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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

احلمد هلل رب العاملني محًدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالالالىلع   
 خري األناىلع حممد بن عبد اهلل، و  آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوىلع ادلين.

 مفهوم العمل التطوعي

او تكل َف الطاعِة، وهو أن يقوىلَع اإلنساُن بعمِل أمٍر مالالا   َل نَف  يعين الت   اتلطوع يف اللغة:
 .[184]سورة البقرة: { يفىق ىف يث ىث نث مث} :بطوعِه واختيارِه، وقد جاء يف القرآن الكريم

: فهالالو ُ  عمالالٍل يكالالوُن اىلعاعالالُي   القيالالاىلِع بالاله العمالالل   أما اتلطوووعيف يف اطالووط   
ا أو  ،¸ احتسالالاَب األجالالِر عنالالد اهللِ  ا أو بالالدنيًا أو اجتماعيالالً سالالواءاك  ن هالاللا العمالالُل فكريالالً

 سواءاك قاىلع به فرداك واحداك أو ضمَن جمموعٍة أو مؤسسٍة.ودينيًا أو مدنيًا،  
 أهمية العمل التطوعي يف اإلسالم

أ اهلل تعالالاىل أجالالوًرا عظيمالالًة لقالالد حنتنالالا  ، ورتالالت ا احلنيالالُف   العمالالِل الطالالوب  دينُنالالُ
، قالالالالال اهلل  جح مج حج هتمث مت خت حت}: ¸   العمالالالالِل الطالالالالوب 

 .[110]سورة البقرة:{  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح

، فقال اهلل َد نلا القرآُن الكريُم الكنرَي من أشاكِل العمِل الطوب   يل  ىل مل}:  ¸  كما عدت

 مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن يم ىم  مم  خم حم  جم

 ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي  ىي مي  خي حي  جي يه  ىه 

 زت  يبرت ىب  نب  مب زب  رب  ىئيئ نئ مئ  زئ رئ  ّٰ ِّ

 . [177]سورة البقرة:{  زث رث  يت  نتىت مت
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

)وهالالو تقالالديُم الىلعالالرِي   انلفالالِ    وقالالد أتالالدا آيالالاُا القالالرآِن الكالالريِم أنت اإلينالالارَ 
 خل حل جل مك لك خك} العمالالِل الطالالوب  فقالالال تعالالاىل: يعتالالُ  مالالن أفأالالِل أشالالاكلِ 

فهالالله اةيالالُة تتنالالاوُل القالالاعمني   العمالالِل الطالالوب   ألنهالالم  .[9]سووورة اشر:وور:{ مل
يؤثرون مصالَح غالالرِيهم   مصالالاحِلهم الةِصالاليِة، ويهتمالالون بالالنمِر اةخالالرين أتالالَ  مالالن 

 اهتماِمهم بننفِسهم.

ه  كما وردا العديالالُد مالالن الةالالواهِد الالالا عالالي    العمالالِل الطالالوب  وتبالالنُي أهميتالالَ
ِن َمالالاِلٍ  حيحنِي  يف السنِة انلبويِة، فالالا الصالال  نالاَلِ  بالالأ

َ
نأ أ وُل  ¢  عالالَ اَل رَسالالُ اَل: قالالَ ا : ‘  اهللقالالَ »موو 

َ َ ط  
ة  َم     ِ وو 

 
ا   أ ملوو 

َم َِ 
 
نم  أ إيف ْوو  ْييف م َووم ُوويف

م
ْ ِ    َ امك  عيف ي  ا  ْم َم  وو 

 
اَ أ َمَوو  يْف ا 

 َ
َغ ر غووم ل  موو  م سيفلووم

» ق ة  د  يف   إ  ال 
  1553)  ومسلم 2320اىلعِاري )  رواه  َك    َل 

يفوا: أنالاله قالالال:    ‘   عالالن انلالالي  ¢  مالالوا األشالالعريوعن أيب   ال «َ   ُوو  ق ة  د  َغ الوو  ل  ِّ سيفلووم »لَع   ُكيف
َم الل    ا ن ِب        م لوو 

يفوا:  وو  ال « قوو  يِف د  ُ اوو  ا   َ إيف  لوو  َم  َ ويف  َمَوو   ِ فَ     د  وو   ِ، 
ْييف : »ر  م وو   َ ا ا قوو  دم َم ِوو   َ      م لوو 

ة   ِ ا وو  َ ا ا : » يف وو  يف   َ ا ا قوو  دم ْيم ِوو   ِ  م وو  : »  لم  َ ا ا قوو  دم َم ِوو      م لوو 
يفوا:  وو  ال « قوو  و«  لم وويف ال  

» ق ة  د  يف الووو  ا َل  َ  ووو    
   َ ِّ    النووو 

ِم لووو  لووو  يف م مم  َ  َ  »َ يَف الم   م   ومسالالاللم 1445رواه اىلعِالالالاري )  ووو 
(1008 . 

وِر وأشالالاكِل العمالالِل الطالالوب  الالالا حنتنالالا  ِ بيالالاناك لعالالدٍد مالالن صالالُ فا هليأِن احلالالديننيأ
  .وأمَرنا بها وبنيت اثلواب العظيم اذلي يرتتُأ عليها  ‘   ي  عليها انل
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

 أثر العمل التطوعي على الفرد واجملتمع

يظهُر مالالن هالاللا ااهتمالالاىلِع بالعمالالِل الطالالوب  يف القالالرآِن الكالالريِم والسالالنِة انلبويالالِة أنت 
 واملجتمِع.للعمِل الطوب  أهميًة كبريًة تعوُد بانلفِع    ٍّ ِمَن الفرِد 

 وِمن اةثار اإلجيابيِة للعمِل الطوب    الفرِد واملجتمِع   سبيِل املناِل، ا احلرِص: 

قال   أَط: واةخرِة،  ادلنيا  يف  الفالِح  أسباِب  ِمن  الطوب   العمِل  :  ¸  اهلل  اإلقباُل   
]سورة {  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل}

 . [77اشحج:

، ¸ أن العمالالَل الطالالوبت وا الالرييت مالالن أسالالباِب احلصالالوِل   املعونالالِة مالالن اهلل :ثانِووا
يَف  :قالالال ‘  أن رسالالول اهلل ƒ عبالالد اهلل بالالن عمالالرعالالن وذلالال  ملالالا جالالاء يف احلالالديي  ل  »ال يفلووم

ِووإ  َك     خ 
 
ة  أ ا وو  موو  م َك    يف  خ   َ  َ إيف ل  يف يفلووم ط  م  َ إيف  ل  وويف َ  ط  ر مم ل  و ال يفلووم خوويف

 
َ  الليف أ إ  ُوو  ا   يف  خ 

     َ َ  وو  ة  فوو  َم َغ ةيف ل  َ    نوو  م سيفلووم م  م  وو  موو  م   الليف َ   َ  َ ة  ِ اموو   ُ ومم  ا، ِ   وو  ا فوو  يَف ة  موو  م ةيف فوو  َم إيف ةيف َووم ن 
َت     َ ا  ل    لم َت   سيف  َ» ة  ِ ام   ُ يف   ومم  ا،  . 2580)  ومسلم  2442رواه اىلعِاري ) فيف اَّلل 

ن الطاقالالاِا الالالا يمتلُكهالالا   :ثاثلا العمالالُل الطالالوب  أحالالُد أهالالم  أشالالاكِل ااسالالتفادِة مالالِ
 الوجه الصحيح.    ها  منها واستنمارُ   الةباُب، وااستفادةُ 

للعمالالِل الطالالوب  دوراك إجيالالايب  مهالالم  يف إتاحالالِة الفرصالالِة للةالالباِب يف املةالالار ِة  :اا  ووا
نس  اإلحسالالاَ  يف خمتلالالِف األنةالالطِة ااجتماعيالالِة واىلعو يالالِة و ااقتصالالاديِة، والالالا تالالُ

  باملسؤويلِة والةعوِر بالُقدرِة   اىلعلِل والعطاِء يف املجااِا الا يُتقنونَها.
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

 دور اململكة يف العمل اخلريي والتطوعي داخلًيا

ن ادلوِل السالالبتاقِة يف أعمالالاِل ا الالرِي، وللمملكالالِة  اململكالالُة العربيالالُة السالالعوديُة مالالِ
 ا.وشعبً  عريقةاك ومتجلرةاك مَع العمِل ا ريي  والطوب  حكومةً عالقةاك 

{ حفخف جف مغ جغ} :¸  اهلل  أما   املستوى احلكويم  فقد اختلا اململكُة من قولِ 

ُنأيَاِن يَُةد  َبعأُأُه َبعأًأا« :  ‘   انلي  وقولِ   .[2]سورة املائدة: ِمِن َ ىلعأ ِمَن لِلأُمؤأ اىلعِاري رواه    »إِنت الُمؤأ
 ودستوًرا ومنهاًجا للعمل ا ريي يف املجتمع السعودي.  2585)  ومسلم 481)

ً
 مبدأ

ن  وأمالالا   مسالالتوى الةالالعِأ فقالالد أتالالرىلَع اهلُل تعالالاىل شالالعَأ اململكالالَة بالالنن جعالالَل مالالِ
ه ااجتماعيالالِة ومور  : عمالالَل ا الالرِي وعالالونَ ِقيمالالِ ه الةالالعي  املحتالالاِ  ودسالالداَء املعالالروِ ،  وثالالِ
رىلِع األخالالالِ  الالالا  نالالل دلى العالالرِب قبالالَل اإلسالالالىلِع، فجالالاء وهالالله املعالالا  مالالن مالالاك

بها، فالالاكن للعمالالل الطالالوب  دلى أبنالالاِء هالالله اىلعالالالِد  د عليهالالا وهالاللت هالالا وأتالالت اإلسالىلُع فنتمت
عل عليالاله، فالالاكن  متالاله وشالالجت ل ادلولالالُة هالاللا األمالالَر ونظت ، وتبنالالت حمفالال اك ديالالين  واجتمالالاب 

 اململكِة يف هلا اجلانِأ.  تميِ اجتماُع هله العوامِل من أسباِب  

وقد شهَد املجتمُع السعودي  تنسوَ  الكنرِي من املؤسسالالاِا الالالا رُةالالالرُِ    العمالالِل 
ا ريي  والطوب  يف اململكِة، والا رُسَّمت باجلمعياِا ا رييِة، وقد بلالالَ  عالالدُد اجلمعيالالاِا 

  مجعيالالًة 290مالالا يقالالارب الالالال )ا رييِة املسجلِة دلى وزارِة العمالالِل والةالالؤوِن ااجتماعيالالِة 
  مؤسسالالًة خرييالالًة، باإلضالالافِة إىل الالالالعااِا مالالن األوقالالاِ  والصالالناديِق 40خرييًة، والال )

ىلُع األعماَل ا رييَة والطوعيَة يف جمااٍا متِصصٍة، هلا الكنالالرُي  األرسيِة، واملراكِ  الا تُقد 
 من ال امِج واألنةطِة والفعايلاِا ا رييِة والطوعيِة.
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

، فقالالد  وا ش ت أنت املؤسساِا ا رييَة والطوعيَة لوسل باحلدينِة يف املجتمِع السعودي 
 تنظيُم اجلمعياِا ا رييِة وظهورُها منل ستينياِا القرِن املايض.

َ
 بدأ

 يف املسالالجلةِ  اجلمعيالالاِا  عالالددُ  بلالال َ  ومالالع أن اىلعدايالالَة  نالالل ضالالعيفًة نسالالبيًا، حيالالُي 
 اجلمعيالالاِا  يف أعالالدادِ  زيالالادةاك  ظهالالراأ الالالا   العقالالدِ  يف هإا أنالال ، مجعيالالاٍا  ثمالالاِ َ  اىلعدايالالة
 مالالن القالالرنِ  اثلمانونيالالاِا  فالالرتةِ ويف ، مسالالجلةً    مجعيالالةً 22الالالا وصالاللل إىل ) ا رييالالةِ 
 .يف اململكةِ  ا رييةِ   اجلمعياِا  ورسجيلِ   يف إنةاءِ   كبرياك  توسعاك   ظهراملايض 

 دور املمكلة يف العمل التطوعي داخليا:

ا، حيالالالي  ن   ادلواىلعِ  ا الالالريي   بالعمالالاللِ  اململكالالالةُ اعتنالالالل   مالالالن أهالالالم   داخليالالالً
 ااجتمالالاب   والأالالمانِ  ،ااجتماعيالالةِ  والةالالؤونِ  العمالاللِ  وزارةِ  ن خالالاللِ هالالا، فمالالِ أولوياتِ 
وشالالهريٍة  سالالنويةٍ  إاعنالالاٍا  وختصالاليُ   ،همحالالااتِ  ودراسالالةُ  ،عالالن املحتالالاجنيَ  اىلعحالالُي  يالالتم  

 اململكالالةِ   مالالن أبنالالاءِ   منهالالا الكنالالريُ   ، ويسالالتفيدُ أالالوابِ  وال  مالالن املعالالايريِ   هلم وفًقا ملجموعةٍ 
 .والكنري من املحتاجني والفقراءِ   ،واملطلقاِا   واألراملِ  السن    من كبارِ 

 اإلاغثيالالةِ   ها يف املجالالااِا نةالالاتاتِ   الالالا تمالالارُ    مالالن اجلمعيالالاِا   العديالالدُ   وجالالدُ تكما  
  .والصحيةِ   والعليميةِ  وادلعويةِ 
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

 اخلريي والتطوعي خارجًيادور اململكة يف العمل 

     القأالالايا الالالا ختالالُ يف تبالالين   الروايالالاِا  أروعَ  السالالعوديةُ  العربيالالةُ  اململكالالةُ  رُ رسالالط  
 اململكالالةِ  وحكومالالةِ  شالالعِأ  فالالل جهالالودُ تَ ، فقالالد تكاالعالالالمِ  أحنالالاءِ  املسالاللمني يف خمتلالالِف 

 .العالمِ   أحناءِ   للمسلمني يف خمتلِف  الطوعيةِ  ا رييةِ  األعمالِ  يف تقديمِ 

 يف محايالالةِ  الراعالالدةِ  ها اإلاغثيالالةِ مؤسسالالاتِ  مالالن خالالاللِ  اململكالالةِ  جهالالودُ  هملأ أسالال وقالالد 
 فريسالالةً  ن الوقالالوِع مالالِ ال منهالالا  الفقالالريةَ  وخاصالالةً  العالالالمِ  مالالن بالال انِ  املسالاللمني يف الكنالالريِ 

 .همفتنوهم عن دينِ لىلعري املسلمني يلَ 

 ا الالريي   العمالاللِ  مالالن خالالاللِ  السالالعوديةِ  العربيالالةِ  اململكالالةِ  مؤسسالالاُا  وقالالد أسالالهملأ 
  نالالل يف املجالالااِا   للمسالاللمني، سالالواءاك ماِا دأ ا الالِ  خمتلالالِف  يف تقالالديمِ  واإلاغث   ادلعالالوي  
 غريها.أو  أو العليميةِ  الصحيةِ 

 ا رييالالةِ  واملؤسسالالاِا  مالالن اجلمعيالالاِا  العديالالدَ  السالالعوديةُ  العربيالالةُ  اململكالالةُ  أالالم  وتَ 
 ة، ومنها:العامليت 

o  ُالعالم اإلساليم  رابطة. 
o اإلاغثة اإلسالمية العاملية هي ةُ و. 
o املل  فيصل ا ريية مؤسسةُ و. 
o العاملية للةباب اإلساليم  انلدوةُ و. 
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

 واإلدارةِ  مالالن النظالاليمِ  اعيلالالةٍ  بننهالالا   درجالالةٍ  واملؤسسالالاُا  وتتمالالي هالالله اجلمعيالالاُا 
ماا للمسالاللمني يف دأ ا الالِ  أفأالاللِ  للوصالالول إىل تقالالديمِ  يف العمالاللِ  والفالالا  واإلخالالالِ  

 .العالمِ   أحناءِ   خمتلِف 

 :واملجااِا   القطااعِا   ورةمُل خمتلَف   هله املؤسساِا ماُا دأ خِ  تتنوعُ و

o وادلعويةَ  الرتبويةَ   ماِا دأ قدىلع ا ِ يُ   افمنها م. 
o  ماِا  يقدىلع   ماومنها  .واإلنسانيةَ  اإلاغثيةَ اِ دأ
o ماتُها خمتلَف دوِل العالمِ   اومن هله املؤسساا م  .رَةمُل ِخدأ

o  ماتُها   ختت     ماومنها    منل أفريقيا.  حمددةٍ   مناتَق بِخدأ

 والعمالاللِ   والسالالِاءِ   يف الكالالرىلعِ   السالالعوديةِ   العربيالالةِ   اململكالالةِ   لالالو ِ مُ   واستكماًا ملسالالريةِ 
 عبالالدِ  بالالنُ  سالاللمانُ  امللالالُ   ريفنيِ الالةالال  احلالالرمنيِ  خالالادىلعُ  َ  ، فقالالد أسالالت واإلنسالالا    ا الالريي  
ْ   الع يالال ِ  ِ   سَكوو َ   َوول ا    امللوو يف افتتاحالاله:  حفظالاله اهللُ  ، وقالالد قالالاَل اخلناووة   لألل ووا

(  َ  َسلووالد     املل ووو«    َاغثووة    ا،ووت او وو يف   اَِِوو     َووا االَوو  ِّ د ن    انط قا  موو  ا ووام
َاملحا مووة  املحُووا    َامُوو   االِلووا    لَع خِووا    َ   االِلووا ِّ  َامُوودادا  لوو َا   َإإ َالووحُ  َك

وواتل   اللوو ود ة   ا، َفِووة   لل  لكووة   َ    ا ا، املِووة  ََا  اَْوو       نَووا ن لوو يف َ يف هوو ا امللووا
َ   ََضوووو   ْ   خلووو ْ   األَوووا َ   اوووا  لةاغثوووة  خما   اذلي َوووِكو يف  هلووو ا املَكووو  َاألل وووا

ْا  دَمووا  اا وودا  الاغثووة  االِلووانِة      وود«   امللُ  وواِ ا،ووت ايف ووا  موو  الكووواا    َ َسَكوو
  .ةَا ة   خِا    تل  ش   ؛ ام اناا    ا َا و  سلالدا  
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ودور اململكة يف العمل  التطوع يف اإلسالم

 اخلريي والتطوعي داخلًيا وخارجًيا

للمحتالالاجني يف  نِ العالالوأ  يالالدِ  يف مالالد   نهالالج اململكالالةِ  مواصالاللةِ إىل  ويسالاله هالاللا املر الال ُ 
 . نسانيةِ اإل وافعِ انطالقًا من ادل املساعداِا  تقديمِ ، والعالمِ 

، املوثوقالالةِ  العامليالالةِ  واهلي الالاِا  مالالع املنظمالالاِا  والتةالالاورِ  لنسالاليِق كمالالا أنالاله يقالالوىلُع با
 اإلاغثيالالةِ  بالالال امِج  ا اصالالةِ  ادلويلالالةِ  أ  املعالالايريِ    تطبيالالِق  إىل العمالاللِ  باإلضالالافةِ 
يف  اإلاغثيالالةِ  باألعمالالالِ  ا اصالالةُ  ا اجلهالالاُا الالالا تبالاللهلُ  املِتلفالالةِ  اجلهالالودِ  وتوحيالالدِ 
املتطالالوعني يف  يف أداءِ  وااحرتافيالالةِ  إىل أ  مسالالتوى مالالن الكفالالاءةِ  ، والوصالالولِ اململكالالةِ 
 .املجااِا   خمتلِف 

 
 


