


تعريف العمل التطوعي

بعض أنواع التطوع

عمل خير ال يهدف إلى الربح وال ينتظر منه أي مردود مادي يف املقابل وهو 
نابع عن خلق العطاء.

1- التطوع يف الدول الفقيرة من أجل التعليم أو مساندة املحتاجين.
2- التطوع خالل األنواء املناخية: وذلك من خالل مساعدتك للمنكوبين إثر 
الزالزل أو األعاصير مثال ىلع النهوض ثانية وجمع قواهم وتخطي هذه األزمة.

وصون  وتجميلها   البيئة  ىلع  حفاظك  وهو  بالبيئة:  الخاص  التطوع   -3
مكوناتها مع فرق التطوع الخاصة بهذا الشأن.

تتبناه بعض املؤسسات من خالل  والذي  العمل:  التطوع خالل ساعات   -4
تفريغ من يرغب من موظفيها بين ساعات عملهم كدور مساند للمجتمع.

حاجاتهم  تلمسك  خالل  من  وذلك  املسنين:  خدمة  أجل  من  التطوع   -5
والقيام بها كجلب ما يحتاجونه أو أخذهم لوجهاتهم  كاملستشفيات وغيرها.
من حيث مساعدتك  6- التطوع من أجل خدمة ذوي االحتياجات الخاصة: 
إياهم يف الوصول لدور التأهيل أو  السعي لشراء ما يحتاجون من أجهزة وغيره 

وتقديم التدريبات التي يحتاجونها.
بعض  إقامة  يف  مشاركتك  خالل  من  وذلك  التعليم:  أجل  من  التطوع   -7
الدورات التثقيفية واملحاضرات يف املجتمع للنهوض به أو إقامتك الدروس 
الضعف  لتخطي  املعسرة  األسر  أبناء  من  للمحتاجين  املجانية  الخصوصية 
للثقافة  كنشر  بها  النطاقين  لغير  العربية  اللغة  تعليمك  أو  لديهم  الدراسي 

وتعليم اإلسالم.



مشروعية العمل التطوعي في اإلسالم

ذو القرنين وبناء السد

ياله من خلق سامق تحلى به ذو القرنين كان ملكا من امللوك الذين 
دانت لهم األرض وقد كان ساعيا يف حوائج الناس ال يريد منهم جزاء 
وال شكورا مبتغيا بذلك األجر فعندما طلب منه القوم الذين يجاورون 
يأجوج ومأجوج أن يجعل لهم سدا حاميا لهم من شرهم مقابل أجر 
نِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر {{ وطلب منهم أن  يتقاضاه رد بكل عفة }} َما َمكَّ
يعينوه حتى يعودهم ىلع العمل وبّين لهم أنكم شاركتموني وأنه 
لعيش هؤالء  فكان سبب هناء  السد  فبنى  منة عليكم  لي  ليست 

الخلق.

1

بعضا  بعضه  يشد  املرصوص  كالبنيان  أفراده  اجتماعي  دين  اإلسالم  دينك 
الذرة يف  بقدر  كان  وإن  له  والترغيب  الخير  أتباعه ىلع عمل  واإلسالم حث 
القلة فجاء القرآن كونه دستور الحياة للمسلمين بكل ما يصلح أحوالهم ويربط 

بعضهم ببعض وال شئ كفعل الخير للربط بين عباد اهلل.
والسنة زاخرة كذلك بهذا التوجيه السامق الرفيع من خالل سيرته صلى اهلل 

عليه وسلم الفعلية والقولية الزكية.



قصة موسى عليه السالم وسقيه للمرأتين

{{َولَا يَْأَب َكاِتٌب أَن يَْكُتَب َكَما َعلََّمُه اللَُّه}}

من صفات عباد اهلل المخلصين اإليثار

َّا َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو  َّْجَواُهْم ِإل ن ن َّا َخْيَر ِفي َكِثيٍر مِّ {{ل
ِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف  ِإْصلَاٍح بَْيَن النَّاِس َوَمن يَْفَعْل َذٰ

نُْؤِتيِه أَْجرًا َعِظيًما}}

فقد أبت عليه مروءته وشفقته أن يتركهما تذودان أغنامهما يف 
حين أن الرعاة الرجال يوردون أغنامهم لتشرب مع العلم أنه انتهى 
به سفره الشاق إلى هذا املاء وهو مجهود فدفعه وازع الخير إلى أن 

يسقي لهما مع انه يف أرض غريبة وهو مطارد.

تتعفف عن خدمة  أو  البسيط  العمل  الكريم هذا  أخي  تحقرن  فال 
الناس به فكم من أناس هم يف أمس الحاجة ليكتب لهم من وهبه  
حاجات  يقضي  أن  هلل  شكره  تمام  ومن  العظيمة  الهبة  هذه  اهلل 

العباد بالكتابة لهم ككتابة الديون أو العقود أو الوصايا وغيرها.

}}َوُيْؤِثُروَن ىلَعَ َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة{{ فأنت أيها املؤثر 
تغلب مصلحة وخدمة اآلخرين ىلع مصلحتك الشخصية.

أي ال خير يف كثير من كالم الناس إال أن يكون:
* أمرًا بصدقة

* أمرًا بمعروف
* إصالحًا بين الناس

ثم جاء الوعد من اهلل باألجر العظيم مقابل إخالص هذه األعمال هلل 
وحده فماذا يبتغي العبد بعد هذا الوعد الرباني العظيم؟!

}}َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َنْسِقي َحتَّٰى ُيْصِدَر الرَِّعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيٌر 
}} لِّ )23( َفَسَقٰى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّٰى إَِلى الظِّ
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ََّما  َعاَم َعلَٰى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَِتيًما َوأَِسيرًا )8( ِإن {{َويُْطِعُموَن الطَّ
نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه}}

]تبسمك في وجه أخيك صدقة[

فاملجتمع فيه الفقير واليتيم وذو الحاجة ممن هم يستحقون َبذَلك 
املال لسد حاجتهم وما أكثرها من حاالت ما علينا إال السعي يف 

حاجتهم لوجه اهلل حتى نكون من عباد اهلل املخلصين.

االبتسامة من سرور ومحبة  تخلفه هذه  ما  اإلنسان  أيها  تغفل  قد 
وسعادة وأنس يف قلوب اآلخرين لذا اعتبرها مربي هذه األمة بابا 

من أبواب الصدقة وخصها يف هذا الهدي بهذا التصنيف.
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]من فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 
القيامة[

]إماطة األذى عن الطريق صدقة[

فالجزاء من جنس العمل، فسعيك يف تفريج كرب الناس كالتخفيف 
من أحزان املحزونين وإعانتهم ىلع تخطي مرحلة همهم بسالم 
كناحية معنوية أو إعانتهم باملال وما يحتاجون من مساندة مالية 
أو بدنية سعي يف خير عظيم ينهض بفرد قد تخطفته يد الهموم.

وما أنفعه من باب للصدقه قد فتحه املصطفى ألمته وما أوسعه 
األذى يف  إماطة  فكأن  الواقع  عنه يف  وتغافلنا  إعراضنا  أكثر  وما 
زمننا خاص بعمال النظافة فحسب، لذلك نحث الجميع أفرادًا وفرقًا 
ومن  الطرق،  عن  األذى  إماطة  ىلع  للعمل  تطوعية  وفرقًا  رياضية 

يبخل ىلع نفسه أن ينال هذا األجر العظيم؟!
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]ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
أو بهيمة إال كان له به صدقة[

ال تحقرن من المعروف شيئا

تعليم الصغار يطفئ غضب الرب

فأجرك أيها الغارس أو الزارع مستمر ما دام هذا الغرس أو ما تولد منه 
باقيا فما أحوجنا إلى استحضار هذه النية عند غرسنا للنبات !

عهد  ىلع  املسجد  بنظافة  تعتني  كانت  التي  املرأة  قصة 
الحبيب  فقدها  وعندما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول 
:أفال  فقال  بليل  ماتت  إنها  له  فقيل  عنها  سأل  املصطفى 
عليها فصلى  قبرها  فأتى  قبرها  ىلع  دلوني   آذنتموني 
أي فضل حازت هذه املرأة البسيطة حتى تنال شرف سؤال املصطفى 

عنها وصالته ىلع قبرها!

يالها من مكافأة عظيمة تحصل عليها يا من تنبري وتسخر نفسك 
أمور  من  وغيره  اهلل  لكتاب  تعليم  من  دينهم  أمور  النشئ  لتعليم 
أمة  ننشئ  بها  التي  التطوع  أنواع  من  نوع  وهو  ودنياهم   دينهم 
فكرًا  ُتنشئ  أن  أعظم  وما  بالتقوى   متسلحة  بالعلم  متحصنة 

وتتعهده بالرعاية!
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الثمرات التي ستجنيها أيها المتطوع

1- الجنة ونعيمها
رَّبَِّنا  َنَخاُف ِمن  ِإنَّا  َجَزاًء َوال ُشُكوًرا )9(  ِمنُكْم  ُنِريُد  ِ ال  ِلَوْجِه اهللَّ ُنْطِعُمُكْم  }}ِإنََّما 
اُهْم َنْضَرًة َوُسُروًرا )11(  ِلَك اْلَيْوِم َوَلقَّ ُ َشرَّ ذَٰ َيْوًما َعُبوًسا َقْمَطِريًرا )10( َفَوَقاُهُم اهللَّ

َوَجَزاُهم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريًرا{{.

2- إعانة اهلل لك.
]من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج 

اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة[.

3- ستنال أجر املجاهد يف سبيل اهلل.
]الساعي يف األرملة واملسكين كاملجاهد يف سبيل اهلل[.

4- تكتسب خبرات إضافية.
وذلك من خالل الخبرات التي يمتلكها أعضاء الفرق التطوعية.

5- تولد عندك روح التنافس بين الفرق التطوعية وبالتالي تزيد جودة 
العطاء التي تقدمها للمجتمع.

6- تعزز الصحة النفسية والبدنية لديك.

7- تقوي روح االنتماء لديك تجاه املجتمع واألمة.

والعالم  املجتمع  أفراد  كافة  مع  والتواصل  التفاعل  ىلع  تعينك   -8
الخارجي.



أفكار للتطوع الذي نحتاجه

دورات  وإقامة  الصغيرة  املشاريع  إقامة  الشباب  تعليم  يف 
تدريبية لهم من قبل أصحاب املشاريع الكبيرة لنصنع إكتفاًء ذاتيًا  للوالية ومن 

أمثال  هذه املشاريع: 

عليها  ليعملوا  األجداد  حرف  وتعليمهم  الشباب  تثقيف  يف 
ويجنوا منها مردودًا ماديًا ونستغني عن العمالة  الوافدة التي تعمل يف هذا 
املجال مثل صناعة الدعون والسميم والسعفيات بشكل عام بحيث يكون معنا 

مصنع يضم ىلع األقل 1٥ شابًا يف هذه الشركة.

يف إقامة دورات تدريبية للنساء يف الخياطة والتطريز وكذلك 
توفير مواد الخياطة لهن وأماكن خاصة ليقمن بعملهن وهذا سيوفر عشرات 

فرص العمل للنساء.

وسلخهن  للمواشي  الشرعي  الذبح  الشباب  تعليم  أجل  من 
البلدية  املسالخ  يف  للعمل  لهم  املجال  فتح  يتم  ذلك  وبعد  وتقطيعهن 

كمشرفين ومنفذين.

مشروع تربية الدواجن وإنتاج البيض بحيث يكون يف كل قرية من 
قرى الوالية مزرعة متخصصة لهذا العمل وبهذه الطريقة نصل االكتفاء الذاتي 

ونشغل العديد من األسر. 

صنع الدعن، صنع قفر و الخصف، وغيرها ...
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الطرق  الصغيرة  واملؤسسات  املحالت  أصحاب  تعليم  يف 
التسويقية الجديدة من خالل برامج التواصل االجتماعي. 

التطوع يف تعليم الشباب مباديء التجارة اإللكترونية و آليات 
العمل كوسطاء بين العمالء و املصانع و املتاجر العمالقة وهذا سيوفر العديد 

من فرص العمل للشباب من منازلهم. 

املناسبات  و  األعراس  و  للوالئم  الطبخ  ىلع  الشباب  لتدريب 
ومساندتهم يف إقامة مطاعم خاصة بهم وبعد ذلك التعاقد معهم من قبل 

املجتمع. 

يف تكوين فريق تطوعي من أجل تثقيف املجتمع و الشباب 
غيره من  قبل  أوال  مرحبا  العماني  املنتج  أخذ  و  العماني  التاجر  من  للتسوق 
املنتجات و زراعة هذه الثقافة يف األطفال و الشباب و كل أطياف املجتمع 
العماني، و يكون هذا التثقيف بطرق جديدة و مطورة كاملسرحيات و األفالم و 
الرسائل القصيرة عبر كل وسائل التواصل االجتماعي وإقامة ورش تعليمية يف 

املدارس والجامعات و املجالس العامة.

يف تعليم الشباب الخياطة الجلدية للنعل و األحذية و إعانتهم 
يف فتح مشروع خاص بهم وهذا سيوفر مجموعة من فرص العمل. 

يف تثقيف التاجر العماني و تعليمه بأخذ الفائدة املعقولة و 
املتوازنة مع السوق )آليات تسعير املنتجات(.
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التصليحات  مجال  يف  تثقيفهم  و  الشباب  تعليم  أجل  من 
الكهربائية الدورية يف البيوت و املؤسسات و الشركات و ذلك بتدريبهم ىلع 

تصليح األعطال الدورية.  

أموالهم  زكاة  و  صدقاتهم  إلعطاء  األغنياء  تثقيف  أجل  من 
األسر   إلخراج  الخيري  الفريق  مع  بالتعاون  الزكاة  لجنة  بها  تقوم  التي  للبرامج 

املعسرة من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة.

من أجل تثقيف الشباب بأن التجارة ال يشترط لها رأس مال فقد 
يتاجر التاجر بال رأس مال وذلك من خالل أنواع الشركات واملعامالت اإلسالمية 
مثل:املضاربة و كذلك العديد من انواع الخدمات التي بإمكانهم تقديمها من 

منازلهم بدون رأس مال مثل تخليص املعامالت التي ال تحتاج الى رأس مال.

الدولية  للمعارض  بأخذهم  ذلك  و  للشباب  آفاق  فتح  يف 
لإلطالع ىلع املنتجات و الخدمات الجديدة و تعليمهم آليات عقد التعاقدات 

ألخذ التوكيالت التجارية.

يف تعليم الشباب أسس التصميم و البرمجة وفتح املجال لهم 
للعمل كمتدربين يف الشركات الكبيرة.

وهناك العديد من األفكار التطوعية التي يطول الحديث بذكرها واقتصرنا ىلع 
ما ذكرناه أعاله، آملين من الجميع التكاتف لنخرج األسر املحتاجة من حاجتها 

إلى أسر منتجة تفيد نفسها وترفد االقتصاد بإنتاجها.
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