








مفهوم 

هالتطوع وثمرات



؟التطوعفما هو 

بندو  بذل مالي أو عيني أو بدين أو فكري  يقدمه المسلم عن  ضانا واناعن  د بنداف  من  ،يننه د

.مقابل بقصد اإلسهام يف مصالح معتربه شرعًا د الى فئ  محتاج  م  الناس

  والمتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه عن  وواعين  و،و  رانراه أو انخور ياضجين��
. اه واحد لمساعدة ومؤازضة اآليري  بقصد القيام بعمل يتطلب الجهد وتعد، القوى يف اتج

سن  عظيم  لو لنم يكن  للتطنوع من  مسين  سنوى ر هناض حاثاض وفوائد و للعمل التطوعي  ��
افنل لكفنى د تمسك المسلمي  بقيم ،ينهم الحنيف الذي يحض على الرتاحم والتضنام  والتك

: رال أنه م  ذلك يحقق للمتطوع ومجتمعه واألم  اإلسالمي  جمعاء فوائد عديدة منها 

.اسب األجر والثواب يف الدنيا واآليرة-

.حل المشاال والمعضالت وياص  وات األزمات-

.ري  والحياةبي  الناسد ومعالج  النظرة العدائي  أو التشاؤمي  تجاه اآليوالتحاببالتآلف -

.التكافل والتعاو  بي  أفرا، المجتم -



  وتنمين  السيا،ة م  ادضة اإلنسا  على التفاعل والتواصل م  اآليري  والحد م  النسوع رلى الفر،ين-

.الحس االجتماعي

آلين  الكريمن  هتذيب الشخصيَّ  وضف  عقلي  الشح وتحويلها رلى عقلي  الوفرة والكسنب  مصندااًا ل-

…) و  النذي حنذض مننه النصني صنلى اه علينه و سنلم( وم  يوَق شحَّ نفسه فأولئك هم المفلحو )
( اتقوا الشح فإ  الشح أهلك م  اا  اصلكم د حملهم علنى أ  سنفكوا ،مناءهم واسنتحلوا محناضمهم

( .  ضواه مسلم)

.العمل التطوعي يتيح لإلنسا  تعلم مهاضات جديدة أو تحسي  مهاضات يمتلكها-

االحسناس و, الننفس االاتئناب وهتنذيب والنتخلص من  , زيا،ة وتحقيق الشعوض بالراى ع  الذات -

بتأ،ي  ،وض ريجابي يف المجتم 

شخل وات الفراغ بما يعو، بالفائدة والمنفع  للخير وللنفس-

مساعدة اآليري -



التطوع في العالم



العالم االعمال التطوعي  والشراا  المجتمعي  ائيل  جدا يف الصلدا  العربي د مقاضن  بدول

د ضغم أنه متجذض يف تراثنا العربي واإلسالميد المتقدم

العربي الوو واألسر يف فمجموع الهيئات الخيري  التطوعي د ومجموع المتطوعي  م  األفرا، 

و أسرتالياأو اندا أيتجاوز عد، الهيئات وعد، المتطوعي  يف ،ول  أوضوبي  واحدة د أو يف أمريكا ال 

:المثالفعلى سصيل 

جمعي د و أ  عد، الجمعينات ( 170,000)الجمعيات الخيري  المسجل  يف بريطانيا وصل رلى ��
د جمعين د وأ  أعندا، المتطنوعي  يف بريطانينا بلنغ عند،هم(300,000)التطوعي  غير المسجل  بلغ 

مليوناد( 23)

د منظم د ويصل عد، المتطوعي  (161.000)ويف اندا يصل عد، المنظمات غير الربحي  رلى ��
مليو  متطوع د( 12.000000)رلى 

مليو  متطوع ( 65.000000)وبلغ عد، المتطوعي  يف أمريكا  ��

طوعيد لضآل  أما يف الوو  العربي يصعب تقدير حجم المواض، الصشري  المشاضا  يف العمل الت��
ماليني  ( 3) المعلومات المتوافرة عنها وعدم تحديثهاد رال أننا نجد عد، المتطوعي  يف مصر  نحو 

.م  الجمعيات تستخدم عاملي  بأجر ال الوات أو بعض الوات% 65عضود و

المي  مجندها و لهذا يا باغيات الخير د المعول عليك  بعد اه و بتوفيق اه ا  تعد  لالم  االس��
مين  انحناء صداضهتا بي  االمم يف العمل الخيري وا  تعمل   على ربقاء اإلسنالم جنذوة متقندة يف ج

.المعموض













م  القرآ  الكريم

(2–المائدة ) "وَتَعاوُنوا َعلى الصِِّر والَتقَوى "·

(184-الصقرة ) "َفَم  َتَطّوَع َيْيرًا َفُهَو َيْيٌر ّلُه "·

ي  واب  الَسصِّيل"· (177-رة الصق) "وآتى الَماَل َعلى ُحصِه َذوي الُقربى واليَتاَمى والَمَسااِّ

م َحٌق َمعُلوم للَسائِّل والَمحُرٌوم"· (19-الذاضيات ) ""ويف أموالهِّ

ٍة َيْيًرا َيَرُه "· (7-السلسل  )"َفَم  َيْعَمْل مِْثَقاَل َذضَّ



الشريف وم  األحا،يث 

ال سالمي م  الناس عليه صدا  ال ) يقول صلى اه عليه وسلم ·

تطل  فيه الشمس تعدل بي  أثني  صدا  د تعي  الرجل على يوم 

فتحمله عليها أو ترف  عليها متاعه صدا  د والكلم  الطيص  صدا  ،ابته 

.متفق عليه ( صدا يطوة تمشيها رلى الصالة صدا  د وتميط األذى ع  الطريق وبكل 

ل ال النه رال اه اإليما  بض  وسصعو  أو بض  وستو  شنعص  فأفضنلها انو) واال عليه الصالة والسالم ·

.متفق عليه ( وأ،ناها رماو  األذى ع  الطريق والحياء شعص  م  اإليما  

طرينق ااننت لقد ضأيت ضجالً يتقلب يف الجن  يف شجرة اطعهنا من   هنر ال) واال صلى اه عليه وسلم ·

مسلمضواه ( تؤذي المسلمي  

و القنائم اللينل الساعي على األضمل  والمسكي  االمجاهد يف سنصيل اه أ) ويقول صلى اه عليه وسلم ·

(ضواه مسلم ) الصائم النهاض



اول صلى اه عليه وسلم يف حديث أب  عمر ضاي اه عنهما ·

من  فنر  المسلم أيو المسلم ال يظلمه وال يسلمه دم  اا  يف حاج  أييه اا  اه يف حاجته د و) 

ا سنرتة اه ع  مسلم اربه م  ارب الدنيا فر  اه عنه ار به م  ارب يوم القيام  وم  سنرت مسنلم

.متفق عليه ( يوم القيام  

( نوات م  مشى يف حاج  أييه اا  ييرًا له م  اعتكنا  عشنر سن) ويقول صلى اه عليه وسلم ·

عليهمتفق 

الجسند مثنل المنؤمني  يف تنوا،هم وتنراحمهم وتعناوفهم امثنل) ويقول صلى اه علينه وسنلم ·

·ضواه احمد ومسلم( الواحد رذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 























...واآل  بنيايت

يات هننل سننترتا  أثننرا أمثننال تلننك الصننحاب

نا وتصننني  منن  سننيرتا  مجنندا شننامخا وشننأ

عاليا؟



الخاتم 



..أنت  الشعل  التي تنوض هذه الحياة

:الحياةهذهبهتستمرالتياألملأنت 

.حياة التطوع

:شعاضناولنجعل

.األشواقلهتأيذناللخير،ضبناوالتطوعالتطوعنح 

: لنك هنذاتذار  يف ال يطوة ويف ال عقص  اد تصا،فك يف عم

.أحب الناس رلى اه أنفعهم للناس


