـ اآلخرين، ك  ك٪نس من يشعركل ىي صفة ل
 م.األذل عنه

                                                 

كمنها ااًلٍسًتغىاثىةي كىي: ، كالضيق الشدة حاؿ يف النصرة، كمن معانيها: كالكؤل اٞنطر ك كىو:الغياإلغاثة يف اللغة من  (1)
 (.209التعريفات للجرجاين: ص - لساف العرب: مادة غوث. )طىلىبي اٍلغىٍوًث كىالنٍَّصرً 
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، كال يف العربية مث اإلسبلمية دل يتوقف عمل اٝنًن يف يـو من األياـ، ال يف ببلدناك 
من كثًن من اٛنهات كاحرتاـ ١نل تقدير  ىذا العمل ببلد الغرب، كقد كاف كما يزاؿ

 .الرٚنية كاٝناصة
كيف أيامنا ىذا ترعى األمم اٞنتحدة الكثًن من جوانب ىذا اجملاؿ اٝنًنم، كتدعم 

من اٞننظمات الدكلية اليونسكو، كاألنوركا، كاليونيسيف، كغًنىا كمنظماتو العاٞنية،  
اصة يف كِن اٝنًنية، ترعى كتدعم الكثًن من األعماؿ م،عمل اٝنًن لالراعية كالداعمة ل

كمتابعة البلجئيٌن، كاٞنشردين يف   ،نكاألرامل كاأليتاـ، كالفقرا التعليم كالصحة، :٠ناالت
 كل زماف كمكاف.

ىناؾ منظمات أخرل ذل اٞنؤسسات الرٚنية الكثًنة يف كل بلداف العادل، إباإلضافة ك 
غًن رٚنية تعىن ّنثل ىذه األعماؿ، كىناؾ الكثًن من اٞنؤسسات اٝنًنية التابعة ألصحا ا 

 .أك التابعة لبعأ اٛنهات الدينية أك غًنىا
 اليوم الدولي للعمل الخيري:

أيعتمد اٝنامس من شهر سبتمرب من كل نظران أل٨نية العمل اٝنًنم كاإلنساين فقد 
اٛنمعية العامة لؤلمم  كقد أعلنتباقرتاح من دكلة اجملر، سنة يومنا دكلينا للعمل اٝنًنم، 

 .ـ2012عن ىذا اليـو يف عاـ  اٞنتحدة
ـ قرارنا باإلٗناع 2012ديسمرب  17أنذت اٛنمعية العامة لؤلمم اٞنتحدة يف  حيك

 44دعمت ىذا القرار ، ك اٝنًنم على اختيار اٝنامس من شهر سبتمرب يومنا دكلينا للعمل
ىذه الدكؿ ٗنيع اجملموعات  حيك ٕنثل األمم اٞنتحدة دكلة من الدكؿ األعضان يف

دعت األمم اٞنتحدة يف قرارىا كل من الدكؿ ك  ،ة يف األمم اٞنتحدةاإلقليمية اٝنمس
األعضان كمنظمات جهاز األمم اٞنتحدة كمنظمات دكلية كإقليمية أخرل كأصحاب 

حتفاؿ باليـو الدكرل للعمل اٝنًنم اٞنصاحل كمنظمات اجملتمع اٞندين غًن اٜنكومية لبل
ٝنًنم من خبلؿ التعليم بأسلوب مبلئم كذلك عن طريق التشجيع على العمل ا

 .كاألنشطة الشعبية التوعوية بالعمل اٝنًنم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الدكرل للعمل اٝنًنم ىو التوعية بالعمل اٝنًنم كتوفًن منصة كلعل اٟندؼ من اليـو 
مشرتكة لؤلنشطة اٝنًنية حوؿ العادل ليشارؾ  ا األفراد كاٞننظمات اٝنًنية كاإلنسانية 

 1.اٞنستول احمللي كالوطين كاإلقليمي كالدكرل كالتطوعية من أجل ٓنقيق أىدافهم على
 

                                                 
 https://ar.wikipedia.orgمقال الیوم الدولي للعمل الخیري:  1
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 دوافع ومجاالث العمل اإلنساني من المنظىر العالمي: ثالثاً 
 

كل عمل ، ك غًن من بين جنسو من البشرليس معزكالن عن  ،اإلنساف كائن اجتماعي
،فهو بانتمائو إذل اٛننس البشرم يتحتم عليو الكثًن من لو أبعاده االجتماعيةيقـو بو 

ىذه اٜنقوؽ مساعدتو إف احتاج إذل  ْناه إخوانو من البشر، كمن واجباتالقوؽ ك اٜن
 .مساعدة

ذل تقدًن إذلك النشاط اٟنادؼ  بأنو يف اٞننظور الغريب العمل االنساينكيعرؼ 
، اٛنوع، ك القتل، مثل"فراد الذين يواجهوف خطر يهدد حياهتمغاثة لؤلاٞنساعدة كاإل

كتؤثر على حياة الناس،  هتدد يتخطار الكغًنىا من األ "كاللجون..، النزكح، ك اٞنرضك 
 .يف اٜنياة بكرامة حقهم

كرل تتفاكت أفهامهم كنظرهتم إذل فالناس على اٞنستول الفردم، كعلى اٞنستوم الد
قيمة عمل اإلنساف ال تنحصر بالقيمة اٞنالية، إذ ككما نعلم فإف  ،عمل اإلنساين كأ٨نيتوال

 . أدبية كأخبلقية كدينيةلو أيضان قيمة اجتماعية ك 
أموران  كما قسمها بعأ الباحثٌن تتعدد لتشمل  كمن ىنا فإف دكافع العمل اإلنساين

 عدة، منها:
 الوازع الديين. 
 مساعدة الناسك اإليثار  حب. 
 ٓنسٌن مستول معيشة اجملتمع العمل على. 
  خربات كمهارات جديدة سا مكاك الناسيم تعلالعمل على. 
 ت الفراغاكقأ يف النفس ؿاشغإ. 

نية كاالجتماعية تبقى ىي ، إال أف الدكافع الديجتماعيةباإلضافة إذل األسباب اال 
 كقد. اإلنثركبولوجية، )علم دراسة اإلنساف(االجتماعية ك  الدراسات كما تقوؿاألقول،

يستثىن من ىذا األصل بعأ الذين يتخلصوف من الضعفان كاٞنرضى ككبار السن، 
 .بقتلهم حغ ال يتحملوف أعبانىم، كيزعموف أهنم يطردكف األركاح الشريرة
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لكن تصدر رجاؿ الدين كتغذية الوازع الديين عند كل الناس كاف يقلل من ىذه 
 دكافع لتقدًن الرب كاإلحساف.السلبية، بل أصبح اٜنماس الديين من أقول ال النظرة

كتكمن مبلحظة ىذا الدافع من خبلؿ االطبلع على األدياف القد٬نة يف الفلسفة 
الصينية كاٟنندية، كالشرائع اٞنصرية كاألشورية، كالبابلية، كيف التقاليد اليونانية كالركمانية، 

 كيف التعاليم اليهودية كاٞنسيحية كاإلسبلمية.
رنان كاف اليوماف يعتربكف إيوان أبنان السبيل كإطعامهم كتقدًن كمنذ أكثر من ثبلثٌن ق

اٞنساعدات للفقران من الفضائل الكربل، ككانوا ال يركف يف التسوؿ أمران معيبان، بل كسيلة 
مشركعة يعيش  ا احملتاج، فمثبلن قاؿ أكديسو ىومًنكس: "ال ٩نمل يب أف أعامل غريبان 

 ، ألنو من عند اهلل يأيت الغربان كاٞنتسولوف".بقسوة حغ كلو كاف من أصل أقل مين
كيف أكركبا سيطرت فكرة اإلحساف على اٞنسيحيٌن، ككاف الدافع األكؿ لئلحساف 

تبلب ر٘نتو كتقدًن األعماؿ الصاٜنة، جرغبة يف اٜنصوؿ على رضا الرب، كاىو ال
كاأليتاـ كالعطف كاالستعداد للحياة األخرل، ككاف اإل٬ناف بضركرة مساعدة األرامل 

ُنماس شديد، كزادت  نساينفعت الناس لبلستجابة للعمل اإلعليهم من العوامل اليت د
مظاىر الرب كاإلحساف للفقران، بشدة يف أكركبا مع قوة الكنيسة كسطوهتا، كعلو كلمة 
رجاؿ الدين، كباتت ىناؾ مؤسسات لرعاية الفقران ملحقة بالكنائس كاألديرة، كبات 

صدقات نظامان ٪نرـت يف أكركبا كلها، كيشجعو اٞنبشركف كالقساكسة كاحملاربوف نظاـ ٗنع ال
 .يف اٜنركب الصليبية ضد اٞنسلمٌن

فتشمل ٗنيع األكجو اٞنتصلة  أما عن مجاالت العمل اإلنساني في الغرب:
باإلنساف، كاليت ٓنف  لو الضركريات اٝنمس، كشهد عصرنا اٜنارل تناميان ملحو ان يف 
 ىذه اجملاالت فاؽ يف كثًنو من األحايٌن ٠ناالت العمل اإلنساين يف البلداف اإلسبلمية.
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 دوافع ومجاالث العمل اإلنساني من المنظىر اإلسالمي: رابعاً 

دكافع تدفع إليو، ك٠ناالت تتفرع عنو، كفيما يلي  يف اٞننظور اإلسبلمي ساينللعمل اإلن
 إبراز ذلك: 

 
 عند المسلمين نسانيدوافع العمل اإلأواًل: 

 إذل عدة أمور، منها:، ترجع عندنا ٥نن اٞنسلمٌن نسايندكافع العمل اإل
 ابتغاء الثواب من اهلل عز وجل -1
لكن مع دخوؿ التيارات الفكرية إذل الدكؿ اإلسبلمية بات كىذا ىو الدافع األساس،  

اصة مع اٞنسلمٌن الذين سافركا أكركبا أك ركسيا كتأثركا كِنىناؾ تأثر يف دكافع العمل اٝنًنم، 
فمنهم من يرل أنو يريد  ؛٢نتلفة ت دكافعهم للعمل اٝنًنمبالفكر االشرتاكي أك الرأٚنارل، كبات

كاٞنساكاة بٌن البشر، كمنهم من كاف يساعد رغبة يف أف يصبح العرب العدالة االجتماعية، 
كاٞنسلموف مثل أكركبا، كتنوعت اٞنشارب كاالْناىات، إال أف ىذه االْناىات باتت قليلة 
، كىو )ابتغان مرضات اهلل عز  ضئيلة َنوار الدافع الكبًن الذم ٪نرص عليو اٞنسلموف إذل اليـو

، كمن اإلنفاؽ كالصدقات كرغبهم فيها ّنضاعفة الثوابكجل( الذم حك اٞنسلمٌن على 
 معادل ىذا الدافع:

- :  فعل اٝنًن كبذلو للغًن بعمـو
 ( 77. )اٜنج/چ تػيٍفًلحيوفى  لىعىلَّكيمٍ  اٍٝنىيػٍرى  كىافػٍعىليواچقاؿ تعاذل: 

أم: ٓنركا ما ىو خًن كأصلح فيما تأتوف كتذركف كنوافل الطاعات كصلة األرحاـ كمكاـر 
 .(1)األخبلؽ

خرين، ّنسؤكليتو االجتماعية ٥نو اآل كيذكره، سلم٫ناطب أكالن ضمًن اٞن إف اإلسبلـ
كبدكره العملي يف بنان اٛنسم اجملتمعي القائم على ىدؼ ٓنقيق العدالة كالسعادة كالعيش 

 ، كبذؿ النفع للغًن، بعمـو النفع كعمـو الغًن.الكرًن
 

                                                 

 . 4/83أنوار التنزيل كأسرار التأكيل: ناصر الدين البيضاكم،   (1)
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 إطعاـ احملتاجٌن: -
ـى عىلىى حيب ًو ًمٍسًكيننا كىيىًتيمنا كىأىًسًننا )﴿تعاذل:  قاؿ ( ًإ٧نَّىا نيٍطًعميكيٍم ًلوىٍجًو 8كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

 .(9، 8)اإلنساف:  ﴾اللًَّو الى نيرًيدي ًمٍنكيٍم جىزىانن كىالى شيكيورنا
يف فرغم ١نبتهم للماؿ إال أهنم بنفقونو للمحتاجٌن لوجو اهلل عز كجل رجان ثوابو كرغبة 

 .مرضاتو، كٟنذا دل يطلبوا جزان ما صنعوا من أحد، فعلم اهلل ما يف قلو م، كأثىن عليهم
 اإلحساف إذل اآلخرين:-

بُّ  اللَّوى  ًإفَّ  كىأىٍحًسنيوا التػٍَّهليكىةً  ًإذلى  بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى  اللَّوً  سىًبيلً  يف  قاؿ تعاذل: كىأىٍنًفقيوا  ٪نًي
 (.195)البقرة/اٍلميٍحًسًنٌنى. 

كصدر اآلية الشريفة تدؿ على قيمة اإلنفاؽ يف سبيل اهلل، كيدخل فيو بنان اٞنستشفيات، 
كمساعدة اٞننكوبٌن، ككفالة اٞنعوزين، إذل غًن ذلك من ٠ناالت العمل اإلنساين )اٝنًنم( 
 كعجز اآلية فيو أمر باإلحساف، جان يف التفسًن الوسيط: اإلحساف يف كل صوره كاجب على
اٞنسلم يف القتل كالذبح، كيف إغاثة اٞنلهوؼ، كيف مباشرة القتاؿ، كلكل من اٜناالت ما 

 .(1)يناسبها
 التعاون على البر والتقوى -2
كىذا ما دلت عليو نصوص من دكافع العمل اإلنساين كذلك التعاكف على الرب كالتقول،  

 الكتاب كالسنة كمنها:
مثًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ كىتػىعىاكىنيوا عىلىى ﴿قولو تعاذل:  - اٍلرب  كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلً

 (.2)اٞنائدة:  ﴾اللَّوى شىًديدي اٍلًعقىابً 
أمر بالتعاكف على الرب كالتقول من أركاف اٟنداية اإلجتماعية، إذ يقوؿ الشيخ اٞنراغي: 

لى كل ما ينفع الناس يف دينهم كدنياىم لدفع يوجب على الناس أف يعٌن بعضهم بعضان ع
(2)اٞنضار كاٞنفاسد

. 

                                                 

 .1/336: جملموعة من العلمان بإشراؼ ٠نمع البحوث اإلسبلمية باألزىر، التفسًن الوسيط ( 1)

 .1/46: أ٘ند بن مصطفى اٞنراغي، تفسًن اٞنراغي (2)
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كعمل ، ، 1أخيو( عوف)كاهلل يف عوف العبد ما كاف العبد يف  قولو صلى اهلل عليو كسلم:-
كفيو حك اٞنصطفى صلى اهلل عليو كسلم على فعل اٝنًن، كمساعدة الناس، باعتبار أف عمل 

كتتفاكت جهود الناس يف مساعدهتم اٝنًن من أعظم األعماؿ كأشرفها يف تعاليم اإلسبلـ 
 .كمنفعتهم إلخواهنم احملتاجٌن

أىنٍػفىعىهيٍم لًلنَّاًس، كىأىحىبُّ األىٍعمىاًؿ ًإذلى أىحىبُّ النَّاًس ًإذلى اللًَّو ) قولو صلى اهلل عليو كسلم: - 
، أىٍك تىٍكًشفي عىٍنوي كيٍربىةن، أىٍك تػىٍقًضي عىٍنوي ًديننا، أىٍك تيٍطرىدي عىٍنوي جي  وعنا، اللًَّو سيريكرو تيٍدًخليوي عىلىى ميٍسًلمو

ا اٍلمىٍسًجًد، يػىٍعيًن مىٍسًجدى كىألىٍف أىٍمًشيى مىعى أىخو رل يف حىاجىةو أىحىبُّ ًإرلىَّ ًمٍن أىٍف أىعٍ  تىًكفى يف ىىذى
تػىرى اللَّوي عىٍورىتىوي، كىمىٍن كىظىمى غىٍيظىوي، كىلىٍو شىانى أىٍف ٬نيًٍضيىوي  ًدينىًة، شىٍهرنا، كىمىٍن كىفَّ غىضىبىوي سى اٍلمى

مىشىى مىعى أىًخيًو يف حىاجىةو حىغَّ أىثٍػبىتػىهىا أىٍمضىاهي، مىؤلى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ قػىٍلبىوي أىٍمننا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىمىٍن 
ـي  ا  2.(لىوي، أىثٍػبىتى اللَّوي عىزَّ كىجىلَّ قىدىمىوي عىلىى الص رىاًط يػىٍوـى تىزًؿُّ ًفيًو األىٍقدى

رسوؿ اهلل صلى اهلل  قاؿ: أفعبد اهلل بن عمر رضى اهلل تعاذل عنهما  كيف البخارم عن-
اٞنسلم ال يظلمو كال يسلمو كمن كاف يف حاجة أخيو كاف اهلل اٞنسلم أخو " :عليو كسلم قاؿ

ج اهلل عنو كربة من كربات يـو القيامة كمن سرت مسلما ج عن مسلم كربة فرٌ يف حاجتو كمن فرٌ 
 .(3)"سرته اهلل يـو القيامة

ففي اٜنديك حك على مساعدة اآلخرين، كتفريج كرباهتم كىو من صميم العمل 
اإلنساين، كمعىن )فرٌج عنو( أم أراحو، كاٜنديك داؿ على فضيلة تفريج الكربات بكافة 

 أنواعها.
، كىو حديك عظيم جامع ألنواع من العلـو كالقواعد كاآلدابكجان يف شرح النوكم: 

 .4كمعىن نفس الكربة أزاٟنا كفيو فضل قضان حوائج اٞنسلمٌن كنفعهم ّنا تيسر

                                                 

 (.2699أخرجو مسلم يف صحيحو: رقم) (1)

 (.1234( كالشهاب القضاعي يف مسنده: رقم)6326( كاألكسط: رقم)13646أخرجو الطرباين يف الكبًن: رقم) (2)

 (.2442أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم ) ( 3)
 .17/21شرح النوكم على مسلم،  (4)
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قاؿ ابن حجر: "كال يسلمو" أم ال يرتكو مع من يؤذيو، كال فيما يؤذيو بل ينصره كيدفع 
يكوف ذلك كاجبان، كقد يكوف مندكبان ُنسب اختبلؼ عنو، كىذا أخص من ترؾ الظلم كقد 

 .(1)األحواؿ
:"من استطاع منكم أف  –صلى اهلل عليو كسلم  –عن جابر بن عبد اهلل قاؿ النيب -

 .(2)"ينفع أخاه فلينفعو
أمر الناس أف ينفعوا إخواهنم إذا استطاعوا  –صلى اهلل عليو كسلم  –ففيو أف النيب 

 ذلك، كىذا من العمل اإلنساين.
: "اٞنؤمن للمؤمن كالبنياف يشد -صلى اهلل عليو كسلم  –عن أيب موسى قاؿ النيب  -

 .(3)"بعضو بعضا
)التعاكف على الرب( حيك يفيد اٜنأ على يف اٜنديك ٕنثيل ألحد صور العمل اإلنساين 

معاكنة اٞنؤمن للمؤمن كنصرتو، كأف ذلك أمر متأكد ال بد منو، فإف البنان ال يتم كال ٓنصل 
فائدتو إال بأف يكوف بعضو ٬نسك بعضان كيقويو، كإف دل يكن ذلك ا٥نلت أجزاؤه كخرب 

 .(4)أخيو كمعاضدتو كمناصرتو بناؤه، ككذلك اٞنؤمن ال يشتغل بأمر دنياه كدينو إال ّنعاكنة
كالعمل  كىو من صميم اٝنًنككل ما سبق من أكجو التعاكف على الرب كالتقول اٞنأمور بو، 

 .اإلنساين
 صرة اإلسالم والمسلمينن   -3

األمة اإلسبلمية أمة تكاتف من دكافع العمل اٝنًنم كذلك نصرة اإلسبلـ كاٞنسلمٌن، ف
النيب  كما جان يف صحيح البخارم عنكتراحم تفرض على كل مسلم نصرة أخيو اٞنسلم،  

النيب صلى اهلل عليو كسلم:  عنده أيضان عنك  5(صلى اهلل عليو كسلم: )اٞنسلم أخو اٞنسلم
)مثل اٞنؤمنٌن يف توادىم كترا٘نهم كتعاطفهم مثل اٛنسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى 

                                                 

 . 5/97: ابن حجر العسقبلين، فتح البارم شرح صحيح البخارم ( 1)

 (.2199أخرجو مسلم يف صحيحو: رقم )  ( 2)

 (.2446أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم ) ( 3)
 .3/6لي البكرم الصديقي الشافعي، دليل الفاٜنٌن لطرؽ رياض الصاٜنٌن: ١نمد ع ( 4)
 ( كبل٨نا من حديك ابن عمر.2583( كمسلم: رقم)2442أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم) (5)
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: "ىذه األحاديك صر٪نة يف -ر٘نو اهلل  –قاؿ النوكم ، 1(لو سائر اٛنسد بالسهر كاٜنمى
تعاضد يف غًن كحثهم على الرتاحم كاٞنبلطفة كال ،تعظيم حقوؽ اٞنسلمٌن بعضهم على بعأ

 2.إمث كال مكركه

إذل ابتغان مرضات اهلل كثوابو  يف األصل كىذه الدكافع كما يذكره اٞنصنفوف كلها راجعة
 العمل اٝنًنم يف اإلسبلـ. دكافعك١نبتو فهو األصل األصيل لكل 

 عند المسلمين مجاالت العمل الخيريثانياً: 
مفهومو الذم تبٌن بأنو كل ما ينفع ٠ناالت العمل اٝنًنم تأيت انطبلقان من ٓنديد 

 اإلنساف، كىذا اٞنفهـو الواسع قد ال ٩نعل اٜنديك حوؿ ىذه اجملاالت ١نددان كمنضبطان،
ىذه اجملاالت من خبلؿ القرآف الكرًن كالسنة النبوية اٞنطهرة، باعتبار٨نا  بعأ الباحثٌن ٪نصرك 

دل يضع حدان فاصبلن ألنواع العمل  اٞنصدراف الرئيساف يف التشريع اإلسبلمي، فالقرآف الكرًن
اٝنًنم، بل جعل فعل اٝنًن مقرتنان باٜناجة، كمن ىنا جانت كلمة اٝنًن عامة يف سياقات 

د من ٢نتلفة كمتنوعة، كأما السنة النبوية اليت ىي مفصلة جملمبلت القرآف، فقد بينت العدي
ه، كالشؤكف التعليمية، تسعة ٠ناالت: توعية اجملتمع كإرشاد ، كأحصت منها٠ناالت اٝنًن

كالشؤكف الصحية، كالتدريب اٞنهين، كخدمات البيئة، كاجملتمع كالشؤكف اإلغاثية كاٞنساعدات 
 .العاجلة، كتوفًن األمن كرفع الظلم، كالرفق يف التعامل مع اٜنيواف كالبهائم

كىناؾ من يرل أف ٠ناالت العمل اإلنساين )اٝنًنم( ذات عبلقة ّنجاالت الوقف 
  (3)باعتبار أهنما ينطلقاف من أصل كاحد، كمن ٠ناالتو بنان على ىذا التأسيس: 

  :ككفالة احتياجات الدعاة  ،كرعايتها ،إنشان اٞنساجدمثل اجملاالت الدعوية
 كالوعاظ.

                                                 

 (.2586أخرجو مسلم يف صحيحو: رقم) (1)

 .16/139 شرح النوكم على مسلم،النوكم،  (2)
منشور ضمن ُنوث ندكة: ، للوقف كأثرىا على االقتصاد، د. عبد الكرًن بن يوسف اٝنضر( راجع: اجملاالت اٜنديثة 3)

ىػ، 1420شواؿ  20 – 18"مكانة الوقف كأثره يف الدعوة كالتنمية" اليت عقدت يف مكة اٞنكرمة، يف الفرتة من 
 . 1134 -1084الثاين، ص اٞنملكة العربية السعودية كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد اٛنزن 
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  :دارس، كاٞنكتبات العامة، كصرؼ ركاتب إنشان اٞنمثل اجملاالت التعليمية
تكاليف العملية التعليمية  ما يلحق  ا مناٞندرسٌن، كرعاية التبلميذ كالطبلب، ك 

 األخرل.
  :رعاية الفقران كاألرامل كىي شاملة للمسلمٌن كغًنىم، مثل اجملاالت االجتماعية

كافل مؤسسات التكاليتامى كاحملتاجٌن كذكم االحتياجات اٝناصة، كإنشان 
، كتشييد اٜندائق العامة كاٞنتنزىات، كاإلرشاد كالنصح ٜنل االجتماعي كدعمها
 اٞنشكبلت اجملتمعية.

  :ية كالصيدليات، كرعاكاٞنراكز الطبية إنشان اٞنستشفيات مثل اجملاالت الصحية
ك٣نا احملافظة على البيئة ك٘نبلت النظافة العامة، ، اٞنرضى، كشران األجهزة الطبية

٩ندر ذكره أف اٞنسلمٌن كاف ٟنم فضل السبق يف إنشان البيمارستانات 
كىذا من جوىر العمل )اٞنستشفيات( احملمولة خدمة للمرضى كاٞنصابٌن، 

احملموؿ  )البيمارستاف –ر٘نو اهلل  -قاؿ الدكتور أ٘ند عيسى اإلنساين )اٝنًنم( 
على ترقية  لاف أخرل، لكي ييداكم اٛنرحى كيقو ىو الذم ينقل من بلد اذل بلد

 .(1)أحواؿ العجزة كاٞنزمنٌن، كاٞنسلمٌن ىم أكؿ من أنشأكه(
  :مثل إنشان مصانع كىي خاصة بالعمل اٞنوجو للمسملٌن، اجملاالت العسكرية

إنتاج األسلحة كالذخائر كاآلليات العسكرية، كالثكنات العسكرية )ْنهيز الغازم 
 أك اجملاىد(.

  مثل إنشان القنوات اٟنادفة لنشر القيم كبك األخبلؽاجملاالت اإلعبلمية :
التلفازية، أك دعم الربامج اإلعبلمية، كاٞنواقع اإللكرتكنية، كغًنىا من الوسائل 

 استثمارىا يف ٓنقيق هنضة أخبلقية كاعية كمسئولة.اإلعبلمية اليت ٬نكن 
  :سهم يف توفًن اٞنتطلبات الضركرية إنشان اٞنصانع اليت تمثل اجملاالت الصناعية

 كاحملتاجٌن كاٞنستهدفٌن. للفقران

                                                 

أكؿ من بىن البيمارستاف )اٞنستشفى( يف اإلسبلـ كييذكر أف ، 1/11تاريخ البيمارستاف يف اإلسبلـ : أ٘ند عيسى،  (1)
 (.1/205الوليد بن عبد اٞنلك. )راجع:  تاريخ البيمارستاف يف اإلسبلـ، ىو كدار اٞنرضى 
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 بار اجملاالت الزراعية: مثل إنشان اٞنزارع كاستصبلح األراضي البور، كحفر اآل
 كاستخراج اٞنياه الصاٜنة للزراعة.

  إلنشان ٗنعيات  يوجو العمل اإلنساين يف ىذه اجملاالتاجملاالت اإلغاثية: حيك
االحتياجات  ًنتوفبالكوارث الطبيعية،  كمتضررمك احملتاجٌن مؤسسات تغي أك

 .غًنىامن خيم كمساكن كعبلجات كأدكية، كأدكات بنان، ك الضركرية 
  :العلمي كيستهدؼ العمل اإلنساين  من خبلٟنا خدمة البحك اجملاالت العلمية

 كرعاية العلمان.
 
أصوؿ العمل كتابو   يفكثًنان من ٠ناالت العمل اإلنساين ل الشيخ القرضاكم  فصَّ قد ك 

 ( كجعلها يف34 – 33)اٝنًنم يف اإلسبلـ، يف ضون النصوص كاٞنقاصد الشرعية، ص
كىذه اٞنظاىر ٬نكن أف تدرج ٗنيعان ، ( مظهران من مظاىر العمل اٝنًنم يف القرآف كالسنة63)

تشمل كل شؤكف اٜنياة كاألمثلة ل ذكرىا،أحصتها السنة كاليت سبق  يف اجملاالت التسعة اليت
 .على ذلك كثًنة

فمثبلن يف ٠ناؿ توعية اجملتمع كإرشاده، ٤ند أف اهلل عز كجل قرف الدعوة باٝنًنة فقاؿ:  
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىتػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىتػيٍؤًمنيوفى ﴿ )آؿ  ﴾بًاللَّوً كيٍنتيٍم خى

( كامتثاؿ اٞنسلموف  ذا األمر فحرصوا على الدعوة اإلسبلمية بكل الوسائل، 110عمراف: 
كأكقفوا ٟنا أكقافان، ككانت ىذه الدعوة متمثلة يف تعليم اٞنسلمٌن كتوعيتهم بأمور دينهم، أك 

 دعوة غًن اٞنسلمٌن.
كما عند   ى اهلل عليو كسلماهلل صل اٞنصطفى ٤ند العديد من أحاديككيف ٠ناؿ التعليم 
كحرص اٞنسلموف على ىذا اٝنًن  1(: )خًنكم من تعلم القرآف كعٌلموالبخارم يف صحيحو

فأنشأكا الكتاتيب، ككفلوا اٜنفاظ كطبلب العلم، ككل ذلك إ٬نانان بأف ىذا اجملاؿ من صلب 
ن على العمل اٝنًنم، كيف اجملاؿ الصحي ٤ند أف الصحابيات كن ٫نرجن يف الغزك، كيقم

 صحيح مسلمكما يف   مداكاة اٛنرحى، كىذا عمل خًنم، فعن أنس بن مالك، رضي اهلل عنو

                                                 

 (.5327أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم)( 1)
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قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يغزك بأـ سليم كنسوة من األنصار معو إذا غزا، 
 1.فيسقٌن اٞنان كيداكين اٛنرحى

كيف ٠ناؿ رعاية األيتاـ يرشدنا القرآف الكرًن إذل السعي إلصبلحهم يف قولو تعاذل: 
يػٍره ﴿ حه ٟنىيٍم خى (. كيقوؿ عنهم النيب صلى اهلل 220)البقرة:  ﴾كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصبلى

نة، كأشار كافل اليتيم لو أك لغًنه أنا كىو كهاتٌن يف اٛن)صحيح مسلم: كما يف   عليو كسلم
 2.(مالكه بالسبابة كالوسطى

قػىٍوؿه ﴿بل كاف القوؿ الطيب كالبسمة الصادقة من ٠ناالت العمل اٝنًنم، قاؿ تعاذل: 
قىةو يػىٍتبػىعيهىا أىذنل يػٍره ًمٍن صىدى كىقيوليوا لًلنَّاًس ﴿( كقاؿ تعاذل: 263)البقرة:  ﴾مىٍعريكؼه كىمىٍغًفرىةه خى

 3.(.كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: )تبسمك يف كجو أخيك صدقة(83)البقرة:  ﴾حيٍسننا
ذلك إذل ما يشبو  بعد كاحد، مث يتحوؿ بفرديف كثًن من اٜناالت  العمل اٝنًنمكيبدأ 

كالعمل على احملتاجٌن، التخفيف عن الفقران ك على إسعاد جل العمل العمل اٛنماعي، من أ
 كاإلغاثي.االنساين  ،ضمن قوائم العملعدالة االجتماعيةال ، كٓنقيق مبادئقيمالنشر 

كىكذا ٬نكن أف نتبع ٠ناالت العمل اٝنًنم يف القرآف كالسنة اليت جانت التطبيقات 
العملية بعد ذلك يف عصر النبوة، كاٝنبلفة الراشدة كتطورت ىذه اجملاالت يف مضموهنا عرب 

اإلسبلمي، ىو كل ما ينفع اإلنساف،  العصور، حيك جان ىذا التطور من أف العمل اٝنًنم
حغ تطور ككصل إذل الصورة اٜنالية اليت ٕنثلت يف منظمات خًنية ٟنا برا٠نها كمشاريعها 

 كأنشطتها احملددة، كأنظمتها الواضحة.
ليكوف  ٞنرأة اٞنسلمةأماـ افتح اآلفاؽ الواسعة  يف ىذا اٞنقاـ من اإلشارة إذل ضركرة البدك 

، كعن طريق اٞنسا٨نة يف لبذؿ كالعطانا يف ٠ناؿ العمل اٝنًنم، عن طريق اٟنا مكاهنا كمكانته
اإلفادة من ٗنيع الوسائل اٞنمكنة أعماؿ اٝنًن، على اٞنستول الفردم، أك اٞنؤسسي، ك١ناكلة 

                                                 

 .(1813)أخرجو مسلم يف صحيحو: رقم ( 1)

 .(2983)أخرجو مسلم يف صحيحو: رقم( 2)

 ( كصحَّحو األلباين.1956أخرجو الرتمذم يف سننو: رقم)( 3)
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ضم جهود يف اجملتمع اٞنعاصر، ك  توكتنمياٝنًنم،  كالتجارب اٞنماثلة لتطوير كتنظيم دكرة البنان
 .د الرجل ليكوف العمل متكامبلن، كتكوف الثمرة أكرب كأنفعاٞنرأة إذل جهو 
اٞنشكبلت اليت  من اإلشارة إذل معوقات ىذه األعماؿ، كالوقوؼ على أىم ىناكال بد 

تها كاٜنيلولة بٌن تأثًن معاٛنقف أماـ توسع العمل اٝنًنم كانتشاره، كالوقوؼ على كيفية ت
 .لوصوؿ إذل رسائل مؤثرة، من أجل االتطوعيىذه العقبات على العمل 

باتت   ىناؾ فجوةيف ىذه األياـ ٩ند أف اٞنسلمٌن  كاقع تاريخ اإلسبلـ، كيف يفالنا ر ك 
عمل اٝنًن، ل فاإلسبلـ أعطى أكلوية كبًنةبٌن النظرية كالتطبيق،  كبًنة يف ٠ناؿ العمل اٝنًنم

 اٝنًن، لى بذؿجانت العديد من اآليات كاألحاديك الشريفة اليت ٓنأ كٓنك عك ، تطوعكال
التطبيق اليـو يف كاقع األمة اإلسبلمية ليس يف أحسن حاالت، كال  إال أفكالداللة عليو، 

يتناسب مع حجم ىذا اٜنك الذم كرد يف القرآف الكرًن أك السنة النبوية، فعند النظر إذل 
ارؼ النشاطات كاٞنص عدد منا٥نسرت يف الغالب يف  ىذا العمل اٝنًنم ٤ند أهنا قد ٠ناالت
، كىناؾ تقصًن كاضح يف ٠ناالت أخرل، قد ال تقل أ٨نيتها عن اجملاالت اليت يكثر التقليدية

 .فيها العمل اٝنًنم
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 بالمقاصد الشرعيت والقىاعد الفقهيتوعالقتو العمل اإلنساني اً: خامس

 

كالقواعد الفقهية سوؼ نعرض يف ىذا اٛنزن عبلقة العمل اإلنساين )اٝنًنم( ّنقاصد الشريعة 
الكربل، كذلك انطبلقان من باب أصالة العمل اٝنًنم كموافقتو ٞنقاصد الشرع كقواعده 

 الكربل.
 بمقاصد الشريعة: )الخيري( وعالقتو العمل اإلنسانيأواًل: 

زنان كسنتعرض ىنا بإ٩ناز لبياف معادل ىذه العبلقة مستهلٌن حديثنا ب تعريف مقاصد الشريعة ٠ني
 عبلقة العمل اإلنساين  ا.مث كتعريفها باعتبارىا مركبان إضافيان كأقسامها، 

 (1)ٗنع مقصد، كىو استقامة الطريق كاالعتماد كاألىُـّ، كىو إتياف الشين المقاصد لغة:
، كاإل هار، البياف، كىو (2)شرع الوارد يشرع شرعان كشركعان تناكؿ اٞنان بفيو الشريعة لغة:

يقاؿ: شرع اهلل كذا، أم جعلو طريقنا كمذىبنا
(3). 

 تعريف مقاصد الشريعة باعتباره مركباً إضافياً:
 دل يذكر العلمان اٞنتقدمٌن تعريف مقاصد الشريعة باعتباره مركبا كلكن عرفو بعأ اٞنعاصرين:

كاألسرار اليت كضعها الشارع عرفو عبلؿ الفاسي بقولو: "اٞنراد ّنقاصد الشريعة الغاية منها 
 .4عند كل حكم من أحكامها

كعرفها أ٘ند الريسوين بقولو: "إف مقاصد الشريعة ىي الغايات اليت كضعت الشريعة ألجل 
 .5ٓنقيقها، ٞنصلحة العباد

كعرفها اليويب بقولو: "إف اٞنقاصد ىي اٞنعاين كاًٜنكىم ك٥نوىا اليت رعاىا الشارع يف التشريع 
 .6صان، من أجل ٓنقيق مصاحل العباد"عمومان كخصو 

                                                 

 (.3/353) :لساف العرب (1)
 (.8/175) :اٞنصدر السابق (2)
 .126علي ١نمد بن علي اٛنرجاين، ص :التعريفات (3)
 . 7مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها: عبلؿ الفاسي، ص( 4)
 (.7أ٘ند الريسوين، ص) : نظرية اٞنقاصد عند اإلماـ الشاطيب (5)
  (.١37نمد سعد اليويب، ص) : مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتها باألدلة الفقهية (6)
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كعرفها ٧نر مصطفى بقولو: "ىي اٞنعاين العامة، كاألحكاـ الكلية اليت تستفاد من استقران 
 1النصوص كًعلىًلها، كتفهم منها ًحكىم الشارع، كاألىداؼ القريبة كالبعيدة من التشريع".

 عة، كلكن اختلفوا يف األلفاظ.كنبلح  ٣نا سبق أف العلمان دل ٫نتلفوا يف معىن مقاصد الشري
 أنواع المقاصد:

 :2قسم الفقهان اٞنقاصد اذل قسمٌن
 1- مقاصد الشرع 

 2-  َّفمقاصد اٞنكل 

 مقاصد الشرع: -1
كاٞنراد  ا ىو قصد الشارع يف كضع الشريعة ابتدانن كمن جهة قصده يف كضعها لؤلفهاـ، كمن 

قصده يف دخوؿ اٞنكلف ٓنت جهة قصده يف كضعها للتكليف ّنقتضاىا، كمن جهة 
 .3حكمها

 كمقاصد الشرع تنقسم إذل أمور ثبلثة، كىي:
فمعناىا أهنا ال بد منها يف قياـ مصاحل الدين كالدنيا إذا فقدت دل ْنر  الضروريات: -1

مصاحل الدنيا على استقامة، بل على فساد كهتارج كفوت حياة، كيف األخرل فوت النجاة 
 .4كالنعيم كالرجوع باٝنسراف اٞنبٌن

 كالضركريات اليت ٩نب احملافظة عليها ىي ٙنس ضركريات، كىي:
 حف  الدين. .1
 العقل.حف   .2
 حف  النسل. .3
 حف  اٞناؿ. .4

                                                 

 (.42، 1/41ر مصطفى، )٧نأصوؿ النظر يف مقاصد التشريع اإلسبلمي كبياف عبلقة القواعد الفقهية  ا،  (1)
 .2/7،8، إبراىيم بن موسى بن ١نمد الشاطيباٞنوافقات:  (2)
 .2/8اٞنصدر السابق:  (3)
 .18، 2/17اٞنوافقات،  (4)
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 حف  النفس. .5
: فمعناىا أهنا مفتقر إليها من حيك التوسعة كرفع الضيق اٞنؤدم يف الغالب الحاجيات -2

إذل اٜنرج كاٞنشقة البلحقة بفوت اٞنطلوب، فإذا دل تراع دخل على اٞنكلفٌن على اٛنملة اٜنرج 
 .1ع يف اٞنصاحل العامةكاٞنشقة، كلكنو ال يبلغ مبلغ الفساد العادم اٞنتوق

: األخذ ّنا يليق من ١ناسن العادات كْننب اٞندنسات اليت تأنفها العقوؿ التحسينات -3
 .2الراجحات

 عالشر مقاصد ب العمل اإلنساني عالقة
ٍنسى  اٛنًٍنَّ  خىلىٍقتي  اٞنقصد العاـ للشريعة اإلسبلمية ىو العبادة، لقولو تعاذل: كىمىا  ًإالَّ  كىاإٍلً

 (56الذاريات/) لًيػىٍعبيديكًف.

كاٞنقصد الثاين ىو عمارة األرض، كحف  نظاـ التعايش فيها كاستمرار صبلحها بصبلح  
اٞنستخلفٌن فيها، كقيامهم ّنا كيلفوا بو من عدؿ كاستقامة كمن صبلح يف العقل كيف العمل 

 .3كإصبلح يف األرض، كاستنباطو ٝنًناهتا كتدبًنو ٞننافع اٛنميع

 ،يف أصلو ال ٫نرج عن مقاصد الشريعة بل أنو يعترب مقصدان من مقاصدىا اإلنساينكالعمل 
، ٞنا ٪نققو من حيك يسعى للحفاظ على أركاح الناس فقد حظت عليو الشريعة كرغبت فيو

إضافة إذل أنو يرتبط ارتباط كثيق بالضركريات  ،ٞنقاصد الشرعيةمصلحة للعباد، كتفعيل ا
إنقاذه كتعليمو كتطبيبو ك كاحملتاج،   اإلنسافك تصب يف مصلحة كاٜناجيات كالتحسينات، حي

كترفيو من دكان كغذان كملبس كتعليم كٓنسينية من اٟنبلؾ، كتوفًن ما ٪نتاجو من أمور أكلية 
 كغًنىا.

 

                                                 

 .2/21اٞنصدر السابق،  (1)
 .2/22اٞنصدر السابق،  (2)
 بتصرؼ، (46، 45عبلؿ الفاسي، ص) : مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارمها (3)
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 ف:مقاصد المكل   -2
ىي اٞنقاصد اليت يقصدىا اٞنكلف يف سائر تصرفاتو اعتقادنا كقوالن، كعمبلن، كاليت تفرؽ بٌن 
صحة الفعل كفساده، كبٌن ما ىو تعبد كما ىو معاملة، كبٌن ما ىو ديانة كما ىو قضان، 

 .1كبٌن ما ىو موافق للمقاصد كما ىو ٢نالف ٟنا
األعماؿ ، ك كمن أىم اٞنسائل اليت تندرج ٓنت ىذا القسم، ىي النية، ألهنا أساس قبوؿ العمل

أك القصد من الفعل، فبل يتعلق  تتعلق بقصد الفعل الذم ىو النية، كإذا انعدمت النية
 .باألعماؿ شين من األحكاـ؛ ألف كجودىا كعدمها

 :العمل اإلنساني بمقاصد المكلف عالقة
رتبط و يكذلك ألن ،عبلقة قوية بالنوع الثاين للمقاصد كىي مقاصد اٞنكلف للعمل اإلنساين

تطوعية خًنية بأعماؿ إنسانية باٞنكلف على كجو اٝنصوص، كذلك من خبلؿ قصده القياـ 
فإذا ارتبطت مقاصده من الفعل بالنية، كىي صرؼ العمل ابتغان مرضاة اهلل  كتنموية، كإغاثية

عز كجل، حاز على األجر كالثواب، أما إذا ارتبطت غاياتو من الفعل بالريان كالسمعة أك 
كحده، انعدمت غاياتو من الفعل فبل يؤجر على العمل؛ ٝنلوه من النية اٝنالصة هلل عز كجل 

فهذا يدؿ على أف النية ىي أساس العمل، كعلى اإلنساف أف ٪ندد نيتو من القياـ بأعماؿ 
 .2، كأف يصحح النية ك٩نعلها هلل تعاذل، حغ ٪نوز األجر كاٞنثوبة من عند اهلل تعاذلاٝنًن

 العمل اإلنساني )الخيري( وعالقتو بالقواعد الفقهية الكبرىثانياً: 
العمل اإلنساين اٝنًنم يف اإلسبلـ ينطلق من نصوص الشريعة اإلسبلمية، كيتعلق َنملة من 

كتنظم مساقاتو كمساراتو، كعملية حصر ىذه القواعد القواعد الفقهية الكربل اليت تضبط مساره 
كبياف عبلقتها بالعمل اإلنساين ليست سهلة بل ٓنتاج إذل أكقات كجهود بل كمؤلفات، كلعلنا ىنا 

لو، كمن ىذه القواعد كلو ال يرتؾ جي ٥نيط بطرؼو منها، من باب سددكا كقاربوا، كما ال يدرؾ  
 الكربل الشاملة: 

                                                 

 .71ور الدين بن ٢نتار اٝنادمي، صعلم اٞنقاصد الشرعية: ن (1)
 .123، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: يوسف أ٘ند البدكم، ص2/8كانظر: اٞنوافقات للشاطيب،

 .24-3/23اٞنوافقات، : انظر  (2)
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 (1)قاعدة األمور بمقاصدىا وعالقتها بالعمل اإلنساني الخيري -1

 في اللغة واالصطالح: معنى القاعدة
 اللغوم: اٞنعىن

 .(2)فبلف مستقيم كأموره مستقيمةكيقاؿ: أمر األمور ٗنع أمر، كاألمر ىو اٜنادثة، 
 .(3)اٞنقاصد ٗنع مقصد من القصد كمعناه االعتماد كاألـى كاالعتزاـ كالنهوض ٥نو الشين

 اٞنعىن االصطبلحي:
. كالعمل (4)على قصد التقرب  ا إذل اهلل تعاذليف كافة األمور ىو توقف حصوؿ الثواب 

 األجر كالثواب من اهلل تعاذل.اإلنساين اٝنًنم دافعو يف اٞنقاـ األكؿ ابتغان 
"إ٧نا   عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  كيشهد ٟنا ما ركم عن

األعماؿ بالنيات كإ٧نا لكل امرئ ما نول فمن كاف ىجرتو إذل اهلل كرسولو، فهجرتو إذل اهلل 
 .(5)"إذل ما ىاجر إليوكرسولو، كمن كانت ىجرتو إذل دنيا يصيبها أك إذل امرأة ينكحها فهجرتو 

 :بالقاعدة عالقة العمل اإلنساني الخيري
 .6أصل ىذه القاعدة، كأف مدار األعماؿ من حيك القبوؿ كالرفأ عليو ىذا اٜنديك ىو

إذا أخلص اٞنسلم مباحان ُنضور النية؛ كلذلك  العمل سوانن أكاف كاجبان أك قيَّد النيب حيك 
، كأما إذا كاف  يريد بو أمران دنيويان األجر يف عملو اٝنًنم اإلنساين فإنو يؤجر عليوكاحتسب  النية هلل
 يؤجر، فنرل أف اٞنسألة كاحدة كلكن اٜنكم اختلف حسب النية. فإنو ال

ككاف عمبلن إنسانيان التربع كاف ىبة،  كنول  اقاؿ آلخر: خذ ىذه الدراىم،  كعليو: فمن
 .7كإال كاف قرضان كاجب اإلعادةخًنيان، 

                                                 

 .8األشباه كالنظائر: السيوطي، ص ( 1)
 .4/77لساف العرب:  ( 2)
 .3/355اٞنصدر السابق:  ( 3)
 .01صظائر: السيوطي، األشباه كالن ( 4)
 (.0أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم )  (5)
 .0/03انظر: فتح البارم، ابن حجر العسقبلين،  (6) 
 .(7/981مصطفى الزرقا، ): اٞندخل الفقهي العاـ (7)
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قتصر على كىنا ٩نب التنبيو على أمر يف غاية األ٨نية أال كىو: أف قاعدة األمور ّنقاصدىا ال ت
 العبادات فقط كما قد يتوىم البعأ بل تتعدل إذل اٞنباحات، كىذا من مشوؿ الشريعة اإلسبلمية.

جان يف األشباه كالنظائر "بل يسرم ذلك إذل سائر اٞنباحات إذا قصد  ا التقول أك التوصل 
 . (1)إليها"
 (2)قاعدة المشقة تجلب التيسير -2

 معنى القاعدة في اللغة واالصطالح:
 اٞنعىن اللغوم:

، كالتيسًن: من اليسر، كىو اللٌن كاالنقياد، (3)اٞنشقة: من الش ٌق، كىو اٛنهد كالعنان
 .(4)كالسهل

 اٞنعىن االصطبلحي:
األحكاـ اليت ينشأ عن ك  ،5إف اٞنشقة تعترب سببان للتسهيل كيلـز التوسيع يف كقت اٞنضايقة

فالشريعة ٔنففها ّنا يقع ٓنت قدرة  عن تطبيقها حرج على اٞنكلف كمشقة يف نفسو أك مالو،
 .6اٞنكلف دكف عسر أك إحراج

 (.085)البقرة /   .اٍلعيٍسرى  ًبكيمي  ييرًيدي  كىالى  اٍلييٍسرى  ًبكيمي  اللَّوي  كيشهد ٟنا قولو تعاذل: ييرًيدي 

 :( بالقاعدةالخيري)العمل اإلنساني عالقة 
الطرؽ اٞنوصلة إذل رضوانو أعظم على عباده اهلل تعاذل أف ييسر تدؿ القاعدة على إرادة 

السهولة يف  ةتيسًن، كيسهلها أشد تسهيل، كٟنذا كاف ٗنيع ما أمر اهلل بو عباده يف غاي
آخر، إما بإسقاطو، أك  كإذا حصلت بعأ العوارض اٞنوجبة لثقلو، سهَّلو تسهيبلن ، أصلو

                                                 

 .01األشباه كالنظائر:  السيوطي، ص (1)
 .67األشباه كالنظائر: السيوطي، ص ( 2)

 .01/083لساف العرب:  ( 3)
 .5/795لساف العرب:  ( 4)
 .بتصرؼ يسًن (٠07نلة األحكاـ العدلية، اٞنادة ) (5)

 .708ص : البورنو،الوجيز يف إيضاح قواعد الفقو الكلية (6)
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ف كسعى إليو، ، كرتب ثوابان عظيمان ٞنن حرص على ىذا التخفئنفيفو بأنواع التخفيفات
 .1كىذه إحدل غايات العمل اإلنساين

فمن ابتغى من عملو اإلنساين )اٝنًنم( دفع اٞنشقة عن العباد كإرادة التيسًن عليهم، 
استحق األجر اٞنرتتب على ذلك،  فالسعي لتعبيد الطرؽ الوعرة، كتوفًن كسائل اٞنواصبلت 

مدارس أك مستشفيات للتيسًن  ٞنناطق نائية، أك حفر آبار يف مناطق مقفرة، أك تشييد
 كالتخفيف عن اآلخرين داخل يف عمـو ىذه القاعدة.

كىذا من باب التيسًن أيضان اٞنأمور بو يف مواطن كثًنة لعل منها ما ركم عن أنس بن 
 .(2)"قاؿ: "يسركا كال تعسركا، كبشركا كال تنفركا مالك عن النيب 
٪نب أف ٫نفف كيسهل على الناس ٢نافة أف  -صلى اهلل عليو كسلم–النيب حيك كاف 

، يثقل على أمتو، كىذا ما كاف يوصي بو الصحابة حينما يرسلهم لدعوة الناس إذل اإلسبلـ
كىذا كلو ليس بعيدان عن ٠ناالت العمل اإلنساين )اٝنًنم( أك كل عمل يقتضي التخفيف، 

 3كمنطلقاتو.
 (4)الضرر يزالقاعدة  -3

 معنى القاعدة في اللغة واالصطالح:
 :عىن اللغوماٞن
 .(5)الضرر ضده النفع كىو أم ال يضر الرجل أخاه كقيل سون اٜناؿ كقلة التميز 

 اٞنعىن االصطبلحي:
ىذه القاعدة من جوامع األحكاـ، كىي أساس ٞننع الفعل الضار عن " (1)"ْنب إزالة الضرر"

؛ ألف الوقاية خًن من العبلج، فإذا كقوعو كبعدهالنفس كالغًن، كىي توجب رفع الضرر قبل 
 ". 2كقع كجبت إزالتو كترميم آثاره

                                                 

 بتصرؼ. ،0/86تفسًن السعدم،  (1)
 (.69أخرجو البخارم يف صحيحو: رقم )( 2)
  .07/04: ، اٞننهاج شرح مسلم بن اٜنجاج للنوكم01/575: ( انظر: فتح البارم البن حجر3) 
 .83: السيوطي، صاألشباه كالنظائر ( 4)

 .483 - 4/487لساف العرب:  ( 5)
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ما ركم عن عبادة بن صامت قاؿ: إف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قضى أف  اكيشهد ٟن
 .(3)ال ضرر كال ضرار

 عالقة العمل اإلنساني )الخيري( بالقاعدة:
يف حاالت القاعدة تدخل يف صميم العمل اإلنساين )اٝنًنم( كالذم يظهر بوضوح 

ككل  كاألعاصًن كاٜنركب األىلية ... اخل.كالزالزؿ كالرباكٌن كالفيضانات   الكوارث كاٞنصائب
 ىذا ضرر ٩نب إزالتو.

عن إٜناؽ األذل كاٞنفسدة باآلخرين ككذلك هنى عن مقابلة  – –هنى النيب حيك 
ا من عدؿ كالنهي صريح كاضح، كىذكأمر بوجوب إزالة الضرر بكل آثاره، األذل باألذل، 

 -صلى اهلل عليو كسلم -اإلسبلـ، كتعترب ىذه الكلمة من جوامع الكلم اليت اختص  ا النيب 
 .4ألهنا تشمل الضرر العاـ كاٝناص، كما أهنا من األدلة القاطعة على ٓنرًن اٞنضار

 

 (5)قاعدة الضروريات تبيح المحظورات  -4

 معنى القاعدة في اللغة واالصطالح:
 اٞنعىن اللغوم:

 .(6)الضركريات: من الضركرة، اسم ٞنصدر االضطرار، أم: ذك اٜناجة -0

، كحظر أم: منع -7  .(7)احملظورات: من احملظور، كىو احملرَـّ

 
                                                                                                                                            

 . 8/3846علي بن سليماف اٞنرداكم، التحبًن شرح التحرير يف أصوؿ الفقو: عبلن الدين أبو اٜنسن  ( 1)
 .١065نمد عثماف بشًن، ص: ( القواعد الكلية كالضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسبلمية2)
 حو األلباين.( كصحَّ 7341أخرجو ابن ماجو يف سننو: رقم) ( 3)
 بداٟنادم التتوم١نمد بن ع: انظر، حاشية السندم على سنن ابن ماجو "كفاية اٜناجة يف شرح سنن ابن ماجو" (4)

 .58-7/57، السندم
 .84األشباه كالنظائر: السيوطي، ص ( 5)
 .4/483لساف العرب:  ( 6)
 .4/717لساف العرب:  ( 7)
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 اٞنعىن االصطبلحي:
الضركرة تعين بلوغ صاحبها حدان إف دل يتناكؿ معو اٞنمنوع ىلك أك قارب، كاٞنضطر لؤلكل 

 (1).ٞنات أك تلف منو عضو عطشانان ُنيك لو بقي جائعان أك  من اٝنمر كالشربمن اٞنيتة 
رىًحيمه. غىفيوره  اللَّوى  ًإفَّ  عىلىٍيوً  ًإمٍثى  فىبلى  عىادو  كىالى  بىاغو  غىيػٍرى  اٍضطيرَّ  كيدؿ عليها قولو تعاذل: فىمىنً 

  

(.073)سورة البقرة/   
 عالقة العمل اإلنساني )الخيري( بالقاعدة:

اٞنباشر يتطلب يف كثًن من األحايٌن كجود الشخص الباذؿ لو يف العمل اإلنساين اٝنًنم 
كما لو بعأ اٜناالت مقارفة بعأ احملظورات الشرعية،   موقع اٜندث، كىذا يفرض عليو يف

أيسعف مصاب ككاف كقت صبلة العصر كطاؿ اإلسعاؼ إذل حٌن صبلة اٞنغرب ُنيك لو 
الصبلة، كذلك ألجل إنقاذ النفس من  تيرؾ مات فلباذؿ العمل اإلنساين )اٝنًنم( أف يؤخر

اٟنبلؾ، فاحملظور تأخًن الصبلة عن كقتها، كالضركرة إنقاذ نفس من اٟنبلؾ، فيباح احملظور 
 دفعان للضرر الكائن، كمراعاةن ٜنالة االضطرار.

كمثالو أيضان بعأ حاالت العمل اإلنساين )اٝنًنم( الذم يقتضي نوع ٢نالطة مع من يوجو 
إلنساين قد تتكشف معها بعأ العورات كأكقات اجملاعات كالكوارث كالزالزؿ إليهم العمل ا

ظورات  شين من احملمقارفة من أٛنأتو الضركرة إذل كالرباكٌن كاألعاصًن كاٜنركب األىلية، ف
 كالنظر إذل بعأ العورات، كما يلحق بو، فبل حرج عليو.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . 7/309اٞننثور يف القواعد الفقهية: بدر الدين ١نمد بن عبد اهلل  ادر الزركشي،  ( 1)
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 المجتمعاث وآفاقو المستقبليتدور العمل اإلنساني في تنميت : ساً ساد

 مدخل:
٠نموعة من اٝندمات  ، إ٧نا ىوٓنقيق أم مردكدو مادم اإلنساين ليس مقصدهالعمل 
، كقد رتبط باٝنًن كاإلحساف إذل اآلخرينيها، فهو عمله يلإ ٪نتاجوففراد تقدـ ألاإلنسانية 

 كاٞنؤسساتأاٛنمعيات،  من خبلؿدمات بشكل فردم، أك بشكل ٗناعي، ٕنارس ىذه اٝن
 اٝناصة. اٞنختلفةألصحاب االحتياجات بتقدًن اٞنساعدة  اليت تعىن

كتتعدد أشكاؿ الدعم كاٞنساعدة اليت يقـو  ا العاملوف يف ىذا اجملاؿ، كتكاد تنحصر بٌن 
 معنيٌن، ٨نا الرعاية كاٜنماية، كتتنوع أشكاؿ ىذه الرعاية كاٜنماية كلكنها ال ٔنرج عن شكل

إذل ما  أك العلم، أك غًنه، كقد تتعدل ذلكدكان، ال كأطعاـ، ٞناؿ أكالأشكاؿ تقدًن ا من
إعداد  يف من األشكاؿ التعليم كالتدريب كاٞنسا٨نة كغًنىاأأكل، يدخل ٓنت معىن تأمٌن اٞن

 . اٞنستفيد ليكوف قادران على ٣نارسة مهنة أك ك يفة من الو ائف
 ضتها:نمو العمل اإلنساني عنوان على تقدم المجتمعات ونه

قيمة إنسانية كربل تتمثل يف العطان كالبذؿ بكل أشكالو،  (اٝنًنماإلنساين )٬نثل العمل 
فهو سلوؾ حضارم حي ال ٬نكنو النمو سول يف اجملتمعات اليت تنعم ّنستويات متقدمة من 

يف تطوير اجملتمعات  كإ٩نابيان  مهمان  يلعب دكران  إضافة إذل أنوالثقافة كالوعي كاٞنسؤكلية، ف
فمن خبلؿ اٞنؤسسات التطوعية اٝنًنية يتاح لكافة األفراد الفرصة للمسا٨نة يف  ،كتنميتها

كما يساعد العمل اٝنًنم على تنمية   ،عمليات البنان االجتماعي كاالقتصادم البلزمة
لنصيحة اإلحساس باٞنسؤكلية لدل اٞنشاركٌن كيشعرىم بقدرهتم على العطان كتقدًن اٝنربة كا

 .يف اجملاؿ الذم يتميزكف فيو
كلقد قامت اٝندمات التطوعية اٝنًنية بلعب دكر كبًن يف هنضة الكثًن من اٜنضارات 

، بل اليا من الربح العائد كليست مهنةكاجملتمعات كنشر األفكار عرب العصور بصفتها عمبل خ
ككل تأخذ أشكاال متعددة بدنا من األعراؼ  اجملتمعىي عمل يقـو بو األفراد لصاحل 

التقليدية للمساعدة الذاتية إذل التجاكب االجتماعي يف أكقات الشدة ك٠نهودات اإلغاثة إذل 
ة احمللية كالقومية حل النزاعات كٔنفيف آثار الفقر كيشتمل اٞنفهـو على اجملهودات التطوعي

 .كأيضا تلك اليت توجو إذل خارج اٜندكد

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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 واألسرة: تنمية الفردالعمل اإلنساني ودوره في 
الفرد ىو نواة األسرة، كاألسرة ىي نواة اجملتمع، كال تقدـ جملتمع إال بنهضة الفرد كاألسرة، 

 كاألسرة. كقد ثبت ٤ناح العمل اإلنساين )اٝنًنم( يف تنمية
 كنسانن  اٝنًنية بالعناية بالفقران أطفاالن اإلنسانية تقـو اٞننظمات كاٟنيئات  :لفردفبالنسبة ل 
تكوف اٞنساعدة يف اْناه إ٩نايب يؤىل ذلك الفرد  ، ُنيكمن ٢نتلف الفئات العمرية كرجاالن 

بعد مضي فرتة من اٞنساعدة لبلعتماد على نفسو مع مراعاة بعأ اٜناالت اٝناصة ككبار 
د تقدًن اٞنساعدة ٩نب أف تتجو اٞنساعدة إذل العناية الشاملة بأكلئك عن السن، فمثبلن 

األطفاؿ ُنيك تسًن خطة اٞنساعدة ٥نو تأىيل الطفل اليتيم للنهوض بنفسو كاالعتماد على 
حسب خطة  أك سنويان  كذلك بعدـ اقتصارىا على توفًن مبلغ من اٞناؿ شهريان  ،قدراتو

طوير مفهـو الكفالة ليشمل الرعاية الرتبوية كالصحية اٞنؤسسة، بل ٩نب أف يتم العمل على ت
كالتعليمية فهناؾ حاجة للتوعية كاإلرشاد كالتوجيو ُنيك يستفيد اليتيم كأسرتو من تلك 

على االختيار كالعمل، ككذلك رعاية الطالب  قادران  مدركان  كاعيان  اٝندمات، لينشأ اليتيم قويان 
ٔنصص كدراسة ٬نكنو االستفادة منها شخصيا باف احملتاج ُنيك يوجو الطالب إذل اختيار 

، ككذلك اٞنرأة  اجملتمعتوفر لو فرصة عمل ككذلك باف يكوف التخصص يف إطار حاجات 
للمساعدة ُنيك ينهأ ذلك الفرد بنفسو فحغ كالرجل كاٞنعاؽ يتم دراسة اٜنالة كعمل خطة 

اٞنعاؽ ىناؾ من األعماؿ كاٜنرفية ٬نكنو بشين من التدريب كالعناية أف ينهأ من خبلٟنا 
 . بنفسو،مع اإلشارة إذل أ٨نية برامج اإلرشاد كالتوجيو اٞنصاحبة كمن ىنا يأيت مفهـو التنمية

 وبالنسبة لألسرة:
فالعناية باألسرة ركن أساسي يف ، اجملتمعكبرتابطها كصبلحها صبلح  اجملتمعاألسرة عماد 

، فالعمل ٞنساعدة األسرة الفقًنة ٩نب أف يكوف من خبلؿ (ًنماٝناإلنساين )مسًنة العمل 
تأىيلها كتنميتها بالبحك عن عناصر اإلنتاج احمللية اٞنتوافرة يف ١نيط األسرة كبيئتها كتنمية 
تلك العناصر كٓنويلها إذل آلة إنتاج من خبلؿ التدريب كتوفًن كٕنليك كسائل كأدكات اإلنتاج 

سرة من أسرة معالو ١نتاجة إذل أسرة منتجة قادرة على القادرة على ٓنويل تلك األ
العطان،بالدخوؿ إذل دكرة االقتصاد القومي لتتمكن من اٞنسا٨نة يف اقتصاد الدكلة كاجملتمع 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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كالبد من التأكيد على أف األسرة ال ٓنتاج فقط إذل . بشران كبيع كاستخداـ السلع كاٝندمات
اجة إذل التوجيو كاإلرشاد، ُنيك تستطيع األسرة عناصر اإلنتاج كالتدريب بقدر ما ىي ُن

التكيف كتطوير إمكاناهتا كقدراهتا يف إدارة شؤكهنا األسرية اٝناصة كالعناية باألفراد كِناصة 
، كإدارة آلة احي الرتبوية كالتعليمية كالصحيةاألطفاؿ كالفتياف من شباب كشابات من النو 

بالعائد كأساليب إنفاقو السليمة، ك٬نكن ٓنقيق  اإلنتاج اليت مت توفًنىا ٟنا كحسن التصرؼ
ذلك من خبلؿ ٠نموعة من الربامج كالدكرات التأىيلية كالتدريبية كالزيارات اإلرشادية الدكرية 

 1.للباحثات االجتماعيات
 نجاح العمل اإلنساني من مقاييس التنمية المجتمعية:

من  عد سببان ، كياألممك  الدكؿ ف ٤ناح العمل اٝنًنم كمؤسساتو يعترب مقياسان ٞنستولإ
األغنيان كالفقران أم بٌن  شرائح اجملتمع، ل بٌنفالتكاكعامبلن من عوامل  ،التوازف أسباب

٣نا  ،كتقليلهااٛنر٬نة  ١ناصرةعلى  ىميساحيك مجتمعات كالدكؿ، للصماـ أماف منهم، كىو 
 كافة أفراد اجملتمع.تعود ٖناره على  

، األطفاؿ منهم كالكبار، شرائح اجملتمعكمن ىنا فإف العمل اٝنًنم تصل آثاره إذل كافة 
كؿ اٞنستفيد األ كالرجاؿ كالنسان، كاٞنتعلمٌن كغًن اٞنتعلمٌن، فأفراد اجملتمع بكافة شرائحو ىم

، فكرة العمل اإلنساينقبوؿ اجملتمع لإف لذلك فك ، نساينمن نتائج كل جهود العمل اإل
فعاليتها مدل ك ة مثل ىذه اٛنمعيات، ىو الذم ٪ندد استمراري عن القائمٌن عليهاكرضاىم 

  العمل اٝنًنم، سوان برامج مع بكل أطيافها اجملتمعشرائح تفاعل ٌن مدل ، كيبيف اجملتمعات
مع القائمٌن على ىذه  ك التواصل، أاٞنعنومالدعم  ك، أأك الدعم اٞنادم، باٞنشاركة كاف ذلك

ىذه األثر على كفانة كفعالية  أكربلو ل البقان على دعمها كتشجيعها ٣نا اٛنمعيات من أج
 اٛنمعيات كما يقدمونو من أفعاؿ كبرامج.
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 العمل اإلنساني )الخيري( واالستفادة من الموارد البشرية:
، كاليت تشمل اٞنتاحة التنمية باالستفادة من اٞنوارد البشرية للعمل اٝنًنم دكر كبًن يف

كالقول العاملة كرأس اٞناؿ كالتنظيم كاالستثمار، كىي األساس إلنتاج أية سلعة أك األرض 
 .خدمة يف أم نظاـ اقتصادم

 اجملتمعيف إتاحة الفرصة لكافة أفراد  إ٩نابيان  دكران  (اٝنًنماإلنساين )حيك يلعب العمل  
كيساعد  ،للمسا٨نة يف عمليات البنان االجتماعي كاالقتصادم البلزمة يف كل زماف كمكاف

م التطوعي على تنمية اإلحساس باٞنسؤكلية لدل اٞنشاركٌن كيشعرىم بقدرهتاإلنساين العمل 
 .على العطان كتقدًن اٝنربة كالنصيحة يف اجملاؿ الذم يتميزكف فيو

 :االستخدام األمثل للموارد المتاحةالعمل اإلنساني )الخيري( و 
زيادة اإلنتاج من خبلؿ االستخداـ األمثل للموارد  إذلالنظريات االقتصادية  تدعو

ك٬نكن ٓنقيق ىذا اٟندؼ من خبلؿ ٓنديد األكلويات ك إعداد قائمة بالسلع  ة،اٞنتاح
، كاٝندمات األكثر أ٨نية كاليت ال ٬نكن االستغنان عنها، كىذا يتطلب ٔنفيأ تكاليف اإلنتاج

فهو  ،يساىم بشكل مباشر يف ٓنقيق تلك األىداؼ اإلنساين اٝنًنمال شك أف العمل ك 
كيساعد على ٓنقيق اٟندؼ اٞننشود كىو زيادة اإلنتاج ، يساىم بتخفيف تكاليف اإلنتاج 

كصعوبة اٜنصوؿ عليها يف كثًن  اجملتمعكمع تزايد اٜناجات من سلع كخدمات من قبل أفراد 
كاف االعتماد على جهود اٞنتطوعٌن لتوفًن جزن من ىذه من األحياف فانو يصبح من األ٨نية ّن

 .االحتياجات
كال ٫نفى أف ىناؾ طاقات مهدكرة كغًن مستخدمة يف كثًن من اجملتمعات لذلك فاف 
العمل اٝنًنم ٩نمع ىذه الطاقات كيسخرىا ٝندمة البنان كالتنمية االقتصادية من خبلؿ 

التطوعي اإلنساين يتم ترسيخ مفهـو العمل اٞنؤسسات كاٞننظمات كاٟنيئات اٝنًنية، كحغ 
كخلق اٞنناخ اٞنبلئم  ،البد من اٜنك عليو بٌن ٗنيع الفئات كالشرائح االجتماعية اٞنختلفة

كىذا يتطلب ٔنصيص إدارة عامة متخصصة لتحديد  ،لتشجيع كل األفراد للعطان كاإلبداع
ز اٞنادية كاٞنعنوية لرفع نسبة اجملاالت اليت ٬نكن من خبلٟنا التطوع كاإلبداع كخلق اٜنواف

 .اٞنتطوعٌن يف شغ اجملاالت
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 دور العمل اإلنساني في تنمية القيم واألخالق:
يساىم ، ٣نا الناسالتكافل كالتضامن االجتماعي بٌن  عد العمل اإلنساين نوع من أنواعي
ييساىم يف ك  ،، كيساىم كذلك يف سبيل هنضة اجملتمع كتقدموتعزيز دكر القيم كاألخبلؽ يف

يىزيد من إحساس الفرد باٞنسؤكلية العامة ك  ،نشر ثقافة التعاكف بٌن األفراد يف اجملتمع الواحد
 اْناه األفراد اآلخرين. 

 العمل اإلنساني واإلدارة الحديثة:
يف جحة من أىم مقومات ٤ناح اإلدارة الناكمشاريعو ؤسساتو اإلنساين ّن العملكيعد 

 يف دكؿ العادل الثالك، األمم اٞنتحدةا كاضحان عند تتبع أعماؿ كيظهر ىذ لدكلة اٜنديثة،ا
ة سياسيات التوازنبكل فعالية إذل إ٩ناد ال االيت تسعى من خبلٟنقطاعات التنمية؛  ضمن

ة،كمؤسسات القطاع كوميكاالجتماعية كاالقتصادية، كيظهر ىذا ضمن برامج اٞنؤسسات اٜن
 اٞندين.اٝناص، كىو ما يعرؼ ّنؤسسات اجملتمع 

اجملتمع كبٌن ٗنعيات العمل كىذه العبلقة القوية بٌن  ىذا اٞنفهـو مثل فقدافكإف 
، ٣نا فقداف الثقة ٞنثل ىذه األعماؿ، كىو مؤشر على سهم يف رسم صورة سلبيةي اإلنساين

 ىذه اٞنؤسسات أك ضعف، الذم يؤدم بدكره إذل قص الدعم اٞنادم كاٞنعنوميؤدم إذل تنا
 .هاسقوط

 اإلنساني وتنمية روح المشاركة:العمل 
اٞنشاركة بٌن كينمي ركح يفٌعل  أنو لتحقيقها نساينمن أىٌم األمور اليت يىسعى العمل اإل

انتشار  اىرًة الفقر يف  ، ك٪ند منالتعاكف يف تقدًن اٝنًن للجميعيزيد من دكافع الناس، ك 
يساعده أف يكوف إذ اإلنساف، كِناصة احملتاج،  كرامةً   ، كيسعى إذل احملافظة علىاجملتمعات

دكف أف يطلبها، فيظنو الناس غنيان، كما  اٞنساعدة عفيفان كر٬نان ال يسأؿ الناس، بل تقدـ لو
( كيساىم العمل 273البقرة: )﴾٪نىٍسىبػيهيمي اٛنٍىاًىلي أىٍغًنيىانى ًمنى التػَّعىفُّفً ﴿جان يف قولو تعاذل: 

 ن انتشار اٛنرائم، كخصوصان جر٬نة السرقة. م اٝنًنم كذلك يف التقليل
 العمل اإلنساني وتحقيق مقاصد الزكاة وآثارىا المجتمعية:
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صد الزكاة أك الصدقة، اليت كرد ذكرىا يف العديد من اكالعمل اٝنًنم يساىم يف ٓنقيق مق
 اليت ٓنك على الزكاة من أجل مساعدة األشخاصالشريفة،  كاألحاديكآيات القرآف الكرًن، 

لكوف أدىن ميقومات العيش اإلنساين؛ إذ إٌف الزكاة تيساىم يف احملافظًة  احملتاجٌن، كالذين ال ٬نى
على كرامًة اإلنساف، خصوصان عندما يقدمها اإلنساف إذل أخيو اإلنساف عن طيب خاطر، 

 .كىكذا تساىم الزٌكاة يف تعزيز اٞنودة كالتآخي بٌن الناس
األيتاـ.  دكر رعاية من أنواع التربعات، كاليت منهاالعديد  الصدقةيدخل ٓنت عنواف ك 

كيدخل ٓنتها ما يقـو بو العاملوف من نسانية، كبيوت العجزة، ككل ما يشبهو من األعماؿ اإل
أك النائية، اليت تقل فيها اٝندمات اٞنقدمة من  األحيان الفقًنةتقدًن أك ما ٪نتاجو الفقران 

 البلديات من خدمات اٞنياه أك غًنه.
 

 في تنمية المجتمع (الخيرياإلنساني )النتائج المتوقعة من مساىمة العمل 
 اجملتمعاجملاالت كاألنشطة اليت ٬نكن للعمل اٝنًنم أف يسهم من خبلٟنا يف تنمية 

إسهامات كمشاركات األفراد كثًنة كمتعددة، ك٬نكن لتكل  اصة تلك القائمة علىِنك 
 : اٞنشاركات كاٞنسا٨نات من ٓنقيق ٠نموعة من األىداؼ اليت نوجز بعضها فيما يلي

 :تحديد أولويات التنمية -1
تعمل اٛنمعيات كاٟنيئات كاٞنؤسسات اٝنًنية بالتعاكف كالتفاعل مع اٞنؤسسات اٜنكومية 

سيا يف ٓنديد األكلويات كالتحديات يف اٞنشاريع التنموية ٞنا تتمتع لكي تؤدم دكرا ىاما كأسا
بو ىذه اٞنؤسسات من خصوصية تتمثل يف عبلقتها بالفئات اٞنستهدفة كقر ا بل كاندماجها 
يف بعأ األحياف مع تلك الفئات كتتيح تلك العبلقة بٌن اٞنؤسسات اٝنًنية ك٢نتلف فئات 

رؤية أكضح كأعمق الحتياجيو اٞنلحة كللمشاكل كاٞنعوقات اليت ٬نكن أف تصادؼ  اجملتمع
 .اٞنشاريع التنموية ك٬نكنها نقل صورة اكثر كضوحا كمصداقية إذل اٛنهات اٞنعنية بصنع القرار
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  :النفقات الحكوميةتخفيض كلفة اإلنتاج وتخفيض  -2
كما يسهم العمل اٝنًنم من جهة أخرل يف االقتصاد كالناتج القومي للدكلة حيك 

ٞنسا٨نة على ا اجملتمعتعمل اٞنؤسسات اٝنًنية من خبلؿ برا٠نها كأنشطتها يف ٠ناالت خدمة 
يف ٔنفيأ تكاليف إنتاج السلع كاٝندمات فإذا ما مت االعتماد يف تنفيذ عدد من الربامج 
كخاصة اٝندمية منها يف بعأ القضايا كالتنظيم أك اإلدارة أك القول العاملة أك حغ رأس 
اٞناؿ على العمل اٝنًنم فاف ذلك ببل شك سيؤدم إذل خفأ التكاليف ك٪نقق فوائد ألفراد 

بتحقيق ا٦نفاض يف األسعار، ٪نقق ذلك تقليصا لئلنفاؽ اٜنكومي ٣نا سيساعد  اجملتمع
خاصة يف  ل اْناىات الدكؿ  اجملتمعاٜنكومات على توسيع اٝندمات اليت تقدمها ألفراد 

 . إذل خصخصة اٝندمات
 :المساىمة في زيادة الناتج القومي-3

من خبلؿ إسهامات اٞنؤسسات اٝنًنية يف تأىيل األسر كاألفراد كنقلهم إذل دائرة اإلنتاج 
ٟنم بالدخوؿ إذل دكرة االقتصاد القومي كاٞنقدرة على العطان، تعمل على إتاحة الفرصة 

لتتمكن من اٞنسا٨نة يف اقتصاد الدكلة كاجملتمع بشران كبيع كاستخداـ السلع كاٝندمات ٣نا 
 1 . يساىم يف تنشيط االقتصاد الوطين

 

 :ومؤسساتو العاملة دور العمل اإلنسانيوتطوير مقترحات في سبيل تفعيل 
 ىو خدمة  نظاـ إدارم خًنم أك رُنييف أم   اإلدارة الناجحة: األصل

جدكل ىذا النظاـ فبل بد من تغيًنه، فإف اٞنديرين   عدـ  ثبت  األىداؼ، فإف
فشل مؤسساهتم يف ٓنقيق   عليهم مسؤكلية  تقع  غًن اٞنؤىلٌن كقليلي اٝنربة

 أىدافها، كمؤسسات العمل اإلنساين ليست ببعيدة عن ىذا.
 بل يكفي أف يكوف نساين كٗنعياتو، فالتخطيط الناجح ٞنؤسسات العمل اإل

بل ال ات اإلنسانية كاٝنًنية أىدافها كرؤيتها على اٞندل القريب كالبعيد، للجمعي
 ط تنفيذية كاضحة تنسجم مع خطتها االسرتاتيجية.بد من كجود خط
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كجود القناعة بأ٨نية التخطيط الفاعل من قبل اٞنسؤكلٌن على اٛنمعيات مع 
اٞنؤسسات اإلنسانية كاٝنًنية، كأف ال يعتربكا أعماٟنم بكوهنا أعماؿ تطوعية ينبغي 

لدل  قناعات كاملة أف تكوف ارْنالية دكف ٔنطيط أك تنظيم، بل ال بد من كجود 
ألمر، حغ يتم ٤ناحو كتتحقق كافة اٞنسؤكلٌن يف اٞنؤسسة بأ٨نية مثل ىذا ا

 أىداؼ القائمٌن عليو على اٞنستول الفردم كاالجتماعي.
 عاليةكالكفانات الهارات اٜنرص على استخداـ أصحاب اٞن. 
 كالرصد اٞنستمر ألعماؿ ىذه اٞنؤسسات كدكرىا على أرض  دقيقةة التابعاٞن

 الواقع.
  الطرؽ كرفع مستواه، مع ابتكارد٬نومة الرتكيز على تطوير األدان كإثران إمكانياتو 

 اٞنساعدة على ذلك. اٞنناسبة
  التحفيز اٞنستمر كىو من أىم عوامل ٤ناح مؤسسات العمل اإلنساين بل كاٝنًنم

، بقصد إخراج أفضل ما لديها.  بعمـو
  اٞنعنية بالعمل اإلنساين، رغم أف  اٞنؤسساتاٛنمعيات ك  للعاملٌن يف دكراتإقامة

مردكد مثل  إال أف ةمبالغ مالي أك اٞنؤسسة قد تكلف اٛنمعية مثل ىذه الدكرات
ىذه الدكرات كما يتحصل عليو العاملوف من مهارات كخربات ككفانات، سيعود 

ستول ماؿ، إ٧نا ىو رفع ٞنلل ان ليس إىدار على اٞنؤسسة بأكرب النفع، ٣نا ٩نعلو 
كالفوائد عليهم أكالن، املٌن فيها، كٓنسٌن لقدراهتم اليت من خبلٟنا تعود بالنفع الع

كعلى ٚنعة اٞنؤسسة كأدائها لدكرىا بشكل عاـ، كيسهم ٓنديد دكافعهم يف ىذا 
العمل، كتوجيو طاقاهتم كتوحيدىا بدؿ أف تكوف مبعثرة، لتتجو إذل أفضل ما 

 ٬نكن، ٣نا ٪نقق النفع األكرب كالفائدة األعم األمشل.
  ،العمل اإلنساين يهدؼ إذل فإدراؾ كاستيعاب أىداؼ العمل اٝنًنم اإلنساين

اكلة ٔنفيف اٞنعاناة ، أك ١نخدماتوقدـ ٟنم أسباب السعادة ٞنن تٓنقيق ١ناكلة 
كاألدل عنهم، كىذا ما ٩نب أف يدركو العاملوف يف قطاعات العمل اإلنساين على 

 اختبلؼ أشكاٟنا.
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  فهم حقيقة العبلقة بٌن مؤسسات العمل اإلنساين كقطاعاتو، كأف أدكارىا
ٓنت شعار )مشاركة ال مغالبة كتكامل ال تصارع( لية، كليست تصارعية، تكام

فكل مؤسسة تكمل دكر أختها، كبالتارل فبل ٠ناؿ للتشاحن كالتباغأ السائد 
اليـو على أرض الواقع بٌن كثًن من ىذه اٞنؤسسات العاملة يف اٜنقوؿ اجملتمعية 

؛ ألف كحدة اٟندؼ تشكل جامعان ت اٟندؼ اٞنشرتؾ أك حغ اٞنتقاربكذا
لشتات ىذه اٞنؤسسات كاٛنمعيات، ُنيك تعمل ىذه اٞنؤسسات اٝنًنية 
كاإلنسانية بأنواعها ككافة أ٧ناطها ٝندمة األىداؼ الكربل للعمل اإلنساين 

 برنامج يهدؼ إذل تنمية اجملتمع من خبلؿ ًنتقدكاٝنًنم، فهي إما تساىم يف 
 البلزمة لرفع مستول اٞنمارسات اإلدارية اٞنستخدمة.الوسائل كالتقنيات ه بديتزك 
كتنمية  اٞنادم اٞنباشر، أك اٞنساندة كاٞنساعدة يف هنضة اجملتمع تقدًن الدعمأك 

أفراده ليكوف قادران على مواكبة ىذا العصر بكل ما فيو من تقدـ قدرات 
تصاؿ االفتح قنوات تعمل بعأ اٞنؤسسات اإلنسانية على كما  ،تكنولوجي

قدرات مو فيها كخرباهتم يف  تنمية  كتعمل علىاجملتمع ها كبٌن كافة شرائح ينب
 ئهم ألعماٟنم.اٛنوانب اٞنتعلقة بأدايف كافة اٛنمهور كيفية التواصل مع 

 اٛنماعي اٞننظم كاٞنؤطر بأيطر ال ٫نرج عنها،  اٞنؤسسي إدراؾ قيمة العمل اإلنساين
توزيع العمل  عن طريقداؼ ١نددة، ٓنسٌن األدان كفعالية العمل لبلوغ أىبقصد 

ُنسب موضوعها:  متخصصة؛ ؽ عمل، كإداراترى ، كفً أك صغًنة على ٛناف كبًنة
اجتماعية، ُنيك تكوف ٟنا اٞنرجعية كحرية أناذ  كأدعوية  كأعلمية فنية أك 

٩نايب على كافة األفراد كىذا أمر لو تأثًنه اإل .(1)"القرارات، يف دائرة اختصاصاهتا
ىذه اٞنؤسسات، أك يتعاملوف معها، فهو يساىم يف أنو ٩نعل  يعملوف يفالذين 

تزيد من ك الناس الداعمٌن كاٞندعومٌن يتخلصوف من صفة األنانية اليت فيهم، 
فاليد العليا خًن من اليد السفلى، ٣نا ٩نعل الفقًن  تعزيز شعور العطان عنده.

                                                 

، رجب 143، ٠نلة البياف: العدد ١نمد ببلؿعبد اٜنكيم بن : معناه كمقومات ٤ناحو -العمل اٞنؤسسيبتصرؼ من  (1)
 ـ.1999ىػ، نوفمرب 1420
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ل الغين اٞنعطي يشعر ّنرارة يتمىن أف لو كاف غنيان ليعطي كما أعطاه الناس، كْنع
الفقر، فيحمد اهلل تعاذل على أنو يعطي كال يأخذ، ك ذا تصفوا نفوسهم، 

 كتطيب نواياىم.
  ،تفعيل دكر اٞنؤسسات اإلعبلمية يف التعريف بالعمل اإلنساين كطبيعتو كأ٨نيتو

يف  نساينالعمل اإل مبدأ يف تأصيل و الواضحإسهامينبغي أف يكوف لئلعبلـ 
، ًنلخاحملب لبنان اإلنساف اٞنسلم مبادئو، كأف يسهم كذلك يف كتعزيز ، اجملتمع

 كيسهم يف بك كنشر .قوالن كفعبلن  األخبلؽكعمل اٝنًن، كيسهم يف غرس القيم ك 
، ْناه الفئات الضعيفة ، خاصةاجملتمع ادأفر  كافة  ركح التعاكف كالتكافل بٌن

، عند الناسالر٘نة  معاينتعميق إذل  ىسعكينبغي على اٞنؤسسة اإلعبلمية أف ت
اٜنك على العناية بنشر ك ، العمل اٝنًنم كالعطان، كتشجيع البذؿكاٜنك على 

 بٌن الناس عن طريق مد جذكر بنان الثقة، ك ٠ناالت اٜنياةاٝنًن كالتعاكف يف ٗنيع 
 مؤسساتو.دعم العمل اٝنًنم ك 

 
التنظيمة، كدركه يف تنمية اجملتمعات، بصورتو إبراز العمل اٝنًنم من ىنا جانت ضركرة 

قبل أعدائو. كذلك أف شرسة من  اتإذل ىجم كأىلو اإلسبلـ لو يتعرض كِناصة يف  ل ما
لتوافقها  اٞنسانالت القانونية بنظاـ اٛنودة يسهم يف عدـ كقوعو ٓنت اٛنمعيات اٝنًنيةارتباط 

 مع كافة القوانٌن احمللية كالدكلية. كانسجامها
يف بنان  كيتحقق أثره العمل اإلنساين دكر  ىذه اٝنطوات كاٞنقرتحات ينموكعن طريق 

 .اجملتمعات
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