أ.د .حممد عجاج اخلطيب

العمل التطوعي يف اإلسالم

العمل التطوعي يف السالم
( أدلته – أصالته – خصائصه – آثاره )
الستاذ الدكتور حممد عجاج اخلطيب
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدان حممد إمام املرسلني ،وخامت النبيني ،املبعوث
رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فقد حث اإلسالم على أعمال الرب ،وأبواب اخلري ،فلم يرتك للخري ابابا إال فتحه ،ومل يدع للشر
ثغرة إال سدها وحذر منها ،وألعمال التطوع يف اإلسالم أدلة واضحة ،وخصائص مميزة ،وأصالة
متبعة ،وآداب مجة ،رأيت أن أسهم ببياهنا يف مؤمتركم هذا ،حتت عنوان ( العمل التطوعي يف اإلسالم
) :أدلته ،أصالته ،خصائصه ،آاثره.
وبنيت موضوعي على متهيد ،وأحد عشر مبحثا ،وخامتة ،على النحو اآليت:
أوالا  -بني يدي املوضوع.
اثني ا – معىن التطوع :لغة .يف القرآن الكرمي .يف السنة .يف االصطالح.
اثلثا – ترغيب اإلسالم يف التطوع وعمل اخلري ،وفيه:
 )1احلث على البذل.
 )2اإلنفاق مما حيب.
 )3عموم وجوه اخلري.
 )4جزاء احملسنني يف الدنيا.
 )5جزاؤهم يف اآلخرة.
 )6اجلزاء من جنس العمل.
 )7تربية املسلم على التطوع يوميا.
 )8تنوع أعمال التطوع.
 )9ال بد من التطوع يف اخلري.
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 )10ما من تطوع إال وأيخذ بيد صاحبه إىل اجلنة.
 )11التحذير من الشح والضن بفعل اخلري.
رابعا – أنواع التطوع:
تطوع فردي.
تطوع مجاعي.
خامسا – مناذج من التطوع الفردي يف صدر اإلسالم.
سادسا – مناذج من التطوع اجلماعي يف صدر اإلسالم.
سابع ا – أصالة العمل التطوعي يف اإلسالم وصوره.
اثمن ا – مناذج من أعمال التطوع يف اإلمارات قبل النفط وبعده.
اتسعا – خصائص العمل التطوعي يف اإلسالم ( :وقد بلغت إحدى عشر خاصة ).
عاشرا – دور العمل التطوعي يف بناء اجملتمع ( :يتجلى يف مثانية عشر أثرا ).
أحد عشر – دور الشباب يف العمل التطوعي.
اخلامتة.
أخريا:
أرجو أن أكون قد وفقت إىل ما قصدت ،مع خالص شكري جلمعية بيت اخلري بديب؛ لقيامها
هبذه الدورة التدريبية ،جزى هللا القائمني عليها خري اجلزاء ،وللمسامهني فيها واملتعاونني معها مثل
هذا ،وجلمعية املعلمني يف رأس اخليمة خالص الشكر الستضافتها هذه الدورة ،وجلميع الزمالء أعضاء
اهليئة التعليمية أزكى التحيات ،وأصدق التمنيات بدوام العطاء ،واستمرار النجاح يف مهمتهم الرتبوية
التعليمية ،وحسن بناء األجيال الصاعدة بناء إميانيا وعلميا ،يعيد ألمتنا دورها الرائد ،وأجمادها
الفريدة ،شاكرا لإلخوة احلضور حسن إصغائهم ومشاركتهم.
واحلمد هلل رب العاملني
مساء يوم اجلمعة  7صفر  1423ه ـ  2002 -4 -19 /م
أ.د  .حممد عجاج اخلطيب
أوالا – بني يدي املوضوع :
إن أهم ما دعت إليه الرساالت السماوية من لدن آدم عليه السالم ،إىل رسالة حممد صلى هللا
عليه وسلم – التوحيد ومكارم األخالق ،وتوجت هذه الرساالت بكمال العبادة والتشريع يف خامتة
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ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْْتَ ْم ُ
الرساالت ،اليت رضيها هللا تعاىل لعباده بصريح قوله سبحانه  :الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِدينا ]املائدة.[ 3
ض ُ
ْ َ ََ
فقد كانت املقاصد األوىل من بعثة الرسول صلى هللا عليه وسلم:
نبذ الشرك وتوحيد هللا تعاىل.
تقومي السلوك على مكارم األخالق ،وهجر األخالق والعادات املذمومة واجتناهبا.
أداء العبادات ،وتطهري النفوس وتزكيتها.
إقامة أحكام هللا بني عباد هللا يف مجيع ميادين احلياة.
ِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوال ِهم ْن
ني إِ ْذ بَ َع َ
ويتلخص هذا كله يف قوله تعاىل  :لََق ْد َم َّن ه
اّللُ َعلَى ال ُْمؤمنِ َ
ِ
ِ
أَن ُف ِس ِهم ي ْت لُو َعلَي ِهم ِِ ِ
ض ٍ
الل
اب َوا ْْلِ ْك َمةَ َوإِن َكانُواْ ِمن قَ ْب ُل ل َِفي َ
آَيته َويُ َزهكي ِه ْم َويُ َعله ُم ُه ُم الْكتَ َ
ْ َ
ْ ْ َ
ُّمبِ ٍ
ني ]آل عمران .1 [ 164
هتدف مجيع هذه املقاصد إىل بناء الشخصية اإلسالمية القوية املتوازنة لبناء اجملتمع اإلسالمي
املتضامن ،الذي تربط بني أفراده األخوة يف العقيدة وما يرتتب عليها من تراحم وتعاطف وتناصر،
وحب وإيثار وتعاون وإخالص ،مصداقا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :مثل املؤمنني يف توادهم
وترامحهم  ،كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر ) .2
فال ينتهي األمر عند املسلم إبسقاط ما عليه من واجب أبدائه ،بل يتعداه إىل البذل والعطاء
واإليثار ماديا وأدبيا ،مما سنفصله فيما يلي:
اثنيا – معىن التطوع :
التطوع لغة :الطوع :نقيض الكره .طاعه يطوعه وطاوعه  . .وتطوع للشيء :حاوله ( .والتطوع؛
ما تربع به من ذات نفسه مما ال يلزمه فرضه ،كأهنم جعلوا التفعل امس ا).
األحكام الشرعية ،
تستقيم أمور احلياة

 ) 1يف تالوة القرآن الكرمي عبادة  ،ويف التزكية تطهري للنفوس  ،ويف تعلم الكتاب (القرآن الكرمي) الوقوف على
ومعرفة الواجبات واحلقوق  ،وما جيب فعله  ،وما جيب تركه ،وما يستحب  ،وما يكره  ،وما هو مباح  ،وهبذا
ابلتزام تطبيق ما أمر هللا تعاىل به  .و(احلكمة) فقد قال بعض أهل العلم  :إهنا مكارم األخالق بداللة عدة آيت
منها ( اآليت  ) 39-23من سورة اإلسراء ،و (  ) 19-12من سورة لقمان .وقال صلى هللا عليه وسلم  ( :إمنا بعثت ألمتم صاحل
األخالق )-أخرجه البخاري يف كتابه األدب املفرد ص  -104وقال تعاىل يف حق رسوله صلى هللا عليه وسلم  ( :وإنك لعلى خلق
عظيم ) سورة القلم اآلية  . 4وال شك أن العمل التطوعي من مكارم األخالق .
 )1أخرجه مسلم  ،وعند البخاري (ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم  ) ...املوسوعة الذهبية ( ، )5669وعند اإلمام أمحد (
وتواصلهم ) (. )19518
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( وصالة التطوع :النافلة ،وكل متنفل خ رري تربع ا :متطوع ) ،والتطوع؛ السعي يف أن يكون طائع ا
غري مكره ،يتضمن معىن ( أتى) .1
التطوع يف القرآن الكرمي مبين على الدالالت اللغوية ،فهو الزيدة على الواجب؛ كما يف قوله
الص َفا والْمروةَ ِمن َشعآئِ ِر هِ
ف
اح َعلَْي ِه أَن يَطََّّو َ
اّلل فَ َم ْن َح َّج الْبَ ْي َ
َ
ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَالَ ُجنَ َ
تعاىل{ :إِ َّن َّ َ َ ْ َ
ع َخ ْْيا فَِإ َّن ه ِ ِ
يم } البقرة. 158
ِبِِ َما َوَمن تَطََّو َ
اّللَ َشاك ٌر َعل ٌ
قيل يف هذا :زاد يف سعيه بينهما ،وقيل يطوف بينهما يف حجة تطوع أو عمرة تطوع.
واألرجح أن املقصد من هذا التذييل؛ اإلتيان حبكم كلي يف أفعال اخلريات كلها من فرائض
ونوافل ،أو نوافل فقط .2

وكما يف قوله عز من قائل يف آية الصيام} :و َعلَى الَّ ِذ ِ
ِ
ام ِم ْس ِك ٍ
ني فَ َمن
ين يُطي ُقونَهُ ف ْديَةٌ طَ َع ُ
َ
َ
ْي لَّ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن } ]البقرة.[ 184
تَطََّو َ
ْي لَّهُ َوأَن تَ ُ
صُ
ومواْ َخ ٌْ
ع َخ ْْيا فَ ُه َو َخ ٌْ
فاخلري؛ هو املتطوع به؛ فهو الزيدة ،فمن زاد على إطعام مسكني واحد فهو خري له.
وميكن أن يكون اإلطعام مع الصيـام ،كما ميكن أن يكون الزيدة يف إطعام املسكني .3
التطوع يف السنة ،ورد كثريا مبعىن التنفل ،والنافلة ،والقرابت والصدقات وحنوها  ...وهو الزيدة يف
العبادة على ما فرض عليه ،وواضح هذا فيما أخرجه اإلمام البخاري بسنده عن أيب هريرة رضي هللا
عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا قال :من عادى يل ولي ا فقد آذنته ابحلرب،
وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت
أحبه ،فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به  ) ...احلديث .4
التطوع يف االصطالح :هو التقرب إىل هللا عز وجل أبمر مشروع مما مل يفرض على املتقرب به.
كما ميكن أن يكون بعبارة أخرى:
 )2انظر القاموس احمليط واتج العروس من جواهر القاموس مادة ( طوع ) و تفسري التحرير والتنوير ج  2ص . 167
} )3فليس املقصود من (خريا ) خصوص السعي ؛ ألن خريا نكرة يف سياق الشرط ؛ فهي عامة  .وهلذا عطفت اجلملة ابلواو دون الفاء ؛
لئال يكون اخلري قاصرا على الطواف بني الصفا واملروة { تفسري التحرير والتنوير ج 2ص ، 14وانظر خمتصر تفسري
ابن كثري ج 1ص . 145وقوله( :فإن هللا شاكر عليم) أي يثيب على القليل ابلكثري  .عليم بقدر اجلزاء كما يف قوله( :ال يظلم مثقال
 )1انظر تفسري التحرير والتنوير ج 2ص. 168-167
 ) 2تتمة احلديث ( وبصره الذي يبصر به  ،ويده اليت يبطش هبا  ،ورجله اليت ميشي هبا  ،وإن سألين ألعطينه  ،ولئن استعاذين ألعيذنه )
صحيح البخاري  ،كتاب الرقاق  ،ابب . 61
4

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

العمل التطوعي يف اإلسالم

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

هو االلتزام أبمر مشروع مما مل يكن الزم ا على امللتزم .
اثلثا – ترغيب اإلسالم يف التطوع وعمل اخلري:
َّ
اّللَ يَ ْه ِدي َمن يَ َشاءُ َوَما
اه ْم َولَ ِك َّن ه
س َعلَْي َ
ك ُه َد ُ
احلث على البذل :قال عز من قائل{ :ل ْي َ
تُ ِنف ُقواْ ِمن َخ ٍْْي فَألن ُف ِس ُكم وما تُ ِنف ُقو َن إِالَّ ابتِغَاء وج ِه هِ
اّلل َوَما تُ ِنف ُقواْ ِم ْن َخ ٍْْي يُ َو َّ
ف إِل َْي ُك ْم َوأَنتُ ْم الَ
ْ َْ
ْ ََ
ْ
تُظْلَ ُمو َن } البقرة272
ِْب َح ََّّت تُ ِنف ُقواْ ِِمَّا ُُِتبُّو َن َوَما تُ ِنف ُقواْ ِمن َش ْي ٍء
اإلنفاق مما حيب :قال عز من قائل{ :لَن تَنَالُواْ الِ َّ
فَِإ َّن ه ِ ِ
يم } آل عمران.92
اّللَ بِه َعل ٌ

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :كان أبو طلحة أكثر األنصار يف املدينة ماالا من خنل،
وكان أحب أمواله إليه بريحاء ،وكانت مستقبلة املسجد ،وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخلها
ويشرب من ماء فيها طيب ،فلما نزلت هذه اآلية{ :لَن تَـنَالُواْ الْربَّ َح َّىت تُنف ُقواْ ممَّا ُحتبو َن َوَما تُنف ُقواْ
ر
اّللَ به َعل ٌيم }
من َش ْيء فَإ َّن ه
آل عمران.92
قام أبو طلحة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال :ي رسول هللا ،إن هللا تبارك وتعاىل
يقول{ :لَن تَـنَالُواْ الْربَّ َح َّىت تُنف ُقواْ ممَّا ُحتبو َن{ ،وإن أحب أموايل إيل؛ بريحاء ،وإهنا صدقة أرجو برها
وذُخرها عند هللا ،فضعها ي رسول هللا حيث أراك هللا .قال  :فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم":
بخ ذلك مال رابح  ،ذلك مال رابح " .1

عموم وجوه اخلري وكثرهتا :يقول هللا عز وجل:

يل هِ
اّلل يُ َو َّ
َوَما تُ ِنف ُقواْ ِمن َش ْي ٍء ِِف َسبِ ِ
ف إِل َْي ُك ْم

َوأَنتُ ْم الَ تُظْلَ ُمو َن ]األنفال.[60
كل ما ينفق يف مرضاة رب العاملني ،ويعم احلث على فعل
فسبيل هللا عز وجل عام يتناول اجلهاد و َّ

اخلريات ،مجيع ما يدل عليه لفظ الصاحلات  ،ويتناول مجيع املؤمنني كما يف قوله تعاىلَ :وَمن يَ ْع َم ْل
الص ِ
ك يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ َوالَ يُظْلَ ُمو َن نَِقْيا ]النساء
ِم َن َّ
ات ِمن ذَ َك ٍر أ َْو أُنثَى َو ُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأ ُْولَ ئِ َ
اْلَ َ

. 2 ً[124

 )1أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي  ،الرتغيب والرتهيب  . 17/2بريحاء  :اسم حديقة خنل أليب طلحة األنصاري
ابملدينة املنورة .
 )1النساء  ، 124 :والنقري  :املوضع املنخفض من نواة التمر  ،أي لن يظلموا شيئ ا مهما دق شأنه وصغر حجمه .
5

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

العمل التطوعي يف اإلسالم

ِ
وما أمشل قول هللا عز وجل وأعمه :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
َج َر َم ْن
يع أ ْ
الصاْلَات إِ ََّّن َال نُض ُ
َ َ َ
َح َس َن َع َمال ]الكهف.[30:
أْ
اّلل قَرضا حسنا وما تُ َق هِدموا ِألَن ُف ِس ُكم ِمن َخ ٍْْي ََِت ُدوهُ ِعن َد َِّ
اّلل ُه َو َخ ْْيا
وقولهَ :وأَقْ ِر ُ
هْ
ُ
ضوا ََّ ْ َ َ َ َ

َجرا ً]املزمل .[20
َوأَ ْعظَ َم أ ْ
جزاء احملسنني يف الدنيا:
وعد هللا عباده املؤمنني الذين يعملون الصاحلات خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ،قال عز من قائل:
ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ ِ
اّلل الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم و َع ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
ين
ات لَيَ ْستَ ْخل َفن ُ
َّهم ِِف ْاأل َْر ِ َ ْ
الص َ
َو َع َد َُّ َ َ
ف الَّذ َ
ْ َ
ِ
َّهم ِهمن بَ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنا يَ ْعبُ ُدونَِِن َال
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم هِكنَ َّن ََلُ ْم ِدينَ ُه ُم الَّ ِذي ْارتَ َ
ضى ََلُ ْم َولَيُ بَ هدلَن ُ
ك ُهم الْ َف ِ
ي ْش ِرُكو َن ِِب َش ْيئا ومن َك َفر ب ْع َد ذَلِ َ ِ
اس ُقو َن ]النور.[55
ََ َ َ
ُ
ك فَأ ُْولَئ َ ُ
جزاؤهم يف الدنيا استخالف يف األرض ،ومتكني أمرهم ،وعلو كلمتهم ،وضمان أمنهم
واستقرارهم ،بعد خوفهم وضعفهم.
ِ
ِ
ض َع ُفو َن ِِف األ َْر ِ
ض ََتَافُو َن أَن يَتَ َخطََّف ُك ُم
يل ُّم ْستَ ْ
كما يف قوله تعاىلَ :واذْ ُك ُرواْ إ ْذ أَنتُ ْم قَل ٌ
ص ِرهِ ورَزقَ ُكم ِمن الطَّيِب ِ
ات ل ََعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن ]األنفال.[26
ه َ هَ
آوا ُك ْم َوأَيَّ َد ُكم بِنَ ْ َ َ
َّاس فَ َ
الن ُ

جزاؤهم يف اآلخرة:

و َع ِملُوا َّ ِ
اْل ِ
َّهم ِهم َن ا ْْلَن َِّة
ات لَنُ بَ هِوئَن ُ
الص َ
َ
]العنكبوت.[58

ِ
آمنُوا
ين َ
ومن جزائهم يف اآلخرة قوله عز وجلَ :والَّذ َ
ِِ
غُرفا ََتْ ِري ِمن َُتْتِها ْاأل َْْنَار َخالِ ِد ِ
ني
َج ُر ال َْعامل َ
َ
ين ف َيها نِ ْع َم أ ْ
ُ
َ
َ
اجلزاء من جنس العمل:
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :من نفس عن مؤمن كربة

من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا
واآلخرة ،ومن سرت مسلم ا سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ،وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
. 1 ) ...

 )1أخرجه السبعة إال النسائي انظر صحيح مسلم حديث ( )4677ومسند اإلمام أمحد حديث (. )7118
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العمل التطوعي يف اإلسالم

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

ويف األثر [ صنائع املعروف تقي مصارع السوء ] .1
تربية املسلم على التطوع يوميا:
وجه الرسول صلى هللا عليه وسلم املسلمني إىل اخلري والبذل ،والعون الدائم واالهتمام أبمر
املسلمني ،مبا جيعل اجملتمع كالبنيان يشد بعضه بعض ا ،قال صلى هللا عليه وسلم ( :يف ابن آدم ستو َن
وثالث مائة سالمى ،أو عظم ،أو مفصل ،على كل واحد يف كل يوم صدقة ،كل كلمة طيبة صدقة،
ُ
وعون الرجل أخاه صدقة ،والشربة من املاء يسقيها صدقة ،وإماطة األذى عن الطريق صدقة ) .2
وأخرج اإلمام أمحد بسنده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :كل سالمى من الناس عليه
صدقة كل يوم تطلع الشمس ،قال :تعدل بني االثنني صدقة ،تعني الرجل على دابته حتمله عليها أو
ترفع له متاعه عليها صدقة ،وقال :الكلمة الطيبة صدقة ،وقال :كل خطوة ميشيها إىل الصالة صدقة،
ومتيط األذى عن الطريق صدقة ) .3
تنوع أعمال التطوع:
أخرج الرتمذي بسنده عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ( :تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة ،وأمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر صدقة ،وإرشادك
الرجل يف أرض الضالل لك صدقة ،وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة ،وإماطتك احلجر
والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة ،وإفراغُك من دلو َك يف دلو أخيك صدقة) .قال :ويف الباب
عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأيب هريرة .4
ال بد من التطوع يف اخلري:
عن أيب ذر رضي هللا عنه قال :قلت ( ي رسول هللا :ما تقول يف الصالة ؟ قال :متام العمل.
كت أفضل عمل يف نفسي أو خريه ؟ قال :ما هو ؟ قلت :الصوم .قال :خري
قلت ي رسول هللا :تر َ
ضل
وليس هناك .قلت ي رسول هللا :وأي الصدقة وذكر كلمة .قلت :فإن مل أقدر؟ قال :ب َف ْ
ك .قلت :فإن مل أفعل؟ قال :بشق مترةر .قلت :فإن مل أفعل؟ قال :بكلمة طيبة .قلت :فإن مل
طعام َ

 )2انظر الرتغيب والرتهيب . 32/2
 )3البخاري  .األدب املفرد املوسوعة الذهبية حديث ( ،)173242وصحيح البخاري من املوسوعة (. )2735
 )1املوسوعة الذهبية مسند أمحد حديث ( . )47542وأخرجه ابن حبان ( )7523وحنوه عند اإلمام مسلم (. )9361
 )2اجلامع الصحيح للرتمذي  ،املوسوعة الذهبية حديث (. )21814
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العمل التطوعي يف اإلسالم

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

أفعل؟ قال :دع الناس من الشر فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك .قلت :فإن مل أفعل ؟ قال :تريد
أن ال تدع فيك من اخلري شيئا !؟ ) .1
ما من تطوع إال وأيخذ بيد صاحبه إىل اجلنة :
ويف رواية عن أيب ذر أخرجها اإلمام البيهقي ،قال ( :سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ماذا ينجي العبد من النار ؟ قال :اإلميان ابهلل .قلت ي نيب هللا :مع اإلميان عمل؟ قال :أن ترضخ مما
خولك هللا ،وترضخ مما رزقك هللا .قلت ي نيب هللا :فإن كان فقريا ال جيد ما يرضخ؟ قال :أيمر
ابملعروف وينهى عن املنكر .قلت :إن كان ال يستطيع أن أيمر ابملعروف ،وال ينهى عن املنكر؟ قال:
فليعن األخرق .قلت ي رسول هللا :أرأيت إن كان ال حيسن أن يصنع؟ قال :فليعن مظلوم ا .قلت ي
نيب هللا :أرأيت إن كان ضعيف ا ال يستطيع أن يعني مظلوم ا؟ قال :ما تريد أن ترتك لصاحبك من خري
!!؟ ليمسك أذاه عن الناس .قلت ي رسول هللا :أرأيت إن فعل هذا يدخل اجلنة ؟ قال :ما من عبد
مؤمن يصيب خصلة من هذه اخلصال إال أخذت بيده حىت تدخله اجلنة ) .2
التحذير من الشح والبخل والضن بفعل اخلري:
حذر اإلسالم من الشح .والشح؛ البخل يف كل شيء،وإن كان البخل قد خيتص ابملال أحياانا.
ك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُحو َن ] اْلشر.[9:
قال تعاىلَ :وَمن يُ َ
وق ُش َّح نَ ْف ِس ِه فَأ ُْولَئِ َ
وقال تعاىل :والَ ََْيس َّ ِ
ضلِ ِه ُه َو َخ ْْيا ََّلُ ْم بَ ْل ُه َو َش ٌّر ََّلُ ْم
اّللُ ِمن فَ ْ
آَت ُه ُم ه
ين يَ ْب َخلُو َن ِِبَا َ
ََ
َب الَّذ َ
َ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ْي ]آل
ْي ُ
ض َو ه
اّللُ ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ٌ
اث َّ َ َ
َسيُطََّوقُو َن َما ََبلُواْ به يَ ْو َم الْقيَ َامة َو هّلل م َ
عمران.[180:
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبين ا اخلطر االجتماعي املرتتب على الشح ( :اتقوا الظلم
فإنه ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ،ومحلهم على أن سفكوا
دماءهم ،واستحلوا حمارمهم ) .3

رابعا – أنواع التطوع :
من املالحظ يف النصوص السابقة أن احلض على التطوع عام ،يتناول الفرد واجلماعة ،وأن بعض
األحاديث أكدت على التطوع اليومي ،وأنه ال بد من تطوع للفرد ،ولو برتك الشر على الناس ،فإن
 )3رواه البزار واللفظ له وابن حبان يف صحيحه واحلاكم  .انظر الرتغيب والرتهيب . 18/2
 )1الرتغيب والرتهيب ج 2ص. 19-18
 )2أخرجه اإلمام أمحد والبخاري يف األدب وأبو عوانة وعبد بن محيد عن جابر بن عبد هللا  ،مجع اجلوامع ج 1ص . 16
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العمل التطوعي يف اإلسالم

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

فيه خريا وصدقة على نفس التارك ،فإن مل يستطع فإنه مل يدع لنفسه من اخلري شيئ ا ،وعلى هذا نرى
أن التطوع نوعان:
النوع األول :فردي ،وهو كل ما يستطيع أن يقدمه املسلم من خري لغريه ،كما فصلته
األحاديث السابقة.
النوع الثاين :تطوع مجاعي ،يشارك أكثر من اثنني يف القيام بعمل يعود على املسلمني ابخلري،
وما أكثر أنواع اخلري.
وهذا النوع يندرج حتته ثالث حاالت:
احلالة األوىل :تطوع آين مؤقت؛ كإنقاذ غريق ،أو إطفاء حريق ،أو إغاثة ملهوف ،أو مساعدة
منكوب  ...وحنوه.
تطوع حمدد بزمن يقطعه املتطوعون على أنفسهم ،أو مرتبط إبجناز عمل حمدد ،فما حدد بزمن
كالتربع بتدريس مقرر يوزع بني عدد من املدرسني ،ينتهي عهدهم وتربعهم ابنتهاء ما التزموا به ،وما
تعلق إبجناز عمل كتجهيز خمترب ،أو ملعب ،أو رصف قطعة من رصيف ينتهي التربع ابنتهاء العمل
املتطوع له.
تطوع دائم بعمل معني :كتدريس يوم يف األسبوع مدة حياة مدرس ،أو صيانة أجهزة خمترب مدة
حياة املصلح ،أو مرابطة يومني يف الشهر على الثغور ،وكل هذا مشروع ومأجور ما دام العبد يبتغي
وجه هللا به.
خامسا –مناذج من العمل التطوعي الفردي يف صدر اإلسالم:
تطوع علي رضي هللا عنه يوم اهلجرة ابلنوم يف فراش الرسول صلى هللا عليه وسلم للتعمية على
املشركني ،ولرد الودائع اليت كانت عند الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل أصحاهبا.
تطوع عبد هللا بن أيب بكر بنقل أخبار قريش إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف غار ثور يف كل
مساء ،ومبيته عندهم ،وعودته ابكرا فيصبح مع قريش مبكة كبائت فيها .ويرعى على الرسول صلى
هللا عليه وسلم عامر بن فهرية موىل أيب بكر رضي هللا عنه وعلى صاحبه بقطيع غنم يعفي على آاثر
عبد هللا  ...حىت ال يفطن أحد من املشركني إىل آاثر عبد هللا وال موضع املهاجرين الكرميني .1 ...

 )1انظر السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ج 1ص. 484-482
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أ.د .حممد عجاج اخلطيب

تطوع زيد بن اثبت بتعلم اللغات الرومية والفارسية بعدما كلفه الرسول صلى هللا عليه وسلم بتعلم
الكتابة العربية.
تطوع سعد بن أيب وقاص حبراسة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املدينة ( .عن السيدة عائشة
رضي هللا عنها قالت :إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إىل جنبه،قالت :قلت
ما شأنك ي رسول هللا؟ قال :ليت رجالا صاحل ا من أصحايب حيرسين الليلة ،قالت :فبينا أان على ذلك
إذ مسعت صوت السالح .فقال :من هذا؟ فقال :أان سعد بن مالك .فقال :ما جاء بك؟ قال:
جئت ألحرسك ي رسول هللا  )..أخرجه الشيخان.1
ومثل هذا يقال يف تطوع أيب طلحة األنصاري حبديقة خنله للمسلمني.
تطوع نعيم بن مسعود األشجعي الغطفاين صديق قريش واليهود ،أيم غزوة اخلندق ،بعد أن
أسلم من غري أن يَعلَم قومه ،أن خيذل األعداء عن املسلمني ما استطاع إبذن الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،ففعل .فنجح يف حسن تدبريه والتفريق بني األحزاب  .2ومثل هذا البد فيه من إذن اإلمام؛
ألن األمر يتعلق أبمن الدولة ،وسالمة الرعية.
تطوع الرباء بن مالك يف حرب اليمامة أبن يرمى من أعلى حصن مسيلمة الكذاب بعد أن طال
حصار املسلمني له؛ لينزل خلفه .وفتحه ،ودخل املسلمون وقتلوا مسيلمة ،وانتصروا على املرتدين.
وهبذا ثبتوا أركان اخلالفة أيم أيب بكر رضي هللا عنه  .3إهنا مناذج كثرية وفريدة.
ومثل هذا يقال يف صاحب النقب إذ استعصى على املسلمني يف غزاة الروم حصن أيم الوليد بن
عبد امللك بن مروان ،فسهر أحد جنود املسلمني ليلة حىت أحدث نـَ ْقبا كبريا يف احلصن ،استطاع
املسلمون الدخول منه وفتح احلصن ،ومت االنتصار على األعداء .فسر قائد اجليش مسلمة بن عبد
امللك ،فخطب يف اجليش وشكر هللا تعاىل ومحده على نصره هلم على األعداء ،مث انشد من يعرف
صاحب النقب أن أيتيه .ويف املساء قدم عليه فارس ملثم فقال :أان أعرف صاحب النقب  ،فقال :
مسلمة من هو ؟ قال :يشرتط عليكم ثالثة ،قال :ما هي؛ أنفذها؟ قال :أال تسألوه عن امسه ،وال
عن قبيلته ،وأال أتمروا له بعطاء .قال :نعم .مث قال الفارس :أان صاحب النقب ،والسالم عليكم ورمحة
هللا ،ووىل.
 )2خمتصر تفسري ابن كثري ج 1ص. 534
 )3انظر السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ج 2ص.286-285
 )4حروب الردة يف البداية والنهاية .
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العمل التطوعي يف اإلسالم

فكـان مسلمـة بن عبد امللك يدعو عقب صالته [ :اللهم احشرين مع صاحب النقب ] .1
سادسا – مناذج من التطوع اجلماعي يف صدر اإلسالم:
بناء املسجد النبوي يف املدينة املنورة :كان موضع مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم لغالمني
يتيمني ابملدينة ،مها سهل وسهيل ابنا عمرو ،كاان يف حجر أسعد بن زرارة ،فساومهما الرسول صلى
هللا عليه وسلم فأبيا ،وقاال :بل هنبه هلل ولرسوله ،ولكن الرسول الكرمي أىب إال أن يكون ابلثمن .وأمر
الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلنخل فقطعت ،وابلقبور فنبشت ،وابخلرب فسويت ،وشرع املسلمون
يبنون والرسول صلى هللا عليه وسلم معهم حيمل الرتاب واللنب وهم يقولون:
فارحم األنصار واملهاجرة
اللهم إن األجر أجر اآلخرة
وكان علي رضي هللا عنه يقول:
يدأب فيها قائما وقاعدا
ال يستوي من يعمر املساجد
2
ومن يُرى عن الرتاب حائدا
حفر اخلندق :جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم لكل عشرة من املسلمني أربعني ذراع ا حيفروهنا
من اخلندق ،وكان صلى هللا عليه وسلم حيمل الرتاب من اخلندق ،حىت وارى عنه الرتاب جلدة بطنه،
وكان يقول:
فاغفر لألنصار واملهاجرة

اللهم إن العيش عيش اآلخرة
فيجيبه املسلمون:
على اجلهاد ما بقينا أبدا
حنن الذين ابيعوا حممدا
كما كان يقول:
وال تصـدقـنـا وال صلـيـنـا
اللهم لوال أنت ما اهتدينا
وثبـت األقـدام إن القـينـا
فأنزلن سكينـة علينـا
3
وإن أرادوا فـتـنـة أبـيـنـا
إن األوىل قد بغوا علينـا
واملتتبع ألخبار السرية النبوية وأحداثها يرى ألواانا من التطوع والبذل ابملال والدماء  ،1واملتتبع
ألخبار الفتوح بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم يرى العجب العجاب من التطوع الذي سجله
 )1النظم اإلسالمية لألستاذ الدكتور صبحي الصاحل .
 )1السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ج 2ص. 31-30
 )2السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ج 2ص. 278-177
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العمل التطوعي يف اإلسالم

التاريخ ،وحسبنا هنا ما كان من تطوع عكرمة بن أيب جهل يوم الريموك ومعه مائتا رجل من األشداء،
زعزعوا صفوف الرومان ،وخلخلوا مجوعهم،حىت تساقط أبطاهلم يف الريموك ،وكتب للمسلمني النصر،
ولعكرمة وصحبه الشهادة .2
ومن التطوع اجلماعي املرابطة على الثغور لرصد أعداء اإلسالم كما كان يفعل اإلمام األوزاعي
واإلمام عبد هللا بن املبارك .3
وإن مجيع حلقات العلم اليت كانت تعقد بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم زمن الصحابة
والتابعني ومن بعدهم ،ويتصدر فيها أكابر علماء األمة من الصحابة ومن بعدهم إمنا كانت عمالا
تطوعي ا.4
وإن فتح العلماء أبواب مكتباهتم اخلاصة لطالب العلم ،ووقف بعضهم كتبه لطلبة العلم بعد
وفاته ،أو وقف مكتبته؛ كما فعل احلافظ ابن حبان البسيت ( 354-هـ ) أيضا لون من ألوان
التطوع.
سابع ا – أصالة التطوع يف اإلسالم وصوره :
سبق أن بينا أن التطوع هو ( :االلتزام أبمر مشروع مما مل يكن الزما على من التزم به ).
وهبذا تدخل عدة أمور يف التطوع منها :
نذر التربر  :أي نذر الطاعة اخلالصة يف التطوع ،وقد أثىن هللا تعاىل على األبرار فقال :إِ َّن
ِ
اد َِّ
ْاألَبْ َر َار يَ ْش َربُو َن ِمن َكأ ٍ
وْنَا تَ ْف ِجْيا يُوفُو َن
اّلل يُ َف ِهج ُر َ
ب ِِبَا ِعبَ ُ
اج َها َكافُورا َع ْينا يَ ْش َر ُ
ْس َكا َن م َز ُ
ِ
ِ
ام َعلَى ُحبِه ِه ِم ْس ِكينا َويَتِيما َوأَ ِسْيا إِ ََّّنَا
ِِبلنَّ ْذ ِر َوََيَافُو َن يَ ْوما َكا َن َش ُّرهُ ُم ْستَطْيا َويُطْع ُمو َن الطَّ َع َ
نُط ِْعم ُكم لِوج ِه َِّ
اّلل َال نُ ِري ُد ِمن ُك ْم َج َزاء َوَال ُش ُكورا ]اإلنسان.[9-5:
ُ ْ َْ
الوصية :كانت الوصية قبل تشريع املرياث للوالدين واألقربني واجبة بكل املال بقوله تعاىل:
صيَّةُ لِلْوالِ َدي ِن واألقْربِني ِِبلْمعر ِ
ت إِن تَر َك َخ ْْيا الْو ِ
ِ
وف َح هقا
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
ب َعلَْي ُك ْم إِ َذا َح َ
ض َر أ َ
َ
ُكت َ
َ ْ َ َ َ َ ُْ
َ
ِ
ني ]البقرة.[180:
َعلَى ال ُْمتَّق َ

 )3انظر غزوة تبوك يف السرية النبوية يف ضوء القرآن والسنة ج 2ص 495وما بعدها .
 )1انظر فتوح الشام لبامشيل .
 )2انظر ترمجة عبد هللا بن املبارك اتريخ بغداد  ،وترمجة اإلمام األوزاعي سري أعالم النبالء .
 )3انظر السنة قبل التدوين ص 144وما بعدها .
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وملا نزلت آيت املرياث يف سورة النساء بتشريع املواريث تفصيالا ،قيدت الوصية املشروعة
بقيدين:
األول :عدم نفاذها للوارث إال إبجازة الورثة؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا قد أعطى كل
ذي حق حقه ،فال وصية لوارث )  .1فقد صار للوالدين نصيب مفروض من الرتكة ،وصارت الوصية
مندوبة لغري الوارثني.
الثاين :أال تتجاوز الوصية ثلث املال عمالا بقول الرسول صلى هللا عليه وسلم لسعد بن أيب
وقاص عندما عاده يف وجع اشتد به يف حجة الوداع ( .قال سعد :إين قد بلغ يب من الوجع وأان ذو
مال وال يرثين إال ابنة ،أفأتصدق بثلثي مايل؟ قال :ال ،فقلت :ابلشطر؟ فقال :ال ،مث قال :الثلث؛
والثلث كبري أو كثري .إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ،وإنك لن
يف امرأتك ) .2
تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال أُج َ
رت هبا ،حىت ما جتعل يف ه
والوصية يف اصطالح الفقهاء [ :متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريق التربع ] .وقد تكون
متليك منفعة ومال ،وهي بنوعيها من أبرز أنواع التطوع املايل ،أو التربع ابملال.
متليك عني ،أو َ
َ
الوقف والتحبيس والتسبيل مبعىن واحد :وهو يف اللغة [:احلبس عن التصرف] ،ويطلق الوقف
على املوقوف أيضا من ابب إطالق املصدر على اسم املفعول.
والوقف عند مجهور الفقهاء [ :حبس مال ميكن االنتفاع به ،مع بقاء عينه ،بقطع التصرف
يف رقبته من الواقف وغريه ،على مصرف مباح موجود ،أو بصرف ريعه على جهة بر وخري تقرابا هلل
تعاىل ] ،وهبذا خيرج املال من ملك الواقف ،ويصري حبيسا على حكم ملك هللا تعاىل ،وميتنع على
الواقف تصرفه فيه ،ويلزم التربع بريعه على جهة الوقف .3

 )1أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ابب  12حديث ( )1213ويف كتاب املناقب حديث ( . )3643وغريها  .ومسلم يف كتاب
الوصية حديث ( .)3076وابن ماجة يف كتاب الوصاي حديث ( . )2699ومالك يف املوطأ كتاب األقضية حديث (. )11258
وسنن الرتمذي كتاب الوصاي حديث (  . )2043والنسائي كتاب الوصاي حديث (3567و3568و . )3569وسنن أيب داود
الوصاي حديث ( . )2480ومسند أمحد حديث (1406و . )1442وسنن الدارمي كتاب الوصاي حديث ()3065
كتاب
الذهبية للحديث النبوي .وانظر الفقه اإلسالمي وأدلته ج 8ص7و. 8
برانمج السلسلة
 )1الفقه اإلسالمي وأدلته ج 8ص.155-154
 )2الفقه اإلسالمي وأدلته ج 8ص .155-154لقد بلغ املسلمون منزلة رفيعة جدا يف أعمال التطوع اليت مل يعهد هلا التاريخ مثيالا ،
فهناك صكوك ألوقاف ريعها للفقراء واحملتاجني  ،بل لرعاية ( القطط) وإطعام ( الكالب) ومواساة اخلدم ؛ كوقف الزابدي  ،إذا
خرجت جارية آبنية إىل السوق فكسرت ذهبت إىل قيم الوقف يعطيها بدالا منها  ،واألعجب من هذا ؛ وقف ينفق ريعه لرفع
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جعل املالك منفعةا مملوكة – ولو كان مملوك ا أبجرة – أو جعل غلته
والوقف عند املالكيةُ [ :
كدراهم ملستحق ،بصيغة ،مدة ما يراه احملبس ] ،فاملالك حيبس العني عن أي تصرف متليكي ،ويتربع
بريعها جلهة خريية تربعا الزما ،مع بقاء العني على ملك الواقف فال يشرتط فيه التأبيد .فالوقف عند
املالكية ال يقطع حق امللكية يف العني املوقوفة.
واتفق العلماء يف وقف املساجد على أنه من ابب اإلسقاط والعتق ،ال ملك ألحد
فيها ،وأن املساجد هلل تعاىل .1
والوقف عند اجلمهور سنة مندوب إليها ،فهو من التربعات املندوبة لقوله تعاىل:
ِْب ح ََّّت تُ ِنف ُقواْ ِِمَّا ُُِتبُّو َن وما تُ ِنف ُقواْ ِمن َشي ٍء فَِإ َّن ه ِ ِ
يم }آل عمران.92
ََ
{لَن تَنَالُواْ الِ َّ َ
اّللَ بِه َعل ٌ
ْ
ولقوله صلى هللا عليه وسلم ( :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية أو
علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له ) .2
اهلبة :تشمل اهلدية والصدقة ،فإن نوى التقرب هبا إىل هللا تعاىل وأعطاها حملتاج فهي صدقة ،وإن
محلت إىل مكان املهدى إليه توددا وحبا له فهي هدية.
ُ
فإن قدمت لغري حمتاج ودون قصد التودد إليه فهي هبة .واهلبة يف االصطالح الشرعي [ :عقد
يفيد التمليك بال عوض حال احلياة تطوعا ،وتكون بلفظ اهلبة والتمليك بغري مقابل .وتصح
ابإلجياب والقبول والقبض ].
ِِ ِ
ِ
َب لَ ُك ْم َعن
ص ُدقَاِت َّن ِْنلَة فَِإن ط ْ َ
َّساء َ
واهلبة مشروعة  ...مندوب إليها لقوله تعاىلَ :وآتُواْ الن َ
َش ْي ٍء ِهم ْنهُ نَ ْفسا فَ ُكلُوهُ َهنِيئا َّم ِريئا ]النساء.[4:
ِ
ِ
السبِ ِ
يل
وقوله سبحانهَ :وآتَى ال َْم َ
ني َوابْ َن َّ
ال َعلَى ُحبِهه ذَ ِوي الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوال َْم َساك َ
]البقرة.[177:
اثمن ا – مناذج من أعمال التطوع يف اإلمارات قبل النفط  ،وبعده :
إن أصالة اإلسالم يف أبناء اجلزيرة العربية ،والتزامهم به صان اجلزيرة عن كثري من املهالك،
وحتطمت على درعها كثري من احلمالت املغرضة االستعمارية إىل عهد قريب ،وطبع اإلسالم سلوك
معنويت املرضى نفسيا  ،ووقف للدواب اهلرمة والكسرية اليت تصبح عبئا على صاحبها ؛ فتدفع إىل بستان كبري أتكل وتشرب إىل أن
تلقى أجلها  (.انظر من روائع حضارتنا) .
 )1انظر الفقه اإلسالمي وأدلته ج 8ص.156-155
 )3أخرجه أمحد والبخاري يف األدب ومسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أيب .مجع اجلوامع ج 1ص. 88-87
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أبناء هذه املنطقة بطابع متميز من االستقامة وحسن اخللق ،والقيام ابلشعائر وأداء العبادات ،والبذل
والكرم على قلة موارد اجلزيرة قبل النفط.
أ -ومع هذا فقد برزت يف اإلمارات أعمال جميدة يف ميدان التطوع قبل النفط منها:
مدرسة ابن دملوك اليت أنشئت يف ديب يف مطلع القرن العشرين حيث يدرس فيها أبناء البالد
وبعض الوافدين من البالد اجملاورة ومن القارة األفريقية و اهلندية ،وكان فيها قسم داخلي للطالب
الوافدين حيث تتوفر هلم اإلقامة ولوازمها من طعام وشراب.
مدرسة الشيخ علي عبد هللا احملمود اليت أنشئت يف العقد الثاين من القرن العشرين ،وضمت
كثريين من أبناء البالد والوافدين الذين تؤمن هلم اإلقامة والطعام والشراب.
مدرسة البكري اليت أنشئت يف عجمان وضمت طالب العلم من أبناء البالد ومن الوافدين إليها.
وكل هذه املدارس كانت تدرس العلوم الشرعية وبعض العلوم الكونية واستمرت حىت ثورة النفط،
وكل هذه املدارس كانت بدون أجور ميوهلا مؤسسوها  ،1كما كانت هناك كتاتيب يعلم فيها املطوعون
بدون أجر.
ب -ومن أبرز املشاريع التطوعية بعد النفط:
إنشاء كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب حىت أصبح عدد طالهبا ثالثة آالف طالب وطالبة
يدرسون من غري مقابل.
مركز مجعية املاجد للرتاث والدراسات اإلسالمية ،وهو مركز مشهود له برفعة مكانته وحسن
أدائه.
املدرسة اإلسالمية بديب للحاج سعيد لواته اليت تعلم طالهبا العلوم الشرعية والكونية ،وهتيئهم
للحياة العملية يف اجملتمع ،حبيث يتمرن الطالب عملي ا على اكتساب مهارة جيدة ،ميكن أن تكون
مصدر رزقهم يف قادمات األيم.
ويف نظري إن مجيع اجلمعيات اخلريية القائمة يف خمتلف اإلمارات املعاصرة ألوان من العمل
التطوعي.
اتسع ا – خصائص العمل التطوعي يف اإلسالم :
 )1ذكرت مناذج كثرية منها يف حماضريت (اجلسور الثقافية بني اإلمارات العربية والبالد العربية واإلسالمية خالل القرن الرابع
عشر اهلجري) اليت ألقيتها يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة سنة  ، 1985واحملفوظ منها شريط لدى الوسائل التعليمية يف
كليات الطالبات .
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اإلخالص :ما دام العمل قربة إىل هللا عز وجل ،فال بد من إخالص النية هلل؛ لقوله صلى هللا
عليه وسلم ( :إمنا األعمال ابلنيات ) ،1وقوله صلى هللا عليه وسلم ( :من صلى يرائي فقد أشرك،ومن
صام يرائي فقد أشرك ،ومن تصدق يرائي فقد أشرك ) .2
وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :إن هللا عز وجل يقول ( :أان خري قسيم ملن أشرك يب،
عملَهُ قليلهُ وكثريهُ لشريكه الذي أشرك به،وأان عنه غين ) ،وقال صلى
من أشرك يب شيئ ا فإن َ
حشده َ
هللا عليه وسلم ( :أيها الناس إن هللا طيب ال يقبل إال طيبا ) ،3وقال صلى هللا عليه وسلم لسعد بن
ف فتعمل عمالا تبتغي به وجه هللا إال ازددت به درجة ورفعة ) . 4
أيب وقاص...( :إنك لَ ْن ُتلَ َ
اإلتقان :من لوازم اإلميان األمانة ،فال دين ملن ال أمانة له ،ومقتضى األمانة أن حيسن املؤمن أداء
ما أسند إليه ،أداء اتم ا ال خلل فيه ،وأن ينصح فيما يعمل؛ ألن الدين النصيحة كما قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ،وقد ورد يف حديث عن السيدة عائشة رضي هللا عنها ،أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قال ( :إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه ) .5
يؤدى دون مقابل :ما دام العمل تربعا وتطوعا ،فليس للمتطوع أن يقبل عوضا أو بدالا مقابل
العمل صفةَ التربع والتطوع .وإمنا يؤدى لوجه هللا تعاىل حسبة ،ال يبتغي من ورائه
عمله ،وإال يفقد
ُ
جزاء وال شكورا.
حيقق منفعة :ال بد للعمل من أن يكون اجيابيا حيقق منفعة لبعض الناس ،أو لبعض املخلوقات
األخرى من حيواانت أو نبااتت ،أو طيور أو دواب.
وإذا مل حيقق منفعة يكون عبث ا وإهدار طاقة .والطاقة ذات قيمة مالية ،وال جيوز أن يتلف املال.
ففي الرتويح عن النفوس وجتديد نشاطها أبمر مشروع عمل ،ويف إغاثة امللهوف إعانة ومساعدة
فيؤجر املتطوع لذلك .وقد أسلفت كثريا من أنواع العمل التطوعي.

 ) 1أخرجه اْلماعة إِال املوطأ
 )2مسند أمحد مسند الشاميني حديث ( )16517قال عوف بن مالك عند ذلك  :أفال يعمد إىل ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله
 )1أخرجه مسلم يف حديث طويل يف كتاب الزكاة حديث (. )1686
 )2أخرجه مسلم يف حديث طويل يف كتاب املغازي حديث (. )4057
 )3أخرجه أبو يعلى املوصلي والبيهقي يف شعب اإلميان  ,وفيه مصعب بن اثبت خمتلف فيه  ,انظر اجلامع األزهر ج 1ورقة 104
ب  ,واجلامع الكبري ج 1ص ،184كما أخرجه ابن النجار .
16

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

أ.د .حممد عجاج اخلطيب

العمل التطوعي يف اإلسالم

يدفع مفسدة :إن مل جيلب العمل التطوعي منفعة ،ال بد من أن يدفع مفسدة؛ كإماطة األذى
عن الطريق ،ورفع األنقاض عمن هدمت عليهم بيوهتم بزلزال ،أو ضعف بناء وحنو هذا ،وعلى هذا
تقاس األمور .واألصل أن دفع املفاسد فرض كفائي ،وقد ينقلب فرض عني؛ على متفرد ابلعلم قادر
على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .ويف غري هذه احلاالت مندوب ملن يعرف املعروف واملنكر ،
وحيسن القيام بواجبهما.
وجوب الوفاء مبا التزم به املتطوع :ألنه وعد والتزام ،واملؤمن إذا وعد وىف ،وقد أمر سبحانه
صا ُكم به لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
اّلل أ َْوفُواْ َذل ُك ْم َو َّ
ابلوفاء يف آيت كثرية ،منها قوله عز من قائلَ :وب َع ْهد ه
ف
وخ ْل ُ
]األنعام .[152:وقوله سبحانه َ :وأ َْوفُواْ ابلْ َع ْهد إ َّن الْ َع ْه َد َكا َن َم ْس ُؤوالا ]اإلسراءُ ،[34:
الوعد من صفات املنافقني .قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( :آية املنافق ثالث ،إذا حدث
كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا أؤمتن خان )  ،1وقال صلى هللا عليه وسلم  ( :العائد يف هبته
كالكلب يقيء مث يعود يف قيئه ) ،2ويف رواية ( :العائد يف هبته كالعائد يف قيئه )  ،3ويف رواية( :
ليس لنا َمثَ ُل السوء :الذي يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه ) .4
وخيتص العمل التطوعي اجلماعي زيدة على ما سبق ابخلصائص اآلتية:
الريسة  :ما دام العمل مجاعيا  ،وإن كان تطوعا  ،فإنه البد من رائسة حتسن اإلشراف يف تنفيذ
مراحل العمل ،وتوزع املسؤوليات .قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :إذا كنتم ثالثة يف سفر فأمروا
أحدكم )  .5وهذه إمارة تنظيم وترتيب وتنسيق  ،كاملركب ال بد له من قائد  ،ولو تعدد الرابن فيه.
الشورى :ال تعين اإلمارة أو الرائسة التفرد ابألمر والنهي والتخطيط والتنفيذ ،فالشورى يف
َّ
استَ َجابُوا لَرههب ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الص َالةَ
ين ْ
اإلسالم أمر مطلوب ،قال عز من قائل يصف املؤمننيَ :والذ َ
اه ْم يُنف ُقو َن ]الشورى .[38:وأمر هللا تعاىل رسوله الكرمي مبشاورة
َوأ َْم ُرُه ْم ُش َورى بـَْيـنَـ ُه ْم َوممَّا َرَزقْـنَ ُ
ر
ظ الْ َق ْلب الَن َفضواْ م ْن
نت فَظها َغلي َ
نت َهلُْم َولَ ْو ُك َ
اّلل ل َ
أصحابه ،قال عز من قائل :فَب َما َر ْمحَة هم َن ه
اّللَ ُحيب
ك فَ ْ
َح ْول َ
اع ُ
استَـ ْغف ْر َهلُْم َو َشاوْرُه ْم يف األ َْمر فَإ َذا َعَزْم َ
اّلل إ َّن ه
ت فَـتَـ َوَّك ْل َعلَى ه
ف َعْنـ ُه ْم َو ْ
 )1أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان حديث (. )32
 )2صحيح البخاري كتاب اهلبة حديث (. )2400
 )3صحيح البخاري كتاب اهلبة حديث ( , )2428وصحيح مسلم حديث (. )3050
 )4صحيح البخاري كتاب اهلبة حديث (. )2429
 )1مسند ابن اجلعد املوسوعة الذهبية (. )176256
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وديْ َدنه :و (
ني ]آل عمران .[159:وكانت الشورى سنةا يف حياته صلى هللا عليه وسلم َ
الْ ُمتَـ َوهكل َ
املستشار مؤمتن )  1كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم .
توزيع املسؤوليات :كل حسب وسعه وطاقته واختصاصه ،قال صلى هللا عليه وسلم ( :كل ميسر
ملا خلق له )  ،2وال بد من العدل بينهم ،وحسن إرشادهم ونصحهم ،فقد قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ( :ما من عبد اسرتعاه هللا رعية فلم حيطها بنصيحة  ،إال مل جيد رائحة اجلنة ) .3
التعاون :ال بد من التعاون بني املتطوعني يف عمل واحد لقول هللا تعاىلَ :وتَـ َع َاونُواْ َعلَى الْربه
َوالتَّـ ْق َوى َوالَ تَـ َع َاونُواْ َعلَى اإل ْمث َوالْعُ ْد َوان ]املائدة ،[2:وجيب أن تسود احملبة بينهم ،وتشملهم الروح
ني أَ َخ َويْ ُك ْم َواتـَّ ُقوا
َصل ُحوا بَْ َ
األخوية الطيبة اليت دعا إليها اإلسالم بقوله تعاىل :إَّمنَا الْ ُم ْؤمنُو َن إ ْخ َوةٌ فَأ ْ
اّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْر َمحُو َن ]احلجرات ،[10:وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :ال يؤمن أحدكم حىت
َّ
حيب ألخيه ما حيب لنفسه ) ،4وجيب أن يكون واضحا لدى فريق العمل أن جناح أحدهم وتقدمه
ومتيزه ،إمنا هو جناح وفوز هلم مجيعا.
التنافس احملبب والتشجيع اهلادف :إن روح التنافس من أجل حسن اإلجناز ،والتشجيع الذي
يشحذ العزائم ،له دوره الكبري يف مجيع األعمال ،وخباصة التطوعية ،وقد رأينا كيف كان ينجز الرسول
وصحبه الكرام ما كانوا يقومون به.
التنظيم والرتتيب :جيب أن يتخذ اجلميع الرتتيبات الالزمة إلجناز ما تطوعوا من أجله ،وتنظيم
أمورهم .ومعلوم أن مردود التخطيط والتنظيم أكرب بكثري من ترك األمور على طبيعتها ،فإن مثل هذا
يفضي إىل الفوضى ،اليت تتناىف مع املسؤولية ،وتتناىف مع روح التنظيم الذي يدعو إليه اإلسالم .فكل
ما حيتاج إليه جيب أن يستفاد منه .ومن املعلوم أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،فنأخذ بكل
حديث يفيد األعمال التطوعية ويضاعف مردودها ؛ لتتفق مشاريعنا مع معطيات العصر وروحه.
 )2أخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد ( ,)2292وأبو داود حديث ( , )4463وابن ماجه ( , )3735وأمحد حديث ( , )31326وعن
أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال  ... ( :ومن استشار أخاه فأشار عليه أبمر وهو يرى الرشد غري
ذلك فقد خانه ) أخرجه اإلمام أمحد يف ابقي مسند املكثرين برقم (. )8421
 )3أخرجه البخاري ومسلم وغريمها انظر األدب ( )5749والقدر()6996وصحيح مسلم (.)4786
 )4أخرجه البخاري يف كتاب األحكام رقم ( . )6617وعند الرتمذي ( إن هللا سائل كل راع عما اسرتعاه ) كتاب اجلهاد حديث
( .)1627وحنوه يف البخاري حديث ( , )3196ومسلم كتاب اإلمارة حديث (  , )3429ومسند أمحد ابقي مسند املكثرين
(. )7619
حديث
 ) 4أخرجه البخاري ومسلم.
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عاشرا – دور العمل التطوعي يف بناء اجملتمع :
إن للعمل التطوعي آاثرا اجتماعية هامة جدا أتخذ ابجملتمع إىل مدارج التقدم واالزدهار ،ميكن
تلخيصها فيما يلي:
َّاس إِ ََّّن َخلَ ْقنَا ُكم
يفسح فرصة التعارف بني أبناء اجملتمع ،مصداقا لقوله عز من قائلََ :ي أَيُّ َها الن ُ
اّلل أَتْ َقا ُكم إِ َّن َّ ِ
ِمن ذَ َك ٍر وأُنثَى وجعلْنَا ُكم ُشعوِب وقَ بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أَ ْكرم ُكم ِعن َد َِّ
ْي
ه
يم َخبِ ٌ
ْ
ََ ْ
اّللَ َعل ٌ
َ َ ََ ْ ُ َ َ َ ََ َ
]اْلجرات.[13:
ينمي روح األخوة مصداق ا لقوله تعاىل :إََِّّنَا الْم ْؤِمنُو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
ني أَ َخ َويْ ُك ْم َواتَّ ُقوا َّ
َ ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ
اّللَ
ُ
ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْر ََحُو َن ]اْلجرات.[10:
يقوي الصالت بني أفراد اجملتمع ،مبقتضى االلتزام أبداء العمل.

ِْب َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاونُواْ
ينمي روح التعاون وروح الفريق ،مصداقا لقوله تعاىلَ :وتَ َع َاونُواْ َعلَى ال ِه
َعلَى ا ِإل ِْْث والْع ْدو ِ
ان ]املائدة.[2:
َ ُ َ
ينمي يف الفرد حب النظام واحملافظة عليه ،نتيجة التخطيط والتنفيذ.
تقدير الوقت وأمهيته وعدم إهداره.
يسهم العمل التطوعي يف تدريب الفرد على حتمل املسؤولية.
ينمي يف الفرد احرتام اآلخرين ،وتقدير العمل املفيد والعطاء اجليد:

َّاس
سواْ الن َ
َوالَ تَ ْب َخ ُ

اءه ْم ]األعراف. 58:
أَ ْشيَ ُ
احملافظة على املنجزات ألن أبناء اجملتمع أسهموا يف حتقيقها.
يرفع املعاانة عن ذوي احلاجات.
يسهم يف التكافل االجتماعي.
يقرب بني فئات اجملتمع ،ويذيب الفوارق املصطنعة ،مصداقا لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم(:
إن هللا ال ينظر إىل صوركم وال إىل أجسامكم  ،ولكن ينظر إىل أعمالكم وقلوبكم  ،التقوى هاهنا ،
التقوى هاهنا  ،التقوى هاهنا)وأشار إىل صدره) . 1
حيفز العمل التطوعي على مزيد من العطاء ،كلما ازداد املساهم فيه تقدما وجناحا؛ ألن الشعور
ابلنجاح يشحذ العزمية ،ويقوي اهلمة.
 )2أخرجه اإلمام مسلم وغريه .
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يورث العمل التطوعي الطمأنينة يف النفس؛ ألن الدافع إىل األداء دافع ذايت.
خيفف العمل التطوعي بعض املسؤوليات والواجبات عن الدولة.
يسهم العمل التطوعي مع تناميه يف رفع املستوى االقتصادي؛ لكثرة املشاريع اخلدمية ،واملرافق
العامة ،وحتقيق بعض حاجيات أبناء األمة.
يسهم يف بناء اقتصاد األمة ،والتخفيف من نفقاهتا ،وغري هذا مما حتققه ميادين العمل التطوعي
املختلفة.
أحد عشر – دور الشباب يف العمل التطوعي :
الشباب هم طاقة األمة الفاعلة ،وحمط أنظارها ،ومعقد آماهلا ،وللشباب طاقات ال حتد،
ومهارات متميزة ،إذا أحسنت رعايتها وتوجيهها وتنظيمها ،ويف الشباب حب إلثبات شخصيته
الفاعلة .فيجد يف العمل التطوعي بغيته ،مما ينمي هوايته ،ويشبع ميوله ،ويصقل مواهبه ،وأيخذ بيده
إىل ميادين حتمل املسؤولية .والسبل إىل هذا ميسرة يف كل مراحل دراسته ،بدءا من املنزل وانتهاء
ابجلامعة،مث إىل احلياة العملية.
أوالا – املنزل:
ففي املنزل ميكن أن يشارك األوالد يف تنظيفه وترتيبه بتوجيه من أمهم.
كما ميكن أن يتحمل بعضهم مسؤوليات حمددة يف أتمني حاجات املنزل.
وتتسع دائرة العمل التطوعي يف املنزل مع تقدم سن األوالد ،فيساعد املتقدم يف الدراسة من دونه
من إخوانه وأخواته وحنو هذا ،كما ميكن أن يقوم الشباب ببعض شؤون أعمال آابئهم يف القطاع
اخلاص .ومثل هذا يقال ابلنسبة لإلانث.
اثني ا – املدرسة :إن جماالت العمل التطوعي يف املدرسة أوسع من جماالت املنزل؛
منها :
حتمل بعض املسؤوليات يف الفصل؛ فمن الطالب من يضبط النظام يف الفصل قبل دخول
املدرس ،ومنهم من يكون مسؤوالا عن جلب وسائل اإليضاح من وحدة الوسائل التعليمية ،ومنهم من
يتحمل مسؤولية إعداد أقالم السبورة ،وآخرون على نظافة الفصل ،وغري هذا من األعمال اليومية اليت
مير هبا الطلبة.
ويف املرحلة املتقدمة من املدرسة االبتدائية ،ميكن أن يشارك الطلبة يف اللجان املدرسية املتنوعة.
كما ميكن أن يتحمل الطلبة املسؤولية اإلدارية يف بعض أيم األسبوع.
20
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كما ميكن أن يكون للطلبة ممثلون يف جمالس الطالب املدرسية ويف جمالس املنطقة.
ميكن أن يسهم الطالب يف توثيق الصالت االجتماعية ،بني مدرستهم واملدارس األخرى يف
املنطقة ،من خالل الزيرات ،واملسابقات الثقافية ،واملباريت الريضية،كل هذا ميكن أن يتم إبشراف
املوجهني ،وحسن املتابعة.
ويف املرحلة اإلعدادية والثانوية ميكن أن يشارك الطالب يف األعمال التطوعية اجملتمعية؛ كتعليم
الكبار يف املساء ،ومتثيل املدرسة يف األندية الريضية ،واجلمعيات الثقافية ،واجلمعيات اخلريية ،وخباصة
يف املناسبات الوطنية والدينية واإلنسانية.
ويف املرحلة اجلامعية يتسع ميدان العمل التطوعي اجلامعي واجملتمعي ،مبا ال خيفى على املشتغلني
يف ميادينه.
وهبذا القدر نكتفي واحلمد هلل رب العاملني .
اخلامتة
وبعد هذا العرض املوجز أدركنا أصالة العمل التطوعي يف اإلسالم ،وتعدد ميادينه وأنواعه ،ووقفنا
على شواهد كثرية تربز خصائص العمل التطوعي يف اإلسالم .وقد بلغت إحدى عشرة خصيصة
متميزة .ووقفنا على مناذج للعمل التطوعي الفردي ،والعمل التطوعي اجلماعي يف صدر اإلسالم،كما
وقفنا على مناذج للعمل التطوعي يف اإلمارات ،قبل النفط وبعده ،وانتهينا إىل بيان الدور الكبري الذي
يسهم فيه العمل التطوعي يف اجملتمع ،من الناحية االجتماعية والرتبوية واالقتصادية ،مث أحملنا إىل دور
الشباب يف العمل التطوعي .وإن كان ال بد من توصيات واقرتاحات ،فأقرتح ما يلي:
عقد ندوات بني وقت وآخر تزيد من الوعي يف أمهية العمل التطوعي.
القيام مبشاريع إنسانية تطوعية ،أو إسهام بعض اهليئات بتحمل مسؤولية بعض األعمال يف بعض
املؤسسات احلكومية؛ حنو تقدمي خمترب جلامعة ،أو التربع جبناح ملستشفى حكومي ،أو تقدمي مكتبة
ملدرسة أو جامعة ،و حنو ذلك.
إسهام بعض الشباب يف أعمال بعض املؤسسات التطوعية ابمسهم ،أو ابسم مدارسهم
وجامعاهتم .وهبذا تتوسع آفاق العمل التطوعي ،ويكثر املسامهون فيه.
واحلمد هلل رب العاملني .

21

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

