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 ودوره يف خدمة الفرد واجملتمعالعمل التطوعي خطبة بعنوان: 
 م 9201 يناير 4  - هـ4014 آلخرربيع ا 28 بتاريخ:

 عناصر الخطبة:
 منزلة العمل التطوعي واحلث عليه يف اإلسالمالعنصر األول: 

 العنصر الثاين: مناذج وصور مشرقة للعمل التطوعي
 دورها يف خدمة الفرد واجملتمعو  العنصر الثالث: جماالت العمل التطوعي

 المقدمة:                                                            أما بعد:     
 منزلة العمل التطوعي واحلث عليه يف اإلسالمالعنصر األول: 

 .للعمل التطوعي وفعل اخلري ومساعدة اآلخرين وأصحاب احلوائج منزلة كبرية يف اإلسالم عباد هللا:
 العمل التطوعي هو: تقدمي العون إىل شخص أو جمموعة أشخاص، حيتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي.و 

 ملنويُلَعلد  ةسلوا ا ص صلل  ل عليله وسللم أع لم ؛ السلماوية وييل  الدسلاتري اية ليةوالتطوع مسألة إنسانية حتدثت عنها كلل الرلرائ  
 ، وايحاديث النبوية الرريفة اليت َةغصبت يف ذلك.رميةاآلايت القرآنية الك وقد تضافرته، حتدث عن هذا اجلانب، وطّبقه يف حيات

 قَلِرً لا جاءت يف القرآن الكرمي دعوة كرمية إىل اخلري، ووةدت بتعبري غاية يف اجلماا، إذ يقوا ل تعاىل: }مصلن َذا الصلذ ي يُلِقلر ُا ا َّ فقد 
َ قَلِرً ا َحَسلًنا فَلُيَضلاع َفُه لَلُه َولَلُه َأِجلِر َكلر مِي{  [.245َعافًا َكث ريًَة{ ]البقرة: َحَسًنا فَلُيَضاع َفُه َلُه َأ ِ  ويقوا تعاىل: }َمن َذا الصذ ي يُلِقر ُا ا ص

ان وترري اآلايت إىل العطاء لآلخرين، وتقدمي اخلري هلم يف صوةته لإلنسان الذي أمامك، ويف حقيقته أنله ،، وملن كل [.11]احلديد: 
 يعطي ةبه الكرمي، فليتصوة كم تكون مكافأته؟!!!.

التعاون والتراةك يف اخللري واللف فقلاا تعاو:}َوتَلَعلاَونُوا َعلَل  الِلف ّ  َوالتلصِقلَوت َوََ تَلَعلاَونُوا و  العمل التطوعي عل  -عز وجل-كما حثنا ل 
{) املائلدة:  أي: لليعن بعضلكم بعضلا علل  اللف والتقلوت . وفائلدة التعلاون تيسلري ” عاشلوة: (؛ يقلوا الطلاهر بلن 2َعَل  اإِل ْثِ  َواِلُعِدَوان 

، حللي يصللبك ذلللك خلقللا للمللة .وقوللله: )َو تعللاونوا عللل  اإلْث والعللدوان(  كيللد صللا، ، وإاهللاة اَحتللاد والتناصللرالعمللل ، وتللوفري امل
كلم الضلد يقتضلي النهلي عنله ، فاَهتملام حلنهلي علن  لد ء، وإن كلان يتضلمن املضمون وتعاونوا عل  الف والتقوت ين ايملر للرلي

 ()التحرير والتنوير” بعضا عن الم قوم لكم حنوهم شنآن . واملقصود أنه جيب أن يصد بعضكمخبصوصه
وا ولقللد  للرب لنللا ةسللوا ل صللل  ل عليلله وسلللم أةوع ايمثلللة يف فعللل اخلللري وايعمللاا التطوعيللة قبللل البعثللة وبعللدها ؛ وحنللن نعلللم قلل 

ُ أَبَلًدا  السيدة خدجية فيه ملا نزا عليه الوحي وجاء يرجل  فلداد :  ُِْز يلَك ا ص مَ  ؛َكلالص َوا ص  َملا  لُل اللرصح  لُل اِلَكللص  ؛إ نصلَك لََتص  لُب  ؛َوحَتِم  َوَتِكس 
 .  . ) متفق عليه (َوتُع نُي َعَل  نَلَوائ ب  احلَِقّ   ؛َوتَلِقر ي الضصِي َ  ؛اِلَمِعُدومَ 

علللل  أعملللاا اللللف واخللللري والعلللون واملسلللاعدة؛ حلللي أصلللبك حلللق أحلللدهم ملكلللاً أصلللحابه  –صلللل  ل عليللله وسللللم  -ةىب الرسلللوا  وقلللد
ُ َعَلِيله  َوَسللصَم إ ِذ َجلاَء َةُجللِل َعلَل ” َعلِن َأي  َسلع يدا اخِلُلِدة يّ  قَللاَا:للجميل ؛ ف ّ  َصللص  ا ص َنَملا حَنِلُن يف  َسلَفرا َملَ  النصللَ  لَلةا لَلُه قَلاَا: َفَجَعللَل  بَليلِ ةَاح 

ُ َعَلِيه  َوَسلصَم: َمِن َكاَن َمَعُه َفِضُل اَ  . فَلَقاَا َةُسوُا ا ص  َصلص  ا ص َاًَ ِهرا فَلِليَلُعِد ب ه  َعَل  َملِن ََ َاِهلَر لَلُه؛ َوَملِن َكلاَن لَلُه َيِصر ُف َبَصرَُ  ميَ يًنا َوِش 
لللِن  َادا فَلِليَلعُلللِد ب للله   ََحلللدا م  َفِضللِل م  لللِن َأِصلللَناف  اِلَملللاا  َملللا ذََكلللَر َحللليص ةَأَيِلنَلللا أَنصلللُه ََ َحلللقص ي  . َعلَللل  َملللِن ََ  َاَد لَلللُه. قَلللاَا: فَلللذََكَر م  ” نصلللا يف  َفِضللللا

لَن النصلا   َعَلِيله  َصلَدَقِة ُكللص يلَلِوما َتِطلُلُ  ُكلل  ُسلالَ   َعِن َأي ُهريرة َة  ي لُ َعِنُه قاَا: قاَا ةسوُا ل  َصلص  لُ َعَلِيله  َوَسللصَم:و ؛ )مسلم( َم  م 
َهلا، أَِو تَلِرفَل ُ  ُلُه َعَليلِ َهلا َمَتاَعلُه َصلَدَقِة ، َواِلَكل َملُة الطصيّ بَلُة َصلَدَقةِ  ف يه  الرصِمُس؛ تَلِعد ُا َبنِيَ اثِلَننِي  َصَدَقِة، َوتُع نُي الرصُجَل يف  َدابصت ه  فَلَتِحم  ، لَلُه َعَليلِ

يَها إ ىَل الصصالَة  َصَدَقِة، َوَتُ يُط اَيَذت َعن  الطصر يق  َصَدَقةِ   . (متفق عليه  .)َوب ُكلّ  ُخِطَوةا ََتِر 
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لَي ا صُ  َعِبلد  ما أيل أن يسع  اإلنسان يف قضاء حوائج املسلمني وتفريج كروهبم وتقدمي يد العون هلم؛ فعلن  عباد هللا:  ا ص  بِلَن ُعَملَر َة  
ُهَمللا ُ َعَلِيلله  َوَسلللصَم قَللااَ ؛ َعنلِ ُ يف   ؛اِلُمِسللل ُم َأُخللو اِلُمِسللل م  ََ َيِ ل ُمللُه َوََ ُيِسللل ُمهُ  : أَنص َةُسللوَا ا ص  َصلللص  ا ص يلله  َكللاَن ا ص َوَمللِن َكللاَن يف  َحاَجللة  َأخ 
ُ عَ  ؛َحاَجت ه   ُ يلَلِوَم اِلق َياَملة     ؛ِنُه ُكِربًَة م ِن ُكُرَلت  يَلِوم  اِلق َياَملة  َوَمِن فَلرصَج َعِن ُمِسل ما ُكِربًَة فَلرصَج ا ص َُ  ا ص ََ َََ ُمِسلل ًما َسل  . (متفق عليله .)َوَملِن َسل

ُ َعَلِيه  َوَسلصمَ : َعِن َأي  ُهَريِلرََة قَااَ و  لِن ُكلَرب  يلَلِوم  َمِن نَلفصَس َعِن ُمِدم نا ُكِربًَة م ِن   :قَاَا َةُسوُا ا ص  َصلص  ا ص ُ َعِنلُه ُكِربَلًة م  نِلَيا نَلفصلَس ا ص ُكَرب  اللد 
لرَة   ؛اِلق َياَملة   نِلَيا َواآِلخ  ُ َعَلِيله  يف  اللد  لرا َيسصلَر ا ص لرَة   ؛َوَملِن َيسصلَر َعلَل  ُمِعس  نِلَيا َواآِلخ  ُ يف  اللد  َُ  ا ص ََ َََ ُمِسلل ًما َسل ُ يف  َعلِون   ؛َوَملِن َسل  اِلَعِبلد  َمللا َوا ص

يه   فيه فضل قضاء حوائج املسلمني ونفعهم مبا تيسر من علم أو ملاا أو معاونلة  اإلمام النووي:   يقوا )مسلم(.َكاَن اِلَعِبُد يف  َعِون  َأخ 
 . (النووي شرح )  ، وفضل إن اة املعسر. ذلك، وفضل السَ عل  املسلمنيأو إشاةة مبصلحة أو نصيحة وغري

َعلن  فهلذا احللديث الع ليم اللذي يرغلب يف قضلاء احلاجلة ومسلاعدة اآلخلرين وينرلط املسللم لفعلل اخللري،  - أيضاً  -ائلومن هذ  الفض
ُ َعَلِيه  َوَسللصَم ، فَلَقلاَا: اَي َةُسلوَا ا ص  ، َأي  النصل ّ  َصلص  ا ص َوَأي  اَيِعَملاا  َأَحلب  إ ىَل ا ص ؟  ا   َأَحلب  إ ىَل ا ص ؟اِبن  ُعَمَر أَنص َةُجال َجاَء إ ىَل النصَ 

ُ َعَلِيه  َوَسلصَم: لُل   فَلَقاَا َةُسوُا ا ص  َصلص  ا ص ُه َعلَل  َأَحب  النصا   إ ىَل ا ص  تَلَعاىَل أَنِلَفُعُهلِم ل لنصلا   ، َوَأَحلب  اَيِعَملاا  إ ىَل ا ص  تَلَعلاىَل ُسلُروِة تُِدخ 
َ  يف  َحاَجلةا ُمِسل ما ، أَِو  لَي َملَ  َأ لي َعِنلُه َديِلنًلا ، أَِو َتطِلُرُد َعِنلُه ُجوًعلا ، َوَيِن أَِمر  ُ  َعِنلُه ُكِربَلًة ، أَِو تَلِقض  لِن أَِن أَِعَتك لَ   َتَكر  َأَحلب  إ َوص م 

َََ ا صُ  َد اِلَمد ينَلة  َشلِهرًا ، َوَملَن َكل ص َغَضلَبُه َسل د  يَلِعِن  َمِسلج  ُ يف  َهَذا اِلَمِسج  لَيُه أَِمَضلاُ  َمللَ ا ص  َعِوَةتَلُه ، َوَملِن َك َلَم َغِي َلُه َولَلِو َشلاَء أَِن مُيِض 
ُ َقدَ  يلله  يف  َحاَجللةا َحلليص يَلتَلَهيصللأَ لَللُه أَثِلبَللَت ا ص   ابللن أي الللدنيا يف  ةوا)   .َمللُه يلَللِوَم تَلللُزوُا ايَقِللَدام  قَلِلبَللُه َةَجللاًء يلَللِوَم اِلق َياَمللة  ، َوَمللِن َمَرلل  َمللَ  َأخ 

 . (بسند حسن ئج، والطفاين وغريمهاكتاب: قضاء احلوا
ُ َعَلِيه  َوَسلصَم:و  ،  َعِن َأي  أَُماَمَة، قَاَا: قَاَا َةُسوُا ا ص  َصلص  ا ص لرّ  ُتِطف لُض َغَضلَب اللرصبّ   َصَنائ ُ  اِلَمِعُروف  تَق ي َمَصلاة َع الس لوء ، َوَصلَدَقُة السّ 

م  َتز يُد يف  اِلُعُمر  َلُة اَوص    . (حسنبسند ةوا  الطفاين ) .   لرصح 
 واملصرع: هو مكان املوت، فيقي ل من حيسن إىل النا  بقضاء حوائجهم من املوت يف مكان سيء أو هيئة سيئة أو ميتة سيئة.

كلالفرد الواحلد وكاجلسلد الواحلد؛ تسلعد ايعضلاء كلهلا   فهذ  النصوص القرآنية والنبوية جتعل النا  ييعاً يرعرون بلروح اجلماعلة؛ فهلم
ُ َعَلِيللله  َوَسللللصَم  لللريا قَلللاَا: قَلللاَا َةُسلللوُا ا ص  َصللللص  ا ص ِم َوتَللللرَا ُ ه ِم :”بسلللعادته وحتلللزن حلزنللله، فَعلللِن النل ِعَملللان  بِلللن  َبر  ن نَي يف  تَللللَوادّ ه  َمثَلللُل اِلُملللِدم 

ِم َمَثُل اجلََِسد  إ   لسصَهر  َواحِلُمص َوتَلَعاطُف ه  ِنُه ُعِضِو َتَداَع  َلُه َسائ ُر اجلََِسد  ل   . مسلم(”)َذا اِشَتَك  م 
يقلوا احلسلن البصلري وقضاء احللوائج؛ وتقلدمي يلد العلون واملسلاعدة لآلخلرين؛ لذلك كثرت أقواا السل  حوا احلث عل  فعل اخلري  

 . ي ألل  ةكعلة، وين أقضلي حاجلة يَ أحلب إوص ملن أن أعتكل  شلهرينين أقضي حاجلة يَ أحلب إوص ملن أن أصلل  ة ه ل: 
 التوبللة مللن الللذنب.؛ و قضللاء الللدين؛ و تللزويج البكللر؛ و جتهيللز امليللتو  ؛ العجلللة مللن الرلليطان  إَ يف طللس : إطعللام الضللي وقللد قيللل: 

ملا شلاء ل أحلب إوص ملن حجلة، َوَلطَبَلِق وكان ابن عبا  ة ي ل عنهما يقوا: ين أعوا أهل بيت ملن املسللمني شلهراً أو يعلة أو 
إن صلدوة املسللمني تيللي اعملاا    :مالك بن دينلاة؛ ويقوا . بدةهم أهديه إىل أَ و يف ل أحب إوص من ديناة أنفقه يف سبيل ل

 ؟!! .الف وإن صدوة الفجاة تيلي اعماا الفجوة ، ول تعاىل يرت مهومكم فان روا ما مهومكم ة كم ل
هبللذ  املنزلللة الع يمللة، بللل وحللي مسللاعدة احليللوا ت، ولنقللرأ هللذا  وفعللل اخلللري تطوعللا فمللا أع للم هللذا الللدين الللذي جعللل مسللاعدة النللا 

احلللديث الع لليم لللنعلم فضللل ديللن اإلسللالم وأن فيلله صللالح الللدنيا واآلخللرة وأن البرللرية أ يصللبها الرللقاء إَ بعللد أن تركللت ايخللذ هبللذا 
ُ َعِنللُه قَللااَ ففللي صللحيحي البخللاةي ومسلللم:  الللدين الع لليم، للَي ا ص ُ َعَلِيلله  َوَسلللصَم : َعللِن َأي  ُهَريِلللرََة َة   َنَمللا َكِلللِب :  قَللاَا النصللَ   َصلللص  ا ص بَليلِ

 والبيلي: هلي امللرأة الزانيلة. . فَلُيف لَر هَلَلا ب له  ؛ نَلَزَعِت ُموقَلَها َفَسلَقِتُه فلَ  ؛ إ ِذ ةَأَِتُه بَي يٌّ م ِن بَلَيااَي َبِن  إ ِسرَائ يلَ ؛ يُط يُ  ب رَك يصةا َكاَد يَلِقتُلُلُه اِلَعَطُش 
 !!وم  هذا، غفر ل هلا هبذ  املساعدة هلذا احليوان، فكي  مبساعدة الصاحلني إلخواهنم وأخواهتم؟ َ شك أن ثوابه أع م.
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 العنصر الثاين: مناذج وصور مشرقة للعمل التطوعي
َاحم والتكافللل تعللالو  عبــاد هللا: ا معنللا يف هللذا العنصللر لنتعللايش ملل  هللذ  الصللوة املرللرقة للعمللاا التطوعيللة ودوةهللا يف نرللر التعللاون واللل

 اَجتماعي بني أفراد اجملتم  ومن هذ  الصوة:
للقللاا تعللاىل:}  :القــر ب ببنــاس ال ــد يتطــوذ ذ - َُُِجللوَج َوَمللِأُجوَج ُمِفس  ََِْعللُل لَللَك َخِرًجللا قَللاُلوا اَي َذا اِلَقللِرَننِي  إ نص  ُدوَن يف  اِيَِةا  فَلَهللِل 

ا  لنَلُهِم َسلد  نَلنَلا َوبَليلِ لنَلُهِم َةِدًملا * َعَل  أَِن جَتَِعلَل بَليلِ لَنُكِم َوبَليلِ آتُلوين   ُبلَلَر احِلَد يلد  َحليص إ َذا  *قَلاَا َملا َمكصلِنّ  ف يله  َةيّ  َخلرِيِ فَلَأع يُنوين  ب ُقلوصةا َأِجَعلِل بَليلِ
 {َفَمللا اِسللطَاُعوا أَِن َيِ َهللُروُ  َوَمللا اِسللَتطَاُعوا لَللُه نَلِقبًللا  *نِيَ الصصللَدَفنِي  قَللاَا انِلُفُخللوا َحلليص إ َذا َجَعلَللُه َ ةًا قَللاَا آتُللوين  أُفِللر ِر َعَلِيلله  ق طِللرًا َسللاَوت بَلل

وهلم أكثلر أهللل  ؛هلل شللر وفسلاديلأجوج ، وملأجوج مللن ذةيلة آدم ، وخللق ملن خلللق ل تعلاو ، ولكلنهم أف؛ (97 – 94: الكهل  )
جاء وعلد ل جعلل هلذا السلد اللذي  فإذا ؛علي اخللق بسد ذي القرنني واإلفساد،  ايةايف  اإلفسادوقد حاا ل بينهم وبني  ؛الناة

ن فسللادا فيهللرب النللا  مللنهم ، وتكللون هنللايتهم ا ايةاعجللزوا عللن نقبلله ، والصللعود عليلله دكللا فيخرجللون مللن كللل حللدب ويعيثللون يف 
 .فيستجيب ل تعاو هلم ومييتهم ييعا  للركوتل تعاو  ىلإجيأة النا  

 ايةا.اهلناء والعيش علي  أسبابمن  اً لذا كان بناء السد نعمة ع مي للبررية وسبب
ََِْعُل َلَك َخِرًجا} والراهد  .  اً جيعلل بيلنهم وبينله سلد حلي إاي جيمعوا لله ملن بيلنهم ملاا يعطونله  أن أةادوا –أجرا ع يما  أي { فَلَهِل 

عطانيه ل ملن املللك والتمكلني خلري و أما  :أي{ َما َمكصِنّ  ف يه  َةيّ  َخرِيِ }  – التطوعي وقصد فعل اخلري بعفة –فقاا هلم ذو القرنني 
هم ةدمللا ، ْث قللاا هلللم أجعللل بيللنكم وبيللن –بعملكللم ، وتَت البنللاء  –مللن املللاا الللذي جتمعونلله و ، ولكللن أعينللوين وسللاعدوين بقللوة 

؛ ْث جلاء للنحلا  فأذابله يف النلاة فصلبه علل  احلديلد فجعلله سلداً منيعلاً؛ والزبر يل   بلرة وهلي القطعلة ملن احلديلد –آتوين  بر احلديد 
قلدةوا علل  نقبله ملن أسلفله. ومللا  ما قدةوا عل  أن يصعدوا فوق هلذا السلد َو { أي: َفَما اِسطَاُعوا أَِن َيِ َهُروُ  َوَما اِسَتطَاُعوا َلُه نَلِقًبا}

وهذا دليلل علل  أهنلم كان ال هوة عليه أسهل من نقبه قابل كال مبا يناسبه فقاا: } َفَما اِسطَاُعوا أَِن َيِ َهُروُ  َوَما اِسَتطَاُعوا َلُه نَلِقًبا { 
 )ان ر تفسري ابن كثري بتصرف(أ يقدةوا عل  نقبه، َو عل  شيء منه.

لِن ُدوهن  لُم اِملرَأََتنِي  تَللُذوَدا} :قللاا تعلاو :ل ـالمموسـي عليـه اتطـوذ  - لَن النصلا   َيِسللُقوَن َوَوَجلَد م  لا َوَةَد َملاَء َملِدَيَن َوَجللَد َعَلِيله  أُمصلًة م  ن  َوَلمص
لِن َفَسلَق  هلَُ  *قَاَا َما َخِطُبُكَما قَالََتا ََ َنِسق ي َحيص ُيِصد َة الرّ َعاُء َوأَبُلوَ  َشلِيِ  َكب لرِي  َملا ُْثص تَللَوىلص إ ىَل ال ّ للّ  فَلَقلاَا َةبّ  إ يّن  ل َملا أَنِلزَلِلَت إ َوص م 

 . (24؛  23{)القصص: َخرِيا َفق رِي 
حتبسلان أغنامهملا علن  املرأتنيملن النلا  يسلقون مواشليهم ، ووجلد ملن دوهنلم  اً كبلري   اموسي عليه السالم ماء مدين وجد عددملا وصل 

ينصللرف  أي {قَالَتَللا ََ َنِسللق ي َحلليص ُيِصللد َة الرّ َعللاُء َوأَبُللوَ  َشللِيِ  َكب للريِ } ؟ماشللأنكما { َمللا َخِطُبُكَمللا}   ، فسللأهلما يفللرر النللا حللياملللاء 
فلمللا  لل  موسللي  ؛ ُيت ويسللقي  أنشللي  كبللري عللاو السللن َ يقللدة  وأبللو  ؛والسللبب هللو  العجللز عللن السللقي معهللم ؛النللا  عللن املللاء

َةبّ  إ يّن  } وجلللس و دي ةبلله قللائال  إليللهانصللرف  أي ال للل ، إىلكالمهمللا ة همللا وسللقي هلمللا أغنامهمللا ، وملللا فللرر مللن السللقي تللوو 
للِن َخللرِيا َفق للريِ  عللام إَ قللاا ابللن عبللا : سللاة موسلل  مللن مصللر إىل مللدين، للليس للله طإليلله؛ حمتللاج  أ  نللتخللري ك أي { ل َمللا أَنِلزَلِللَت إ َوص م 

وجلللس يف ال للل وهللو صللفوة ل مللن خلقلله، وإن بطنلله  ؛ا وصللل َمللِدَين حللي سللقطت نعللل قدمللهالبقللل ووةق الرللجر، وكللان حافيًللا فملل
َت ملن داخلل جوفلله وإنله ةتلاج إىل شلق َتلرة إ  أهللل  :موسلي الطعلام قلاا إوم دّ  وملللا قُل ؛َصلق ب هلر  ملن اجللوع، وإن خضللرة البقلل لل

إبجلللاةة  حلللالَ اوأكلللل طعامللل الرجلللل الصلللا،تلللزوج ابنلللة  —فكلللان عملللله التطلللوعي لب خلللري ؛ ذهبلللا  ايةا لءمبلللبيلللت َ نبللل  ديننلللا 
 . .)ان ر: تفسري ابن كثري(شريفة
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َ  : تطوذ أبوبكر الصديق رضي هللا عنه - لَه النل َص سلَلكها ومَرل  فيهلا، فحينملا وجص  –الذي ما َوَجد طريقاً عل م أنص فيها خريًا وأجرًا إ
صللص   –اليوميصة، كان أبلو بكلرا الصلديق هلو اجمليلب، قلاا التطوعية إىل أصحاب ه بعَض ايسئلة  عن أفعاا  اخلري   –صلص  ل عليه وسلصم 

للنُكم اليللوَم صللائًما؟ ” : -ل عليلله وسلللصم  للنكم اليللوَم جنللا ًة؟” ، قللاا أبللو َبكللرا: أ ، قللاا: “َمللن أصللبَك م  بكللرا:  ، قللاا أبللو”فَمللن تَب لل  م 
، قاا أبلو بكلر: أَ ، فقلاا ”فَمن عاَد م نكم اليوَم مريًضا؟” ، قاا أبو بكر: أ ، قاا: “فَمن أَِطَعم منكم اليوَم م سكيًنا؟ ” أ ، قاا: 
َص دَخل اجلَنصَة ” : -صلص  ل عليه وسلصم  –ةسوُا ل   . أخرجه مسلم(.”) ما اِجتَمِعَن يف امرئا إ

، يقلوا عملر: تطوعلاً ر ة ي ل عنه له السبق؛ عندما طلب ةسوا ل صل  ل عليه وسلم من صحابته أن يتصلدقوا كما كان أبو بك
يهللك  ووافق ذلك عندي ماَ فقلت : اليوم أسبق أل بكر ، فجئته بنص  ملاو ، فقلاا ةسلوا ل صلل  ل عليله وسللم: ملا أبقيلت

هللم ل : أبقيلت ، فقلاا النلَ صلل  ل عليله وسللم: اي أل بكلر ملا أبقيلت يهللك؟ فقلاا  : مثله ، وأت  أبلو بكلر بكلل ملا عنلد؟ قلت
َمذيو  أبوداود واحلاكم). ” : َ أسبقه إىل شيء أبدا وةسوله ، عندئذ قاا عمر  .(هذا حديث حسن صحيك :قااو  ال

اَجتملللاعي موقللل  عثملللان بلللن عفلللان يف وقلللت  ملللن أةوع ايمثللللة يف اإلنفلللاق التطلللوعي والتكافللللف: تطـــوذ عثمـــان رضـــي هللا عنـــه -
فقد حدث غالء يف  من أي بكر ة ي ل عنه وكلان عثملان ذو النلوةين ميللك قافللة جتاةيلة كامللة وأنفقهلا كلهلا لصلا، الفقلراء اجملاعة؛ 

عنكم. فلما كلان ملن اليلد فعن ابن عبا  قاا: قحط النا  يف  مان أي بكر، فقاا أبو بكر: َ َتسون حي يفرج ل ” واملعدمني ؛ 
جللاء البرللري إليلله قللاا: قللدمت لعثمللان أللل  ةاحلللة بللراً وطعامللاً، قللاا: فيللدا التجللاة عللل  عثمللان فقرعللوا عليلله البللاب فخللرج إللليهم وعليلله 

ا حللي ملالءة قللد خللال  بللني طرفيهملا عللل  عاتقلله فقللاا هلللم: ملا تريللدون؟ قللالوا: قللد بلينللا أنله قللد قللدم لللك أللل  ةاحللة بللراً وطعامللاً، بعنلل
نوسلل  بلله عللل  فقللراء املدينللة، فقللاا هلللم عثمللان: ادخلللوا. فللدخلوا فللإذا أللل  وقللر قللد صللب يف داة عثمللان، فقللاا هلللم: كللم ترحللوين عللل  
شللرائي مللن الرللام؟ قللالوا العرللرة اثللِن عرللر، قللاا: قللد  ادوين، قللالوا: العرللرة أةبعللة عرللر، قللاا: قللد  ادوين. قللالوا: العرللرة طسللة عرللر، 

، قللالوا: مللن  ادك وحنللن جتللاة املدينللة؟ قللاا:  ادين بكللل دةهللم عرللرة، عنللدكم  ايدة؟ قللالوا: َ!! قللاا: فأشللهدكم معرللر قللاا: قللد  ادوين
التجاة أهنا صدقة عل  فقلراء املدينلة قلاا عبلد ل بلن عبلا : فبلت ليلليت فلإذا أ  برسلوا ل صلل  ل عليله وسللم يف منلامي وهلو علل  

مللن نلوة؛ وبيللد  قضليب مللن نللوة؛ وعليله نعللالن شلراكهما مللن نلوة، فقلللت لله: اي أنللت وأمللي اي  بلرذون أشللهب يسلتعجل؛ وعليلله حللة
ةسوا ل لقد طاا شوقي إليك، فقاا صل  ل عليه وسللم: إين مبلادة ين عثملان تصلدق الل  ةاحللة، وإن ل تعلاىل قلد قبلهلا منله 

 .ة يف مناقب العررة للمحب الطفي(رايا النضر ال”) و وجه هبا عروسا يف اجلنة، وأ  ذاهب إىل عر  عثمان.
َاحم والتكافلل؛   فعثمان ة ي ل سنحت له الفرص يف اَحتكاة واَستيالا وحاجة النا ؛ وم  ذلك آثر ما عنلد ل علز وجلل والل

 فأين التجاة واةتكرون من هذ  القيم النبيلة ؟!! وفعل اخلري التطوعي؛
َاحم والتكافللللل  -ة للللي ل عنلللله-النللللوةين عثمللللان  مللللا  لنللللا ملللل  ذي أيهــــا او ــــلمون: والعمللللل الللللذي يسللللع  إىل اجلنللللة عللللن طريللللق اللللل

َاها عثملان بلن ” ؛ التطوعي َي بئلر ةوملة يوسل  هبلا علل  املسللمني ولله اجلنلة ؟ قلاا: فاشل فإن النَ صل  ل عليله وسللم قلاا ملن يرل
م وسللبلها للمسلللمني؛ وكللان اليهللودي يبيلل  ماءهللا . ويف احلللديث أن عفللان ة للي ل عنلله مللن يهللودي امللر النللَ صللل  ل عليلله وسللل

َت منلله نصللفها لثللِن عرللر ألفللا ؛ ْث قللاا لليهللودي اخللَ إمللا أن  خللذها يومللا وآخللذها يومللا وإمللا أن تنصللب  عثمللان ة للي ل عنلله اشلل
م عثمان لليلومني ؛ فقلاا اليهلودي: أفسلدت لك عليها دلوا وأنصب عليها دلوا ؛ فاختاة يوما ويوما ؛ فكان النا  يستقون منها يف يو 

َا  بثمانية آَف   . اد املعاد َبن القيم (” ) عليص بئري فاشَ لقيها ؛ فاش
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ختيلوا اي عباد ل أنه َ يوجد بئر َو ماء للمسلمني غري هذ  ؛ وكان عثمان ة لي ل عنله قلادةا علل  احتكاةهلا وحلد ؛ ولكنله مثلاِا  
َاحم والتعاون  وختيللوا للو أن هلذ  البئلر يف أيلدي أحلد وفعل اخلري التطوعي إلنقاذ البالد والعباد من اةن الليت حللت هبلم؛ والتكافل؛ لل

 اةتكرين اجلرعني وحد  يف هذا الزمان؛ ماذا كان يفعل لملسلمني ؟!!
حليللة »ةوت أبللو نُعلليم يف عللاً؛ فقللد الللذي يسللع  خلدمللة العجللزة وايةامللل واملقعللدين تطو  تطــوذ عمــر بــب اضطــاع رضــي هللا عنــه: -

أن عمللر بللن اخلطللاب ة للي ل تعللاىل عنلله خللرج يف سللواد الليللل فللرآ  طلحللة، فللذهب عمللر فللدخل بيتللاً ْث دخللل آخللر، فلمللا « ايوليللاء
 أصللبك طلحللة ذهللب إىل ذلللك البيللت فللإذا بعجللو  عميللاء مقعللدة، فقللاا هلللا: مللا لا هللذا الرجللل ُتيللك؟ قالللت: أنلله يتعاهللدين منللذ كللذا

رج عِن ايذت، فقاا طلحة: ثكلتك أمك اي طلحة أعثرات عمر تتب ؟!  وكذا ُتيِن مبا يصلحِن، ْو
أختم هذا العنصر هبذا املوق  اجلميل النبيل للصديق خليفة ةسوا ل صل  ل عليه وسللم؛ واللذي  لرب أةوع ايمثللة يف فعلل اخللري 

لدّ يق ة لي ل عنله أصلبك غلاداًي إىل الس لوق، وكلان حيللب للحلي أغنلامهم  مللا اسلُتخل  أبلووايعماا التطوعيلة؛ فلروي أنله:    بكلر الصّ 
ين ملا دخ  . للت فيله(قبل اخلالفة، فلمصا بُويَ  قالت جاةية م ن احلي: اآلن َ حيلب لنلا. فقلاا: بلل  يحلبنصهلا لكلم، وإيّن  يةجلو أَص ييلريّ 

 . )التبصرة َبن اجلو ي(
 ودورها يف خدمة الفرد واجملتمع ت العمل التطوعيالعنصر الثالث: جماال

قد يقوا قائل: إن فضل العملل التطلوعي ع ليم وأجلر  كبلري وثوابله جزيلل ولكلن ملا هلي اجمللاَت اللي ميكلن ملن خالهللا  أحبيت يف هللا:
 أطرق أبواب العمل التطوعي؟!! أقوا: جماَت العمل التطوعي كثرية وعديدة:

 .ا، وإعداد الوعاظ، وطالب العلم الكرمي حف ا وأداء وتدبر  وتعليم القرآن ر الدعوة اإلسالمية،اجملاا الدعوي: كنر منها
اجملللاَت العلمية،كإنرللاء املكتبللات واملللداة  واملعاهللد، واجلامعللات، ومراكللز البحللوث ، والدةاسللات ، وةعايللة املوهللوبني ، وسللائر  ومنهللا

 او، ْث القيام عليها ودعمها.املدسسات العلمية اليت َ يكون هدفها الربك امل
كفاللة اييتلام ، والفقلراء، واةتلاجني ، و  اجملاَت املالية، اليت تتطلب دفل  امللاا وتقدميله بسلخاء ملن أجلل نفل  النلا  ومسلاعدهتم، ومها

 وايةامل، وأصحاب ايمراا.
 .واآلةاء الصائبة والنصائك القيمةسالمية ، اجملاَت الفكرية، من خالا و   اخلطط الرائدة النافعة للمجتم  وايمة اإل ومنها
 .اجملاَت الصحية،كإنراء املسترفيات ومراكز البحوث الصحية ومنها
َبوية،كالندوات، وةعاية ايسرة، والتوجيهات ايسرية، وةعاية النشء من اَحنرافات. ومنها   اجملاَت ال
بعللدة ليللات، وطباعللة الكتللب املفيللدة،  لقنللوات الفضللائية اهلادفللة، ودعمهللاء ااجملللاَت اإلعالمية،كنرللر اجملللالت النافعللة ، وإنرللا ومنهللا

َية،وكذلك الصفحات الي تنرر الفضائل عل  النت  .وال
د. اجملاَت اَجتماعية،كإنراء جلان اإلصالح اةلية، ومنها يقلوا ةسلوا ل  وإصالح ذات البني، وإعداد برامج أسرية ، وتربية ايَو

 .إصلالح ذات البلني  :قلاا .أَ أخفكم افضلل ملن دةجلة الصليام والصلالة والصلدقة؟ قلالوا: بلل  اي ةسلوا ل ه وسلم:  صل  ل علي
َمذي) ء..؟ .(وصححه  ةوا  أبو داود وال  !!فأين ترت نفسك ينب هَد
س والتسللابق يف شللي أنللواع العبللادات  جمللاا العبللادة : مللن خللالا التطللوع للنوافللل والسللنن والقللرلت، وايمللر واسلل  ومتللاح للتنللاف منهللا:و 

 كالصالة والصيام والصدقات وغريها.
 



  (6 ) 

َاحم والتعللاون؛ فللال يفوتنللا أن نللتكلم العمللل التطللوعي يف جمللاا  عبــاد هللا : إذا كنللا قللد تكلمنللا عللن العمللل التطللوعي وأثللر  يف التكافللل واللل
 العبادة وأثر  يف ْاة العبد وفو   يف اآلخرة . 

امته أنه شرع م  كل فريضة من الفرائض عمالً تطوعاً ليجف ما نقص من الفلرائض ملن خللل  –صل  ل عليه وسلم  –من ة ة النَ ف
أو تقصللري ؛ وبطبيعللة احلللاا فللإن الواحللد منللا تدفعلله اللروف احليللاة املعيرللية وايسللرية إىل اَنرللياا والتقصللري يف حللق ل تعللاىل؛ فكانللت 

وسللداً للخللل الللذي وقلل  مللن العبللد جتللا  هللذ  الفللرائض؛ وحينمللا نطللال  كتللب الفقلله ْللد صللالة  ئض جللفاً ايعمللاا التطوعيللة املقرونللة للفللرا
التطوع؛ وصيام التطوع؛ وإنفاق التطوع؛ وهكذا يف بقيلة العبلادات؛ الفريضلة ل التطلوع؛ فللو صلدق اإلنسلان يف أداء ييل  الفلرائض دون 

ُ َعَلِيله  دخلل اجل -وهلذا صلعب املنلاا -نقصان أو خللل أو تقصلري  نلة؛ فَعلِن طَِلَحلَة بِلن  ُعبَلِيلد  ا ص ؛ أَنص أَِعرَاب ي لا َجلاَء إ ىَل َةُسلوا  ا ص  َصللص  ا ص
لللِن الصصللاَلة ؟ فَلَقلللاَا:  ُ َعلَلليص م  ِين  َمللاَذا فَللللَرَا ا ص ًئا. فَلَقلللاَا: الصصللَلَوات  اخلَِ َوَسلللصَم َئئ لللَر الللرصِأ   فَلَقلللاَا: اَي َةُسللوَا ا ص  َأِخلللف  ِملللَس إ َص أَِن َتطصللوصَع َشللليلِ
ًئا. فَلَقللاَا: أَ  ؟ فَلَقللاَا: َشللِهَر َةَمَضللاَن إ َص أَِن َتطصللوصَع َشلليلِ للَيام  للِن الصّ  ُ َعلَلليص م  ِين  َمللا فَلللَرَا ا ص للِن الزصَكللاة . فَلَقللاَا: َأِخللف  ُ َعلَلليص م  َللا فَلللَرَا ا ص ِين  مب  ِخللف 

ًئا َوََ فََأِخَفَُ  َةُسواُ  ؛ قَلاَا: َوالصلذ ي َأِكَرَملَك ََ أََتطَلوصُع َشليلِ ِسلاَلم  ُ َعَلِيله  َوَسللصَم َشلرَائ َ  اإِل  ًئا؛ فَلَقلاَا   ا ص  َصلص  ا ص ُ َعلَليص َشليلِ أَنِلُقلُص م صلا فَللَرَا ا ص
ُ َعَلِيه  َوَسلصَم: أَفِلَلَك إ ِن َصَدَق أَ   ِو َدَخَل اجِلَنصَة إ ِن َصَدَق . )متفق عليه(َةُسوُا ا ص  َصلص  ا ص

َو شلك إن اإلنسللان دائللم التقصللري ؛ َ أقلوا يف تللرك العبللادة؛ بللل يف إتقانله للعبللادة؛ فقللد حيللافي علل  الفللرائض ولكللن َ يتقنهللا فيللنقص 
آلخلر َتاملاً، وهلذا ةاجل  إىل خرلية فلإن الدةجلة الليت حيصلل عليهلا كلل واحلد منلا ختتلل  علن ا –ملثالً  –بذلك أجر  ؛ فلو صلينا ال هر 
 الصصلالةَ  لَيصللّ يالعبلَد   إنص يصلوة ذللك فيقلوا:  لناقصة تكمل من التطوع، وةسولنا صل  ل عليه وسللمالعبد وتقوا  لربه، والنسبة املئوية ا

  ) أ د وأبوداود وصححه العراقي(.نصُفها ثُهاثل ةبُعها، طُسها، ُسدُسها،ُتسُعها، مثُنها، ُسبُعها،  ُعررُها، إَص  مِنها َلهُ  يُكُتبُ  ما
ملل   –اقتصللر عللل  النسللب اجملللزأة دون الكللل؛ فلللم يقللل: كلهللا. وهللذا دليللل عللل  أن العبللد  -صللل  ل عليلله وسلللم-وهنللا وقفللة: الرسللوا 

عللن  –صللل  ل عليلله وسلللم  –َ حيصللل عللل  الدةجللة الكليللة !! وبللذلك حيتللاج إىل التطللوع ؛ وهلللذا قللاا  –اجملاهللدة يف العبللادة والطاعللة 
 أَفِلَلَك إ ِن َصَدَق أَِو َدَخَل اجِلَنصَة إ ِن َصَدَق .  ايعراي السائل:

ُ َعِنلُه قَلاَا:  –وكلنا مقصرون  –العبد  رَ صص فإن قَ  لَي ا ص فلإن التطلوع جيلف ملا وقل  يف هلذ  الفلرائض ملن خللل أو تقصلري؛ فعلن َأي  ُهَريِللرََة َة  
ِعللُت َةُسللواَ  َللَك َوإ ِن َفَسللَدِت  -صللل  ل عليلله وسلللم  -ا ص    َ  ِْ يَلُقللوُا   إ نص أَوصَا َمللا حُيَاَسللُب ب لله  اِلَعِبللُد ب َصللاَلت ه  فَللإ ِن َصللَلَحِت فَلَقللِد أَفِللَللَك َوَأ

لنِ  َر، فَإ ِن انِلتَلَقَص م ِن َفر يَضت ه  َشلِيِء قَلاَا: اِن ُلُروا َهلِل ل َعِبلد ي م  لِن اِلَفر يَضلة  ُْثص َيُكلوُن َسلائ ُر  فَلَقِد َخاَب َوَخس  لُل ب له  َملا نَلَقلَص م  ؟ فَلُيَكمص َتطَلو عا
َمذي وحسنه(  . َعَمل ه  َعَل  حَنِو  َذل َك .) النسائي وال

أجللله؛ ينللدم فلمللا تتقللدم بلله السللن وحيللس بللدنو  –مللثالً  –وهنللا مفللاهيم جيللب أن تصللحك؛ فقللد يقصللر العبللد يف مرحلللة شللبابه يف الصللالة 
؛ ويقلوا: فلرا حا لر وفلرا ما لي ملا علل ص!! وهلذا فهلِم خلاطِض؛ ال هر مرتني والعصر مرتني وهكذا ؛ فيصل ما فاته من تقصري عل 

 فقد قاا العلماء: عليه أن يكثر من النوافل والتطوع ليجف ما نقص أو وق  من خلل يف الفرائض استناداً إىل ايحاديث سالفة الذكر !! 
َاحم بلني أفلراد اجملتمل ؛ كملا علليك أيها او ـلمون: م أن تكثلروا ملن ايعملاا التطوعيلة اَجتماعيلة الليت تلددي إىل التعلاط  والتعلاون والل

 تكثروا من ايعماا التطوعية يف جماا العبادات لتكون لكم ْاة يف اآلخرة وطريقاً إىل اجلنة؛ فتفو وا بسعادة العاجل واآلجل !!!
 اتيح لكل خري ؛ مغاليق لكل شر ؛؛؛  أل هللا أن جيعلنا مجيعاً مف
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