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  أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم
  .محمد بن عبداهللا العامر 

دراسات اإلسالمیة ، كلیة العلوم واآلداب، جامعة القصیم ، محافظة الرس، قسم ال
  .المملكة العربیة السعودیة 

 maamr@qu.edu.sa :البرید اإللكتروني 
  :ملخص البحث 

والبد أن یكون ، یعتبر العمل التطوعي من األعمال التي حثت علیھا الشریعة اإلسالمیة
وھذا البحث ، وألھداف دنیویة أخرى، شرعیةموجودًا في المجتمع المسلم كضرورة 

والتي تتضح من خالل » أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم«یحاول أن یبین مدى 
، واإلداریة، والفكریة والسیاسیة، والنفسیة، واالجتماعیة، واالقتصادیة، األھمیة الدینیة

  .والتربویة، واألمنیة، والعسكریة
ویغطي كافة مجاالت حیاة ، غلغًال في شرایین المجتمع المسلملذا كان العمل التطوعي مت

ولعل عودة حمیدة لھذا العمل التطوعي توقظنا ، ذلك المجتمع في عصور اإلسالم الزاھرة
ونتفوق على ، من سبات رقدتنا لننھض مرة أخرى ونعید للعمل التطوعي دوره وأھمیتھ

  .وما ذلك على اهللا بعزیز، سائر المجتمعات األخرى
  :نتائج البحث

وبینت ، حیث حثت الشریعة اإلسالمیة علیھ، أن العمل التطوعي في اإلسالم لھ قیمة دینیة-١
 .مدى األجر المترتب على ھذا العمل التطوعي

وال في جھة واحدة بل ھو ، أن العمل التطوعي في اإلسالم لیس محصورًا في قالب واحد-٢
لمسلم مستفیدًا من العمل التطوعي مما یجعل المجتمع ا، شامل لجمیع مناحي الحیاة

 .في جمیع تلك المناحي الحیاتیة
، واالقتصادي، منھا الدیني، أن للعمل التطوعي في المجتمع المسلم مجاالت متعددة-٣

وھذا ، والتربوي، واألمني، والعسكري، والسیاسي، والفكري، والنفسي، واالجتماعي
 .المجتمع المسلمیعطي دورًا أعظم لتأثیر العمل التطوعي في واقع 

  :التوصیات
حتى یقبل على ، وجوب إحیاء قیمة العمل التطوعي في ضمیر ووجدان الشباب المسلم-٤

 .واندفاع رغبة في األجر من اهللا سبحانھ وتعالى، العمل التطوعي بحماس
وھذا یحتم ، یجب أن تكون قضیة التطوع قضیة مطروحة في وسائلنا اإلعالمیة كمسلمین -٥

وبیان ، الم والقائمین علیھا وجوب التركیز على نشر ثقافة التطوععلى وسائل اإلع
 .عمقھا في الدین اإلسالمي

على التعلیم الجامعي في المجتمعات اإلسالمیة أن یفرض تدریس ھذه المادة في برامجھ -٦
لیتعلم ، مادة إلزامیة على كل طالب» العمل التطوعي« وأن تكون مادة ، التعلیمیة

، من خالل العمل المیداني، م تطبیق ما تعلمھ على أرض الواقعویت، ثقافة التطوع
وھذا حلم أتمنى تحقیقھ من وزارة التعلیم ، فیلزم بالعمل التطوعي فصًال دراسیًا كامًال

 .فكم سیستفید المجتمع من ھذا التطوع، العالي عندنا
  .أھمیتھ، المجتمع ، المسلم، العمل ، التطوعي  :كلمات مفتاحیھ ال
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the importance of voluntary work in the Muslim 
community 

Mohammed bin Abdullah Al-Amer. 
Department of Islamic Studies, College of Science and Arts, 
Qassim University, Al-Rass Governorate, Saudi Arabia. 
E-mail : maamr@qu.edu.sa  
Abstract: 
Voluntary work is considered one of the actions that are 

urged by the Islamic law . It must be present in the Muslim 
community as a legal necessity as well as other worldly goals . 
This research attempted to show “the importance of 

voluntary work in the Muslim community,” which is evident 
through its psychological, intellectual, political, administrative, 
military, security, and educational importance. 
Therefore, voluntary work is grounded in the Muslim 

community, and covers all areas of that society in the 
prosperous eras of Islam. Perhaps enhancing voluntary work 
may awaken us to rise again and restore its 
role and importance so that we can excel over all other 

societies. 
research results 
1- Voluntary work in Islam has a religious value, as the 

Islamic Sharia urged it, and indicated the extent of the reward 
for this voluntary work. 
2- Voluntary work in Islam is not confined to one mould, nor 

to one side, but rather it includes all aspects of life, which 
makes the Muslim community benefit from voluntary work in 
all those aspects of life. 
3- Voluntary work in the Muslim community has many fields, 

including religious, economic, social, psychological, 
intellectual, political, military, security, and educational, and 
this gives a greater role to the impact of volunteer work in the 
reality of the Muslim community. 
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Recommendations 
1- The necessity of reviving the value of voluntary work in 

the conscience and conscience of Muslim youth, so that they 
accept voluntary work with enthusiasm and a desire for 
reward from God Almighty. 
2- The issue of volunteering should be an issue raised in our 

media outlets as Muslims, and this makes it imperative for the 
media and those in charge of it to focus on spreading the 
culture of volunteering, and explaining its depth in the Islamic 
religion. 
3- University education in Islamic societies should impose 

teaching this subject in its educational programs, and that the 
subject “Volunteer Work” be a mandatory subject for every 
student, to learn the culture of volunteering, and what he 
learned is applied on the ground, through field work, so he is 
required to volunteer An entire semester, and this is a dream 
that I hope to achieve from our Ministry of Higher Education, 
how much the community will benefit from this volunteering. 
Keywords: Voluntary , Work , The Muslim , Community , Its 
Importance. 
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  المقدمة
ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سیئات ، إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستھدیھ

، وأشھد أن ال إلھ إال اهللا، ومن یضلل فال ھادي لھ، من یھده اهللا فال مضل لھ، أعمالنا
  :أما بعد... وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ

، »المجتمع المسلم  أھمیة العمل التطوعي في« أكتب بحثًا حول  یطیب لي أن
وھذا البحث سعیُت فیھ إلى بیان تلك األھمیة للعمل التطوعي من خالل استعراض تلك 

وجعلھ ، ُألبرز عظمة ھذا الدین الذي سبق في تقریر ھذا العمل التطوعي، ، األھداف
العمل التطوعي في اإلسالم ھي ولتكون مدرسة ، عبادة یتقرب بھا المسلم إلى ربھ

، والسیر على آثار ركابھا، النبراس والقدوة التي ینبغي على البشریة الیوم االقتداء بھا
ورائیًا من أخیھ اإلنسان ما یكفكف ، لیعیش اإلنسان على ھذه األرض شاعرًا بإنسانیتھ

  .واهللا أسأل التوفیق والسداد، ویؤنس وحشتھ، دمعھ ویقضي حاجتھ
  .  علي نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعینوصلى اهللا

  :أھداف البحث  
  :یھدف ھذا البحث إلى تحقیق ما یأتي

 .بیان مفھوم العمل التطوعي في اإلسالم - ١

ودخولھ في جمیع مناحي الحیاة ، إبراز أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  - ٢
 .عندھم

  .بیان أسبقیة اإلسالم كدین في حثھ على العمل التطوعي - ٣

  :أھمیة البحث
  :تبرز أھمیة البحث من خالل النقاط التالیة

وھذا یجعل الحاجة ، دخول العمل التطوعي عند المسلمین في جمیع مناحي الحیاة  - ١
 .ماسة إلبراز أھمیة ھذا العمل التطوعي في تلك المناحي

و بیان أن كل ما یخدم اإلنسان یتحقق فیھ ، عدم وضع العمل التطوعي في قالب واحد - ٢
  .وم ھذا التطوعمفھ

   :الدراسات السابقة
أھمی�ة العم�ل   " لم أقف على  بحث من خالل قراءتي المتواضعة مستوف حول موض�وع  

ب�ل وج�دت كتب�ًا    ، یعالجھ معالج�ة ش�رعیة علمی�ة منھجی�ة    ، "التطوعي في المجتمع المسلم
اف�ة  ثق(بعن�وان   لل�دكتور عثم�ان الع�امر   متناثرة حول التطوع منھا على سبیل المثال بحث 

وھو یتناول الحدیث عن وجود التطوع من عدمھ ل�دى   )١()التطوع لدى الشباب السعودي
كی�ف  . . ثقاف�ة العم�ل الخی�ري   (بعن�وان  . للدكتور عب�دالكریم بك�ار  ووجدت كتابًا ، الشباب 

                                                        

 الشریعة مجلة .السعودي الشباب لدى التطوعي العمل ثقافة .العامر صالح بن عثمان .د )١(

 .١٧ص .ه١٤٢٧ .السابع العدد .اإلسالمیة والدراسات
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وھو كتاب یتحدث فیھ عن آلی�ة نش�ر العم�ل التط�وعي ف�ي      ،  )١()وكیف نعممھا.. نرسخھا
حیث جاء فیھ الكالم سردًا ف�ي جمی�ع   ، والمراجع العلمیة، ى التوثیقلكنھ یفتقد إل، المجتمع

  .صفحاتھ دون أي توثیق للمعلومة
ولغ�ة األرق�ام،   ، وكتابًا یتناول العمل م�ن منظ�ور یغل�ب علی�ھ الجان�ب االقتص�ادي      

لل��دكتور محم��د ب��ن  )٢()القط��اع الثال��ث والف��رص الس��انحة رؤی��ة مس��تقبلیة  (مث��ل كت��اب 
  .عبداهللا السلومي

دون محاولة لقولبت�ھ ف�ي قال�ب    ، و كتابًا یعالج التطوع كموضوع عصري عالميأ
مث�ل كت�اب   ، فافتقد الكتاب إلى الحس اإلسالمي العمی�ق ف�ي معالج�ة ھ�ذه المس�ألة     ، إسالمي

  .)٣()قوة التطوع تطبیقاتھ السعودیة ( الدكتور یوسف بن عثمان الحزیم
ل�دكتور عب�داهللا ب�ن محم�د     لوھناك رس�الة علمی�ة مطبوع�ة وھ�ي رس�الة دكت�وراه       

دراسة وطنیة میدانیة على مؤسس�تین   )٤()العمل الخیري المؤسسي(تحت عنوان  المطوع
  .خیریتین في المملكة العربیة السعودیة

تحدث فیھا عن العمل الخیري اإلسالمي المقت�رن بال�دعوة، والمؤسس�ات الخیری�ة     
  .مؤسستین خیریتین في المملكةوالدراسة المیدانیة عن ، في المملكة العربیة السعودیة

وھ�و أح�د أص�حاب الخب�رة ف�ي ھ�ذا        –رحمھ اهللا  -للدكتور مانع الجھنيودراسة 
دور المؤسسات (المجال حیث رأس الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي سنوات عدیدة، عن 

حی�ث تح�دث ف�ي دراس�تھ ع�ن      ، )٥()في الخ�دمات التطوعی�ة بالمملك�ة العربی�ة الس�عودیة      
م��ل التط��وعي وأھمیت��ھ وأركان��ھ ومش��روعیتھ، وتن��اول ع��ددًا م��ن المنظم��ات         مفھ��وم الع

التطوعیة بالمملكة العربیة السعودیة، وما ھي أب�رز الب�رامج التطوعی�ة الت�ي یمك�ن القی�ام       
  . بھا ومجاالتھا، ثم تطرق للحدیث عن كیفیة إدارة العمل التطوعي المؤسسي

وس�ائل اس�تقطاب   (تح�ت عن�وان    ی�د الدكتور إبراھیم بن حمد القعودراسة قام بھا 
حاول فیھا البحث عن أبرز الطرق التي نستطیع فیھا  )٦()المتطوعین واالنتفاع بجھودھم

                                                        

 للطباعة السالم دار .القاھرة نعممھا؟ وكیف نرسخھا؟ كیف الخیري العمل ثقافة .بكار عبدالكریم )١(

 .١٤ص .ه١٤٣٣ .والنشر
 .ه١٤٣١ .ناشر بدون .١ط .مستقبلیة رؤیة السانحة والفرص الثالث القطاع .السلومي محمد .د )٢(

 .٦٤ص
 .تاریخ دون من .السعودیة تطبیقاتھ .التطوع قوة .الخزیم عثمان بن یوسف .د )٣(
 على میدانیة وصفیة دراسة "المؤسسي الخیري العمل" .المطوع محمد بن عبداهللا .د انظر  )٤(

 اإلمام جامعة مطبوعات :الریاض .١ط ". السعودیة العربیة المملكة في خیریتین مؤسستین

  .ه١٤٢٩ .الجامعیة الرسائل سلسة .اإلسالمیة سعود بن محمد
 المؤتمر السعودیة العربیة ةبالمملك التطوعیة الخدمات في المؤسسات دور .الجھني مانع .د انظر  )٥(

 بتاریخ .المكرمة مكة .القرى أم جامعة .السعودیة العربیة بالمملكة التطوعیة للخدمات األول

  .م٣٠/١٠/١٩٩٧-٢٨
 منشورة بحوث ضمن بجھودھم األمثل واالنتفاع المتطوعین استقطاب وسائل .القعید إبراھیم .د )٦(

 القرى أم بجامعة التطوعیة للخدمة األول التعلیمي المؤتمر كتاب في
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إلحاق الشباب بالعم�ل التط�وعي وانج�ذابھم ل�ھ، وكی�ف نس�تطیع االس�تفادة م�نھم ف�ي تق�دیم           
  .خدماتھ

ف��ي فم��ن ھن��ا س��عیت إل��ى محاول��ة التركی��ز عل��ى إب��راز أھمی��ة  العم��ل التط��وعي    
المجتمع المسلم، ومحاولة بیان ذلك وإبراز المجاالت الحیاتیة التي یكون للعمل التط�وعي  

  .واهللا أسأل العون والسداد ، ولوجًا لھا
  :خطة البحث

  :وذلك على النحو التالي، ومباحث، وتمھید، تم تقسیم البحث إلى مقدمة
  .طتھ الموضوعیةوخ، وأھمیتھ وأھدافھ، وتشمل على بیان مشكلة البحث: المقدمة
  .ویتناول مفھوم العمل التطوعي لغة واصطالحًا: التمھید

  .أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  دینیًا: المبحث األول - ١

أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  اإلسالم  : المبحث الثاني - ٢
  .اقتصادیًا

  .اجتماعیًاأھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  : المبحث الثالث - ٣

  .أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  نفسیًا: المبحث الرابع - ٤

أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  في اإلسالم  : المبحث الخامس - ٥
  .فكریًا

  .أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  سیاسیًا: المبحث السادس - ٦

  .المسلم  إداریًاأھمیة العمل التطوعي في المجتمع : المبحث السابع - ٧

أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  اإلسالم  : المبحث الثامن - ٨
  .عسكریًا

  .أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم    أمنیًا: المبحث التاسع - ٩

أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم  اإلسالم  : المبحث العاشر -١٠
 .تربویًا
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  ياملفهوم االصطالحي للعمل التطوع

ال شك أن التعریفات االصطالحیة تتعدد بتعدد المعرفین لھذا المصطلح وكذلك 
  .تختلف باختالف التخصص العلمي، وما ھو العلم الذي ُیعرِّف ھذا المصطلح

وعلیھ فسیكون تعریف الفقیھ مختلفًا عن تعریف اللغوي، وسیكون مختلفًا عن 
  .ف الفیلسوف وھكذاتعریف عالم االجتماع وكذلك سیكون مختلفًا عن تعری

ألن التعریفات في المجاالت اإلنسانیة دائمًا ما تواجھ الباحثین مشكلة في إیجاد 
تعریفات منضبطة ودقیقة لھا، ألنھا تختلف باختالف المعرفین لھا، واختالف بیئاتھم 

  .وتخصصاتھم
ألن البحث عن العمل ، وسأذكر ھنا تعریف التطوع عند علماء الشریعة

فبعضھم عرفھ تعریفًا ، فلقد عرف العلماء التطوع تعاریف متعددةإلسالم التطوعي في ا
شامًال لكل ما یطلق علیھ تطوعًا أو یمكن أن یستوعبھ  المصطلح مستقبًال، وبعضھم 
حصره في أمور العبادة المحضة وحدھا التي یتقرب بھا إلى اهللا من صالة وصوم ونحو 

  .ذلك
ل خیر غیر واجب علیھ، راغبًا فیھ تحمل المرء فع«: فعرفھ بعضھم بأنھ 

  . وھو تعریف فیھ عمق في فھم داللة المصطلح ومعناه )١(»متبرعًا بھ من ذات نفسھ
: فعرفھ أحدھم بأنھ، وبعضھم حصر مفھوم التطوع بعمل نوافل العبادات فقط

  )٢(. »التقرب إلى اهللا تعالى بما لیس بفرض من العبادات«
  .)٣(» النفل=ة عن الفرض ما شرع زیاد«: وعرفھ آخر بأنھ

واعتبره مقصدًا من مقاصد ، للعمل الخیري وأھمیتھ )٤(والتفت بعض المعاصرین
  .)٥( مقاصد الشریعة اإلسالمیة حین تحدث عن مقاصد التبرعات 

  
  
  
  
  

                                                        

  .٥٢ص .٢ج .الطبري جریر ابن انظر  )١(
  .٥٨٧ص .ه١٤١٧ .الفكر دار :بیروت .٢ج .٢ط .وأدلتھ اإلسالمي الفقھ .الزحیلي وھبة .د  )٢(
 .النفائس دار :بیروت .١ط .الفقھاء لغة معجم .قنیبي صادق حامد .ود جي قلعھ رواس محمد .د )٣(

  .١٣٤ص .ه١٤٠٥
 .اهللا رحمھ عاشور بن الطاھر محمد الشیخ ھو )٤(
 .االستقامة مكتبة .تونس .١ط .اإلسالمیة الشریعة مقاصد .عاشور بن الطاھر محمد انظر  )٥(

  .٢٠٤ص .ه١٣٦٦
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  أهمية العمل التطوعي يف اتمع املسلم

ة تس�ري  یعتبر العمل التطوعي سلوكًا إنسانیًا حضاریًا، وظاھرة اجتماعیة إیجابی� 
  .وتزرع في شرایینھ أنسنة اإلنسان، في أوصال المجتمع فتبث فیھ روح الحیاة

  .والعمل التطوعي عمود ارتكاز في بناء المجتمع وتقویة بنائھ االجتماعي
فھذا القطاع الھ�ام ھ�و ال�ذي حف�ظ عل�ى األم�ة اإلس�المیة دینھ�ا وقیمھ�ا، حت�ى ف�ي            

داعت أمم التتار والنصارى علیھ�ا وفعل�ت   أحلك الظروف اإلنسانیة التي مرت بھا، حین ت
بھا األفاعیل، فقاومت واستیقظت بفع�ل ھ�ذا القط�اع الخی�ري المغ�روس ف�ي ض�میر األم�ة         

  .وسویداء قلبھا، فكان ھو السند للمسلمین حین ال تكون الحكومة المسلمة قویة فتسندھم
اذلین واإلسالم كدین أعل�ى م�ن ش�أن ھ�ذا العم�ل التط�وعي، وم�دح المطَّ�وعین الب�         

  .وأوقاتھم في عمل الخیر لآلخرین، وأموالھم، أرواحھم
فأظھر الحرص على رعایة مصالح الناس العامة والخاصة، وأمر أتباعھ ب�تلمس  

وجع��ل ذل��ك ، حاج�ات اآلخ��رین  والمش�اركة ف��ي ح�ل مش��اكلھم وم��ا ی�واجھھم م��ن ص�عاب     
  .ین داعي اهللاركیزة ھامة في تنمیة المجتمع، فتسابق المسلمون إلى فعل الخیر مجیب

ولما تعقدت العالقات االجتماعی�ة ب�ین الن�اس بفع�ل مظ�اھر التط�ور الس�ریع الت�ي         
عزلت اإلنسان عن أخیھ اإلنسان، كان�ت الحاج�ة أكث�ر إلحاح�ًا للوق�وف م�ع  ھ�ذا اإلنس�ان         

و الوق�وف  ، والذي صار محتاجًا ألخی�ھ اإلنس�ان ف�ي ظ�ل حی�اة مادی�ة متوحش�ة       ، المعزول
، ذي تكسرت مجادیف قاربھ في خوضھ غمار حیاتھ في مجرى لج�ي كذلك مع المجتمع ال

  .یطول العمر في الوصول إلى بر أمان ساحلھ
ومن ھن�ا كان�ت أھمی�ة العم�ل التط�وعي ظ�اھرة وبین�ة، نس�تطیع أن نقس�مھا عل�ى           

لذلك من حق اإلنسان أن یسأل ما ھي ، حسب میادین الحیاة المعاصرة وتقسیمات علومھا
ي؟ وم��ا ال��ذي تس��تفیده المجتمع��ات اإلنس��انیة م��ن العم��ل التط��وعي؟   أھمی��ة العم��ل التط��وع

وتعلی�ل س�بب   ، ولإلجابة على مثل ھذه األسئلة سوف أسعى إلبراز أھمیة العمل التطوعي
  .  الحاجة لھ 
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  املبحث األول

 يف اتمع املسلم أهمية العمل التطوعي  
ً
  دينيا

الذي من أجلھ یرى أن�ھ مخل�وق   الدین ھو الھدف األسمى في حیاة اإلنسان المسلم 
هللا تع�الى ومطال��ب ش��رعًا بخدم��ة أخی��ھ اإلنس��ان، فیقب��ل عل��ى العم��ل التط��وعي ولدی��ھ ھ��ذا  

  :الدافع الدیني الذي یبحث عن تحقیقھ من خالل ھذا العمل ویظھر ذلك من خالل اآلتي
 :العمل التطوعي یطلب بھ المسلم األجر من اهللا عز وجل - ١

وده في ھذه الحیاة ھي عبادة اهللا، فھو یقوم بفعل الخیر فاإلنسان المسلم غایة وج 
وابتغاء مرضاتھ بعمل التطوع، فاهللا ، )١(المأمور بھ شرعًا تقربًا إلى اهللا سبحانھ وتعالى

Q P O N M L K J I H G F E D C B (: تعالى یقول

 e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R

f( )( :وقولھ تعالى، )٢\ [ Z Y X W   ((٣)  

 :العمل التطوعي یعطي صورة إیجابیة عن اإلسالم - ٢

یش�عر ھ�ؤالء   ، فمن خ�الل أخ�الق المس�لمین وتع�املھم الراق�ي م�ع غی�ر المس�لمین        
ح��ین ی��رون المتط��وعین م��ن المس��لمین وھ��م یقوم��ون عل��ى   ، بإنس��انیة ھ��ذا ال��دین وعدالت��ھ

  . (٤)ممع أنھم لیسوا على دینھ، وتقدیم ید العون لھم، مساعدتھم وإغاثتھم
رض��ي اهللا عن��ھ عن��د مقدم��ھ بالجابی��ة م��ن أرض    )٥(فق��د م��ر عم��ر ب��ن الخط��اب  

فأمر أن یعطوا من الصدقات وأن یجرى عل�یھم  ، من النصارى )٦(دمشق بقوم مجذومین
  .)٧(علیھم القوت

                                                        

 منظور من التطوعي العمل .سندي محمد بن إسماعیل .ود .شاھین عبدالفتاح محمد .د انظر  )١(

 ".واحتیاجات واقع فلسطین، في التطوعي العمل" مؤتمر إلى مقدمة علمیة ورقة .إسالمي

  .١٠ص .م٢٠١٣ .المحتلة القدس جامعة .اهللا رام :فلسطین
  .١٨٤ اآلیة :البقرة سورة )٢(
 ٧ اآلیة الزلزلة سورة  )٣(
  .١٠ص .وزمیلھ شاھین عبدالفتاح محمد.د انظر  )٤(
 بكر أبي بعد الخالفة تولى سالم،اإل بھ اهللا أعز القرشي، العدوي الخطاب بن عمر حفص أبو ھو  )٥(

 .والزركلي ،٧٤ص .٧ج .اإلصابة .حجر ابن .انظر .ه٢٣ سنة بالمدینة استشھد الصدیق،
 .٤٦ص .م١٩٧٩ للمالیین العلم دار :بیروت .٥ج .٤ط .األعالم

 مدمح .د .انظر ،التقیح شدة من اللحم ویتناثر ،األطراف منھ تتھافت وبیل داء ، الجیم بضم :الجذام  )٦(

 .١٦١ص .ه١٤٠٥ .النفائس دار :بیروت .١ط.الفقھاء لغة معجم .وزمیلھ جي قلعھ
  .١٧٧ص .ناشر بدون:بیروت .١ط.البلدان فتوح .البالذري انظر  )٧(
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م�ا أنص�فناك  إن   «: وقد وجد عمر بن الخطاب شیخًا من الیھود یسأل الناس فقال
ث�م أج�رى علی�ھ م�ن بی�ت      : ثم ضیعناك في كب�رك، ق�ال  كنا أخذنا منك الجزیة في شبیبتك 

  )١(. »المال ما یصلحھ
العم��ل التط��وعي ی��ؤدي إل��ى اس��تثمار وق��ت الف��راغ ف��ي األعم��ال النافع��ة الت��ي تفی��د        - ٣

 :المجتمع

واالستثمار في فراغ اإلنسان من أفضل أنواع االستثمار، ألنھ استثمار في أعز   
ط��وعي یس��اعد عل��ى اس��تثمار أوق��ات الف��راغ    م��ا یمل��ك اإلنس��ان وھ��و الوق��ت، فالعم��ل الت   

ویتجھ إلى ، بما یجعلھ یبتعد عن كل ما یؤنب ضمیره من أفكار وخیاالت، لإلنسان المسلم
من خالل أعمال تفید مجتمعھ، وتع�ود علی�ھ ب�النفع    ، بناء نفسھ على المعالي والھمة العالیة

  .والخیر العمیم
یش��غلھ، ف��اهللا س��بحانھ وتع��الى حی��ث ی��ؤمن المس��لم بأن��ھ مس��ؤول ع��ن وقت��ھ وبم��اذا 

  ).٢( )Û Ú Ù Ø(: یقول

وفراغك قب�ل  ... اغتنم خمسًا قبل خمس:((و یقول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

® ¯ ° (: ومما یدخل ضمن قولھ تع�الى « : )٤(قال ابن عطیة ،)٣())شغلك

 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

 لى اهللا علی�ھ وس�لم  كما في ق�ول النب�ي ص�   ، أن یكون المرء مغتنمًا للخمس )٥( )½

فیكون متى أراد أن یصنع خیرًا بادر إلیھ ولم ُیسوِّف نفسھ  ...))اغتنم خمسًا قبل خمس((
  .)٦(»باألمل فھذه أیضًا مسارعة بالخیرات 

  
  

                                                        

  .٣٣٧ص .تاریخ بدون .العربي الكتاب دار :بیروت.٣ج القرآن ألحكام الجامع .القرطبي انظر  )١(
  .٢٤ اآلیة :الصافات سورة  )٢(
 على صحیح حدیث :وقال ،٧٨٤٦ رقم حدیث .٣٤١ص .٤ج .المستدرك في الحاكم أخرجھ  )٣(

 وصححھ .٣٤٣١٩ رقم حدیث .٧٧ص .٧ج .شیبة أبي وابن .یخرجاه ولم الشیخین شرط

  .٣٣٥٥ رقم والترھیب الترغیب صحیح وفي ،١٠٧٧ رقم الجامع صحیح في األلباني
 أھل من،مفسر ،فقیھ ه٤٨١ سنة ولد ، المحاربي طیةع بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد ھو  )٤(

 انظر .ه٥٤٢ سنة توفي " العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر" مؤلفاتھ من، غرناطة

 .٢٨٢ص .٣ج . األعالم . الزركلي
  .١١٤ اآلیة :عمران آل سورة )٥(
 والشؤون األوقاف ارةوز :الرباط.١ج .العزیز الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر .عطیة ابن انظر )٦(

  .٤٩٣ص .م١٩٩٠. المغربیة اإلسالمیة
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الص�حة  : نعمت�ان مغب�ون فیھم�ا كثی�ر م�ن الن�اس      :((وقولھ صلى اهللا علیھ وس�لم 
  .)١())والفراغ 

أن الم�رء ال یك�ون فارغ�ًا    : معن�ى الح�دیث  : )٣(لقال اب�ن بط�ا  « : )٢(قال ابن حجر
حتى یكون مكفیًا صحیح البدن، فمن حصل لھ ذلك فلیحرص على أن ال یغ�بن ب�أن یت�رك    
شكر اهللا على ما أنعم بھ علیھ ومن شكره امتثال أوامره واجتن�اب نواھی�ھ، فم�ن ف�رط ف�ي      

  .)٤(»ذلك فھو المغبون 
 :ف الدیني المؤدي لإلرھابالعمل التطوعي لھ أھمیة في معالجة التطر - ٤

وذل��ك م��ن خ��الل مؤسس��اتھ الت��ي ُتس��ھم بدروس��ھا العلمی��ة ومحاض��راتھا للش��باب     
وإعالمیة في احتواء ھذا التعصب الفكري ال�ذي  ، وفكریة، ومراكزھا الحواریة من علمیة

عشش في أذھان بعض الشباب المتحمس لدینھ دون غطاء علم�ي وفك�ري، فتلقفت�ھ أی�ادي     
ھ وصاغتھ كقنبلة موقوتھ في مجتمعھ المس�لم اآلم�ن، فالعم�ل التط�وعي م�ن      الشر واختطفت

ھ�ذه الطاق��ات الش�ابة عام��ل مھ�م ف��ي البن�اء اإلیج��ابي لمجتمع�اتھم، وعجل��ة مھم�ة ف��ي دف��ع       
، ألن نمو العنف والتط�رف ال�دیني یع�د مؤش�رًا س�لبیًا لغی�اب       )٥(مسارات التنمیة للمستقبل 
  .مؤسسات العمل التطوعي

                                                        

 باب .الرقاق كتاب .ه١٤١٩ .السالم دار مكتبة .الریاض .١ط.البخاري صحیح .البخاري اإلمام )١(

  .٦٤١٢ رقم حدیث .اآلخرة عیش إال عیش ال وأن الرقاق في ماجاء
 زادت الحدیث علماء كبار من نكا العسقالني، الكناني علي بن أحمد الفضل أبو حجر ابن  )٢(

 .ه٨٥٢ سنة توفي" البخاري صحیح شرح الباري فتح" أشھرھا وخمسة، مائة على تصانیفھ
 .ه١٣٥٣ المقدسي مطبعة :القاھرة .٢ج .التاسع القرن ألھل الالمع الضوء .السخاوي انظر
 .١٧٨ص .١ج .األعالم .والزركلي .٣٦ص

 عدة لھ قرطبة أھل من بالحدیث عالم الحسن، أبو لك،الم عبد بن خلف بن علي ھو بطال ابن  )٣(

 .النبالء أعالم سیر .الذھبي انظر .ه٤٤٩ سنة توفي البخاري لصحیح شرحھ أشھرھا ،مؤلفات
 ،٤٧ص.ه١٤٠٥. الرسالة مؤسسة :بیروت .١٨ج.١ط .وآخرون عواد بشار .د تحقیق

 .٢٨٥ص .٤ج .األعالم .والزركلي
 .ه١٤٠٧.للتراث الریان دار:القاھرة .١١ج .١ط .البخاري صحیح بشرح .الباري فتح .حجر ابن  )٤(

 .٢٣٤ص
  .١٢٣-١١٨ص .مستقبلیة رؤیة السانحة والفرص الثالث القطاع .السلومي محمد .انظر  )٥(
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 :تطوعي یساھم في غرس روح المنافسة بین المسلمین على فعل الخیرالعمل ال - ٥

° ± µ ´ ³ ² (: وھذه المنافسة في فعل الخیر تظھر تحقیقًا لقولھ تعالى     

مث�ل ھ�ذا    أي وف�ي « : )٢(وفي ھذا إش�ارة إل�ى فع�ل الخی�ر، ق�ال اب�ن كثی�ر       ، )١( )¶

 )٣(. »ثلھ المستبقون الحال فلیتفاخر المتفاخرون ولیتباھى ویكاثر ویستبق إلى م
  .وما أجمل التنافس في فعل الخیر

  
 :العمل التطوعي فیھ شكر هللا على إنعامھ على عبده بالصحة والعافیة وتمام الدین - ٦

فیسخر ھذه النعمة في طاعة ربھ من خالل خدمة المحتاجین من البشر، وقض�اء   

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ (: ق���ال تع���الى ، ح���وائجھم

Å Ä Ã Â Á( )٥(ق�����ال القرطب�����ي  ، )٤(:»)Å Ä(  فی������ھ

  .)٦(»یعني تبصرون آثار صنعتھ : تشكرون نعمھ، الثاني: تأویالن  أحدھما
 :العمل التطوعي یعمل على تطھیر النفس اإلنسانیة - ٧

وذلك من خالل الشعور بالرضا، واإلحساس بالطمأنینة وراحة البال، ألنھ بذل  

Y (: واهللا سبحانھ وتعالى یقولیراد بھ وجھ اهللا والدار اآلخرة، وھو عمل صالح، 

 h g fe d c b a ` _ ^ ] \ [ Z

k j i( )٧(.  

                                                        

  .٢٦اآلیة :المطفِّفین سورة )١(
 وطلب م،الشا في ولد ومؤرخ، حافظ، الدمشقي، البصري كثیر بن إسماعیل الفداء أبو الحافظ ھو  )٢(

 البدایة " وتاریخھ " العظیم القرآن تفسیر" تفسیره أشھرھا كثیرة مؤلفات لھ دمشق في العلم

 .٣٢٠ص .١ج .األعالم .الزركلي انظر .ه٧٧٤ سنة توفي " والنھایة
 .٤٨٧ص.تاریخ بدون .الفكر دار:بیروت.٤ج. العظیم القرآن تفسیر .كثیر ابن  )٣(
  .٧٨ اآلیة :النحل سورة  )٤(
 اإلمام القرطبي، األندلسي الخزرجي األنصاري بكر أبي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو :القرطبي )٥(

 ألحكام الجامع" تفسیر :مؤلفاتھ أشھر من التصنیف حسن وكان وزھد، عبادة ذا كان المفسر،

  .٢١٨-٢١٧ص .٦ج ..األعالم .الزركلي انظر،ه٦٧١ سنة توفي "القرآن
  .١٣٧ص .١٠ج .القرطبي تفسیر  )٦(
  .٩٧ اآلیة :النحل سورة )٧(
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: وأول�ى األق�وال بالص�واب ق�ول م�ن ق�ال      « : في تفسیر ھذه اآلی�ة  )١(قال الطبري 
فلنحیینھ حیاة طیبة بالقناعة، وذل�ك أن م�ن قنع�ھ اهللا بم�ا قس�م ل�ھ م�ن رزق ل�م         : تأویل ذلك

، صبھ ولم یتك�در فیھ�ا عیش�ھ باتباع�ھ بغی�ة م�ا فات�ھ منھ�ا        یكثر للدنیا تعبھ، ولم یعظم فیھا ن
  .)٢(» وحرصھ على ما لعلھ ال یدركھ فیھا 

  
  

         

                                                        

 سكن ه،٢٢٤ سنة بطبرستان ولد ومؤرخ، مفسر الطبري، یزید بن جریر بن محمد ھو :جریر ابن  )١(

 أخبار"التفسیرو في" القرآن آي تأویل وجوه عن القرآن جامع" :أھمھا مشھورة مؤلفات لھ بغداد،

 .١٤ج .النبالء أعالم سیر .الذھبي .ظران ه،٣١٠ سنة توفي التاریخ، في"واألمم والملوك الرسل
 .٦٩ص .٦ج .األعالم .والزركلي .٢٦٧ص

 .الحرستاني وعصام ،عواد بشار .د تحقیق .القرآن آي تأویل عن البیان جامع .الطبري جریر ابن )٢(
 .ه١٤١٥.الرسالة مؤسسة :بیروت .٤ج .١ط
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  املبحث الثاني

 يف اتمع املسلم  أهمية العمل التطوعي
ً
  اقتصاديا

أصبح االقتصاد الی�وم یش�كل ع�امًال مھم�ًا ف�ي تك�وین أي مجتم�ع م�ن المجتمع�ات          
ونم�وه وتط�وره لألفض�ل، فاالقتص�اد ھ�و ش�ریان الحی�اة ال�ذي         وقیاسًا من مق�اییس رخائ�ھ   

وتفاعلی�ة تت�داخل فیھ�ا من�احي     ، یعطي لحیاة المجتمعات واألف�راد متع�ة وحرك�ة اجتماعی�ة    
  . ویعزز من ترابطھا، الحیاة بشبكة معقدة یحكمھا االقتصاد

وللعم��ل التط��وعي انعكاس��ات اقتص��ادیة م��ؤثرة ت��دفع باالقتص��ادیات إل��ى الحیوی��ة   
وھ��ذه بع��ض النق��اط الت��ي تب��ین أھمی��ة العم��ل التط��وعي م��ن الناحی��ة     لح��راك المثم��ر، وا

  :االقتصادیة
 :العمل التطوعي یساھم بتقلیل اإلنفاق الحكومي على القطاعات الخدمیة - ١

وم��ا تحتاج��ھ التنمی��ة ، فالحكوم�ات المدنی��ة أص��بحت ھ��ي ك��ل م��ا یحتاج��ھ الم��واطن الی��وم   
ودیة دخلھا ، فھذا مما یجع�ل الحاج�ة ماس�ة للعم�ل     داخل المجتمع ومع شح مواردھا ومحد

التط��وعي لس��د الثغ��رات ف��ي اقتص��اد الدول��ة  وإكم��ال ال��نقص والخل��ل ال��ذي یق��ع فی��ھ ھ��ذا     
ویجعلھ یساھم في تقل�یص دور اإلنف�اق الحك�ومي عل�ى الخ�دمات ف�ي قطاع�ات        ، االقتصاد

لتطوعي یقوم بافتتاح وذلك ألن القطاع ا، والرعایة االجتماعیة، والتعلیم، خدمیة كالصحة
ودور رعای��ة تق��وم بحم��ل ش��يء م��ن الع��بء ع��ن كاھ��ل القط��اع      ، ومستش��فیات، م��دارس

  )١(.الحكومي
ألنھ یكمل ما یقوم بھ كل من القط�اع  ، فمن ھنا سمي ھذا القطاع التطوعي بالقطاع الثالث

الع��ام والقط��اع الخ��اص ف��ي ال��دورة االقتص��ادیة، ولق��د ك��ان االقتص��اد اإلس��المي ف��ي عھ��د  
الدولة اإلسالمیة الزاھر یعتمد اعتمادًا رئیسًا على العمل التطوعي ف�ي حركت�ھ خصوص�ًا    

وكان العم�ل  ، باعتماده على األوقاف، التي كانت شریان الحیاة االقتصادیة في ذلك الوقت
  )٢(.التطوعي قطاعًا أوًال في اقتصاد الدولة المسلمة

 :العمل  التطوعي یساھم في حل مشكلة البطالة - ٢

ث یعتبر ھذا القطاع من أكثر القطاعات نم�وًا ف�ي مج�ال التوظی�ف ف�ي ال�دول       حی 
أو ثقافیة، ویقوم ، أو ترفیھیة، أو ریاضیة، أو اجتماعیة، المتقدمة، في برامج متعددة دینیة

 )٣(. بسد الخلل الذي یقع بسبب الكوارث والحروب

                                                        

  .٥٤ص .سابق مرجع .السلومي محمد .د انظر  )١(
 مؤسسة .الریاض .١ط.تعالى اهللا إلى الدعوة على الوقف أثر .المھیدب ھدوب نب خالد انظر  )٢(

 .٦٧ص.ه١٤٢٦ .اإلسالمي الوقف
  .٦٥ص .سابق مرجع .السلومي محمد .د .انظر  )٣(
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ال�ت األنص�ار   ق((: رضي اهللا عنھ حین ق�ال  )١(ونلحظ ھذا في حدیث أبي ھریرة  
تكفون�ا  : فق�الوا " ال : " اقسم بیننا وبین إخواننا النخیل ق�ال : للنبي صلى اهللا علیھ وسلم

  )٢()).سمعنا وأطعنا: المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا
، حیث عمل المھ�اجرون ف�ي نخی�ل األنص�ار كش�ركاء ف�ي اإلنت�اج ال ف�ي األرض        

فك�ره رس�ول اهللا ص�لى    ، قاسموھم أموالھموكأن األنصار أرادوا مشاركة المھاجرین بأن ی
فلما فھ�م األنص�ار ذل�ك جمع�وا     ، أن یخرج شيء من عقار األنصار عنھم«اهللا علیھ وسلم 
فس�ألوھم أن  ، وتعجی�ل مواس�اة إخ�وانھم المھ�اجرین    ، امتثال ما أمرھم ب�ھ : بین المصلحتین

  .)٣(»اوھذه ھي المساقاة بعینھ: قال، یساعدوھم في العمل ویشركوھم في الثمر
فاألنص��ار أرادوا األج��ر م��ن اهللا بامتث��ال أم��ر الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم،          

  .وقصدوا مواساة إخوانھم من المھاجرین بأن یعملوا ویأخذوا على عملھم أجرًا 
 :العمل التطوعي یساعد على رفع مستوى دخل الفرد - ٣

ھ�ذا العم�ل    وذلك باالستثمار األمثل للم�وارد بم�ا یع�ود ب�النفع عل�ى المس�تفید م�ن        
التطوعي وتنمیة المال المتبرع بھ، وفي حدیث أصحاب الغ�ار دلی�ل عل�ى ذل�ك حی�ث ق�ال       

اللھم إن كن�ت تعل�م أن�ي اس�تأجرت أجی�رًا      : وقال اآلخر((... الرسول صلى اهللا علیھ وسلم
فعم��دت إل��ى ذل��ك الف��رق فزرعت��ھ حت��ى  ، م��ن ذرة فأعطیت��ھ وأب��ى ذل��ك أن یأخ��ذ  )٤(بف��رق

انطلق إل�ى تل�ك   : یا عبداهللا أعطني حقي فقلت: راعیھا، ثم جاء فقالاشتریت منھ بقرًا و
م��ا اس��تھزئ ب��ك ولكنھ��ا  : أتس��تھزئ ب��ي؟ ق��ال فقل��ت : البق��ر وراعیھ��ا  فإنھ��ا ل��ك، فق��ال  

  .)٥(.....)) لك

                                                        

 صلى النبي صحبة ولزم فأسلم خیبر عام المدینة قدم صحابي ،الدوسي صخر بن عبدالرحمن ھو )١(

 ه٥٩ عام توفي ،البحرین على عمر واستعملھ ،المدینة ولي ،بطنھ ملء على وسلم علیھ اهللا
 .والزركلي ،٥٧٨ص.٢ج. النبالء أعالم سیر. الذھبي انظر ،حدیث ٥٣٧٤ولھ

 .٣٠٨ص.٣ج.األعالم
 في وتشركني وغیره، النخل مؤونة اكفني :قال إذا باب .والمزارعة الحرث كتاب .البخاري رواه  )٢(

  .٢٣٢٥ حدیث .الثمر
 .١٢ص .٥ج .الباري فتح .حجر ابن  )٣(
 الفقھاء لغة معجم .وزمیلھ جي قلعھ رواس محمد د انظر .أصواع ثالثة سعتھ مكیال:الفرق  )٤(

  ٣٤٤ص
 .٢٢١٥ حدیث .فرضي إذنھ بغیر لغیره شیئًا اشترى إذا باب .البیوع كتاب .البخاري رواه )٥(
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ھذا قول ثناء وم�دح اس�تحقھ ھ�ذا الرج�ل ف�ي أم�ر تب�رع ب�ھ ل�م          «: )١(قال الخطابي
إنم�ا ھ�و الترغی�ب ف��ي اإلحس�ان والن�دب إلی��ھ،      یك�ن یلزم�ھ م�ن جھ��ة الحك�م فحم�د علی��ھ، و     

  .)٢(»ولیس من باب ما یجب ویلزم في شيء
والشاھد من الحدیث أن الرج�ل ھن�ا ج�اء بأفك�ار تطوعی�ة نمَّ�ت لص�احب أص�واع         
الذرة حقھ حت�ى ص�ارت تل�ك األص�واع بق�رًا معھ�ا راٍع لھ�ا، فك�ان عمل�ھ عل�ى إنم�اء ھ�ذا             

  .ع الحكیماألصل وتنمیتھ تطوعًا قدَّره لھ الشار
 :العمل التطوعي یساعد على حل مشكلة الفقر - ٤

یس��اھم العم��ل التط��وعي ف��ي ح��ل مش��كلة الفق��ر م��ن ج��ذورھا ع��ن طری��ق إنش��اء      
تكسب اإلنسان الفقیر مھن�ة أو ص�نعة یعم�ل بھ�ا وتقی�ھ غائل�ة       ، مشروعات تعلیمیة ومھنیة

  .وطلب ما في أیدي الناس، الفقر
ألن یأخ��ذ أح��دكم حبل��ھ فی��أتي بحزم��ة  :(( فالرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم یق��ول  

حطب على ظھره فیبیعھا فیكف اهللا بھ�ا وجھ�ھ خی�ر ل�ھ م�ن أن یس�أل الن�اس أعط�وه أو         
  )٣()). منعوه

وحث اإلسالم على العمل المن�تج ال�ذي یقدم�ھ العم�ل التط�وعي م�ن خ�الل ب�رامج         
ص�نعة  تدریبیة، فیزرع في المتدرب حب العم�ل وإتقان�ھ، فیخ�رج إل�ى س�وق العم�ل وبی�ده        

م�ا أك�ل أح�د    ((یقتات بھا، وأفضل الطعام في نظر اإلسالم ما أكلھ اإلنس�ان م�ن عم�ل ی�ده     
طعامًا قط خی�رًا م�ن أن یأك�ل م�ن عم�ل ی�ده، وإن نب�ي اهللا داود ك�ان یأك�ل م�ن عم�ل ی�ده             

(()٤(.  
وأما إذا ضاق األمر ولم یجد اإلنسان الفقیر بعد بحثھ عمًال وأص�بح فقی�رًا ظ�اھر    

م أوجب على األقارب األغنیاء كفالة فقرائھم، وھذا من التع�اون عل�ى الخی�ر     الفقر فاإلسال

w v u t s r q p o n m l k j i (: ق������ال تع������الى

z y x( )٥.(  

ف�إن ل�م ت�ف    ، فالزكاة ح�ل لمش�كلة ھ�ذا الفقی�ر    ، فإن عجزوا عن سد حاجة قریبھم 
  .الزكاة فمن مال المسلمین العام

                                                        

 عدة لھ ،ه١٣١٩ سنة ولد ،یھفق لغوي محدث ،البستي الخطابي إبراھیم بن محمد بن أحمد ھو )١(

 .١٧ج .النبالء أعالم سیر .الذھبي انظر ،ه٣٨٨ سنة توفي ،)السنن معالم:(أشھرھا مصنفات
 .٢٣ص

  .٧٩ص.ه١٤١٦ .العلمیة الكتب دار :بیروت .٣ج .السنن معالم .الخطابي  )٢(
  .١٤٧١ حدیث .المسألة عن االستعفاف باب .الزكاة كتاب .البخاري رواه  )٣(
  .٢٠٧٢ حدیث .بیده وعملھ الرجل كسب باب .البیوع كتاب .البخاري رواه  )٤(
  .٣٨ اآلیة :الروم سورة  )٥(
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 :الموارد المالیة االقتصادیةالعمل التطوعي یساھم في توطین  - ٥

م�ن خ�الل   ، والنقدی�ة ، یقوم القطاع التطوعي بالعمل عل�ى ت�وطین الم�وارد المالی�ة    
ودفع�ًا لنم�و اقتص�اد ال�وطن،     ، استثمارھا داخل الوطن بعیدًا عن تقلب�ات األس�واق العالمی�ة   

حیث یعاد اس�تثمار أرب�اح القط�اع التط�وعي ف�ي مج�ال تط�وعي آخ�ر داخ�ل ال�وطن، ألن           
غ��رض األس��اس لدی��ھ ل��یس ال��ربح ب��ل التوس��ع ف��ي الخدم��ة اإلنس��انیة الت��ي یق��دمھا، أو          ال

  )١(. االستثمار في خدمة أخرى من الخدمات اإلنسانیة 
  

  :العمل التطوعي یساھم في تھذیب سلوك القطاع الخاص - ٦

حی��ث یعتب��ر ، م��ن فوائ��د العم��ل التط��وعي ك��بح جم��اح القط��اع الخ��اص و جش��عھ   
ط��اع المن��افس للقط��اع الخ��اص ف��ي تق��دیم الخ��دمات م��ن تعلیمی��ة   القط��اع التط��وعي ھ��و الق

وصحیة واجتماعیة، وبما أن القطاع الخاص یبحث ع�ن ال�ربح وال ش�يء س�واه، فالقط�اع      
واجتماعیة ال تبحث عن الربح، ولكن ، وصحیة، التطوعي یقوم بإنشاء منظومات تعلیمیة

إلیھ��ا الم��واطن خصوص��ًا   تبح��ث ع��ن تق��دیم الخدم��ة اإلنس��انیة بالدرج��ة األول��ى، فی��ذھب    
أصحاب الدخول المتدنیة، وھذا مما یجعل القطاع الخاص یخفض أسعاره ویھ�ذب س�لوكھ   

  )٢(. لوجود خدمة بدیلة یقدمھا القطاع التطوعي
ھ��ذه أب��رز فوائ��د العم��ل التط��وعي االقتص��ادیة الت��ي ت��نعكس عل��ى واق��ع التنمی��ة    

  .صادیًا للقطاع التطوعياالقتصادیة داخل الوطن، مما یبرز الدور الكبیر اقت
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٦٦- ٦٥ص .سابق مرجع .السلومي محمد .د انظر  )١(
  .٦٥ص .سابق مرجع .السلومي محمد .د انظر  )٢(
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  املبحث الثالث

 يف اتمع املسلم  أهمية العمل التطوعي  
ً
  اجتماعيا

المجتمع ھو عبارة ع�ن مجموع�ة أف�راد تحویھ�ا منظوم�ة اجتماعی�ة ص�غیرة ھ�ي         
األس�رة، ولم��ا ك��ان العم��ل االجتم��اعي یعن��ي ك��ل م��ا ك��ان ل��ھ انعك��اس عل��ى ھ��ذا المجتم��ع،  

  :فوائد العمل التطوعي التي یجنیھا المجتمع وأفراده من ھذا العمل سأحاول أن أذكر أبرز
 :العمل التطوعي یساھم في تعمیق التكافل االجتماعي داخل المجتمع - ١

یسعى العمل التط�وعي إل�ى ب�ث روح التكاف�ل االجتم�اعي والت�رابط والت�آلف ب�ین         

¬ (: اهللا تع��الىأف��راد المجتم��ع، وإش��اعة رابط��ة المحب��ة والرحم��ة بی��نھم، تحقیق��ًا لق��ول   

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®( )والرس���ول ص���لى اهللا علی���ھ   ، )١

ترى المؤمنین في ت�راحمھم وت�وادھم وتع�اطفھم كمث�ل الجس�د إذا اش�تكى       :(( وسلم یقول
  .)٢())عضوًا تداعى لھ سائر جسده بالسھر والحمى

أي بالنسبة إلى جمی�ع أعض�ائھ، ووج�ھ     ):كمثل الجسد(في قولھ «:قال ابن حجر 
  .)٣(»بیھ فیھ التوافق في التعب والراحة  التش

ف��المجتمع المس��لم مجتم��ع مت��رابط یش��عر اإلنس��ان بمعان��اة أخی��ھ اإلنس��ان، ویش��كو   
  )٤(. لشكواه

 :العمل التطوعي یساھم في الحد من النزعة المادیة لدى أفراد المجتمع - ٢

ن اإلنس�ان  یسعى العمل التطوعي للحد من النزعة المادی�ة ل�دى أف�راد المجتم�ع ، بحی�ث أ      
، المسلم ال یكون منشغًال في التفكیر ف�ي ذات�ھ دون التفكی�ر ف�ي اآلخ�رین وتلم�س معان�اتھم       

  )٥( .ومشاركتھم في إیقاع حیاتھم
فالرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم وجھن��ا إل��ى أن نعط��ي غیرن��ا م��ا زاد ع��ن حاجتن��ا حی��ث     

ھ  فض�ل م�ن   من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من ال ظھ�ر ل�ھ، وم�ن ك�ان ل�     :((یقول
  .(٦)))زاد فلیعد بھ على من ال زاد لھ

                                                        

  .١٠ اآلیة :الُحُجرات سورة  )١(
  .٦٠١١ حدیث .والبھائم الناس رحمة باب .األدب كتاب .البخاري رواه  )٢(
  .٤٥٤ص .١٠ج .الباري فتح .حجر ابن انظر  )٣(
  .١٠ص .إسالمي منظور من التطوعي العمل .وزمیلھ شاھین الفتاح عبد محمد .د انظر  )٤(
 والدور السعودیة العربیة المملكة في التطوعي العمل واقع .مظاھري عامر مجمد .د انظر  )٥(

 .الثانیة السنة .التربویة للعلوم طیبة جامعة مجلة .نقدیة وصفیة دراسة میتھلتن المأمول اإلعالمي
  .١٩٨ص .ه١٤٢٧ .٤ العدد

 المؤاساة استحباب باب .المغازي كتاب.ه١٤٢٥ .العربي الكتاب دار : بیروت .١ط .مسلم رواه  )٦(

 .١٧٢٨حدیث .المال بفضول
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فھذه قمة التطوع في فع�ل الخی�ر بال�دفع ب�الزاد إل�ى م�ن ال زاد عن�ده، وال�دفع ف�ي          
  .المركوب إلى من ال مركوب عنده

 :العمل التطوعي ُیكسب اإلنسان مھارات جدیدة - ٣

م�ن  لم یكن یعرفھ�ا   )١(إن العمل التطوعي یجعل الشخص یكتسب مھارات جدیدة 
قب��ل ، فل��و أراد أن یتط��وع ف��ي ال��دفاع الم��دني م��ثًال فإن��ھ یتح��تم علی��ھ أن ی��تعلم ریاض��ة         
السباحة، لیتمكن من إنقاذ الغرقى، وھ�ي مھ�ارة ل�م یك�ن یجی�دھا قب�ل انخراط�ھ ف�ي مج�ال          

  .التطوع
، كما أنھ یحسن من مھاراتھ التي كان یمتلكھا أصًال بعد التحاقھ بالعمل التط�وعي 

كلم�ات ف�ي الدقیق�ة قب�ل التط�وع فإن�ھ بانخراط�ھ         ١٠ل المثال یجید كتابة فلو كان على سبی
في عمل تطوعي یعتمد على الكتابة كسكرتیر ف�ي جمعی�ة تطوعی�ة فس�یطور مھارت�ھ تل�ك       

،  كلم�ة ف�ي الدقیق�ة الواح�دة عل�ى س�بیل المث�ال        ٣٠بما یجعل�ھ یكت�ب س�ریعًا، بحی�ث یكت�ب      
ال ش��ك أن��ھ س��وف ی��نعكس عل��ى تحس��ین  ، وھك��ذا ف��أي مج��ال تط��وعي یتج��ھ إلی��ھ اإلنس��ان 

  . وصقل خبراتھ، مھاراتھ
 :العمل التطوعي یساھم في استثمار طاقات الشباب - ٤

یجب استثمار طاقات الشباب، وتنمیة روح المشاركة فیھم، وتوظیف ما یمتلكونھ 
م��ن مھ��ارات لإلف��ادة منھ��ا ف��ي العم��ل التط��وعي، فالش��باب ھ��م عم��اد المجتم��ع وطاقات��ھ         

غ���ي االس���تفادة م���نھم، واحتض���انھم ف���ي عم���ل یع���ود ب���النفع عل���یھم وعل���ى  المتفج���رة، فینب
مجتمعھم، والحاضن األكبر لھ�ذه الطاق�ات ھ�و العم�ل التط�وعي خصوص�ًا قب�ل خ�روجھم         

ولق�د اھ�تم اإلس�الم بالش�باب، فق�ال اهللا تع�الى ف�ي كتاب�ھ         ، لسوق العمل وارتباطھم الوظیفي

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ (: ع����ن أص����حاب الكھ����ف  

®( )٢.(  

فذكر اهللا تعالى أنھم فتیة، وھم الش�باب وھ�م أقب�ل للح�ق، وأھ�دى      « :قال ابن كثیر
للسبیل من الشیوخ، الذین قد عتوا وانغمسوا في دین الباطل، ولھذا كان أكث�ر المس�تجیبین   

  .)٣(»هللا تعالى ولرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم شبابًا 

                                                        

  .٩٨ص .سابق مرجع .مظاھري عامر محمد .د انظر  )١(
  .١٣اآلیة :الكھف سورة  )٢(
 .٧٣ص .٣ج .العظیم القرآن تفسیر .كثیر ابن  )٣(



  أھمیة العمل التطوعي في المجتمع المسلم
   

- ٣٤٣٨ -  
 

یص�رفون طاق�اتھم ف�ي الح�ق     ومن تقدیر اإلسالم للشباب أنھ خصھم باألجر ح�ین  
وش�اب نش�أ   ... سبعة یظلھم اهللا في ظلھ یوم ال ظ�ل إال ظل�ھ  :(( فقال صلى اهللا علیھ وسلم

  .وذلك ألن دواعي اتباع الشھوات لدى الشباب أقوى من غیرھا، )١())في طاعة اهللا
 :العمل التطوعي یساھم في تخفیف معاناة اآلخرین - ٥

وحاج�اتھم، فوق�وف اإلنس�ان    ، معان�اتھم  یسمح العمل التطوعي بمشاركة اآلخ�رین 
أو إصابة جائحة و نحو ذل�ك،  ، المسلم مع أخیھ المسلم في مصیبة تقع علیھ من فقد عزیز

¬ ® ¯ ° (: حثت علیھ الشریعة ورغبت ب�ھ ف�اهللا س�بحانھ وتع�الى یق�ول     

¸ ¶ µ ´ ³ ² ±( )(: ویق����ول س����بحانھ) ٢ ° ¯ ® ¬

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±( )٣( ،

أو طال�ب  ، كان النبي صلى اهللا علیھ وسلم جالسًا إذ جاء رجل یسألفي الحدیث  كما جاء
اشفعوا فلتؤجروا ولیقض اهللا على لسان نبیھ ما شاء :((فقال، أقبل علینا بوجھھ، حاجة

(()٤(.  
فھ���ذا الح���دیث فی���ھ ح���ث عل���ى الش���فاعة للمس���لم فیم���ا ال یض���ر غی���ره، ق���ال القاض���ي           

لتي تستحب الشفاعة فیھا إال الحدود، وإال فم�ا ال ح�د   وال یستثنى من الوجوه ا«:)٥(عیاض
أو ك���ان م���ن أھ���ل الس���تر ، فی���ھ تج���وز الش���فاعة فی���ھ وال س���یما مم���ن وقع���ت من���ھ الھف���وة

  .)٦(»والعفاف
مثل المؤمنین في ت�وادھم وت�راحمھم وتع�اطفھم    :((.. وقال صلى اهللا علیھ وسلم 

  .)٧())لجسد بالسھر والحمىإذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر ا، مثل الجسد الواحد

                                                        

 حدیث .المساجد وفضل الصالة ینتظر المسجد في جلس من باب .األذان كتاب .البخاري رواه  )١(

٦٦٠.  
  .١٠ اآلیة :الُحُجرات سورة  )٢(
  .٢٧٤ اآلیة :البقرة سورة  )٣(
 .مسلم ورواه ،٦٠٢٧ حدیث .بعضا بعضھم المؤمنین تعاون ابب .األداب كتاب .البخاري رواه  )٤(

  .٢٥٨٥ حدیث .وتعاضدھم وتعاطفھم المؤمنین تراحم باب .واآلداب والصلة البر كتاب
 قضاء ولي ، المغرب عالم ه٤٧٦ سنة ولد ، السني الیحصبي عیاض بن موسى بن عیاض ھو )٥(

 وشرح" " المصطفى حقوق بتعریف لشفاءا " منھا شھیرة مؤلفات ولھ ، غرناطة قضاء ثم سبتھ

 والزركلي ،٢١٢ص. ٢٠ج. النبالء أعالم سیر .الذھبي انظر ،ه٥٤٤ سنة توفي ،"مسلم صحیح

 .٩٩ص.٥ج. األعالم .
  .٤٦٦ص .١٠ج .الباري فتح .حجر ابن  )٦(
 حدیث .وتعاضدھم وتعاطفھم المؤمنین تراحم باب .واآلداب والصلة البر كتاب . مسلم رواه  )٧(

٢٥٨٦. 
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تعظ��یم حق��وق المس��لمین بعض��ھم عل��ى « :ع��ن ھ��ذا الح��دیث وفی��ھ )١(ق�ال الن��ووي  
  .)٢(»والتعاضد في غیر إثم وال مكروه، والمالطفة، بعض وحثھم على التراحم

فینطلق اإلنسان المتطوع من إحساس بالمس�ؤولیة تج�اه م�ن حول�ھ وم�ا حول�ھ ف�ي        
  )٣(. جمیع میادین الحیاة

 :ل التطوعي یساھم في حیویة المجتمعالعم - ٦

ف�المجتمع ال�ذي یت�وفر فی�ھ     ، العمل التطوعي دلیل على حیویة المجتم�ع اإلنس�اني   
، حیث یكون التفاع�ل  )٤(مناخ طیب للعمل التطوعي ھو مجتمع صالح بالمقاییس اإلنسانیة

جعلھ نشطًا بین آخذ ومعطي  ومانح وممنوح لھ، وھذا یولد حراكًا اجتماعیًا ی، بین أطرافھ
فكلما زاد العمل التط�وعي ف�ي المجتم�ع ك�ان دل�یًال عل�ى نض�ج        ،  من داخلھ وغیر مترھل

  .وارتفاع مستوى الوعي لدى أفراده،  ومؤشرًا على تقدمھ، ھذا المجتمع
 :العمل التطوعي یساھم في اإلحساس بالمسؤولیة االجتماعیة - ٧

جتماعی��ة، ویعم��ق  العم��ل التط��وعي ی��ؤدي إل��ى زی��ادة اإلحس��اس بالمس��ؤولیة اال     
وتكون ھذه المس�ؤولیة االجتماعی�ة م�ن خ�الل ش�عور اإلنس�ان        )٥(.الشعور بتلك المسؤولیة

أو خبرت�ھ  ، أو مال�ھ ، فیتب�رع لھ�م م�ن وقت�ھ    ، بواجباتھ تجاه أفراد المجتمع ال�ذین یحتاجون�ھ  
  .وال یعتبر ذلك تفضًال منھ بل ھو واجب تفرضھ تلك المسؤولیة االجتماعیة علیھ، وعلمھ

 :العمل التطوعي یساھم في تلبیة حاجات اإلنسان األساسیة - ٨

یساعد العمل التطوعي على ، وتعلیم، وكساء، حاجات اإلنسان األساسیة من غذاء
، ألنھ ال ینبغ�ي وف�ق الفھ�م اإلس�المي أن یش�بع المس�لم وج�اره ج�ائع        ،  تلبیتھا وتوفیرھا لھ

، األساس��یة لك��ل أس��رة مس��لمة فل��ذلك نح��ن كمس��لمین یج��ب علین��ا أن ن��ؤمِّن تل��ك الحاج��ات   
  )٦(. لتستقیم الحیاة بتوفیر تلك الحاجات لھم

 :العمل التطوعي یساھم في إخراج اإلنسان من العزلة االجتماعیة - ٩

یس��اعد العم��ل التط��وعي اإلنس��ان ف��ي الخ��روج م��ن ش��رنقة العزل��ة إل��ى التفاع��ل       
اعیة م�ع زمالئ�ھ   اإلیجابي مع المجتمع، وذلك بعقد صداقات جدیدة، وتكوین عالقات اجتم

                                                        

 :منھا مشھورة مؤلفات لھ بدمشق، وتعلم بحران، ولد النووي، الحوراني شرف بن یحي: النووي  )١(
  .١٤٩ص .٨ج .األعالم .الزركلي انظر .ه٦٧٦ سنة  توفي مسلم، لصحیح شرحھ

  .١٣٩ص. ه١٤٠١ .الفكر دار : بیروت .١٦ج .مسلم صحیح شرح .النووي  )٢(
  .١٩٨ص . .المملكة في التطوعي العمل واقع .يمظاھر عامر محمد .د .انظر  )٣(
  .١٤ص نعممھا؟ وكیف نرسخھا؟ كیف الخیري العمل ثقافة .بكار عبدالكریم انظر  )٤(
  .١٩٨ص . .السعودیة العربیة المملكة في التطوعي العمل واقع .مظاھري عامر محمد .د انظر  )٥(
  .١٨ص .التطوع قوة .الخزیم یوسف.د انظر  )٦(
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المتطوعین، أو تكوین تلك العالقات االجتماعی�ة م�ع م�ن یق�وم المتط�وع بخ�دمتھم ، وھ�ذا        
  )١(.وعلى الوسط االجتماعي المحیط بھ، ینعكس إیجابًا على شخصیة المتطوع

  املبحث الرابع

 يف اتمع املسلم   أهمية العمل التطوعي 
ً
  نفسيا

وبث روح األمل والتفاؤل ، نسان النفسیةیقوم العمل التطوعي ببناء شخصیة اإل
داخلھ لیصبح إنسانًا مستقیم السلوك ومتوازنًا من الناحیة النفسیة في تعاملھ مع نفسھ ومع 

  :وأبرز مالمح أھمیة العمل التطوعي من الناحیة النفسیة، من حولھ
  :العمل التطوعي یتم استخدامھ في المعالجة النفسیة والسلوكیة - ١

التط�وعي عل�ى التخفی�ف م�ن التمح�ور ح�ول ال�ذات، ویس�اعد          حیث یساعد العم�ل 
فمش�اركة م�ریض االكتئ�اب ف�ي العم�ل التط�وعي ت�ؤدي إل�ى         ، على التخلص من االكتئ�اب 

المس��ارعة ف��ي ش��فائھ، أو تخفی��ف ح��دة االكتئ��اب ال��ذي یع��اني من��ھ، وذل��ك باندماج��ھ ف��ي       
لھ یفكر باألفك�ار الس�یئة   وإشغال وقتھ بما ال یجع، المجتمع وإبعاد شبح الفراغ النفسي عنھ

التي یتخیلھا فیما لو كان وحیدًا جالسًا مع نفسھ، ویتجاوز بذلك أزمتھ النفسیة، ویندمج مع 
  )٢(. ویزرع فیھ روح التفاؤل واألمل، المجتمع ویبعد عنھ روح التشاؤم والسوداویة

 :العمل التطوعي یؤدي إلى الشعور بالراحة النفسیة - ٢

العم�ل التط�وعي یجع��ل المتط�وع یش�عر بالرض��ا ال�داخلي ع�ن نفس��ھ، ألن�ھ یش��عر        
  .بقیمتھ كإنسان عندما یقدم خدمة لغیره بال مقابل، ویكون سببًا في إسعاد اآلخرین

وك��ذلك المس��تفیدون م��ن خ��دمات التط��وع یتول��د ل��دیھم إحس��اس بالطمأنین��ة، ألنھ��م  
  )٣(. ن لراحتھم وخدمتھمیجدون رعایة واھتمام من أناس یھتمون بھم ویسعو

  :العمل التطوعي یخفف من الشعور بالیأس واإلحباط - ٣

اإلنسان تمر بھ ظروف في ھذه الحیاة ربما تجعلھ متأزمًا من داخلھ، فیتول�د لدی�ھ   
وق���د یص���اب بش���يء م���ن الھلوس���ات   ، ش���عور ب���الخوف م���ن الحاض���ر وربم���ا المس���تقبل  

ویأس ونقص اجتماعي، ف�ال یش�عر    التي تجعلھ ینظر لحیاتھ وواقعھ بإحباط، واإلحباطات
ب��ل ربم��ا فك��ر ف��ي وض��ع نھای��ة لحیات��ھ باالنتح��ار، لك��ن العم��ل       ، براح��ة وال یلت��ذ بع��یش 

ویعب�ر ھ�ذه المرحل�ة إل�ى أن     ، التطوعي یجعلھ باندماجھ مع اآلخرین یتجاوز ھذا الش�عور 
ف�رح  یرى الحیاة بنور المحبة والعطاء، فینزرع داخل نفسھ شعور باألمل ب�دل الی�أس، وال  

  )٤(. بدل الحزن، والحب للناس و الحیاة، والتفاؤل بدل اإلحباط

                                                        

  .١٩٨ص .سابق مرجع .مظاھري عامر محمد .د نظرا  )١(
  .١٣ص .التطوعي العمل ثقافة .بكار عبدالكریم .د انظر  )٢(
  .١٩٧ص .المملكة في التطوعي العمل واقع .مظاھري عامر محمد .د .انظر  )٣(
  .١٩٨ص .سابق مرجع .مظاھري محمد .د انظر  )٤(
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  :العمل التطوعي یحارب األنانیة والنزعة إلى الفردیة - ٤

األنانیة ھي حب اإلنسان لنفسھ وعشقھ للتملك وحب السیطرة، فیصبح اإلنسان ال 
إذا ، ي اإلنسانیھتم إال بنفسھ، وال یرى إال ذاتھ، وھذه الروح الفردیة ھي غریزة فطریة ف

كانت في حدود سیطرة اإلنسان علیھا، وكبح جماحھا، وتوجیھھ�ا التوجی�ھ اإلیج�ابي لبن�اء     
ص�ارت غطرس�ة   ، شخصیتھ وتحقیق ذات�ھ، لك�ن إذا أص�بحت احتق�ارًا لآلخ�ر وازدراء ل�ھ      

، لذلك كان العمل التطوعي إنكارًا للذات، وإیثارًا لآلخر على النفس س�واء بالم�ال  . وتكبرًا
  .أو الجھد، وقتأو ال

¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: واهللا سبحانھ وتعالى یقول 
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× Ö Õ Ô( )فوصف المؤمنین بأنھم یقدمون اآلخرین على أنفسھم ، )١

  ".باإلیثار" حتى مع حاجتھم وھو ما یسمى 
:... ق�ال ((ان؟وفي الحدیث لما سئل الرسول صلى اهللا علیھ وسلم عن أفضل اإلیم

  .)٢(...))وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لھم ما تكره لنفسك
العمل التطوعي ینم�ي الثق�ة ب�النفس،     :العمل التطوعي یساھم في تعزیز الثقة بالنفس - ٥

ویجعل اإلنسان یشعر بقدرتھ على التغییر اإلیجابي داخل الوسط االجتم�اعي ال�ذي یع�یش    
فإنھ یتولد منھ�ا طاق�ة إیجابی�ة عجیب�ة ف�ي      ، النفس اإلنسانیة ، فحین تزرع الثقة داخل)٣(فیھ

وف�ي حماس�ھا للعم�ل ال�ذي تق�وم ب�ھ ف�زرع الثق�ة ك�زرع الب�ذرة ف�ي            ، وفي إنتاجھا، تفاعلھا
، األرض ینبت عمًال إیجابیًا منجزًا، وھذا یرفع مستوى الدافعیة للعمل داخل ذات اإلنسان

  .ألنھ یرى اآلثار اإلیجابیة لعملھ التطوعي

  
  

  
  

                                                        

  .٩ اآلیة :الحشر سورة  )١(
 ٢٢٤٨١ رقم حدیث .٢٤٧ص .٥ج .أحمد رواه  )٢(
 . الثقافیة اإلسالمیة المعارف جمعیة مجلة .وآثاره میادینھ التطوعي العمل .صعب سلوى انظر  )٣(

  .١٢٢ص .١٤٤ عدد
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  املبحث اخلامس

 يف اتمع املسلم   أهمية العمل التطوعي 
ً
  فكريا

الفكر ھو الذي یمیز مجتمع ع�ن مجتم�ع آخ�ر، ل�ذلك عن�دما تری�د أم�ة أن تس�یطر         
فتذیب ھذه األمة بتمییع أفكارھا لتصبح أم�ة  ، على أمة أخرى فإنھا تلجأ إلى غزو أفكارھا
التفكی�ر ھ�و    )٢(، ل�ذلك اعتب�ر بع�ض الفالس�فة    )١(مستباحة یسھل اختراقھا والسیطرة علیھ�ا  

  ".أنا أفكر إذن أنا موجود " البقاء والوجود 
  :وتظھر أھمیة العمل التطوعي فكریًا من خالل اآلتي

 :العمل التطوعي یحارب األفكار المتطرفة  - ١

یقوم العمل التطوعي بمحارب�ة األفك�ار المتطرف�ة الت�ي تعص�ف ب�المجتمع، وذل�ك        
كة من وسائل الحوار بین أف�راد المجتم�ع، ونش�ر ال�وعي الفك�ري داخل�ھ       من خالل بناء شب

ف�التطرف الفك�ري ال یوج�د إال حی�ث یعش�عش الجھ�ل،       ، وتحصینھ من كل فكر وافد دخیل
وتنسد منافذ الح�وار، فیس�یطر م�ن یعتن�ق ھ�ذه األفك�ار المتطرف�ة عل�ى بس�طاء م�ن الن�اس            

و العقل��ي، فیص��بحوا فریس��ة س��ھلة  أ، غاب��ت ع��نھم الحقیق��ة، ول��م یص��لھم ال��دلیل الش��رعي   
  .لمعتنقي ھذه األفكار المنحرفة

  :یكسب المتطوع القدرة على الحوار العمل التطوعي  - ٢

یعتب��ر الح��وار لغ��ة غائب��ة ب��ین األف��راد داخ��ل المجتم��ع، أو حت��ى ب��ین المجتمع��ات   
وم���ن ھن���ا ك���ان للعم���ل التط���وعي دوره ف���ي بن���اء شخص���یة اإلنس���ان . المختلف���ة الثقاف���ات

ون�دوات وتجمع�ات فكری�ة تق�وم باالرتق�اء      ، م�ن خ�الل إش�راكھ ف�ي م�ؤتمرات     ، ) ٣(الفكریة
بمس��توى تفكی��ره، وف��ي قدرت��ھ عل��ى بن��اء وعی��ھ الثق��افي محص��نًا بعی��دًا ع��ن الم��ؤثرات           

والق��درة عل��ى نق��ل األفك��ار إل��یھم     ، وف��ي اكتس��اب مھ��ارات إلقن��اع اآلخ��رین    ، الخارجی��ة
  .وإقناعھم بھا

  :الفكریة في المجتمعالعمل التطوعي یدعم التنمیة  - ٣

یساعد العم�ل التط�وعي عل�ى ازدھ�ار التنمی�ة الفكری�ة ف�ي المجتم�ع، وذل�ك بنش�ر           
فمحاربة الفكر الضال فك�ر، ونش�ر ق�یم التس�امح     ، .)٤(وتنمیة العمل واإلنتاج الفكري، العلم

والدول�ة المس�لمة تس�تطیع أن تنش�ر     ،  فكر، واحت�واء اآلخ�ر داخ�ل منظوم�ة المجتم�ع فك�ر      
وذل��ك بطباع��ة الكت��ب  ، الص��حیحة الت��ي ت��ؤمن بھ��ا م��ن خ��الل العم��ل التط��وعي    عقی��دتھا 

لتصحیح الكثیر من االنحرافات العقدیة، وكذلك من ، وتوزیعھا على المسلمین في الخارج

                                                        

  .١١٨ص .السانحة والفرص الثالث القطاع .السلومي محمد .د انظر  )١(
 .دیكارت الفرنسي الفیلسوف ھو  )٢(
  .١٩٩ص .السعودیة العربیة المملكة في التطوعي العمل عواق .مظاھري محمد .د انظر )٣(
  .١٥١ص .السانحة والفرص الثالث القطاع .السلومي محمد .د انظر  )٤(
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خالل إرسال دعاة متطوعین یقومون بھذا العمل، ومن خ�الل إرس�ال أئم�ة یؤم�ون الن�اس      
  .ویخطبون بھم، ونحو ذلك، في مساجدھم

 :ل التطوعي یساھم في الشعور بالوطنیة واالنتماء للوطنالعم - ٤

ومدى حبھم ، العمل التطوعي یكون مؤشرًا صادقًا على إحساس األفراد بوطنیتھم
والش�عور باالنتم�اء لل�وطن    ، ، مما یجعلھ یساھم بتقوی�ة الھوی�ة الوطنی�ة   )١(ووالئھم لوطنھم

وح��ین یك��ون ھ��ذا العم��ل    ،الكبی��ر ح��ین تك��ون خدمت��ھ التطوعی��ة لبن��ي وطن��ھ ف��ي ال��داخل    
أو س�فیرًا لبن�ي وطن�ھ م�ن     ، التطوعي خارج وطنھ ف�ي بل�دان أخ�رى فیك�ون مم�ثَال لوطن�ھ      

  .خالل تقدیم ھذه الخدمة التطوعیة في تلك البلدان
 :العمل التطوعي یبعد المتطوع عن الصراعات السیاسیة والحزبیة - ٥

التي تجع�ل ال�وطن    قد یعتبر البعض العمل التطوعي بدیًال عن األحزاب السیاسیة
فیصرف اإلنسان طاقات�ھ ف�ي العم�ل التط�وعي     ، واالجتماعیة، ساحة للصراعات السیاسیة
  )٢(. بعیدًا عن تلك الصراعات

  املبحث السادس

  
ً
  أهمية العمل التطوعي يف اتمع املسلم سياسيا

بحی��ث یخ��دم  ، ص��ار العم��ل التط��وعي الی��وم موجھ��ا سیاس��یًا م��ن بع��ض ال��دول        
رجیة، وصارت ھذه ال�دول تتف�نن ف�ي تس�خیر ھ�ذه الخدم�ة اإلنس�انیة لخدم�ة         سیاساتھا الخا

  :ومن أبرز معالم األھمیة السیاسیة للعمل التطوعي، سیاساتھا
 :العمل التطوعي یساھم في االستقرار السیاسي للشعوب والحكام - ١

حی��ث یق��وم العم��ل  ، فالعم��ل التط��وعي یعتب��ر عام��ل اس��تقرار سیاس��ي للحكوم��ات  
أو ألس���باب ، إم���ا لض���عفھا االقتص���ادي، الف���راغ ال���ذي تترك���ھ الحكوم���ةالتط��وعي بم���لء  

فیسعى القطاع التطوعي لسد العج�ز االقتص�ادي م�ن خ�الل قطاع�ات االقتص�اد،        )٣(أخرى
مما یجعل أفراد الشعب ال یغضبون على الحكومة الت�ي  ، ویقوم بالتوظیف، فیحارب الفقر

عي بذلك، وھذا الرضا ع�ن الحكوم�ة ھ�و    وال تعالج فقرھم لقیام القطاع التطو، ال توظفھم
ألن الش�عب ال یك�ون محتقن�ًا عل�ى الحكوم�ة وغی�ر       ، )االستقرار السیاس�ي (ما یعبر عنھ بـ

  .راٍض عنھا

                                                        

  .٩ص .إسالمي منظور من التطوعي العمل .وزمیلھ شاھین محمد .د انظر  )١(
  .١ص .التطوع قوة .الحزیم یوسف .د انظر  )٢(
  .٦٥ص .بقسا مرجع .السلومي محمد .د  )٣(
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  :أھمیة العمل التطوعي كقوة خارجیة للحكومة - ٢

حیث یساھم القطاع التطوعي بمد جسور التعاون م�ع ش�عوب ومجتمع�ات أخ�رى              
، مم�ا یجع�ل العم�ل    –من خالل األذرع�ة اإلغاثی�ة أو الثقافی�ة ل�ھ      –لدهقد یكسب والءھم لب

تخدم سیاسة بلدھا، وتجعل لتلك الدولة قاعدة شعبیة خارج " ناعمة"التطوعي قوة سیاسیة 
  .وطنھا

  املبحث السابع

  
ً
  أهمية العمل التطوعي يف اتمع املسلم إداريا

بعی�دًا ع�ن تعقی�دات أنظم�ة     للعمل التطوعي انعك�اس عل�ى تط�ویر العم�ل اإلداري     
التي تقید حركة المسؤول اإلداري، بحیث ال یستطیع القیام بأي ،" البیروقراطیة"الحكومة 

ووفق األنظمة القدیمة التي ربما تجاوزتھا المدارس ، عمل إال بعد موافقة الجھة المسؤولة
ی�ود، فم�ن ھن�ا    اإلداریة المعاصرة، لكنھ ف�ي العم�ل التط�وعي یس�عى لتق�دیم إبداعات�ھ ب�ال ق       

بأن العمل التطوعي قد یكون متفوقًا ومدرسة للقطاع الحكومي المترھل إداریًا، ومن : قلنا
  :أبرز مظاھر أھمیة العمل التطوعي إداریًا ما یأتي

 :أھمیة العمل التطوعي في تطویر الذات إداریًا - ١

م��ن خ��الل وض��ع ، العم��ل التط��وعي یجع��ل اإلنس��ان یس��عى لتط��ویر نفس��ھ وعمل��ھ 
وعلی�ھ  ، وتحدید مدة زمنی�ة إلنجازھ�ا  ، والبرامج وتحدیثھا، ووضع األھداف لعملھ الخطط

 )١(. وینمي من قدراتھ اإلداریة، یكون العمل التطوعي مدرسة إداریة یبدع فیھا اإلداري
 :أھمیة العمل التطوعي في االستفادة من أصحاب التخصصات النادرة - ٢

صص��ات الن��ادرة وتش��جیعھم یس��عى العم��ل التط��وعي لالس��تفادة م��ن أص��حاب التخ
وذلك لتوظیف مھ�اراتھم الخاص�ة واالس�تفادة م�ن روح المب�ادرة والقی�ادة        )٢(للمشاركة فیھ

، تحلق بھ في سماء اإلب�داع ، بما یضیفونھ للعمل التطوعي من نقالت إداریة ممیزة، لدیھم
  .لیصبح عمًال علمیًا متقنًا

 :الحكوميأھمیة العمل التطوعي في معالجة القصور في العمل  - ٣

یعمل العمل التطوعي على تقلیص نقص الخدمات في المجتمع بإیجاد الب�دیل لھ�ا م�ن         
إم�ا ألن ھ�ذا   ،خالل التطوع فیوجد اإلنسان المتطوع الذي یقوم بأعمال الموظف الحكومي

  )٣(. الموظف ال یوجد أصًال، أو ألن أعدادھم القلیلة ال تغطي توسع أعمال تلك الخدمات

                                                        

  .١٩٨ص .المملكة في التطوعي العمل واقع .مظاھري محمد .د انظر  )١(
 .د .وانظر ،ص .ه١٤٣٢ .وتطبیقاتھ إشكاالتھ التطوعي العمل دراسة .المرواني نایف .د انظر  )٢(

  .١٨ص .التطوع قوة .الحزیم یوسف
 .١٢ص .السعودي الشباب لدى التطوع ثقافة .العامر عثمان .د انظر  )٣(
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 :ل التطوعي في تقدیم االستشارات اإلداریةأھمیة العم - ٤

وعلمیة لقطاعات الدولة المختلفة، ، یقوم العمل التطوعي بتقدیم استشارات إداریة
، )١(من خالل المراكز البحثیة التابعة لھ وھ�ذا یس�ھم ف�ي تط�ویر العم�ل االداري الحك�ومي      

م��ن ت��أثیره ف��ي  وتع��الج تقص��یره، وتزی��د، مم��ا یعطی��ھ ق��وة إداری��ة تعم��ل عل��ى س��د ثغرات��ھ 
  .المجتمع

  

 :العمل التطوعي یعوِّد المتطوع على القدرة في اتخاذ القرارات - ٥

العمل التطوعي یدفع اإلنسان إل�ى المب�ادرة والمس�اھمة ف�ي اتخ�اذ الق�رارات الت�ي        
حی�ث یعتب�ر االنخ�راط بالعم�ل التط�وعي ف�ي ح�د ذات�ھ ق�رارًا یحت�اج إل�ى            ، )٢(تھم مجتمع�ھ 

  .علیھ جرأة في اتخاذه واإلقدام

  املبحث الثامن

 يف اتمع املسلم  أهمية العمل التطوعي 
ً
  عسكريا

یتأكد العمل التطوعي وقت الحروب وتكثر الحاجة لھ، حیث یسد العمل التطوعي 
وتوعوی�ًا،  ، ثغرة تكون موجودة إلنقاذ المصابین، والعنایة بالجبھة الداخلی�ة أمنی�ًا وص�حیاً   

  :ل التطوعي العسكریة ما یأتيلذا كان من أبرز مظاھر أھمیة العم
  :قیام العمل التطوعي بالتصدي للحروب وآثارھا - ١

حی��ث تع��اني الكثی��ر م��ن دولھ��ا م��ن وی��الت  ، تم��ر األم��ة اإلس��المیة بمنعط��ف ھ��ام
الحروب وھذا یعزز القیام بعمل تطوعي للتخفیف من آثارھا والتصدي لھ�ا، وذل�ك بحش�د    

الفكریة، للتصدي لھا وتخفیف آثارھ�ا بوض�ع   واالعالمیة و، والدینیة، الطاقات االجتماعیة
، ویترت�ب عل�ى ذل�ك القی�ام باألعم�ال      )٣(والدراسات للقی�ام ب�ذلك   ، الخطط واالستراتیجیات

  :التطوعیة التالیة
  .تحفیز أبناء الوطن للدفاع عن وطنھم، وعدم السماح باالعتداء علیھ -  أ

  .تناء بھم وبأسرھمواالع، االھتمام بأبناء الجنود المرابطین على جبھات القتال -  ب
ومنابر المساجد لالص�طفاف ص�فًا   ، الشحن المعنوي للشعب من خالل وسائل اإلعالم -جـ

  .واحدًا أمام عدوھم
بزی�ارتھم والعنای�ة بھ�م، والتب�رع لھ�م      ، االھتمام بالجرحى والمصابین ف�ي المستش�فیات   -د

  .بالدم والمستلزمات الطبیة
للحف��اظ عل��ى ق��درات الش��عوب م��ن عب��ث     ، م��عالقی��ام بالحراس��ات األمنی��ة داخ��ل المجت   -ه

  .العابثین

                                                        

  .٦٨-٦٤ص .السانحة والفرص الثالث القطاع .السلومي محمد .د انظر  )١(
  .١٢ص .إسالمي منظور من التطوعي العمل.وزمیلھ شاھین محمد .د انظر )٢(
  .١٠٢ - ٩٩ص .سابق مرجع .السلومي محمد انظر  )٣(
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القی��ام بالعم��ل العس��كري التط��وعي بال��ذھاب إل��ى جبھ��ات القت��ال لمس��اعدة الجن��ود ف��ي      -و
  .عملھم العسكري

القی���ام بعملی���ات اإلخ���الء الطب���ي للمص���ابین ف���ي أرض المعرك���ة والقی���ام بإس���عافھم        -ز
والعالجی��ة للص��فوف األمامی��ة م��ن ، والمع��دات الطبی��ة، ونق��ل الم��ؤن، باإلس��عافات األولی��ة

  .المعركة بعد أخذ الدورات اإلسعافیة التي تخدم ھذا الھدف النبیل
حمى اهللا بالد ، ھذه أبرز األعمال التي یستطیع العمل التطوعي القیام بھا في وقت الحرب

  .المسلمین من شرورھا

  املبحث التاسع

  
ً
  أهمية العمل التطوعي يف اتمع املسلم أمنيا

لمجتمع شبكة مترابطة إذا اختل فیھ میزان األمن اختل المجتمع، وأصبح الناس یعیشون ا
في قلق وخوف، حیث األمن مقدم على األكل والشرب، ألنھ ال ھناء وال راحة في غیابھ 

2 3 4 5 6 7 8 9 : (: فاهللا سبحانھ وتعالى یقول

 H G F E D C B A @ ? > = < ;

I( )والمشروبات، من على الرزق من المأكوالتفاهللا سبحانھ قدم األ، )١.  

، فم��ن ھن��ا ك��ان للعم��ل التط��وعي دور مھ��م  بمس��اھمتھ ف��ي الح��د م��ن انتش��ار الجریم��ة         
  :وذلك من خالل ما یأتي، واالنحرافات األخالقیة

  .یقوم المتطوعون بتقدیم بالغات للجھات األمنیة عن المشبوھین والمجرمین  - ١

م��ن خ��الل المراك��ز التوعوی��ة ، حراف��ات الس��لوكیةیق��وم العم��ل التط��وعي بمعالج��ة االن - ٢
وكذلك  باستخدام وس�ائل االع�الم ف�ي توجی�ھ     ، واإلصالحات في السجون التي یساھم فیھا

  .الناس وتحذیرھم من الوقوع في تلك السلوكیات الخاطئة

حت�ى ال  ، االھتم�ام بأص�حاب الحاج�ات وقض�اء ح�وائجھم م�ن خ�الل العم�ل التط�وعي          - ٣
 إلى الجریمة واالنحراف لسد حاجاتھم یلجأ ھؤالء األفراد

ألن البطالة عامل ، یساھم العمل التطوعي في تخفیف البطالة ومحاولة  القضاء علیھا - ٤
  )٢(.مھم في ظھور الجریمة بحثًا عن المال

  
  

                                                        

  .١١٢ اآلیة :النحل سورة )١(
  .٥ص .وتطبیقاتھ تھإشكاال التطوعي العمل .المرواني نایف .د انظر  )٢(
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  املبحث العاشر

  
ً
  أهمية العمل التطوعي يف اتمع املسلم تربويا

الت�ي یق��وم علیھ�ا، ویك�ون فیھ��ا     لم�ا كان�ت التربی��ة ھ�ي الركی�زة األس��اس للمجتم�ع     
، واألمنی��ة، والص��حیة، واالجتماعی��ة، ص��الح حال��ھ م��ن جمی��ع جوان��ب الحی��اة االقتص��ادیة 

والتعلیمی��ة ونح��و ذل��ك، ك��ان ال ب��د للعم��ل التط��وعي أن ی��ولي الجان��ب الترب��وي حظ��ھ م��ن  
  .االھتمام

  :فمن أبرز نقاط أھمیة العمل التطوعي التربویة 
  .)١(لمتمیزة وإظھار مواھبھم، وتشجیع بناء قدراتھماكتشاف أصحاب المواھب ا - ١

الت�ي تبن�ي شخص�یة الش�اب التربوی�ة وتجعل�ھ       ، االھتمام بالرحالت الترفیھیة التطوعیة - ٢
  .عضوًا صالحًا في المجتمع

أو ، والمدرس�ة م�ن خ�الل أعم�ال تطوعی�ة یق�وم بھ�ا ش�باب الح�ي         ، تفعیل دور المسجد - ٣
  .وتعمق فیھم روح تربیة العمل الحمیدة، يالمدرسة بحیث تنعكس على سلوكھم التربو

ھذه ھي أبرز نقاط أھمیة العمل التطوعي سعیت إلى ترتیبھا على شكل قطاعات 
  .وكذلك لتخدم حسن ترتیب البحث وتبویبھ، مختلفة  لیسھل على القارئ استیعابھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .٥ص .سابق مرجع .المرواني نایف .د  انظر  )١(
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  نتائج البحث
، ت الشریعة اإلسالمیة علیھحیث حث، أن العمل التطوعي في اإلسالم لھ قیمة دینیة -١

 .وبینت مدى األجر المترتب على ھذا العمل التطوعي

وال في جھة واحدة بل ، أن العمل التطوعي في اإلسالم لیس محصورًا في قالب واحد -٢
مما یجعل المجتمع المسلم مستفیدًا من العمل ، ھو شامل لجمیع مناحي الحیاة

 .التطوعي في جمیع تلك المناحي الحیاتیة

، واالقتصادي، منھا الدیني، ن للعمل التطوعي في المجتمع المسلم مجاالت متعددةأ -٣
، والتربوي، واألمني، والعسكري، والسیاسي، والفكري، والنفسي، واالجتماعي

 .وھذا یعطي دورًا أعظم لتأثیر العمل التطوعي في واقع المجتمع المسلم

وبین ما حثت ، سالمیة الیومأبرز ھذا البحث عمق الفجوة بین واقع المجتمعات اإل -٤
والتي ال ، علیھ الشریعة اإلسالمیة من أعمال تطوعیة في جمیع مجاالت الحیاة

وھذا الواقع الذي نعیشھ دلیل على ، نجدھا على أرض الواقع المعاش الیوم
مما یعطي ، والذي یعتبر عبادة في نظر اإلسالم، تھمیش العمل التطوعي

ومدى عدم االلتزام من ، ى ضعف الوازع الدینيانطباعًا مشاھدًا وواقعًا عل
التي حثت على التطوع بمجاالت متعددة لكنا  ، الشعوب المسلمة بتعالیم ھذا الدین

  .نجد معظمھا لیس لھ وجود في حیاة المسلمین الیوم

  التوصیات
  :یوصي الباحث من خالل نتائج البحث التي توصل إلیھا باآلتي

حتى یقبل على ، عي في ضمیر ووجدان الشباب المسلموجوب إحیاء قیمة العمل التطو -١
 .واندفاع رغبة في األجر من اهللا سبحانھ وتعالى، العمل التطوعي بحماس

وھذا ، یجب أن تكون قضیة التطوع قضیة مطروحة في وسائلنا اإلعالمیة كمسلمین  -٢
یحتم على وسائل اإلعالم والقائمین علیھا وجوب التركیز على نشر ثقافة 

 .وبیان عمقھا في الدین اإلسالمي، التطوع

على التعلیم الجامعي في المجتمعات اإلسالمیة أن یفرض تدریس ھذه المادة في  -٣
مادة إلزامیة على كل » العمل التطوعي« وأن تكون مادة ، برامجھ التعلیمیة

من خالل ، ویتم تطبیق ما تعلمھ على أرض الواقع، لیتعلم ثقافة التطوع، طالب
وھذا حلم أتمنى ، فیلزم بالعمل التطوعي فصًال دراسیًا كامًال، نيالعمل المیدا

 .فكم سیستفید المجتمع من ھذا التطوع، تحقیقھ من وزارة التعلیم العالي عندنا

حاولت ذكرھا كُصَوًى ُیسترشد ، ھذه أبرز النتائج والتوصیات المستفادة من ھذا البحث
رض الواقع لعل اهللا یكتب بھا بھا في سبل نشر ثقافة التطوع وتطبیقھا على أ

  .أجرًا
  .ھذا وصلى اهللا على نبینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
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