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قصص خالدة تؤصل ألعمال الخير والصدقات واألمر بالمعروف

تطوع األنبياء
في القرآن الكريم
دروس للحياة
واإلنسانية
بقلم :عبدالله أحمد اليوسف
ح� َّ
�ث القرآن الكرمي في عدد من آياته
الشريفة على القيام باألعمال التطوعية
في مختلف مجاالت العمل التطوعي
ودعا إلى املسارعة والتسابق في عمل
اخلير؛ كما في قوله تعالىَ « :و ِل � ُك � ٍّل
اس َت ِب ُقوا الخْ َ ْي َر ِ
ات
و ْ
ِج َه ٌة هُ َو ُم َو ِّليهَا َف ْ
أ َ ْي َن َما َت ُكو ُنوا َيأْ ِ
ت ِب ُك ُم اللَّ ُه َج ِميعً ا إ َِّن
اللَّ َه عَ لَى ُك ِّل َ
ش ْي ٍء َق ِدي ٌر» البقرة.148 :
وقوله تعالىَ « :ف َمنْ َت َط َوّعَ َخ ْي ًرا َف ُه َو
َخ ْي ٌر َلهُ» البقرة.184 :
وأشار القرآن الكرمي إلى مجموعة من
مصاديق عمل التطوع؛ كاحلث على
إع��ط��اء ال��ص��دق��ة أو األم���ر باملعروف
أو اإلص�لاح بني الناس كما في قوله
تعالى« :لاَ َخ ْي َر ِفي َك ِثي ٍر ِمنْ جَ ْ
نوَاهُ ْم
لاَ
ِص َد َق ٍة أ َ ْو َم ْع ُر ٍ
ِص حٍ
إ اَِّل َمنْ أ َ َم َر ب َ
وف أ َ ْو إ ْ
بَينْ َ ال َّن ِ
اس» النساء .114 :والشفاعة
في فعل اخلير ُتع ُّد أيضا ً من األعمال
التطوعية التي دعا إليها القرآن الكرمي
َش َف ْع َ
كما في قوله تعالىَ « :منْ ي ْ
ش َفاعَ ًة
س َن ًة َي ُكنْ َل ُه َن ِ
يب ِم ْنهَا» النساء:
َح َ
ص ٌ
.85
والدعوة إلى اخلير من األعمال التطوعية
التي يجب أن يقوم بها النخبة املؤهلة
من املجتمع كما في قوله تعالىَ « :و ْل َت ُكنْ
ِم ْن ُك ْم أ ُ َّم ٌة َيدْعُ َ
ون إ ِ َلى الخْ َ ْيرِ» آل عمران:
.104
وم��ف��ه��وم اخل��ي��ر واس���ع يشمل ك��ل ما
يعد  -بنظر الشرع والعقل والعرف –
خيراً؛ فالصدقة خير ونشر العلم  -بني
الناس  -خير وبناء املساجد وأماكن
العبادة والذكر خير وتزويج العزاب
خير ومساعدة الفقراء واحملتاجني خير
وتشييد املستشفيات واملراكز الصحية
خير ودعم املتفوقني للدراسات العليا
خير وطباعة الكتب النافعة وتوزيعها
مجانا ً خير وتأسيس القنوات الفضائية
امللتزمة خير وتقوية التدين في نفوس
الشباب خير وال��دع��وة إل��ى املعروف
خير واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
خير ومقاومة الشر وزرع الفضيلة
خير وهكذا ...فإن قائمة اخلير طويلة

وواسعة وشاملة لكل ما فيه رضا الله
عز وجل ومنفعة للمجتمع وخدمة لألمة
واإلنسانية.
التطوع في سيرة األنبياء

ورد ف��ي ال��ق��رآن ال��ك��رمي مجموعة من
قصص األنبياء «عليهم السالم» تتحدث
عن قيامهم بأعمال تطوعية مختلفة
وال��ه��دف من ذكرها دعوتنا لالقتداء
بأنبياء الله والسير على نهجهم.
كما يؤكد  -من جهة أخرى  -قيمة العمل
التطوعي في املنظور القرآني حيث ذكر
باالسم مجموعة من األنبياء العظام
الذين مارسوا األعمال التطوعية مبا
يرضي الله سبحانه وتعالى وسنشير
إل��ى أه��م النماذج م��ن تطوع األنبياء
الوارد في القرآن الكرمي ومنها:
 - 1كفالة نبي الله زكريا «عليه
السالم» ملرمي بنت عمران:
أشار القرآن الكرمي إلى تطوع نبي الله
زكريا «عليه السالم» لكفالة مرمي بنت
ع��م��ران «عليها ال��س�لام» ق��ال تعالى:
« َو َك َّفلَهَا َز َك ِر َّيا ُكلَّ َما د َ
َخ َل عَ لَ ْيهَا َز َك ِر َّيا
اب َو َج َد ِع ْندَهَ ا ِر ْز ًقا َق َ
المْحِ ْ َ��ر َ
ال يَا َم ْريمَ ُ
أ َ َّنى َل ِك هَ َذا َقا َلتْ هُ َو ِمنْ ِع ْن ِد اللَّ ِه إ َِّن اللَّ َه
َي ْر ُز ُق َمنْ ي َ
سابٍ » آل عمران:
َشا ُء ب َِغ ْي ِر ِح َ
.37
والكفالة تعني أن يقوم شخص برعاية
ش���ؤون أح���د األط��ف��ال وال��ع��م��ل على
تربيته وتوفير احتياجاته حتى يكبر
وه��ذا ما فعله نبي الله زكريا «عليه
السالم» حيث تكفل برعاية مرمي بنت
عمران «عليها السالم» وقام بكفالتها
خير قيام فهو نبي وزوج خالة مرمي
وما كان أحد غيره جدير بهذه املهمة
في كفالة مرمي «عليها السالم».
وكفالة األيتام هي من أفضل األعمال
التطوعية وقد ورد في فضلها الكثير
م��ن األح��ادي��ث وال��رواي��ات؛ فقد روي
عن الرسول األعظم «صلى الله عليه
وآله وسلم» أنه قال« :أنا وكافل اليتيم
كهاتني في اجلنة» وأش��ار بالسبابة
والوسطى وقال «صلى الله عليه وآله

وسلم» أيضاً« :من قبض يتيما ً من بني
مسلمني إلى طعامه وشرابه أدخله الله
اجلنة البتة إال أن يعمل ذنبا ً ال يغفر».
 - 2نبي الله موسى «عليه السالم»
يساعد احملتاجني:
يشير القرآن الكرمي إلى صور عدة من
مساعدة نبي الله موسى «عليه السالم»
للمحتاجني وطالبي العون واملساعدة؛
إذ تطوع نبي الله موسى «عليه السالم»
مبساعدة امرأتني كانتا تستسقيان لرعي
أغنامهما وكان الشبان يقفون أمام منبع
املاء وهما تنتظران من بعيد فلما رآهما
موسى وهو كان قادما ً من سفره نحو
« َم ْديَن» لم يرض بذلك فتطوع مبهمة
السقي لهما قال تعالىَ « :ولمَ َّ��ا َو َر َد َما َء
َس ُق َ
َم ْدي ََن َو َج َد عَ لَ ْي ِه أ ُ َّم ًة ِم َن ال َّن ِ
ون
اس ي ْ
َو َو َج َد ِمنْ دُو ِن ِه ُم ا ْم َرأ َتينْ ِ َت � ُذو َدانِ َقالَ
ص ِد َر
َما َخ ْط ُب ُك َما َقا َل َتا لاَ َن ْس ِقي َح َّتى ُي ْ
ال ِّرعَ ا ُء َوأ َ ُبو َنا َ
س َقى
ش ْي ٌخ َكبِي ٌر «َ »23ف َ
َل ُه َما ُث َّم َت َو َّلى إ ِ َلى ِّ
الظ ِّل َف َق َ
ب إ ِ ِّني لمِ َا
ال َر ِّ
أ َ ْن َز ْلتَ إ ِ َل َّي ِمنْ َخ ْي ٍر َف ِقي ٌر» القصص23 :
و.24
وه��ك��ذا ق���ام م��وس��ى «ع��ل��ي��ه ال��س�لام»
مبساعدة املرأتني وق��د اتضح له بعد
ذلك أنهما ابنتا نبي الله شعيب «عليه
السالم» وقد زوجه إحداهما تكرميا ً له
وجزاء لعمله التطوعي.
وف��ي مقطع آخ��ر م��ن س��ورة القصص
يشير القرآن الكرمي إلى مساعدة موسى
«عليه السالم» للرجل الذي طلب منه
املساعدة قال تعالىَ « :ود َ
َخ�� َل المْ َ ِدي َن َة
عَ لَى ِح ِ
ني َغ ْفلَ ٍة ِمنْ أَهْ لِهَا َف َو َج َد ِفيهَا
شيعَ ِت ِه َوهَ َذا منِْ
َر ُجلَينْ ِ َي ْق َتتِلاَ نِ هَ َذا ِمنْ ِ
اس َت َغا َث ُه ا َّل ِذي ِمنْ ِ
شيعَ ِت ِه عَ لَى
عَ ُد ِّو ِه َف ْ
ا َّل ِذي ِمنْ عَ ُد ِّو ِه» القصص.15 :
فتط ُّوع نبي الله موسى «عليه السالم»
ملناصرة ومساعدة ال��ذي من شيعته
وسى َف َق َ
ضى
على عدوه فقتله « َف َو َك َز ُه ُم َ
عَ لَ ْي ِه» القصص.15 :
 - 3نبي الله يوسف «عليه السالم»
يتطوع ليكون مسؤول املالية:
أش��ار ال��ق��رآن احلكيم إل��ى من��اذج من

تطوع نبي الله يوسف «عليه السالم»
ومنها تطوعه ليكون وزير املالية كما
في قوله تعالىَ « :و َق� َ
�ال المْ َلِ ُك ا ْئ ُتو ِني
ص ُه ِل َن ْف ِ
سي َفلَ َّما َكلَّ َم ُه َق َ
ال
س َت ْخلِ ْ
ِب ِه أ َ ْ
ني «َ »54ق َ
إ ِ َّن� َ
ني أ َ ِم ٌ
�ك ا ْل َي ْو َم َل َد ْي َنا َم ِك ٌ
ال
ض إ ِ ِّني َح ِفيظٌ
اجعَ لْ ِني عَ لَى َخ َزا ِئنِ الأْ َ ْر ِ
ْ
عَ لِي ٌم» يوسف 54 :و.55
فتحمل مسؤولية امل��ال��ي��ة ي��دل على
طموح نبي الله يوسف «عليه السالم»
كما يشير إلى أنه كان يرى نفسه مؤهالً
لتحمل هذه املسؤولية العظيمة واملهمة؛
لذلك تطوع من تلقاء نفسه للقيام بها.
وف��ي س��ورة القصص يشير القرآن
الكرمي إلى أن نبي الله يوسف «عليه
ال��س�لام»  -عندما أدخ��ل السجن -
ق��ام ب��ال��دع��وة إل��ى ال��ل��ه تعالى كما
ت��ط��وع بتفسير األح�ل�ام للسجناء
وق��د أش��ار ال��ق��رآن ال��ك��رمي لذلك في
ِّ
قوله تعالىَ « :و د َ
الس ْج َن
َخ�� َل مَعَ ُه
ال أ َ َحدُهُ َما إ ِ ِّني أ َ َر ا ِني أ َ ْع ِ
َف َت َيانِ َق َ
ص ُر
�ال آْ
َخ ْم ًر ا َو َق� َ
الَ َخ � ُر إ ِ ِّن��ي أ َ َر ا ِن��ي أ َ ْح ِم ُل
َف � ْو َق َر أ ْ ِ
س��ي ُخ ْب ًز ا َتأْ ُك ُل َّ
الط ْي ُر ِم ْن ُه
اك ِم َن ا لمْحُ ْ ِ
َن ِّب ْئ َنا ِب َتأْ ِو يلِ ِه إ ِ َّنا َن َر َ
س ِن َ
ني
«َ »36ق َ
ال لاَ َيأْ ِتي ُك َما َطعَ ا ٌم ُت ْر َز َقا ِن ِه
إ اَِّل َن َّبأْ ُت ُك َما ِب َتأْ ِو يلِ ِه َق ْب َل أ َنْ َيأْ ِت َي ُك َما
ما عَ لَّ َم ِني َر ِّبي إ ِ ِّني َت َر كْتُ ِملَّ َة
َذ ِل ُك َما مِ َّ
ون بِاللَّ ِه َو هُ ْم ب آْ
َق ْو ٍم لاَ ُي ْؤ ِم ُن َ
ِالَ ِخ َر ِة
هُ ْم َكا ِف ُر َ
ون «َ »37و ا َّتب َْعتُ ِملَّ َة آ َبَا ِئي
اهي َم َو إ ِْس َح َ
إ ِ ْب َر ِ
وب َما َك َ
ان َل َنا
اق َو ي َْع ُق َ
ِك بِاللَّ ِه ِمنْ َ
أ َنْ ُن ْشر َ
ش ْي ٍء َذ ِل َك ِمنْ َف ْ
ضلِ
اللَّ ِه عَ لَ ْي َنا َو عَ لَى ال َّن ِ
اس َو َل ِك َّن أ َ ْك َث َر
ص ِ
اس لاَ ي ْ
َش ُك ُر َ
ال َّن ِ
احب َِي
ون « »38يَا َ
ِّ
َاب ُم َت َف ِّر ُق َ
ون َخ ْي ٌر أ َ ِم اللَّ ُه
الس ْجنِ أ َأ َ ْر ب ٌ
ُون منِْ
ا ْل َو ِ
اح ُد ا ْل َق َهّا ُر »َ »39ما َت ْع ُبد َ
س َّم ْي ُت ُموهَ ا أ َ ْن� ُت� ْم
س � َم��ا ًء َ
دُو ِن��� ِه إ اَِّل أ َ ْ
َو آ َب ُ
سلْ َطانٍ
َاؤ ُك ْم َما أ َ ْن َز َل اللَّ ُه ِبهَا ِمنْ ُ
إ ِنِ ا لحْ ُ ْك ُم إ اَِّل ِللَّ ِه أ َ َم َر أ َ اَّل َت ْع ُبدُوا إ اَِّل إ ِ َّيا ُه
اس لاَ
َذ ِل َك ال ِّد ينُ ا ْل َق ِّي ُم َو َل ِك َّن أ َ ْك َث َر ال َّن ِ
ي َْعلَ ُم َ
ون » يوسف.40 - 36 :
فهذه اآليات الشريفة تشير إلى تركيز
نبي الله يوسف «عليه ال��س�لام» -
حتى وهو في السجن  -على الدعوة
إلى الله تعالى وإخالص العبودية له
وتوحيده عز وجل ولعله استفاد من

حاجة السجناء إلى تفسير أحالمهم
بدعوتهم  -أوالً  -إلى توحيد الله عز
وج��ل باملنطق وال��ب��ره��ان كما تشير
لذلك اآليات الشريفة.
 - 4الرسول األعظم يتطوع في
العبادات:
ذك���ر ال��ق��رآن ال��ك��رمي ق��ي��ام ال��رس��ول
األعظم «صلى الله عليه وآله وسلم»
بأنواع العبادات من النوافل والسنن
والطاعات تطوعا ً لله عز وج��ل كما
س� ُ
�ول اللَّ ِه
في قوله تعالىُ « :م َح َّم ٌد َر ُ
ين مَعَ ُه أ َ ِ
َوا َّل ِذ َ
ش َدّا ُء عَ لَى ا ْل ُك َّفا ِر ُر َح َما ُء
َ
َ
ّ
س َّجدًا َي ْب َت ُغونَ
َب ْي َن ُه ْم ت� َراهُ � ْم ُركعً ا ُ
ِض َوا ًنا ِ
ضلاً ِم َن اللَّ ِه َور ْ
َف ْ
سي َماهُ ْم ِفي
ُو ُج ِ
الس ُجو ِد َذ ِل َك َم َثلُ ُه ْم
وه ِه ْم ِمنْ أ َ َث ِر ُّ
ِفي ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُه ْم ِفي الإْ جْ ِ
ِني ِل َك َز ْرعٍ
َ
أ َ ْخ َرجَ َ
َ
است َوى
اس َت ْغلَ َظ ف ْ
ش ْطأ َ ُه َفآ َ َز َر ُه َف ْ
سو ِق ِه ُي ْعجِ ُب ال ُّز َّراعَ ِلي َِغ َ
يظ ِب ِه ُم
عَ لَى ُ
ا ْل ُك َّفا َر َوعَ َد اللَّ ُه ا َّل ِذ َ
ين آ َ َم ُنوا َوعَ ِملُوا
الصالحِ َ ِ
ات ِم ْن ُه ْم َم ْغ ِف َر ًة َوأ َ ْج ًرا عَ ِظي ًما»
َّ
الفتح.29 :
وقد كان النبي «صلى الله عليه وآله
وسلم»  -بعد ن��زول الوحي عليه -
كثير العبادة والقيام حتى تورمت
ق��دم��اه وي��ك��اد يستطيع ال��وق��وف
لشدة التعب من كثرة العبادة فنزل
قوله تعالىَ « :ما أ َ ْن َز ْل َنا عَ لَ ْي َك ا ْل ُق ْرآ َ َن
ِل َت ْش َقى» طه.2 :
خالصة القول :إن القران الكرمي -
عندما يشير إلى األعمال التطوعية
التي كان يقوم بها األنبياء «عليهم
السالم» إمنا أراد إرشادنا إلى أهمية
العمل التطوعي وأن فيه رضا الله عز
وجل وأنه يساهم في بناء املجتمعات
وتقدم األمم وتطور احلضارات.
فلنقت ِد باألنبياء في ممارسة العمل
التطوعي وليقم ك��ل واح���د منا مبا
يستطيع في خدمة املجتمع ومساعدة
ال��ن��اس ال��ذي��ن ه��م بحاجة للمساعدة
وال��دع��م وال��ع��ون ولنقف إل��ى جانب
األيتام قال تعالىَ « :و َما ُت َق ِّد ُموا لأِ َ ْن ُف ِ
س ُك ْم
ِمنْ َخ ْي ٍر جَ ِ
ت �دُو ُه ِع ْن َد اللَّ ِه إ َِّن اللَّ َه بمِ َا
ون ب ِ
َت ْع َملُ َ
َصي ٌر» البقرة.110 :

