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   دراسة تحلیل�ة:التر��ة التطوع�ة في السیرة النبو�ة
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اسة م89ص   : ر الد

اسـة�دف  �ـى الرسـو  :رالد لت�بـع ��ـشطة التطوعيـة ال�ـ�   عل-,ـا الـ+*ابة ثـم تـص%يف#ا !ـ  – ملسو هيلع هللا ىلص –ر

اسـة تحليليــة ل#ـا اســتخدمت الباحثـة املــن:9 : املــن:9 املتبـع. رمجـاالت عامــة، ثـم مجــاالت فرعيـة مــع د

Dخ ســABة  JD  باعتبــار أن الــسABة النبوDــة البــن �ــشام مــن أ�ــم مــصادر تــا رالتــا أ�ــم  .- ملسو هيلع هللا ىلص –لالرســو ر

ئPـسة للتطـوع !ـ  الـسABة النبوDـة Nـ : النتـائج اسـة وجـود ثالثـة مجـاالت  ربي%ـت الد التطـوع �Uــسا�ي : ر

يوالتطـــوع الفكـــر والتطـــوع Yقتـــصادي والتنمـــو التطـــوع :  مجـــاالت فرعيـــة Nـــ 10كمـــا تبـــBن وجـــود . ي

ــــ� والت ــــي والتطــــــوع �م^ـــ ـــــوع باملواســـــــاة يYس�ــــــشار والتطــــــوع Uعالمــ طــــــوع بــــــاإليواء والــــــضيافة والتطـ

امـل و�يتـام والتطـوع باملـال والتطـوع لوالتطوع الط�c والتطـوع !ـ  البنـاء وUعمـار والتطـوع  ررعايـة �

  . بالبناء وال�شPيد
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Voluntary education in the biography of the Prophet Muhammad, 
peace be upon him 

Nouf bint Muhammad Al-Dosari 

Principles of Education, College of Education, Princess Nourah 
bint Abdulrahman University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: nmaldosry@pnu.edu.sa 

Abstract: 

The study aimed: to trace the voluntary activities that the Messenger - may 

God bless him and grant him peace - brought up on the companions, then 
categorize them into general areas, then sub-fields with an analytical study of 

them. The followed method: The researcher used the historical method, 

considering that the biography of the Prophet by Ibn Hisham is one of the 
most important sources for the history of the biography of the Prophet - may 

God bless him and grant him peace. The most important results: The study 

showed the presence of three main areas of volunteering in the Prophet's 

biography: humanitarian and social volunteering, intellectual and media 
volunteering, and economic and development volunteering. It was also found 

that there are 10 sub-fields: advisory volunteering, media volunteering, 

security volunteering, volunteering shelter and hospitality, volunteering 

consolation, medical volunteering, volunteering in construction and 
reconstruction, volunteering in the care of widows and orphans, volunteering 

money, and volunteering in building and construction. 

keywords: Biography of the Prophet, Volunteering, Islamic Education, 

Prophetic Education, Voluntary Education 
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  :مقدمة 

 gامـــل وموثــــق ودقيــــق ح�ــــi لeــــشj ة حفظو�ــــاABة الرســــو ملسو هيلع هللا ىلص بــــأن علمـــاء الــــسABــ لتمتـــاز ســ
noعاq ونھ قدوة وأسوة يقوeا ل,uاصة مwxوانب اzxسو ا| أسوة حـسنة ملـن (: لا لقد iان لكم !  

َ ٌ
ِ ِ
ّ َ َ ََ َ ْ َُ ٌ ُ

ِ
َّ ِل َر ْ ُ ََ ْ َّ

iَــــان يرجـــــو ا| واليـــــوم �خـــــر و َ َُ ِْ
ْ ََ ْ َ َْ َ َّ ًذكـــــر ا| كثBـــــAاَ َِ

َ ََ َّ َ
ـــق والتأ�ـــــ�� وYقتـــــ. �21حـــــزاب آيـــــة )  نداء يeـــــو أعمــ

i مة تأسيا بھ اباملشا�دة ولذلك� Aم �م أك�,uهللا ع ���  وأل�مية الـتأ��� بھ – ملسو هيلع هللا ىلص –رن ال+*ابة 
ة باملـضامBن فالسABة النبوDة مليئ. ا�تم علماء املسلمBن !  وقت مبكر بتوثيق سABتھ بeل تفاصيل#ا 

  . واملبادئ والقيم الAfبوDة 

فقـد ) �ـ 218ت ( qعت�A سABة ابن �شام من أ�م كتب السABة النبوDة نظرا لتقدم عصره 
كما أن مeانتھ العلمية أضفت ع�n كتابھ مزDدا من . عاش !  العصر الذ��c لتدوDن السنة النبوDة 

خBن وعلمــــاء اللغــــة اأنــــھ قــــد حظــــي بــــ) 2011(ي ال�ــــA فقــــد وصــــفھالقــــوة والتمBــــ�  رحAfام وتقــــدير املــــؤ
أت الباحثـــة اختيـــار ســABة ابـــن �ـــشام؛ واx*ــديث والفقـــھ والfـــAاجم خاصـــة أ¢,ـــا حظيـــت مـــن . رلـــذلك 

اسة والتحقيق   . رالباحثBن بالد

لABة الرســو �ـAاء �ـذا ا£zـال !ـ  سـلبحـث وذلـك ل الAfبيـة التطوعيـة مجـاال لتـم اختيـارقـد و
اتھ وغ�ABـاqعدد مجاالو–ملسو هيلع هللا ىلص  كمـا أن الAfبيـة . وت التطوع ال�� بادر إل-,ا ال+*ابة معھ !  سفره وغز

Dــة اململكــة  �ــا مجــاال م#مــا qــس¦,دفھ ر ؤالتطوعيـة م#مــة جــدا باعتبا ت إoــn توســيع 2030ر ر حيــث أشــا
Dة11نالقطاع غAB الر»ª  إno مليو مت�Aع انطالقا من  و�ذا ال#دف . 70ص. ؤألف مت�Aع !  بداية الر

سYس   . الAfبوDةات رAfاتي±  °س#م !  تحقيقھ قطاعات كثABة من أ�م#ا البحث العل¯� واملما

  :مش#لة البحث

انطالقا من      
ً

 الإوDة ذات الصلة بالتطوع حتواء السABة النبوDة ع�n العديد من املضامBن الAfبا
ـــ  ـــداث والا¢,ـــــا توجـــــد متفرقـــــة !ــ �سلـــــسل  كتـــــاب الـــــسABة النبوDـــــة البـــــن �ـــــشام حـــــسب الوقـــــا³ع و�حــ

 JD اســة، مــن �ــذا املنطلــق تحــددت ن �ــذه املــضامBن !ــ  مجــاالت مختلفــةكمــا أ. رالتــا  ر مــشeلة الد
 تلـك الAfبيـة - ملسو هيلع هللا ىلص–لالAfبيـة التطوعيـة !ـ  سـABة الرسـو تجميـع وتـص%يف !  وجود حاجة إno  اx*الية

 إمــا بالقــدوة حينمــا iــان يقــوم – ملسو هيلع هللا ىلص-ال�ــ� نــتج عu,ــا تنــوع جميــل !ــ  ��ــشطة التطوعيــة ال�ــ� غرســ#ا 
ســو هللا ملسو هيلع هللا ىلص ير�ــي !ــ  µــ*ابتھ الكــرام خــصال  نبالعمــل وDقتــدو بــھ أو اx*ــث وال�ــ´zيع، لفقــد iــان  ر

سو هللا قـدوة ل#ـم !ـ  حـب التطـوع و»ـذل جميـع أنواعـھ ّالبذل والتطوع والعطاء وiان  ً ل مـن خـالل و، ر
اســة �ـــذه الـــسABة العطـــرة تبـــ اســـة وتحليـــلمجـــاالتBن وجـــود رد لـــذا . ر كثBــAة !ـــ  التطـــوع بحاجـــة إoـــn د

»ـط املـضامBن اwxاصـة بeـل  رقامت الباحثة بحصر تلك ��شطة ثم تص%يف#ا !ـ  مجـاالت محـددة و
  .مجال ع�n حدة ومعاzx¦,ا iوحدة واحدة ثم تحليل#ا والتعليق عل-,ا

  :أسئلة البحث

اسة اx*الية!  ضوء ما تق              ردم تر الد  Uجابة  خاللeلة البحث يمكن معاzx¦,ا من أن مشى
�ى الرسو : السؤال الرئPس التاo  عن   gلما ��شطة التطوعية ال�   *ابة عل-,ا ؟ ال+– ملسو هيلع هللا ىلص -ر

 :التالية الفرعية �سئلةوDتفرع من �ذا السؤال الرئPس 

دت التطوعية  ما مجاالت الAfبية  .1  !  السABة النبوDة؟ركما و

 ي التطوع الفكر وUعالمي؟! ز النماذج ما أبر .2
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   التطوع �Uسا�ي وYجتما« ؟! ز ما أبر النماذج  .3

؟! زما أبر النماذج  .4   ي التطوع Yقتصادي والتنمو

  : أ?مية البحث

� والتطبيقي              .ىتتمثل جدو �ذا البحث وأ�مية إجرائھ !  البعدين الع̄ل

Afانــب العل¯ــ� ف#ــو °ــس#م !ــ  إثــراء مكتبـة الzxنتــا½ ، ففـي اUــال التنمــو وz£ســالمية !ــ  اU يبيــة
ي  سـABة الرســو ملسو هيلع هللا ىلص، وDخـدم �دب الAfبــو !ـ  مجــال للبـاحثBن !ــجديـدة للبحــث علمبــة آفاقـا وDفـتح  ل

  .لالتطوع اقتداء بالرسو ملسو هيلع هللا ىلص

ـــي فيتمثـــــل !ــــ  أمــــ       ـــب التطبيقـ ت م#مـــــة تـــــم مجــــاالنحـــــو لقـــــائمBن بــــالتطوع توجيـــــھ ا�تمــــام اا اzxانــ
دت تطبيق#ا �ـ�� هللا عـu,م – وأµـ*ابھ –ملسو هيلع هللا ىلص -ل!  سـABة الرسـو  ركما و  ل#ـم !ـ  كمـا تقـدم qعزDـزا –ر 

ة !  العمل التطو«  خدمة للنفس وللمجتمع. ¿,ملتأ��� ا روتحفز ع�n املباد
ّ.  

  : حدود البحث

�ا ع�ـــn الــسABة النبوDـــة البـــن �ـــشامتقتــصرا اســـة !ـــ  مـــصد ر �ـــذه الد ذلـــك لـــشمولي¦,ا وتقـــدم و. ر
خBن ف-,ـا- ملسو هيلع هللا ىلص–لعـصر تأليف#ـا وقر»ـھ مـن ع#ـد الرسـو   تقتـصراكمـا . ر، وال�تمـام ا£*ققـBن مـن املـؤ

  .-ملسو هيلع هللا ىلص-ل!  موضوع#ا ع�n اzxوانب التطوعية ال�� قام ¿,ا ال+*ابة مع الرسو 

  : منA@ البحث

Dخ املــــ اســـة qعــــود للتـــا رنظـــرا ألن �ــــذه الد لشر لإل�ـــسانية وت�نــــاو أفـــضل ســــABة ألرÀـــn مجتمــــع ر ق
JD  فإ وµ*ابتھ الكرام -ملسو هيلع هللا ىلص-لعرفتھ الÃشرDة و�و مجتمع الرسو  رن املن:9 املناسب �ـو املـن:9 التـا

 وفــق خطـــوات اّ وDفــسر�ا، ثــم يحلل#ــالــذي يــصف �حــداث ال�ــ� وقعــت !ــ  عـــصر النبــوة ، وDــصنف#ا
لا النوع من البحـوث، والوصـو لتعميمـات وحقـائق qـساعد ع�ـn تطـوDر ّعلمية دقيقة معتمدة !  �ذ

  .اx*اضر بناء ع�n أحداث املا���، وصناعة املستقبل ع�n أسس علمية

  :البحث خطوات

1.  ½ تحديــــــد wÅـــــصية مؤلــــــف املرجـــــع أو الوثيقــــــة، وتحديـــــد الزمــــــان، شـــــمل  :رالنقـــــد اwxــــــا
ي كمــــا ذكــــر ال�ــــA –و أمــــا wÅـــصية املؤلــــف ف#ــــ. والتحقـــق مــــن صــــدق املــــصدر أو الوثيقــــة

ـــاء ) �ـــــ 218ت ( ي عبــــد امللــــك بــــن �ــــشام بــــن أيــــوب املعــــافر -)2011( حظــــي بتقــــدير العلمـ
خBن و�دبــاء، و�عتــوه بأوصــاف عديــدة تــدل ع�ــn علــو م�Æلتــھ العلميــة، ومeانتــھ، ملــا  رواملــؤ

Dخيـــة، فeــ Dخ ارقــام بـــھ مــن ج#ـــد !ــ  الكتابـــة التا عـــا !ــ  �دب واللغـــة والتــا رن با ر
ً

مـــان.   زأمـــا 
يتأليف#ا ف#و !  مطلع القر الثالث ال:zر و�ذا الكتاب من أش#ر كتب السABة النبوDة، . ن

اسة السABة النبوDة !  كثAB من اzxامعات  . رو�و مرجع أصيل !  د

ـــالل التأكـــــد مـــــن مـــــصداقية ركـــــز  :النقـــــد الـــــداخ�  .2 دة مـــــن خــ رع�ـــــµ nـــــ*ة املعلومـــــات الـــــوا
 واwxداع، و�ذه متوفرة !  wÅصية املؤلف، و�ل عرف عنھ الصدق والعدالة أم الكذب

ن فاملؤلف مش#ود لھ بالصدق واملوثوقية وقد تلقى الباحثو ع�A –رحمھ هللا -ابن �شام 
لالعــــصو كتابــــھ بــــالقبو كمــــا شــــمل النقــــد الــــداخ�  التأكــــد مــــن صــــدق املعلومــــات ال�ــــ� . ر

د�ا، و�ل خدع املؤلف أو أخطأ، أم أنھ لم يخدع ولم يخطئ ِأو
ُ ضا مـن و�ذه متوفرة أيـ. ر
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خـالل إخـضاع �ـذه الــسABة للتحقيـق العل¯ـ� مـن مجموعــة مـن البـاحثBن اكتفـت الباحثــة 
ــــق أ ـــر عبـــــد. د.ب%ـــــwÈتBن �وoـــــn بتحقيـ Dخ Uســـــالمي !ــــــ  ..يالـــــسالم تـــــدمر عمــ ر أســـــتاذ التـــــا

. والثانيـــة بتحقيـــق جمـــال ثابـــت ودمحم محمـــود وســـيد إبــــرا�يم. )1990 (اzxامعـــة اللبنانيـــة
ومنھ ي�بBن التأكد من .  �حاديث والتعليق ع�n النص ونقدهنحيث قام ا£*ققو بتخرDج

دة ف-,ا Dخية وµ*ة املعلومات الوا رµ*ة الوثيقة التا  . ر

قامــت الباحثــة بت�بــع الــسABة النبوDــة الســتخراج مجــاالت   حيــث:اســتخراج املــادة العلميــة .3
 . الAfبية التطوعية مu,ا

ص%يف تـم تـ!ـ  الAfبيـة التطوعيـة  jعد جمـع النـصوص والـشوا�د :تص%يف املادة العلمية .4
اســة والتحليــل   كمــا ســيأqي تفــصيلھ !ــ  –راملعلومــات حــسب مجــاالت التطــوع qــس#يال للد

 .-النتائج

 .م عرض املعلومات وتحليل#ا وتفس�ABا إجابة ألسئلة البحثت :عرض املادة العلمية .5

ة zxمــع وتــص%يف ��ــشطة التطوعيــة !ــ  ا:أداة التحليــل .6 لــسABة ر صــممت الباحثــة اســتما
قم    )  1(رالنبوDة مÏ*ق 

  :مصطF9ات البحث

  : التطوع

غAB مدفوع ) أو مسا�مة( بأنھ أي عمل : التطوع)q)2021عرفھ املؤسسة العامة لإلحصاء 
ن�جر قام بـھ الفـرد wxدمـة �خـرDن، ع�ـn أال يeـو ذلـك العمـل لـصاÐx أو wxدمـة أي فـرد مـن أفـراد 

Òمـل مخBــAا وغBـA مـضطر للقيـام بــھ؛ وÑـشمل ذلـك العمــل ن�سـرة، وأن يeـو الـ´wص الــذي قـام بالع ُ

الذي يقدم مباشرة ألفراد أو ملؤسسات حeومية 
ً

»حية(  ABر»حية أو غ   ).ر

 عـةفال%ـشاط العم�ـ  ، وتحقيـق املن: Nـ و�ذا التعرDـف يتحقـق فيـھ جميـع أرiـان التطـوع و
ABونھللغiخ�  للمتطوع ي%بع من الوازع الدان، بدو أجر أو منفعة مادية للمتطوع، و.  

ضاء هللا سبحانھ عومن �نا ي�بBن أن العمل التطو«  ي%ب ر من وازع داخ�  يحقق بھ الفرد 
 noعاqشبع حاجاتوخدمة ونفع عباد هللا وÑجتماعية املتطوعوYالنفسية و  .  

اســـة اx*اليـــةوqعـــرف الباحثـــة التطـــوع !ـــ  الـــسABة النبوDـــة iـــل عمـــل قـــام بـــھ : بأنـــھ: ر !ـــ  الد
ضـوان وتقر»ـا إoـn هللا qعـاno ونفـع أفـراد ا£zتمـع  هللا علـ-,م عبـادة مـu,م رال+*ابة 

ً
د !ـ  الـسABة  ركمـا و

  .النبوDة البن �شام

  : التطوع أ?مية -2

°عت�A ال%شاط التطو«  مجاال إ�سانيا وأخالقيا واقتصاديا وتر»وDا خصبا لغرس قيم البذل         
ة النفــــسية و»نــــاء ال´wــــصية وتحقيــــق الــــ+*. والعطــــاء، وتحقيــــق عائــــد اقتــــصادي واجتمــــا«  �ــــام

نــــة للفــــرد ـــا : فيمتــــاز.  زاملتوا !ــــ  تحقيــــق الرضـ ه ومجاالتــــھ وأjعــــاده ال�ــــ� qــــس#م  رالعمــــل التطــــو«  بآثــــا
ادت أ�ميتھ !  الوقـت الـرا�ن ال  زالنف��Ö والتeافل Yجتما«  وYقتصادي بBن أفراد ا£zتمع  وقد 

z£ن أفراد اBجتما«  بY عدد وسائل التواصلq عدj فرة املعلومات عن مجاالت التطوع سيما وتمع و
جود قاعدة بيانات عن القائمBن بالتطوع   .ووالفئات ا£*تاجة إليھ، و
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مثــاالو
ً

ي ع�ــn ا�تمــام دو العــالم ¿,ــذا القطــاع اx*يــو �ــشرت مؤســسة ن:ــ9 الفــالح اABwxيــة بــاzxزائر  ل
نA من مليو ونصف jعض إحصاءات التطوع حيث يوجد !  الواليات املتحدة �مرDكية أك�) 2018(

مــــن مجمــــوع الــــسeان وDقــــدر %) 30(ن مليــــو 92مؤســــسة خABيــــة يبلــــغ عــــدد القــــائمBن بــــالتطوع نحــــو 
�م بــــ  ا أك�ـــA مـــن ، ســـنوDا  مليـــار ســـاعة عمـــل 20زإنجـــا ن مليـــو Åـــwص مـــن البـــالغBن 20و!ـــ  برDطانيـــ

سو �شاطا  نيما وعيا سبأن مليو ساعة عمل 90تطوعيا منظما iل عام وDبلغ عدد ساعات التطوع ر
%) 45(ن ماليـBن يتطوعــو لتقــديم خـدمات اجتماعيــة مختلفـة، و!ــ  أملانيــا 10ك�ـA مــن أو!ـ  فر�ــسا ، 

   .  اتحاد ومنظمة900حيث يوجد نمن السeان ينخرطو !  أعمال تطوعية 

يمن خالل �ذه املؤشرات ي�بBن ا�تمام دو العالم ¿,ذا القطـاع اx*يـو والشـك أن �ـذا . ل
  .وتر»ية وغرس لقيم التطوع�Yتمام يقف خلفھ توعية 

  : يما ي�nف  العمل التطو« أ�مية وDمكن إجمال

  .!  تقديم اwxدمات Yجتماعية واABwxية ألفراد ا£zتمع) حeومي( مساندة القطاع العام -1

  . يتم من خاللھ qعزDز الوالء الوط^� فخدمة الوطن qغرس الوالء لھ والتÜ*ية ألجلھ-2

  .نوUيمانية لدى �فراد مثل التعاو وUيثار والتواضع، وYح�ساب تنمية القيم �Uسانية -3

املقدمـــة لألفـــراد وا£zتمعـــات وذلـــك باســـتكمال الرســـمية  ســـد الفجـــوات املوجـــودة !ـــ  اwxـــدمات -4
  . النقص !  اwxدمات Yجتماعية والتنمية املستدامة لألفراد

ر عل-,م وتفرDج كر¿,م N  امل   .قاصد الغائية للعمل التطو« وفخدمة الناس وإدخال السر

  : التطوعنظرKات

نظـــرا لطبيعــــة التطـــوع بــــصفتھ ســـلوiا نفــــسيا واجتماعيـــا °عتمــــد ع�ـــn التبــــادل Yجتمــــا«  
Uيجـا�ي بـBن أفـراد ا£zتمـع، فقـد دخلـت مجموعـة مـن النظرDـات !ـ  علـم Yجتمـاع و!ـ  علـم الـنفس 

  : زا !  عملية التطوع ما ي�nوومن أك�A النظرDات بر. والAfبية !  تفسAB �ذه الظا�رة

ى تر �ذه النظرDة أن التفاعل بـBن �فـراد ينطلـق مـن تحقيـق مeاسـب :نظرDة التبادل Yجتما«  -1
zxميـع �طـراف؛ فوجـود مeاسـب نفـسية أو اجتماعيــة أو دي%يـة أو ماديـة بـBن �طـراف يــؤدى 

ال تقدم خرDن عالقاتھ باآلس حBن °شعر الفرد أن إno استمرار �ذه العالقة وqعزDز�ا، و»العك
ا�ي . لـــھ منفعـــة فـــأن �ـــذا ســـيؤدى إoـــn اضـــمحالل �ـــذه العالقـــة ركمـــا يـــر اx*ـــو أن ) : "1428(ى

 46ص " ترك�B النظرDة ينصب ع�n تفسAB السلوك Yجتما«  من خالل عمل �فراد بفاعلية 
قائم بالتطوع و!  مجال التطوع يتج�n تفسAB �ذه النظرDة  للعالقة القائمة ع�n التطوع؛ فال

جـة عاليـة  ريحقق مeاسب دي%ية تتمثل !  طلب �جـر مـن هللا عـز وجـل ، كمـا أ¢,ـا تحقـق لـھ د
ات حياتيــة متنوعــة . رمـن الر�ــ�g النفــ��Ö والتكيــف Yجتمـا«  إضــافة إoــn مــا يك�ـسبھ مــن م#ــا

  .ومن مeانة وسمعة وتقبل اجتما« 

ساس ترتPـب اx*اجـات �Uـسانية !ـ  شـeل تقوم �ذه النظرDة ع�n أ:   نظرDة اx*اجات �Uسانية -2
ــــلو ( �ــــــرم  ـــرDفة جنــــــان)  �ــــــرم اx*اجــــــات ملاســ ــــلو يتــــــدرج !ــــــ  ): 2015(وتــــــذكر شـــ ـــرم ماســ     أن �ـــ

جـات الـسلم بحيـث أن �Uـسان : مستوDات 5 راx*اجات البيولوجية والفسيولوجية !  أد�ـى د
جـــات !ـــ  اx*اجـــة ال °ــسná لتحقيـــق اx*اجـــات ال�ـــ� أع�ـــn مu,ـــا ح�ــg °ـــشبع#ا وتتمثـــل �ـــذه اx*ا
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ة املناســـبة واx*اجـــة للتeـــاثر وتل-,ـــا اx*اجـــات �منيـــة  وتتمثـــل !ـــ   جـــة اx*ـــرا رللمـــاء وال#ـــواء ود ر
ي�ــ  ذلــك اx*اجــة لالنتمــاء . رالــشعو بالطمأنPنــة ع�ــn اx*يــاة واملــال والعــرض ومــا يتــصل بــذلك

ل لھ YعAfاف وتقاليده  ح�g يحصن ا£zتمع وأعرافھ «  وتتج�n !  اتباع الفرد لقوانYBجتما
ه فـــردا  باعتبــا
ً

فبعـــد أن ) الــذات ( ضــمن املنظومـــة Yجتماعيــة ي�ـــn ذلــك اx*اجـــة إoــn تحقيـــق ر
 ا تظ#ـر اx*اجـة حـسب التمBـ� داخـل �ـذ)Yنتماء Yجتمـا«  ( يضمن الفرد قبولھ !  ا£zتمع 

ا�ـ�� والتموzتمـع ممـا يكـسب الفـرد  مeانــة لـھ ا£ رمثـال ع�ـn ذلـك اx*ــرص ع�ـn التفـو الد يBــ� ق
النظرDـة الـسلوك التطـو«  !ـ    وتفـسر �ـذهھي�بع ذلك من تقـدم للفـرد !ـ  مجتمعـالوظيفي ملا 

 بالسمعة اx*سنة ال�� تتحقق ¿,ا اx*اجـة إoـY nنتمـاء ھيحقق للفرد انتماء قوDا £zتمعھ iون
نيeـو أك�ـA اد�م فال شك أن الفرد الذي يتطوع لفعل اABwx وDخدم الناس وDحرص ع�n إسع

 كما أنھ °س#م !  تحقيق الذات والتمY �Bجتما«  من خالل ما يحظى بھ  ل#ذا ا£zتمع،ًانتماء
  من مeانة مرموقة القائم بالتطوع 

  : الوظيفية النظرKة.3

iـــــايم  ً، الـــــذي iــــان م#تمـــــا )مؤســــس علــــم Yجتمـــــاع اx*ــــديث(رqعــــود أصــــول#ا إoـــــn إميــــل دو

ًتقرا �سÃيانبكيفية تeو النظام Yجتما«  أو كيف يظل ا£zتمع مس تفAfض الوظيفية أن ا£zتمع . ً
iايم ا£zتمع . �و أك�A من مجموع أجزائھ؛ بل إن iل جانب منھ °عمل ع�n استقرار الeل رتصو دو ر

Dا، ولكــن ال يمكنــھ العمــل بمفــرده ا ضــر ورًع�ــn أنــھ iــائن ãــ  ألن iــل مeــو يلعــب دو ًر عنــدما يواجــھ . ن
�خرDن التكيف مللء  nمة، يجب ع�   .الفراغ بطرDقة مازجزء ما أ

ا  نتتeــو �جـــزاء ا£wتلفـــة مـــن ا£zتمــع jـــشeل أسا�ـــ�� مـــن مؤســسات اجتماعيـــة، iـــل مu,ـــ
ـــة وYجتماعيــــة و�منيـــــة . مــــصمم لتلبيــــة Yحتياجـــــات ا£wتلفــــة qعت�ـــــA �ســــرة واملؤســــسات التعليميــ

  وال+*ية م#مة لف#م �ذه النظرDة 

�ا تــــدفع !ـــ  العديــــد مــــن ا£zتمعــــات، تـــوفر اe*xومــــة التعلــــيم أل ربنــــاء �ســـرة، وال�ــــ� بــــدو
ســــة . الــــضرائب والرســــوم ال�ــــ� qعتمــــد عل-,ــــا الدولــــة لالســــتمرار !ــــ  العمــــل روqعتمــــد �ســــرة ع�ــــn املد

!ـ  . لملساعدة �طفال ع�n النمو واx*صو ع�n وظائف جيدة ح�g يتمكنوا مـن تر»يـة ودعـم أسـر�م
ت �مو ع�n ما �ذه العملية، يصبح �طفال مل�fمBن بالنظام العام، ومن ا رملنظو الوظيفي إذا سا رر
  . يرام، فإن أجزاء ا£zتمع ت%تج النظام وYستقرار وUنتاجية

تؤكـــد الوظيفيــــة ع�ـــU nجمــــاع والنظـــام املوجــــود !ـــ  ا£zتمــــع، مـــع الAfكBــــ� ع�ـــY nســــتقرار 
eونـات ا£zتمعيـة وعدم Yل�fام بالنظام يؤدي إno التغيAB ألن امل. Yجتما«  والقيم العامة املشAfكة

عندما يeـو أحـد أجـزاء النظـام معطـال، فإنـھ يـؤثر ع�ـn جميـع . يجب أن تتكيف لتحقيق Yستقرار
ً ن

  .ى�جزاء �خر وDخلق مشاiل اجتماعية، مما يؤدي إno التغيY ABجتما« 

الوiســـنبالـــسلوك التطــــو«  !ـــ  iـــو التطــــوع وDظ#ـــر تفـــسAB �ــــذه النظرDـــة 
ً

Dـــ ار اختيا
ً

 يقــــدم 
إذا فالعمـل . سـeا وتالحمـااالواجب مما يجعـل ا£zتمـع أك�ـA تممجتمع خارج دائرة اx*ق وخدمات لل

ا ولـــــد  ـــة لتعزDــــز التماســــك Yجتمــــا«  خاصــــة !ــــ  عــــصر التواصــــل عــــن jعــــد ممــــ التطــــو«  م#ــــم للغايـ
  . مشكالت تتعلق باالغAfاب Yجتما« 
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   التطوع مجاالت -4

ت التطـــوع �ــــشاط اجتمــــا«  يقــــدم اwxدمـــة للمحتــــاجBن ل#ــــا ر !ــــ  مجـــاالت كثBــــAة وقــــد أشــــا
اســة ع�ـ  iــاظم دمحم  ) 2019(رالعديـد مـن Yدبيــات !ـ  مجــال التطـوع لتــص%يف �ـذه ا£zــاالت مثـل د

Dانة الراشدية    2016زو

ىفåــ� تــص%يفات متنوعــة qــشAfك !ــ  jعــض ا£zــاالت وت�بــاين !ــ  مجــاالت أخــر وفيمــا ي�ــ  
سة وDناسب طبيع¦,ا   :رالتص%يف الذي تتÃناه الدا

إن التطوع بالدعوة إno هللا سبحانھ وqعاno من أك�A القر»ات ال�� يتقرب ¿,ا املسلم  :يل الدعواTUا
ـــn  إoــــn هللا عــــز وجـــــل والنــــصوص الـــــشرعية ال�ــــ� تحـــــث الـــــدعوة إoــــn اBwxـــــA والبعــــد عـــــن ع�ـ

ومجـاالت . وفعل اABwx أيضا اسم يجمع iل ما ينفع الناس . الضالل كثABة جدا ومتواترة
Bwxىتطـــوع الـــدعو ا ABهللا عـــز وجـــل وتبـــص nـــoحـــسان !ـــ  الـــدعو اU ة جـــدا مثـــلAـــBيـــة كثAى

اæ,م ودعــوة اzxاليـــات غBــA املـــسلمة  رالنــاس بــأمو ديـــu,م وYجابــة عـــن اســئل¦,م واستفـــسا ر
و�ــشر الـــدعوة Uســـالمية عامــة وع�ـــA جميـــع الوســـائل والتقنيــات، وqعلـــيم القـــرآن الكـــرDم 

لعلـم الـشر« ، وكفالـة الـدعاة، والبـاحثBن ّحفظا وأداء وتـدبرا، وإعـداد الوعـاظ، وطـالب ا
  .!  مجال الدعوة، و»ناء الساجد وغAB ذلك مما ال ي�سع لذكره املقام

مــن مقاصــد الـشرÑعة Uســالمية تحقيـق الfــAابط و�لفــة بـBن أفــراد ا£zتمــع : 4جتمـاVX وWـV اTUــال
عايـة الـ امـل، و ات، و�Yتمام jشئو املطلقـات و� رمثل مeافحة ا£wد ر عايـة نر رzÈناء، و
  . الفقراء والAfوDح عu,م بل أن Yب�سامة مجال م#م !  التطوع Yجتما« 

YــــــZـــــال ال �بـــــو والتعليTUياتيــــــة :يا*xات ا ـــا Dب واك�ــــــساب امل#ــ ــــيم والتـــــد ر تـــــزداد اx*اجــــــة إoـــــn التعلــ ر
املتجددة باستمرار و»الرغم من اzx#ود الرسـمية Y أ¢,ـا يـصعب qغطي¦,ـا zxميـع حاجـات 

كبABة !  التطوع التعلي¯� مثل èغرة !  سد التطو«  ع !  �ذا ا£zال وÑس#م العمل ا£zتم
  qعليم الكبار

ــ�ز ومــن أبــر مظـــا�ر الت لامتثــاال لقــو النcـــ� ن الكـــرDم آqعلـــيم وتحفــيظ القــر: طــوع التعل̄ي
ـــم القــــر( ملسو هيلع هللا ىلص س العلميــــة الــــشرعية ال�ــــ�) ن وعلمــــھآخBــــAكم مــــن qعلـ  تقــــام !ــــ  ووDــــدخل !ــــ  ذلــــك الــــدر

اx*رمBن الشرDفBن وغ�ABا من املساجد وDدخل !  ذلك أيضا qعليم ا£*تاجBن للعلم الشر«  واللغة 
 nم ع�ــ,êات حياتيـة متنوعــة وتقـو Dب الــشباب ع�ـn اك�ــساب م#ـا رالعر»يـة مـن املــسلمBن وغBـ�Aم وتـد ر

عر!  واx*اجة إno يالبذل والعطاء Yجتما«  و�ذا ا£zال ثر وخصب وتزداد أ�ميتھ مع Yنفجار امل
تحــــــديث املعلومــــــات ومالحقــــــة معطيــــــات العــــــصر، ومــــــن مجــــــاالت التطــــــوع التعليميــــــة املــــــشاركة !ــــــ  

اســات العليــا والبــاحث اســات والبحــوث وإجــراء املــسوحات امليدانيــة ومــساعدة طــالب الد رالد Bن !ـــ  ر
  . أسئل¦,م واس�باناæ,منعجابة  وUتحكيم أدواæ,م البحثية

ـــن :\عالمـــــياTUــــال  ـــا«  ســـــ#ولة ال%ـــــشر  مــ ســـــائل التواصـــــل Yجتمــ وأبـــــر مظـــــا�ر عـــــصر �نAfنـــــت و ز
ة الدولــــة  روالتوثيـــق و�DــــAز دو التطـــوع Uعالمــــي !ـــ  صــــو كثBـــAة مu,ــــا ا£*افظـــة ع�ــــn صـــو ر ر

 والبعد عن �شر iل ما يخالف سياسة البلد ومن هىفاع عu,ا والدعو اno اABwx و�شروالد
 التواصـــل Yجتمـــا«  اwxاصـــة باzx#ــــات أ�ـــم أســـاليب التطـــوع Uعالمـــي  خدمــــة منـــصات

  ªـــا«  والـــــــص ــــع Yجتمـــ ـــــة ذات النفــ ـــــذلك املؤســــــسات اe*xوميــ ـــة غBــــــA الر»حيـــــــة وكـ اABwxيـــ
وابــط جديـــدة،  روالتثقيفــي  كتحــديث منـــصات الوســائط Yجتماعيــة بمعلومـــات وصــو و ر
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ات  Dــادة عــدد �Åــwاص الــذين يتــاjعو امل%ـــشو ة ا£*تــو واملــساعدة !ــ   روتطــوDر وإدا ن زى ر
nعات والتطوع والتوعية ع�Aق للفعاليات وجمع الت�Dجتما« ، وال�سوY وسائل التواصل 

ـــان مخــــاطر بـــــث  ســــال الرســـــائل التوعوDــــة !ـــــ  وســــائل التواصـــــل Yجتمــــا«  و»يــ ربــــذلك، وإ
الـشا³عات و�ـشر�ا، والتوعيـة بنظـام جـرائم املعلومـات UلكAfونيـة والتحـذير مـن الوقـوع 

�ابية وا U ةر!  شباك املنظمات   . ر£*ظو

Yــال البي[ـــTUئـــة، خاصـــة:اPالب nفـــاظ ع�ــ*xع يـــتم التغا�ــ�� عـــن اÑنـــاك .  !ـــ  عــصر التـــص%يع الـــسر�
لة ال�ـ�  ات البيëية ال�� æ,دف إz´q noيع تطـوDر الب%يـة التحتيـة املـسؤ والعديد من املباد ر

الة . تقلل من �ثار السلبية للتص%يع ات مeافحة التلوث وإ زوDمكن أن qشمل �ذه املباد ر
 nفــــاظ ع�ــــ*xيع اz´ــــqـــة بمخــــاطر التــــ+*ر، و ABz والتوعيـ Å�ُّــــzار واملــــسا�مة !ــــ  ال�ـــ́ـ

والتوعيـــة . ناx*يــاة ال�Aيـــة واx*يوانــات مـــن خــالل إ�ـــشاء اx*ــدائق الوطنيـــة والتعــاو مع#ـــا
فة والرDاح العاتية وموجات الغبار ف املناخية iالسيو اzxا ربمخاطر الظر ل   . و

فا�ـة �Uــسان لـذلك qـس¦,دفھ خطــط التنميـة !ــ  ي املــال عنـصر حيـو:اTUـال 4قتـصادي ر x*يــاة و
يو�ـــو مجـــال �ـــام مـــن مجـــاالت التطـــوع التنمـــو ومـــن ذلـــك مـــثال محـــو �ميـــة . لدو العـــالم

íD,م ع�ــn طــر اســ�ثمار املــال  قاملاليـة لــدى محتاج-,ــا مــن الــشباب أو �ســر لتعلــيم#م وتــد ر
BـA مـن �سـر ا£*تاجـة تـصرف م#ما iان قلـيال وأسـاليب Yدخـار وترشـيد Yسـ¦,الك؛ فكث

ف  ــــــر ــــصلت عليـــــــھ !ـــــــ  أوجـــــــھ إنفـــــــاق °ـــــــس¦,دف الكماليـــــــات وال °س�ـــــــشرف ظـ واملـــــــال إذا حـــ
Dات ش عمـل لغـرس قـيم . وراملستقبل للضر Dب والتأ�يـل وتنظـيم و رفالتطوع °شمل التد ر

Dب الفقــراء ع�ـY nنتـاج  لفـتح مجــاالت عمـل لألسـر لeـي تتحــو .رالAfشـيد وYسـ�ثمار، وتـد
  واملناسبات  إno منتجة، وDدخل فيھ جمع فائض الوالئم من مس¦,لكة

اسات    :السابقةرالد

اسـات         اسـات وقـد تناولتـھ . رحظي مجال التطـوع بالعديـد مـن الد . مـن تخصـصات متعـددة رالد
ومـن خــالل اطـالع الباحثــة يمكـن اســتعراض . Yجتمـاع وعلــم الـنفس والAfبيــة والعلـوم �منيــةكعلـم 

اسات �ك�A قر»ا £   :zال �ذا البحثرالد

اسـة الر»ــاح  تحــدث عــن الAfبيــة !ــ  العمـل التطــو«  وعالقتــھ باx*اجــات �Uــسانية حيــث ): 2006(رد
اســـة إoـــn إبـــراز �ثـــار الAfبوDـــة والنفـــسية للعمـــل التطـــو«  ع�ـــn القـــائمBن بـــھ و»يـــان  ر�ـــدفت �ـــذه الد

  .العالقة بBن jعض اx*اجات �Uسانية والعمل التطو« 

اســـة إoـــn ا�تمــــام وقـــد اســـتخدم الباحـــ ت الد JD  واملـــن:9 الوثـــائقي، وأشــــا رث املــــن:9 التـــا ر ر
 ��Öيات و�حاديث، كما تحدثت عـن البعـد النفـ�ُالAfبية Uسالمية بالتطوع مع Yس�ش#اد ببعض 

ãـ  والبعــد Yجتمــا«  والقي¯ـ� للتطــوع تبـاط اx*اجــات �Uــسانية . ووالر اســة عــن ا ركمــا تحـدثت الد ر
ـــو«  مـــــع  ــــل بالعمـــــل التطــ ــــات الفـــــسيولوجية واx*اجـــــات �منيـــــة واx*اجـــــة للتقبـ الAfكBـــــ� ع�ـــــn اx*اجـ

Yجتمــا«  واx*اجــة إoــU nنجــاز واx*اجــة إoــY nحfــAام والتقــدير واx*اجــة إoــn تقــدير الــذات واثباæ,ــا 
  .قوفو ذلك اx*اجة إno �جر والثواب من هللا عز وجل

اسة بمجموعة مـن التوصـيات مu,ـا ة إجـر: روخرجت الد اسـات عـن ورضـر راء املزDـد مـن الد
ضـع تـص%يف يتـضمن معـايAB وفئـات  وواقع العمل التطو«  وعرض ا£zاالت الشاغرة للمتطـوعBن و
ومــستوDات للعمـــل التطـــو«  qـــساعد !ـــ  عمليـــة قياســھ وتقوDمـــھ وإعطـــاء بيانـــات دقيقـــة عـــن العمـــل 

  .التطو« 
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اسة فيفي توفيق    !  ا£zال التطو«  وقد �دفت �ذه  عن �jعاد الAfبوDة لعمل املرأة):م2018(رد
اسة إno إلقاء الضوء ع�n من:9 العمل التطو«  وأ�ميتھ وفلسفتھ ومجاالت عمل املرأة فيھ مع  رالد
توضـــيح �jعـــاد الAfبوDـــة لعمـــل املـــرأة !ـــ  العمـــل التطـــو«  واملعوقـــات الثقافيـــة تجـــاه ذلـــك، وتقـــديم 

�ــn معوقــات عمـل املــرأة !ـ  العمــل التطــو«  مجموعـة مــن �ليـات ال�ــ� يمكــن مـن خالل#ــا والتغلـب ع
ت الباحثــة  روقـد اسـتخدمت الباحثـة املـن:9 الوصــفي التحلي�ـ  !ـ  جمـع البيانــات وتحليل#ـا وقـد اختـا

أداة zxمــع بيانـــات  jعــض اzxمعيـــات التطوعيــة ��ليــة املقابلــة ال´wــصية مــع jعـــض العــامالت !ــ 
 nســــــ�بانة للتعـــــرف ع�ــــــY ــــة ت الباحثــ اســـــة كمــــــا اختـــــا رالد ــــ  ا£zــــــال التطــــــو«  ر ـــل املــــــرأة !ـ ــــ  عمـــ دوا«ـ

لواملعوقــات الثقافيـــة ال�ـــ� تحـــو بيu,ـــا و»ـــBن عمل#ـــا !ــ  �ـــذا ا£zـــال، وقـــد تحـــدثت عـــن مف#ـــوم العمـــل 
  .التطو«  وأ�شطة العمل التطو« 

زومن أبر النتائج ال�� توصلت إل-,ا الباحثة أن دوا«  عمل املرأة !  العمل التطو«  كثABة 
ات : مu,ا لجديدة، واس�ثمار أوقات الفراغ، qعزDز العالقات Yجتماعية واx*صو ع�n راك�ساب م#ا

أت الباحثـــة   –ر�جـــر مـــن هللا عـــز وجـــل ومـــن املعوقـــات ال�ـــ� تواجـــھ املـــرأة !ـــ  العمـــل التطـــو«  كمـــا 
اzx#ل بأ�داف وأ�مية العمل التطو«  وضـعف التجر»ـة واwxـوف مـن الفـشل و�Yـشغال باألعمـال 

تBن !ــ  العمـل التطـو«  وعـدم وجـود نظــام . A الداعمـة للمــرأة !ـ  �ـذا ا£zـالامل�Æليـة والبPئـة غBـ ووالـر
اموحد للتطوع وقد اقAfحت الباحثـة jعـض
ً

 مـن �ليـات للتغلـب ع�ـn معوقـات العمـل التطـو«  لـدى 
ــــضانات ألطفـــــال املتطوعـــــات !ــــــ  : املـــــرأة مu,ـــــا ـــتح حـ ــــ  �عمـــــال التطوعيـــــة، فـــ ـــة !ـ ÃDيـــ ات تد رعقـــــد دو ر

ـــات اABwxيــــة ـــات !ـــــ  العمــــل التطــــو«  لــــذلك qــــ´zيع �ســـــرة اzxمعيـ ـــات الراغبـ  واســــتقطاب املتطوعـ
  .منذ الصغرطفال#ا أ تطو«  وغرس مظلة التطوع !  نفوسألفراد�ا ع�n العمل ال

اســـة بمجموعـــة مـــن املقAfحـــات مu,ـــا اســـة دو ��ـــشطة الطالبيـــة !ـــ  : روقـــد خرجـــت الد رد ر
اسة حـو. تفعيل مشاركة الطالب !  العمل التطو«  Dخ العمـل التطـو« رود ر تـا اسـة حـو دو  .ل رود ل ر

اســة حــو وســائل Uعــالم !ــ  qعزDــز  لمؤســسات الــتعلم !ــ  تنميــة وتــدعيم ثقافــة العمــل التطــو«  ود ر
  .وتدعيم ثقافة العمل التطو« 

 العمـــل التطـــو«  لـــدى طلبـــة iليـــة الAfبيـــة �ساســـية بدولـــة الeوDـــت وقـــد ):2016(يتحـــدث الكنـــدر 
nــoاســـة إ  التعــرف ع�ـــn أشــeال العمــل التطـــو«  وأ�ــم مجاالتــھ والتعـــرف ع�ــn واقـــع ر�ــدفت �ــذه الد

  . ثقافة العمل التطو«  لدى طلبة iلية الAfبية �ساسية

اسة املن:9 الوصفي  وiانـت أداæ,ـا اسـ�بانة للتعـرف ) املـÐÈ امليـدا�ي(راستخدمت �ذه الد
اســـة إoــn مجـــاالت الع ت الد رع�ــn واقـــع ثقافــة العمـــل التطــو«   وقـــد أشــا وNــ  ا£zـــال : مــل التطـــو« ر

  .يYجتما«  وا£zال الAfبو والتعلي¯� والصª  والبي�î والدفاع املد�ي

اســــة جـــاء مف#ــــوم العمــــل التطــــو«  وأليـــات qعزDــــز العمــــل التطــــو«  : رومـــن أ�ــــم نتــــائج الد
 لeل مu,ما وجاءت مقومات العمل التطو«  !  املرتبة الثالثة 2.99باملرتبة �وno و»متوسط حسا�ي 

   2.60متوسط حسا�ي ب

iـل مظــا�ر اx*يــاة Yجتماعيــة أن Uســالم يــدعو إoـn التeافــل Yجتمــا«  !ــ  : ومـن نتائج#ــا
لعمــل التطــو«  ميــادين qعــود بــالنفع ع�ــn الفــرد وا£zتمــع وأن العمــل التطــو«  مجاالتــھ كثBــAة لوأن 

  . لeونھ ظا�رة اجتماعية تحقق التeافل Yجتما«  بBن أفراد Yمة
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كزت ا اسة ع�n عدد من التوصيات مu,ارو اسية !  جميع : رلد ة ا�تمام املنا9ï الد رضر ور
 �BكAfــال ه التنمـــو وإ�ــــشاء مركـــز أو وحــــدة ذات طــــاjع املراحـــل بــ يع�ـــn مفــــا�يم العمـــل التطــــو«  ودو ر

ة �Yتمـــام بالـــدو Uعالمــــي !ـــ  التعرDـــف بالعمــــل  ســـة العمــــل التطـــو«  وتفعيلـــھ وضــــر رخـــاص ملما ر ور
  . zتمع إليھالتطو«  وحاجة ا£

  oاسة �دى ال#ذ ر عن دو iلية الAfبية بجامعة �مAB سلطان بن عبدالعزDز بـاwxرج !ـ  ):م2019(رد
اسـة إoـn التعـرف  ة التحـو الـوط^� وقـد �ـدفت �ـذه الد ر�ـشر ثقافـة العمـل التطـو«  !ـ  ضـوء مبـاد لر

Ñس !  iلية الAfبية ات و��شطة الطالبية وأعضاء �يئة التد رع�n دو املقر ر  !  �شر ثقافة التطوع، ر
ثـــم تحـــدثت عـــن مجـــاالت العمـــل التطـــو«  وNـــ  ا£zـــال Yجتمـــا«  والثقـــا!  وا£zـــال الـــوط^� و�م^ـــ� 

وقــــد اســــتخدمت الباحثــــة املــــن:9 الوصــــفي . ومجــــال البPئــــة وUغاثــــة وا£zــــال العال½ــــ  وYقتــــصادي
  .أداة zxمع املعلوماتمت املقياس الوثائقي املن:9 املسª  كما استخد

رأن املتوسط اx*سا�ي لدو iلية الAfبية jشeل : وقد توصلت إno مجموعة من النتائج مu,ا
ات جاء باملرتبة �وno بمتوسط ) 3,46(عام بلغ  روأن دو القرا روتاله دو الشراكة ا£zتمعية )  3,72(ر

اسة ب). 3,37(رثم دو ��شطة الطالبية بمتوسط ) 3,43(!  الeلية بمتوسط  بعض ركما خرجت الد
اســ�ثمار وســائل Uعــالم والتقنيــة اx*ديثــة !ــ  �ــشر الــو«  بأ�ميــة العمــل التطــو«  : التوصــيات مu,ــا

ع طال�ـــي °ع^ــ� بالعمـــل التطـــو«  لeــل طالـــب باملرحلـــة اzxامعيــة خدمـــة للمجتمـــع  ووتخــصيص مـــشر
سة العمل التطو« مة ملما روeDو من ضمن متطلبات اzxامعة، وتوفY ABحتياجات �ساسية الال ز   ن

ـــل  ـــي التعلــــيم واzxامعــــات الــــسعودية مــــع املؤســــسات ذات العالقــــة بالعمـ qـ ا روعقــــد الــــشراكة بــــBن و ز
 nـoاسـات والبحـوث حـو العمـل التطـو«  و»يـان كفايتـھ ومـا يحتـاج إ لالتطو«  وإجـراء املزDـد مـن الد ر

  .تفعيلھ

ي  اسة آمنة العر ود ي عن الدو الAfبو zxامعة �مـام دمحم بـن سـعود Uسـالم)م2019(ر ية ر
اســة إoــn الكــشف عــن دوافــع الــدو  ر!ــ  تنميــة العمــل التطــو«  لــدى الطالبــات وقــد �ــدفت �ــذه الد ر
يالAfبو zxامعة Uمام دمحم بـن مـسعود Uسـالمية !ـ  تنميـة العمـل التطـو«  لـدى الطالبـات لتحقيـق 

Dة  اسة اس�بانة م). 2030(ؤر عة روقد استخدمت الباحثة املن:9 الوصفي املسª  وiانت أداة الد زو
اســـ¦,ا عـــن فوائـــد العمـــل التطـــو«  ودوافـــع العمـــل التطـــو«  لـــدى  رع�ـــn الطالبـــات وقـــد تحـــدثت !ـــ  د
ت إoـــn الـــدافع Yجتمـــا«  والـــدافع النفـــ��Ö ودافـــع اك�ـــشاف ا�wxـــAة والـــدوافع  رالطالبـــات حيـــث أشـــا

ء التحف�Bية كما تحدثت عـن طبيعـة العمـل التطـو«  !ـ  جامعـة Uمـام دمحم بـن سـعود Uسـالمية وجـا
اسة رمن أبر نتائج �ذه الد قلة مشاركة الطالبات !  �عمال التطوعية داخل اzxامعة فقد iانت : ز

ــــــا  �ـــــــسبة الطالبـــــــات غBـــــــA املـــــــشارiات اطالقـ
ً

ــــر %) 64,1( ـــــن حـــــــBن آلخـــ ـــا %) 26,1(واملـــــــشارiات مــ بPنمــــ
دمحم يكما ذكرت أن واقع العمـل التطـو«  الAfبـو zxامعـة Uمـام . فقط%) 9,88(املشارiات بانتظام 

جـــــة ضـــــعيفة و»متوســـــط حـــــساب  ـــعود !ـــــ  تنميـــــة العمـــــل التطـــــو«  جـــــاء بد و»ي%ـــــت %).1,94(ربـــــن ســ
ض الوقـــت ا£wــصص للعمــل التطــو«  مـــع  اســة أن مــن أ�ــم املعوقــات !ـــ  العمــل التطــو«  qعــا رالد ر
ـــاملطلوب مــــن �عمــــال التطوعيــــة كمــــا أن  نــــة بـ را£*اضــــرات وقلــــة وقــــت الفــــراغ لــــدى الطالبــــات مقا

ة الفعالةا£*فزة لألعمال التطوعية Uعالنات  لضعف   .رلم تكن بالصو

يومـــن أ�ـــم املقAfحـــات لتطـــوDر الـــدو الAfبـــو zxامعـــة Uمـــام دمحم بـــن ســـعود Uســـالمية !ـــ   ر
اســــ¦,ا  ة مـــنح الطالبـــة خ�ـــAة عمليـــة مرتبطـــة بد اســـة ضـــر رتنميـــة العمـــل التطـــو«  كمـــا جـــاء !ـــ  الد ر ور

»ـط العمـل التطـو«  باملوضـوعات ال�ــ�  »ـط اzxانـب التطبيقــي راملن:zيـة و س داخـل اzxامعـة و رتمـا ر
ÃDية اwxاصة بالطالبات بأعمال تطوعية تتم داخل اzxامعة ات التد رلبعض الدو   .ر
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اســة iاتــب  اســة !ــ  ): �ـــ1433(رد لفــصو ) 4(ر عــن القــيم الAfبوDــة !ــ  الــسABة النبوDــة وقــد جــاءت الد
اسة القيم الAfبوDة jشeل عام و!  السABة النبوDة jشeل حيث تحدث !   رالفصل �و عن أ�مية د ل

خـصائص القـيم الAfبوDـة الدي%يـة، و!ـ  الفـصل الثالـث تحـدث ث عـن دخاص و!  الفصل الثا�ي تح
ــــن القـــــيم الAfبوDـــــة  عـــــن مجـــــاالت القـــــيم الAfبوDـــــة !ـــــ  الـــــسABة النبوDـــــة و!ـــــ  الفـــــصل الراjـــــع تحـــــدث عـ

اســـة الفــصلBن الثالـــث والراjــع ففـــي Yجتماعيــة !ــ  الـــس رABة النبوDــة والـــذي ê,ــم الباحثـــة !ــ  �ــذه الد
الفصل الثالث نجـده تحـدث عـن مجـاالت القـيم الAfبوDـة !ـ  الـسABة النبوDـة وذكـر مu,ـا مجـال القـيم 
الAfبوDة لإليمان ومجال العمل الصاÐx ومجال إخالص النية ومجال القيم الAfبوDة للتوiل ع�n هللا 

سولھ ملسو هيلع هللا ىلص، و!  الفصل الراjع تحدث عن القيم الAfبوDـة ومجال  رالقيم الAfبوDة x*ب هللا عز وجل و
ى   النـــصيحةورYجتماعيــة !ـــ  الــسABة النبوDـــة حيــث أشـــار إoـــn املــساواة Yجتماعيـــة والتعلــيم والـــشو

نو وا£*بــة واملــودة والتواñـ�� وطاعــة وoــ  �مـر والعــدل وUحــسان والرحمـة واzxمــال والعمــل والتعـا
ة والــــصدق وYمانــــة والوفــــاء والــــص�A والكــــرم وYعتــــذار والرفــــق بــــاx*يوان واحfــــAام  روUخــــاء واملبــــاد
ة والنظافة وصلة الرحم، وUنفاق !   أعمال اABwx ، وحـسن معاملـة اzxـار، وقـضاء  رالوقت والط#ا

  .حوائج الناس، وا£*افظة ع�n املال العام والبPئة

سـال الرسـو ملسو هيلع هللا ىلصوقد تحدث ال لباحث !  اzxانب التطبيقـي لقيمـة التعلـيم عـن إ  معلمـBن ر
 nــــoإ gــــرة أشــــ�Dزzxنحــــاء ا AــــBالعر»يــــة ابتــــداء مــــن مــــصعب بــــن عم- ò- ـــا  إoــــn املدينــــة قبــــل ال:zــــرة كمـ

ة مـu,ن رخصص الرسو ملسو هيلع هللا ىلص يوم لل%ساء °علم#ن بمبـاد ل الرسـو الكـرDم °عطـي  و!ـ  الكـرم فقـد iـان ،ل
نمــا بــBن جبلــBن، وأعطــى qــسعغ ةميــأخــg�ó الفقــر فقــد أعطــى صــفوان بـــن يعطــاء مــن ال 

ً
ا
ً

 وعـــشرDن 
جال من املؤلفة قلو¿,م مئة ناقة من غنائم حنBن

ً
كما iان الباحث يختم حديثـھ عـن القـيم بأمثلـة . ر

  .تطبيقية من السABة النبوDة وذكر فوائد �ذه القيم

ــــة الز�را�ـــــي   اسـ ـــن املـــــضامBن الAfبوDـــــة املـــــست%بطة  :)�ــــــ1430(رد ـــتح مكـــــة املكرمــــــة مــــــن أعـــ حـــــداث فــ
  .وتطبيقاæ,ا

ـــــــة إoــــــــn اســــــــت%باط املــــــــضامBن الAfبوDــــــــة العقديــــــــة وUســــــــالمية  اسـ ــــــدفت �ــــــــذه الد ـــــد �ــ روقـــ
Dة وإno أبر نماذج تطبيقية لتلك املضامBن من أحـداث فـتح مكـة وقـد اسـتخدم  زوYجتماعية وUدا ر

JD  واملــن:Y 9سـت%باطي ومــن أ�ـم املــضامBن العقديـة ال�ــ� تحـدث عu,ــاالباحـث كــال مـن املــن:9  : رالتـا
مeانــة التوحيــد وم�Æلتــھ والــوالء وال�ــAاء و!ــ  املــضامBن الAfبوDــة �خالقيــة تحــدث عــن قيمــة الــصدق 
احلتھ معتجرا   nذي طو وقف ع� noإ gåم !  فتح مكة ملا انتDروالتواضع ومن ذلك أن الرسو الكر ى ل

أى مــا أكرمــھ هللا مـن فــتحjـشقة بــرد ح أسـھ تواضــعا ô حيـث  رمـراء وأن الرســو يخفــض  ر وتحــدث . ل
أيضا عن الوفاء بالع#د ومن ذلك وفاؤه ملسو هيلع هللا ىلص مـع مـشرiي قـرÑش بمـا عا�ـد�ا عليـھ !ـ  صـÐÏ اx*ديÃيـة 

ً

ة فــتح مكــة تحــدث عــن املــ ساواة وعامــة، و!ــ  املــضامBن الAfبوDــة Yجتماعيــة ال�ــ� اشــتملت عل-,ــا غــز
ومن ذلك أنھ !  فتح مكة أجاز جوار ال%ـساء كمـا أجـاز جـوار الرجـال فقـد أجـاز جـوار أم �ـا�ئ ب%ـت 
Dـــــة تحـــــدث عـــــن التخطـــــيط والتنظـــــيم والتوجيـــــھ والرقابـــــة، ففـــــي  را�ــــي طالـــــب ، ومـــــن املـــــضامBن Uدا

ة وتخطيطــھ ملــسAB اzxــPش  ملكــة وتخطــيط والتخطــيط تحــدث عــن تخطــيط النcــ� ملسو هيلع هللا ىلص للتج#Bــ� للغــز
�ع  Ñعھ إno أ ردخو اPzxش Uسالمي ملكة و!  التنظيم تحدث عن حق تنظيم اPzxش Uسالمي وتو ز ل

  . ف الكعبةجوالصالة !  وقفر وتنظيم Yعمال حBن تم الفتح فبدأ بتط#AB البPت من معالم الشرك 

س املراقبة بنفـسھ ع�ـn  م-ملسو هيلع هللا ىلص-لكما تحدث الباحث عن مطلب املراقبة وفيھ أن الرسو را
مـــسABة اzxـــPش إoـــn مكـــة وقـــد خـــتم الباحــــث بمجموعـــة مـــن التطبيقـــات الAfبوDـــة !ـــ  تلـــك املــــضامBن 
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 �cة النABسj ا العناية,uحات مAfاسة بمجموعة من املق ة إل-,ا وقد ختمت الد �عة ال�� سبق Uشا ر� ر ر
اســـة ومن:zـــا وتحلـــيال(ملسو هيلع هللا ىلص  د

ً ً
اســـات وYســـتفادة مـــن ) ر رالتقنيـــة اx*ديثـــة لعـــرض ســـABتھ ملسو هيلع هللا ىلص واجـــراء د

  .ميدانية ملعرفة مدن تطبيق Yسرة للمضامBن الAfبوDة املست%بطة

اسات التطوعية !  الAfبية  اسات تبBن للباحثة أ�مية الد رومن خالل استعراض تلك الد ر
noاجة إ*xسالمية واUDاسات الدقيقة واملتعمقة  د مز كما استفادت . !  جوانí,ا وتفاصيل#ارمن الد

�ا ومراجع#ا وتحليالæ,ا واست%باطاæ,ا مما °ساعد�ا ع�n تحقيق أ�داف البحث وYجابـة  رمن مصاد
  .عن أسئلتھ

  :  VW الس��ةالتطوVXمجاالت العمل 

أن تبــــBن قامـــت الباحثـــة بقــــراءة متأنيـــة لكتـــاب الــــسABة النبوDـــة البـــن �ــــشام ومـــن خالل#ـــا 
u,م – للـــ+*ابة ال%ــشاط التطـــو«  �ـــ�� هللا عــ ز ظ#ـــر jـــشeل بـــار jعــد ال:zـــرة إoـــn املدينـــة وإقامـــة –ر 

ـــاجرDن و�نــــصار لـــــذلك اقتــــصر البحــــث ع�ـــــn . ننظــــام اجتمــــا«  وسيا�ـــــ�� للمــــسلمBن يتeــــو مـــــن امل#ـ
تبــBن للباحثــة تنــوع التحليليــة ومــن خــالل القــراءة املــÈ*ية . أحــداث الــسABة jعــد ال:zــرة إoــn املدينــة

ــا °ـــساعد ��ـــشطة التطوعيـــة ســـBن – بـــإذن هللا – وك�æA,ـــا وتم��Bـــا ممـ اســـة qـــساعد املما ر لتقـــديم د ر
س الـسABة النبوDـة واقتـداء بالرسـو  Dب طال¿,م وأبناö,م ع�n التطوع استل#اما لـدر لالAfبوBDن !  تد و ر

  .   وµ*ابتھ الكرام– ملسو هيلع هللا ىلص –

اسة   :رنتائج الد

اســة املــÈ*ية لكتــاب ســABة ا  جــوالت يفــصل بــBن iــل مu,مــا 3بــن �ـشام !ــ  رjعـد إجــراء الد
أثب�ت الباحثة !  النتائج ما تم Yتفاق عليھ !  اzxوالت الثالث أو . ش#ران للتأكد من ثبات التحليل

وفيمــا ي�ــ  عــرض . مــا اتفقــت عليــھ جولتــان وحــذف مــا تفــردت بــھ جولــة واحــدة مــن اzxــوالت الــثالث
  : للنتائج

   :ع مجاالت التطو: لإجابة السؤال �و

اسة وجود  ئPسة تطوعية !  السABة النبوDة وN 3ربي%ت الد   : ر مجاالت 

ة والتطوع Uعالمي:يا£zال الفكر وUعالمي-   . ر وÑشمل التطوع بالرأي واملشو

 وÑـشمل التطـوع باملواسـاة والتطـوع بـاإليواء والـضيافة والتطـوع الطcـ� :ا£zال �Uسا�ي وYجتما« -
  . والتطوع �م^� والتطوع بتقديم الغذاء

  . وÑشمل التطوع املاo  والتطوع بالبناء وال�شPيد:ومجال Yقتصاد والتنمية -

قم  رجدو    )1(ل

وده  ا£zال الرئ��ÖP  الAfتPب   %  رعدد مرات و

  %40.4  19  التطوع �Uسا�ي وYجتما«   2

  %44.7  21  يالتطوع الفكر وUعالمي  1

  %14.9  7  يالتطوع Yقتصادي والتنمو  3

    47  100%  
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  :تحليل النتائج وتفس��?ا 

اسة وجود  ئPسة وN 3رأظ#رت نتائج الد  :ر مجاالت 

ــــي • ــــال الفكــــــر وUعالمــ ــــي:يا£zـ ة والتطــــــوع Uعالمــ ـــالرأي واملــــــشو وقــــــد : ر وÑــــــشمل التطــــــوع بـــ
دة !ــــ  ســــABة ابــــن % 44.7حـــصلت ع�ــــn أع�ــــn �ــــسبة  رمــــن مجمــــوع �عمــــال التطوعيــــة الــــوا

  .وس#ولة القيام بھ من قبل املتطوع. ا£zال�شام مما يدل ع�n أ�مية �ذا 

ــــا«  • ــــن ا£zـــــــاالت الفرعيـــــــة Nـــــــ :ا£zـــــــال �Uـــــــسا�ي وYجتمـــ التطـــــــوع :  وÑـــــــشمل مجموعـــــــة مـــ
باملواســاة والتطــوع بــاإليواء والــضيافة والتطــوع الطcــ� واملعاzxــة والتطــوع بتقــديم الغــذاء 

ــــن واx*راســــــــة ـــــوع بأعمــــــــال �مــــ ـــــام للفقــــــــراء وا£*تــــــــاجBن والتطـــ ـ ــــذ �ــــــــسبة وقــــــــد. والطعـ  أخــــ
 .  و�ذه ن�يجة طبيعية نظرا لتنوع مجاالتھ وحاجة الناس إليھ.31.7%40.4

ــــصادي والتنمـــــو  • ـــو :يا£zـــــال Yقتـ  ليقدمـــــھ –ملسو هيلع هللا ىلص -ل وÑـــــشمل تقـــــديم املـــــال النقـــــدي للرســ
كمـــا °ـــشمل القيـــام بأعمـــال البنـــاء وال�ـــشPيد، وDتمBـــ� .  أو لتج#Bـــ� اzxيـــوش–للمحتـــاجBن 

وجــاء �ــذا ا£zــال !ــ  . َّنــھ تطــوع عــام مقــدم للمــصÏ*ة العامــة ولــPس لألفــراد�ــذا ا£zــال بأ
يوqعـز الباحثـة ذلـك إoـn أن ا£zـال Yقتـصادي والتنمـو % ) 14.9(املرتبة الثالثة ب%ـسبة  و

كما أن القيـام بـھ يحتـاج إoـn عمـل جمـا«  . عام بطبعھ وال تظ#ر اx*اجة إليھ !  iل وقت
أو إno مال وفAB يملكـھ �غنيـاء غالبـا كمـا . أو حفر اwxندقكما �و اx*ال !  بناء املzÈد 
 . حصل !  تج#�B جPش العسرة

؟VWزأبر النماذج : إجابة السؤال الثا2ي   ي التطوع الفكر

ات و املــــسا�مة  اء وYس�ــــشا �رنظــــرا أل�ميــــة التطــــوع الفكــــر وUعالمــــي الــــذي يتمثــــل بتقــــديم  ر ي
Dادة الوالء وتeوDن القيم وYتجا�ات !  Uعالمية !  الدعوة Uسالمية أو للدفا زع عن املسلمBن أو 

ة واملـشاركة !ـ  اتخـاذ القـرار -ملسو هيلع هللا ىلص-فقـد iـان .  الـرأي العـام ر ير�ـي الـ+*ابة وDحـ÷,م ع�ـn تقـديم املـشو
ة بـدر عنـدما علـم الرسـو   لكما حـصل !ـ  غـز ج قـرÑش ملالقـاة املـسلمBن أخ�ـA -ملسو هيلع هللا ىلص-و الـ+*ابة و بخـر

ال الرســو أê,ــم !ــ  �مــر ومــا ن  �م !ــ  مالقــاة قــرÑش ، فأبــدى امل#ــاجر لبــذلك واس�ــشا ز ر ر  يكــر -ملسو هيلع هللا ىلص-ور
ا عليھ بذلك أê,م فأشار وطلب إبداء الرأي ح�g علم �نصار أنھ يرDد    .ر

أê,م               اء�م ح�g علم �نصار أنھ يرDد  �ا jعد إبداء امل#اجرDن آ رثم كر ر  ر

ة م#مـــة قـــدم#ا الـــ+*ابة 13الباحثـــة وقـــد أحـــصت   !ـــ  الـــسلم واx*ـــرب –ر�ـــ�� هللا عـــu,م -ر اس�ـــشا
  .وN  ثمرة للAfبية ع�n الوالء والطاعة وعمق Yنتماء للدولة وللمجتمع) 1(مÏ*ق 

  : ياTUاالت الفرعية للتطوع الفكر و\عالمي

ات وال%ــسب املئوDـة £zـاالت التلإلجابـة يطــوع الفكـر وUعالمــي ر عـن �ــذا الـسؤال تـم حــساب التكـرا
قم  رالفرعية كما يوø*#ا اzxدو    ).2(ل
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قم  رجدو     )2(ل

ات وال%سب املئوDة £zاالت التطوع الفكر وUعالمي يالتكرا   ر

  �سÃتھ من مجموع التطوع  التكرار  ا£zال الفر«   

  %31.7  13  يالتطوع Yس�شار  1

  %19.5  8  التطوع Uعالمي  2

  %51.2  21  ا£zموع  

يno اzxدو ي�بـBن  أن التطـوع Yس�ـشار أخـذ �ـسبة و»النظر إ مـن مجمـوع ��ـشطة !ـ  �ـذا % 31.7ل
  . ا£zال

  : يالتطوع 4سiشار: أوال

ات ال�� قدم#ا ال+*ابة  ��� هللا عu,م –رومن أ�م Yس�شا   :-ر 

ة اx*بــاب بــن املنــذر للرســو  .1 ل مــشو ة بــدر -ملسو هيلع هللا ىلص-ر  حيـــث لحينمــا أشــار ع�ــn الرســو ملسو هيلع هللا ىلصو  !ــ  غــز
قــوف املــسلمBن عنــد آخر�ــا مــن ج#ــة العــدو ح�ــg ال وأشـار عليــھ بــدفن القلــب و نيتمكنــو مــن  ُ

ـــع الرســــو شرب ، الــــ ـــألھ إن iــــان املeــــان الــــذي -ملسو هيلع هللا ىلص-لوفيــــھ يتج�ــــn أدب الــــ+*ا�ي مـ   حيــــث سـ
ه �ـو بـأمر مـن هللا عنـد�ا ال مجـال للـرأي   إلبـداء الـرأي قــدم فلمـا علـم أن �نـاك مجـال. راختـا

تھ الثاقبة وأخذ ¿,ا الرسو  لمشو  .   مباشرة-ملسو هيلع هللا ىلص-ر

2.  ��� ة اwxندق بحفر خندق !  اzx#ة الشمالية من - ò–رتقديم سلمان الفا تھ !  غز و مشو ر
قاملدينـــة وNـــ  اzx#ــــة املفتوحـــة حيــــث iانـــت املــــزارع تحـــيط باملدينــــة مـــن اzxنــــوب ومـــن الــــشر 

 !  �زDمة -هللا توفيقjعد -  برأيھ وiان ذلك سÃبا -ملسو هيلع هللا ىلص-لد�ا اx*رتBن فأخذ الرسو والغرب تح
 . �حزاب !  �ذه املعركة

Dة التطوعيــــة فـــــإن ا£zــــالس وال#يئـــــات  ـــرا لتعقيــــد اx*يـــــاة املعاصــــرة وأ�ميــــة �عمـــــال Yس�ــــشا رونظـ
Dة التطوعية ال�� تضم مجموعـات مـن ا�wxـAاء املتطـو عBن !ـ  شـ�g التخصـصات وال�ـ� مـن رYس�شا

  .شأ¢,ا  تقديم خدمات اجتماعية جليلة  qعود بالنفع ع�n الفرد وا£zتمع

  :ي\عالمالتطوع : ثانيا

وقـد iــان . و!ـ  مجـال Uعــالم iانـت اwxطابـة والــشعر أ�ـم وسـائل Uعــالم !ـ  ذلـك الوقــت 
ســو هللا   °ــ´zع الــ+*ابة ع�ــn ذلــك فحينمــا قــ-ملسو هيلع هللا ىلص-لالرســو   nلدم وفــد ب^ــ� تمــيم ع�ــ  وطلبــوا -ملسو هيلع هللا ىلص-ر

سـو ا| صـ�n هللا عليـھ وسـلم لثابـت " و�عد أن ألقى خطيí,م iلمتھ ... لمن الرسو املفاخرة   ِقـال  ِ
َ َ
ِ ِ َِ َّ ََّ ْ َ َُ َُ َ ُ َّ ل َر َ

ِبن قPس بن الشماس ِ ِ ِ
َّ َّ ْ ْْ َ

ِقم، فأجب الرجل !  خطبتھ:  ِ َ ْ ُ
ِ ِ

َ ُْ َّ َ َ ْ ُ
  )435-434 ص 4جابن �شام . ( 

ســو ا| صـ�n هللا عليــھ وســلم  َففـاق بخطبتــھ خطبــ¦,م وiـان حــسان غائبــا، فبعـث إليــھ  ً ََّّ َّ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َّ ل َر
َ َ َ ُ َ

ُقال حسان" َّ َ َ َ
سو:   noي أنھ إنما دعا�ي ألجيب شاعر ب^� تميم، فخرجت إ�Aسولھ، فأخ� ِلجاء�ي  ُ َ َُ َ َ رَ ر

َ ُُ َّ َّْ ََ َ َْ َ
ٍ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َُ َ ََ َ ََ َُ ِ ا| ُ
َّ

ُص�n هللا عليھ وسلم وأنا أقو َ لَ ُ َ ََ َ َّ ََّ ْ َِ
َ َ ُ:  

سو ا| إذ حل وسطنا  َمنعنا  َ ََ ْ ُ ْ ََ َ ََّ َْ
ِ
َّ ل اغم... ر اض من معد و ِع�n أنف  ِ َ رَ ٍ ٍ

ّ َ َ ْ
ِ ٍ َر

ْ َ َ َ  

  )436 ص 4ابن �شام ج ( 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )3(، الجزء ) 195: (ددالع

 

 

677 

لو�نا نر ا�تمام الرسو   اختـار لwÏطبـة ثابـت بـن فقـد . باختيار املوا�ب Uعالمية وqـ´zيع#ا-ملسو هيلع هللا ىلص-ى
أمـا الـشعر .  ملا عرف عنھ مـن قـوة البيـان وحـسن اختيـار �لفـاظ واملعـا�ي – ò –قPس بن شماس 

سھ الذي ال°شق لھ غبار وال °سبقھ فيھ أحد- ò–فإن حسان    .ر iان فا

  : نماذج التطوع \عالميومن 

�AB بن أ� .1 ِقال بجAB بن 
َ

ِ
ْ ْ ُ

ِ
ْ ُ ُ َْ ز ُ ََ َ

ٍي سل¯g !  يوم حنBن
ْ َ ُ

ِ
ْ َ َ ُ

ِ
ْ

:  

ْلوال Uلھ وعبده وليتم  ُ ْ ْ َّْ َ َُ ُ َُ َ َ َ
ِ
ْ

ِحBن استخف الرعب iل جبان... 
َ َْ َّ ُ ُ ْ ُّ َّ َ َ َ

ِ  

  )  357 ص 4ابن �شام ج (

والشعر عند العرب ذو تأثAB بليغ !  النفوس ملا ي�سم بھ من قوة املع^g وجمال املب^ـg ف#ـذه �بيـات 
ـــادوا خـــــائبBن تتــــضمن الـــــ¦,كم بـــــاألحزاب ـــم عــ ـــn املـــــسلمBن !ـــــ  املدينـــــة ، ثــ  الـــــذين تجمعـــــوا للقـــــضاء ع�ـ

مــــن عنــــد هللا ســــالمية املتمثلــــة بــــأن النــــصر كمــــا تتــــضمن �بيــــات التأكيــــد ع�ــــn القــــيم U. متفــــرقBن 
ســـبحانھ وqعـــاno وYعfـــ�از باwxـــضوع للـــرحمن وحـــده ســـبحانھ وqعـــاno، كمـــا أن ذلـــة �حـــزاب مرتبطـــة 

  . الشيطانjعبادة �وثان وطاعة 

   التطوع \2سا2ي و4جتماVX؟نماذجز ما أبر :إجابة السؤال الثالث

ات وال%سب املئوDة £zاالت التطوع �Uسا�ي وYجتما«   رلالجابة عن �ذا السؤال تم حساب التكرا
قم  ريوø*#ا اzxدو    ). 3(ل

قم  رجدو     )3(ل

ات وال%سب املئوDة £zاالت التطوع �Uسا�ي وYجت   ما« رالتكرا

  �سÃتھ من مجموع التطوع  التكرار  ا£zال

  %15.2  7  التطوع �م^�

  %6.5  3  التطوع باإليواء والضيافة

  %6.5  3  التطوع باملواساة

�c4.3  2  التطوع الط%  

  %4.3  2  التطوع !  البناء وUعمار

امل و�يتام   %2.2  1  رالتطوع برعاية �

  %34.8  16  ا£zموع

قم ربالنظر !  اzxدو    :  ي�بBن3 ل

وDتمثل ذلك غالبـا !ـ  أ�ـشطة اx*راسـة % 15.2جاء التطوع �م^� !  املرتبة �وno ب%سبة   -
ىولعل ذلك °عز إno أ�مية است�باب �من الذي .  وعن ح¯g املسلمBن– ملسو هيلع هللا ىلص –لوالدفاع عن الرسو 

ه ع�n حفظ كيان ا£zتمع ريؤثر بدو
ّ

ة !ـ  �ـذا .  اzxانـب مـن قبـل الـ+*ابة للتطـوع رلذلك نجد املباد
 أن يحــث ع�ــn اx*راســة -ملسو هيلع هللا ىلص-لوقــد iــان مــن عـادة الرســو . !ـ  تقــديم اwxــدمات �منيــة عنـد اx*اجــة
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لوiــان الــ+*ابة يحرصــو ع�ــn حراســة الرســو . وDرغــب ف-,ــا  واملــسلمBن خاصــة !ــ  الليــل حــال -ملسو هيلع هللا ىلص-ن
  :السفر ومن ذلك

ة بــدر حو ٌســعد بــن معــاذ قائمــ"يــث iــان و!ــ  غــز ِ
َ

ٍ َ ُ ْ ْ َُ اُ
ً

ســو ا| صــ�n هللا  ُ ع�ــn بــاب العــرÑش، الــذي فيــھ  َّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ
َّ ُل َر

َّ َ
ِ ِ

ْ
ِ

َ

ســــو ا| صــــ�n هللا عليــــھ وســــلم،  ـــÐ الــــسيف، !ــــ  نفــــر مــــن �نــــصار يحرســــو  َعليــــھ وســــلم، متوÅـ َّ ََّ َّ ْ ََّ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ َُ َّْ ْ لَ َرن

َ
ِ

َ
ِ ٍِ

َ َ
ِ

ّ

ِيخافو عليھ ْ ََ َ َن ُ ِ كرة العدوَ
ّ ُ َ ْ َ َّ َ

  ) 468ص 2ابن �شام ج " (

وDرجــع ذلــك إoـــn % . 6.5 حيــث جــاء !ــ  املرتبــة الثانيــة ب%ــسبة وتــال ذلــك التطــوع بــاإليواء والــضيافة -
 �cديث قال الن*xسالم !  البذل والعطاء وإقراء الضيف و!  اU ملسو هيلع هللا ىلص-ترغيب-" : ôان يؤمن بـاi من

ع �مثلـة حـBن ) 399 ص µ1*يح مسلم ج" ( رم ضيفھواليوم �خر، فليك وحيث ضـرب �نـصار أر
قـــدوم امل#ـــاجرDن إoـــn املدينـــة !ـــ  حـــسن الـــضيافة خاصـــة وأن قرÑـــشا قـــد منعـــت امل#ـــاجرDن مـــن أخـــذ 

ً

ا بــديu,م �م و»يـوæ,م فـرا أمـوال#م  فiAfـوا ديــا
ً
ر رفللـضيف حــق الـضيافة خاصـة !ــ  العـصو الــسابقة . ر

  . نافرDن أماكن °سكنو ف-,اال�� لم يكن يتوفر للمس

  .وx*سن الضيافة أثر اجتما«  م#م !  qعزDز أواصر �لفة وا£*بة بBن أفراد ا£zتمع

ـــاة" وقـــــد جـــــاء !ـــــ  نفـــــس املرتبـــــة  - ـــاة %. 6.5 ب%ـــــسبة "التطـــــوع باملواســ غـــــب Uســـــالم !ـــــ  مواســ حيـــــث 
ّ
ر

�ـا ع�ـn نفوسـ#م؛ فاملـ سلم للمـسلم iاzxـسد راملeلومBن ومشاطرæ,م أحزا¢,م ومـصائí,م لتخفيـف أثا
نالواحد إذا اشتeى منھ عضو تدا«n لھ سائر اzxسد بالـس#ر واx*¯ـg؛ فاإل�ـسان !ـ  x*ظـات اx*ـز 

ه وÑسنده وDحدثھ وÑستمع إليھ   :ومن أمثلة ذلك . روالتوتر النف��Ö بحاجة ملن يقف بجوا

سـو ا": - j– òعد معركة أحـد ومقتـل حمـزة بـن عبـداملطلب . 1 ُلمـر  ُ َرَ ِ| صـ�n هللا عليـھ وسـلم بـدار َّ
َ

ِ
َ َّ ََّ ْ ََ ِ ِ

َ َ ُ َّ

سو  فت عينا  ِمن دو �نصار من ب^� عبد �ش#ل وظفر، فسمع البeاء والنوائح ع�n قتال�م، فذ ِ لِ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ََ َ رَ ر
َ ْ ْ ََ َ ََ َ َ َ ْ َْ َْ َُ َ ْ ََ َ َ َِ ِ

َّ
ِ ٍ ِ ِ

ْ َ َْ ُ ْ
ِ

ْ ِر
َا| ص�n هللا عليھ وسلم، فبeى، ثم قال ََّ ُ َ َ َّ ََّ َ ْ ََ َ

ِ ِ
َ َ ُ ل: َّ

َ
ُكن حمزة ال بواiي لھ َ ََ ِ َِ َ َ َ ْ َ جع سعد بن معاذ وأسيد بن ! َّ ُفلما  ُْ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َُ ُُ َ ٍَ َر َّ َ َ

 nسو ا| ص� حضAB إno دار ب^� عبد �ش#ل أمرا �ساء�م أن يتحزمن، ثم يذ��ن فيبكBن ع�n عم 
َّ َ ُ َْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ

َّ ِل َ َ رَ ِ ِ ِ ٍ
ّ ْ ََ َ َّ َ ََ َ َ َ ْْ َ َ َْ ُ َْ َّ َ َ ْ َ

ِ
َ ُ

َهللا عليھ وس َْ ِ
َ َ َلمُ َّ

  ) .54ص 3ابن �شام ج " (

وذلـك بتقـديم اwxـدمات الطبيـة %. 4.3 ب%ـسبة كما جاء !  املرتبة الراjعـة التطـوع !ـ  ا£zـال الطcـ�-
ـــ  حــــال املــــرض أو التعــــرض لإلصــــابات والتطــــوع . وUســــعافية ملــــن �ــــم بحاجــــة إل-,ــــا وع�ــــn �خــــص !ـ

  : ذلكبالتمرDض خدمة إ�سانية أجدر من يقوم ¿,ا ال%ساء ومن أمثلة 

ة اwxنــدق . 1 ٍجــرح ســعد بــن معــاذ وjعــد غــز َ ُ ْ ْ ََ َ ُ- ò- هللا عليــھ وســلم !ــ  خيمــة nســو ا| صــ� ٍ فجعلــھ  َ َْ َ ْ َ َُ َّ
ِ

َّ ََّ ُِ ِ
َ َ ُ ل َر

فيدة، !  مzÈده، iانت تداو اzxرãـn، وتح�ـسب بنفـس#ا َالمرأة من أسلم ، يقال ل#ا  ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ْ َ

ِ
ُ َُ ُْ ََ ُ ََ َ ْ َ

ي ِ
َ ََ َ

ِ ِِ ِ
ْ َ ْ ُ ْ رْ َ َ َ ِ ع�ـn خدمـة َْ َِ ْ َ َ

سو ا| ص�n هللا عليھ وسلم قد قـال لقومـھ حـBن أصـابھ  ُمن iانت بھ ضيعة من املسلمBن، وiان  َْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ ٌَ َّ َّ َ ََ ُ ََ َ ُ ْ َّْ لَ َر ِ

ْ َ
ِ

ِالــس#م باwxنــدق
َ ْ َ ْ

ِ
ُ فيــدة ح�ــg أعــوده مــن قرDــب: َّْ ٍاجعلــوه !ــ  خيمــة  ِِ

َ َْ ُ َ ُ
ِ

ُ َ َّ ََ ْْ ْ ََ
ُر ِ َ َ ُ

ف#ــذه ). 171ص 3ام ج ابــن �ــش. (
ّالــــ+*ابية اzxليلــــة تطوعــــت ملــــداواة اzxرãــــn واملر�ــــ�g مــــن املــــسلمBن وســــدت !ــــ  ذلــــك èغــــرة م#مــــة 

  .بحسب اA�wxة وUمeانات ال�� iانت متوفرة لدê,ا

2 .Aة خي� ج مع الرسو و!  غز ل تطوعت jعض ال%ساء لwÏر    -ملسو هيلع هللا ىلص-و

ٍفعن امرأة من ب^� غفار،" ِ
َ
ِ ٍَ ْ َْ ْ

ِ
َ ْ قالتَ َ َ

سو ا| ص�n هللا عليھ وسلم !  �سوة من ب^� غفار، فقلنا:  َأتPت  ُ َ ُْ ََ َّ َّ
ٍ ِ ِِ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ُْ ُ ْ

ِ َ َ ََ َّ لَ َر
َ

 :
دنا أن نخرج معك إno وج#ك �ذا، و�و °سAB إno خي�A، فنـداو اzxرãـn، و�عـBن  سو ا|، قد أ ُيا  ُ ْ

ِ ِ
ُ َ ََ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ ََ ْ َ َ

ي ِل
َ َ َ َْ َ َُ َ ْْ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َّ

ِ
ُ َ

ِ
َ َ

ر ر
املــــ
ُ ْ

َسلمBن بمــــا اســــتطعنا، فقــــال َ َ َ ََ ْ ْ َْ َ
ِ ِ ِع�ــــn بركــــة ا|: ِ ِ

َّ َ َ َ َ ـــل ).  257ص 3ابــــن �ــــشام ج " (َ ـــذا العمــ وأل�ميــــة �ـ
اوجعل ل#ن س#م-ملسو هيلع هللا ىلص-لالتطو«  فقد باركھ الرسو

ً
  . من الغنائم
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امل عاية اليتامى و� ركما جاء !  املرتبة اwxامسة    % 2.2وقد حصلت ع�n �سبة :  ر

أكـــد 
ّ

امـــل واليتـــامى  عايـــة �  nخـــص مـــا يتعلـــق بالقيـــام ع�ـــ� nجتمـــا«  وع�ـــY افـــلeالت nســـالم ع�ـــUر ر
!ــ  كفالــة الي�ــيم وجعــل ثوابــھ مرافقــة النcــ�  غــب  واملــساكBن و

ّ  !ــ  اzxنــة فعــن صــفوان بــن – ملسو هيلع هللا ىلص –ر
ـــال– ò –ســـــليم  ــــو :  قــ سـ ــــال  لقـ ِالـــــسا«  ع  "-ملسو هيلع هللا ىلص-ر ملـــــة واملـــــسكBن iا£zا�ـــــد !ـــــ  ســـــÃيل ا|، َّ � nـــ ِ�ــ ِ ِ ِ

َّ
ِ ِ

َ ْ َ
ِ

ُ ْ
ِ

َ َ
ْر

   393 ص µ7*يح مسلم ج" وiالقائم ال يفAf وiالصائم ال يفطر : وأحسبھ قال

دة !  السABة النبوDة قم، قال:!  التطوع لرعية الي�يم : رومن نماذج التطوع الوا Dد بن أ َ عن  َ ََ ْر ز
َ

ِ
ْ ِْ

َ ْ ُكنت : "َ ْ

ِي�يما لعبد ِ ِْ َ حلھًَ احة !  zûره، فخرج �ي !  سفره مرد!  ع�n حقيبة  ْ ا| بن ر َ َ ََ رَ
َ َ ْ َ

ِ ِ ِ
َ َ ْ

ِ
َ ََّ َ

ِ ِ و َ
ِ ص 4ابن �شام ج " (ِ

ـــ  ا£zتمعـــــات املعاصـــــرة ، فـــــإن ). 290 ونظـــــرا لك�ـــــAة ا£zـــــاالت التطوعيـــــة �Uـــــسانية وYجتماعيـــــة  !ــ
ا«  ح�ـــg صـــار القطـــاع ال%ـــشاط التطـــو«  °عت�ـــA ركBـــ�ة م#مـــة !ـــ  تقـــديم املـــساعدة والتeـــاتف Yجتمـــ

ديفا ألدوار اe*xومات !  تقديم �ذه اwxدمات ملستحق-,ا  التطو«  
ً

  .ر

؟ :الراlعإجابة السؤال  يما أبر النماذج عmn التطوع 4قتصادي والتنمو   ز

ة إoـــn ذلــك –يتمBــ� �ـــذا ا£zـــال jعموميتـــھ   أي أن مـــردوده عـــام للمجتمـــع iافـــة –ر كمــا ســـبقت Uشـــا
ـــا لألفــــــراد  ــــاo  وا:ولــــــPس موج#ـــ ـــا التطــــــوع املــ ــــشمل مجــــــالBن فــــــرعيBن �مـــ ـــاء ( يلتطــــــوع التنمــــــو  وÑــ البنـــ

  )وال�شPيد

ــــn التطــــــوع  ـــاذج ع�ــ ــــسب املئوDــــــة ألبــــــر النمـــ ات وال%ــ زلالجابــــــة عــــــن �ــــــذا الــــــسؤال تــــــم حــــــساب التكــــــرا ر
قم  رYقتصادي والتنمو كما يوø*#ا اzxدو  ل   ). 4(ي

قم  رجدو    ) 4(ل

ات وال%سب املئوDة ألبر النماذج ع� زالتكرا   يn التطوع Yقتصادي والتنمور

  �سÃتھ من مجموع التطوع  التكرار  ا£zال

  %10.6  5  التطوع باملال

  %4.2  2  التطوع بالبناء وال�شPيد

  %14.8  7  ا£zموع

قم  ربالنظر إno اzxدو    : ي�بBن4ل

رفاملــــال عــــصب اx*يــــاة  و�ــــو محــــو % 10.6 ب%ــــسبة :جــــاء !ــــ  املرتبــــة �وoــــn التطــــوع باملــــال - 
Y يــاة ال%ــشاط*xمــن مجـــاالت ا AـــBـــال . قتـــصادي الــذي تتعلـــق بــھ كثz£وقـــد حظــي �ـــذا ا

تھ وطاقتھ ع�n التطوع باملال ومن ذلك   : رباستجابة ال+*ابة iل حسب قد

ة تبوك .1 ال املـب ال�� جاءت !  شدة اx*ر مع jعد املسافة مما جعل اx*اجة إno التطـوع :و!  غز
ســو ا| صـ�n هللا ُأك�ـA فحينمــا عـزم  َّ َ ُِ

َّ َل َ عليــھ وسـلم ع�ــn الـسفر، َر َّ َ َْ ِ
َ فقــد تطـوع عثمــان بـن عفــان َ

ابــن  (ò بـألف دينـار كمـا تطـوع باملـال أيـضا عبــدالرحمن بـن عـوف وعاصـم بـن عـدي وغBـ�Aم 
 صـ�n – يتـÐÜ عظـم ومeانـة بـذل املـال والتطـوع بـھ؛ فـدعوة النcـ� ھومن). 399ص �4شام ج 

تھ باإلنفاق لعثمان بن عفان ف-–هللا عليھ وسلم  كما يتضمن . ر,ا الشكر لھ والرضا عنھ ملباد
Dن ع�Y nقتداء بھ  .رتحف�B لل+*ابة القاد
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ة املرافـق العامـة %  4.2ب%سبة : وقد جاء التطوع بالبناء وال�شPيد !  املرتبة الثانية روDقصد بـھ عمـا
 – ملسو هيلع هللا ىلص –لســـــو للمــــسلمBن وأ�م#ـــــا بنـــــاء املـــــzÈد ف#ـــــو دار عبـــــادة وجامعـــــة qعلـــــيم وفيـــــھ °ـــــستقبل الر

  : الوفود ومن أمثلة �ذا 

ل أو �عمال ال�� قام ¿,ا الرسو و�و :يالنبوبناء املzÈد  .1 ابـن ( jعد وصولھ للمدينـة – ملسو هيلع هللا ىلص –ل
  )364 ص �2شام ج

و!ـــ  �ـــذا املثـــال يتج�ـــn تر»يـــة النcـــ� 
ّ

ّلبنـــاء ممـــا Åـــzع  بالقـــدوة حيـــث iـــان °عمـــل بنفـــسھ !ـــ  ا– ملسو هيلع هللا ىلص –

 .ال+*ابة وشد من عزائم#م للمشاركة مع نب-,م !  بناء �ذا املzÈد ومرفقاتھ

  : حفر اwxندق .2

" nنـدق ع�ــwxهللا عليــھ وسـلم، بــاألحزاب ومـا أجمعــوا لـھ مــن �مـر، ضــرب ا nســو ا| صـ� ملـا سـمع 
َ ََ ََ َْ َُ َّْ ََ َ ََ ََ

ِ
ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ََ ْ َّ َّْ ُ

ِ
ْ َ َ َُ

ِ ِ ل ر ِ
َّ َ

َاملدينـــــة، فعمـــــل
ِ

َ َ
ِ ِ

َ َ ْ
ــــھ وســـــلم ترغيبــــــا للمـــــسلمBن !ـــــ  �جــــــر، وعمـــــل معــــــھ  ــــو ا| صـــــ�n هللا عليــ سـ ــــھ  ُ فيــ َ َ ْ َ ْ َ َُ

ِ ِ
َ ََ ْ َ ُ

ِ
َ ْ َّ َّ

ِ
َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً َْ َْ ََ َُّ ل ر
ُاملسلمو فيھ، فدأب فيھ ودأبوا َْ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ نُ

ْ
   ). 154 ص 3ابن �شام ج" (

 مـع أµـ*ابھ !ـ  حفـر اwxنـدق لـھ –  ملسو هيلع هللا ىلص–لإن أسلوب القدوة والAfبية باx*دث ال�� انت:z#ا الرسو 
أك�A �ثر !  تحف�B �مم ال+*ابة للعمل بجد ومثابرة !  العمل ممـا نـتج عنـھ إتمـام اx*فـر وتeـوDن 

د�م عن املدينة رخط دفاع قو عن املدينة iان لھ أك�A �ثر jعد هللا !  �زDمة �حزاب و   .ي

  :التوصيات

��ñالباحثة بما ي� من خالل جمع مادة �ذا البحث وتحليل#ا تو :  

 . استخراج تطبيقات تر»وDة واقعية مشتقة من ��شطة الAfبوDة املتنوعة .1

اسة مضامBن الAfبية التطوعية  !  كتب السنة .2  . املشرفةرد

3. ABبية التطوعية !  كتب التفسAfن الBاسة مضام   .رد

اسة املضامBن الAfبوDة عند علماء املسلمBن  .4  .رد

 . ل توظيف الAfاث Uسالمي فيھزDادة التوعية بالتطوع من خال .5
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  :املراجع

ف مكت. µ*يح سÆن الAfمذي : �لبا�ي، دمحم ناصر الدين   . �ـ1420 1ط. الرDاض . ربة املعا

، �ايل Aة: يال�ABھ !  السz:ثار . ابن �شام ومن�Dخ و دنية للتا را£zلة � دنيـة. ر . عمـان. راzxامعـة �
  2011. 3 عدد 5مجلد 

اسـة عقـ: جنان، شـرDفة �ـا !ـ  إشـباع حاجـات خرD±ـ  اzxامعـة حـسب �ـرم ماسـلو د رود العمـل ودو ر
اه. ميدانيـة بـبعض املؤسـسات اwxدماتيـة والAfبوDـة بمدينـة jـسكرة رسـالة دكتـو جامعــة . ر

  . 2015. اzxزائر. دمحم خيضر

نده Dنو،  رحماد، نافذ و اسة موضوعي: ز . ةرالعمل التطو«  ومجاالتھ Yجتماعية !  السنة النبوDة د
  .2011.  1 عدد 19مجلد . مجلة اzxامعة Uسالمية.  فلسطBن-غزة . اzxامعة Uسالمية

AB#ة: حوالة، سDبوAfجتماعية !  املؤسسات الY لية جامعة القا�رة . وفلسفة العمل التطو«  املسؤ
اسات العليا للAfبية-   .4ع , 21مج . مجلة العلوم الAfبوDة. ر iلية الد

ا�ي ، دمحم عبــ دن –عمـــان . يدار مجــدالو. النظرDـــات املعاصــرة !ــ  علـــم Yجتمــاع: دالكرDمراx*ــو . ر �
1428.  

ـــأمن ا£zتمــــع: يالــــش#را�ي، معلــــو بحــــث مكمــــل للماجــــستAB !ــــ  العلــــوم . العمــــل التطــــو«  وعالقتــــھ بـ
  .1427. جامعة نايف العر»ية للعلوم �منية. Yجتماعية

Dانــة ة الذ�نيــة املدركـة لل: زالراشـدية،  عمــل التطــو«  وعالق¦,ـا بالدافعيــة للتطـوع لــدى عينــة رالـصو
ى jسلطنة عمان !  ضوء jعض املتغABات جامعة . رسالة ماجستAB. ومن طلبة جامعة نز

ى   i .2016لية العلوم و�داب. ونز

  : الAfبية ع�n العمل التطو«  وعالقتھ باx*اجات �Uسانية: الر»اح، عبداللطيف 

Dة  ة . لسعودية اململكة العر»ية ا: 2030ؤر   .روثيقة م%شو

ق هللا، أحمد م#دي عبدا£*سن . كر��� م. جامعة امللك سعود. القيم الAfبوDة !  السABة النبوDة: زر
Ñس للسABة النبوDة   .1433. رالد

بحـث . املضامBن املست%بطة من أحداث فتح مكـة املكرمـة وتطبيقاæ,ـا الAfبوDـة: الز�را�ي، ضيف هللا
 ABبية. ى أم القرجامعة. مكمل للماجستAfلية الi.  

اسة السABة النبوDة للمعلمBن: الزDد، حصة ندوة عناية اململكة العر»ية السعودية بالسنة . رأ�مية د
  1425. مجمع امللك ف#د لطباعة امل+*ف الشرDف. والسABة النبوDة

  1420. بABوت . دار ابن حزم . تفسAB القران العظيم : بن كثAB، عماد الدين

، ج . جامعة الeوDت. ثقافة العمل التطو«  لدى طلبة iلية الAfبية �ساسية بالeوDت: اسميالكندر
  . 2016 . 1 جزء 1عدد. مجلة العلوم الAfبوDة

ق الدوليـة بالقـا�رة. املzüـم الوسـيط: مجمع اللغـة العر»يـة بالقـا�رة: دمحم، ع�  iاظم . ومكتبـة الـشر
  1425 . 4ط
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طوع !  اململكة بمناسـبة يـوم املتطـوعBن العـال¯� اسـAfجاع املؤسسة العامة لإلحصاء إحصاءات الت
    !20 /4 /1443     https://www.stats.gov.sa/ar/news/358  

  https://nir-osra.org  20/4/1443اسAfجاع !  : مؤسسة ن:9 الفالح اABwxية باzxزائر

zاجxيح مسلم: مسلم بن ا*µ . ـ1435 . 1ط. القا�رة . التأصيلدار�.  

د الÃــشرDة اe*xوميــةال#ي الــدليل YسAfشــادي للتطــوع !ــ  بPئــة العمــل لzÏ#ــات : رئــة Yتحاديــة للمــوا
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