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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

إِنََّام   َوُيْطِعُموَن الطََّعاَم َعَىل ُحبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًام َوَأِسًريا[
 ]  ُكوًراُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللاِ َال ُنِريُد ِمنُْكْم َجَزاًء َوَال ُش 
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  ملخص البحث
تكمن أهميـة  هذا البحث بعنوان العمل التطوعي في السنة النبوية دراسة موضوعية،  و

حيث إنه كان سباقاً إلى العمـل التطـوعي، والبحـث     سنة رسول اهللا هذا البحث في أنه يحيي
حث وأسـباب اختيـاره   مكون من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة، المقدمة اشتملت على أهمية الب
  .وأهداف البحث والجهود السابقة ومنهج الباحثة باإلضافة إلى خطة البحث

ذكرت الباحثة في المقدمة أن اإلسالم كان وال يزال سباقاً في إرشاد الناس إلى فضـائل  
وأنه ال بد لنا أن نرجع إلى المنهج الرباني حتى نحافظ   األعمال متمثالً ذلك بشخص الرسول 

  .ونطبقه فالعمل الخالص هللا تعالى عبادة  عليه
  .العمل التطوعي أهميته في السنة النبوية وأنواعه: الفصل األول: والفصول هي 

  . العمل التطوعي مجاالته وآثاره: يالفصل الثان
  .مجاالت العمل التطوعي االجتماعي: الفصل الثالث
  .مجاالت العمل التطوعي الخدمي : الفصل الرابع

  : تمة فذكرت فيها الباحثة أهم النتائج والتوصيات والتي كان منها أن أما الخا
أسمى األعمال اإلنسانية تلك التي ال تنتظر مقابالً لها بل تنبع من القلب ومن رغبة لـدى   -

  .اإلنسان بالعطاء والتضحية
  .المجتمع المسلم قائم على الحب واالحترام المتبادل -
  .ل ليكونوا قدوة لغيرهم يتأسون بهممشاركة المسئولين والقادة في العم -
دور المرأة المسلمة في العمل التطوعي بجميع مجاالته كبير، فهي تضحي بوقتها ومالها  -

  .في سبيل اهللا وتعين على رفعة أمر دينها وتيسر حاجات الفقراء والمساكين
ـ  - ان العمل التطوعي الخدمي مجاالته متنوعة كونه يحقق التعاون والترابط ويشعر اإلنس

  .بالمسئولية تجاه اآلخرين وأن عمله هذا خالصاً لوجه اهللا
  : بما يليوأوصت الباحثة 

 .مد يد العون إلى من هم بحاجة إليه دون مقابل وأن يكون المبتغى رضى اهللا تعالى -

 .المبادرة في تقديم الخدمات اإلنسانية -

 .النبي على المؤسسات االهتمام بالعمل التطوعي كاهتمام المؤسسات في عهد  -

على المرأة المسلمة القيام بدورها في شـتى مجـاالت الحيـاة العلميـة واالجتماعيـة       -
  .والعسكرية وغيرها

  .البحث بذكر فهارس علمية متنوعة وأنهت الباحثة
  وآله وصحبه وسلم وصلى اهللا على سيدنا محمد 
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Abstract  
 

This research is entitled voluntary work in the Sunnah (The Prophets 
Procedure) peace be upon him. This research is very important because it revires 
the prophet's Sunnah and it is arace to the voluntary work.  This research consists 
of introduction and four chapters besides the conclusion. It also has the 
importance of this research and the cause of choosing it.   

The research also includes the goals and previous efforts and procedure of 
the researcher besides to the plan of the research.  

The researcher mentioned in the introduction that Islam was and still a 
race to guide people to the virtues as they are presented in the person of the 
prophet (P.b.u.h)  and that we should return to the god Curriculum , so that we 
may preserve it and apply it, pure actions for Allah is considered a warship.  
The chapters are:  
Chapter 1: Voluntery work and its importance  in Prophets' Sunnah and it's kinds.  
Chapter 2: Voluntery work and it's fields and effects. 
Chapter 3: The field of social voluntery work. 
Chapter 4: Voluntery service areas. 
The Results of the Study:  

− Al Sunnah of the prophet is full of valuable and use ful thing which man 
can get benefits of it.  

− These human actions which are just for the desire and from the heart are all 
show man's giving and sacrifices. 

− The Muslims committee is based on love and mutual love 
− Practice pation of officials and (leaders to work to show a good example to 

be followed by others)  
− Muslims woman plays or important pant in the voluntary work in all the 

fields of life she so crifies all her time and money for the sake of Allah and 
to help poor glofify and develop her religion.  

− Social voluntary work has many fields as it's a social phenomenon to 
achieve social solidarity  among the slems.  

 
The Recommendations is :  

1- Giving a hand to those who are in need for the sake of Allah and free of 
any charge. 

2- Beginning to introduce human it arian services. 
3- Institutions should have great interest in voluntary work just as what had 

happened in the prophet's age (peace be upon him) 
4- Muslim woman should play her role in all fields of life scientific , social 

and military life and other.  
The researcher ended her research with different scientific indexs.  
Peace be on out master and prophet Mohammed and his family and 
friends  
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  إهـــداء 
  

  رة ــاهــدي الطــى روح والـإل

  لجامعة اإلسالميةوروح أخي الشهيد جهاد محمد زينو ابن ا

  إلى والدتي الكريمة التي طالما تتضرع إلى اهللا عز وجل ليوفقني في الدنيا واآلخرة

  ي طيلة فترة ـي الفاضل وأوالدي الذين تحملونـى زوجـإل

  اء البحثـالدراسة وكتابة الرسالة وعاشوا معي عن

  إخوتي وأخواتي وكل من له فضل عليالفاضل و عمي إلى

  
  الباحثة
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  وتقديرشكر 
ولَقَد َآتَينَا لُقْمان الحكْمةَ َأنِ اشْكُر ِهللا ومن يشْكُر فَِإنَّما [انطالقاً من قول اهللا عز وجل 

هِلنَفْس شْكُر[: " وقوله  } 12:لقمان{ ]ينَّكُملََأزِيد تُمشَكَر لَِئن كُمبر ِإذْ تََأذَّن7:إبراهيم{ ]و {  

نافذ حماد / لص الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي األستاذ الدكتورفإنني أتقدم بخا
متميز الال وفعالبارز والدور الله ظه اهللا على ما حظاني به من إشراف وتوجيه، والذي كان حف

خرج بهذه الصورة، فله مني كل العرفان واالمتنان، فهو ليفي إثراء البحث وتصحيحه ومراجعته 
ذي انتهلت من علمه وأخذت من وقته الكثير الكثير فبارك اهللا فيه، وأتوجه نعم األستاذ الجليل ال

أحمد يوسف أبو حلبية األستاذ الدكتور  بالشكر إلى أستاذي الفاضلين عضوي لجنة المناقشة
ولما يسدوه  ،لتكرمهما بالموافقة على مناقشة الرسالة إسماعيل سعيد رضوانواألستاذ الدكتور 

صائح مفيدةمن توجيهات ون إلي  .  

كما ال يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى القائمين على الجامعة اإلسالمية ممثلة 
الذي خرج القادة هذا الصرح الشامخ  بناءالذي لم يأل جهدا في  كمالين شعت،/ برئيسها الدكتور 

ذله من تسهيل مازن هنية لما ب/ بالدكتور مثلةمالعليا  وإلى عمادة الدراسات والعلماء والشهداء،
  . طلبة الدراسات العليالوتيسير 

/ وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الكرام بكلية أصول الدين ممثلة بعميدها الدكتور
نزار ريان والذي ساهم معي في إعداد خطة / وأخص بالذكر األستاذ الدكتور ،نسيم ياسين
سالم سالمة لنصائحه / لفاضلجعني على الكتابة في هذا الموضوع، والدكتور االرسالة وش

  .العلمية

قاعة التخريج لما قدموه لي من خاصة كما أتقدم بالشكر للقائمين على المكتبة المركزية و
عون وتيسير كان له األثر الطيب في إنجاز الرسالة وأخص بالذكر الشهيد أبو مصعب أبو الخير 

  .رحمه اهللا 

والتي قامت بتصحيح  رحمة الزنط /ضلة كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى المدرسة الفا
  .الرسالة ومراجعتها من الناحية اللغوية

ومعنوياً إلخراج هذه أوالشكر والوفاء إلى كل من ساهم وشارك وقدم لي عوناً مادياً 
وزوجي الفاضل الذي مد لي يد العون  ،الرسالة وأخص بالذكر والدتي أطال اهللا في عمرها

اء ـي عنـوكذلك أوالدي الذين عاشوا مع ،إنجاز هذا البحث باإلرشاد والتوجيه في سبيل
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، وأيضاً أشكر جميع إخوتي وأخـواتي، دراستي الجامعية بمرحلتي البكالوريوس والماجستير
  . وكل من أعانني في تذليل الصعوبات أثناء البحث

وأخيراً أتقدم بالشكر لكل الزمالء والزميالت الذين ساهموا برأي أو مشورة وأخص 
حسن البرش لمؤازرتها لي، والزمالء والزميالت في مدرسة / بالذكر زميلتي األخت الفاضلة

، والزمالء والزميالت في مديرية التربية والتعليم، ولكل من ساهم في " أ"زهرة المدائن الثانوية 
إخراج هذا البحث، فجزاهم اهللا خير الجزاء، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

 .سلمو

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  

  الباحثة 
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  المقدمة
ينُهتَعنَسو هدمنَح ِللَّه دمالْح ه ِإنتَغْفرنَسفَال ،و اللَّه هدهي نم لَّ لَهضْل فَـال    ،مـلضي ـنمو 

لَه يادال ،ه َأن دَأشْهِإال و ال ِإلَه هدحو اللَّه لَه شَرِيك، ولُهسرو هدبا عدمحم َأنو،  دعا بَأم: 

. ))1يا َأيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سـديداً في كتابه العزيز  يقول اهللا ف
.  ))2صاِلحاً وقَاَل ِإنَّني من الْمسلمين ومن َأحسن قَوالً ممن دعا ِإلَى اللَّه وعمَل: ويقول أيضاً

ُأولَِئك يسارِعون في   ويقول أيضاً. ) )3ومن تَطَوع خَيراً فَِإن اللّه شَاكر عليم  ويقول أيضاً 
ابِقُونا سلَه مهو اترالْخَي )4( .  

الناس إلي فضائل األعمال متمثالً ذلك قاً في إرشاد كان اإلسالم وال يزال سبا لقد
المطهرة التي تدعو المسلمين  السنةيتضح ذلك من خالل اآليات القرآنية و ، شخص الرسول ب

سالمي يتصف بالعموم فالدين اإلوصفتهم بأنهم السباقون في فعل الخيرات التي و ،للسعي والعمل
 ،نها وتناولها بكل رعاية واهتماميإال ب ةوال كبير غيرةلم يترك ص ، حيثوالشمول والتوازن

  . ومنها العمل التطوعي 

الخـالص هللا   لعملاف ،اني حتى نحافظ عليه ونطبقهلذا ال بد لنا أن نرجع إلي المنهج الرب
  . عبادة تعالى

بعد استخارة اهللا تعالى واستشارة أهل العلم الكتابة في هذا الموضوع  ارتأت الباحثةلقد و
  عمل التطوعي في السنة النبوية دراسة موضوعيةال: وجعلته بعنوان 

والجهـود   وأهداف البحثالمقدمة أهمية البحث وأسباب اختياره هذه الباحثة في  وتناولت
  .ومنهج الباحثة باإلضافة إلى خطة البحث  السابقة

  :اختياره  البحث وأسبابأهمية :أوالً 
  :ودوافع اختياره في النقاط اآلتية  تكمن أهمية البحث

  .حاجة الناس في وقتنا الحاضر إلى العمل التطوعي  -1

                                         
  . 70سورة األحزاب آية )  1(
  .33سورة فصلت آية )  2(
  .158سورة البقرة آية )  3(
  . 61رة المؤمنون آية سو)  4(
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، وقد شجعني على الكتابة فيه األستاذ الدكتور الفاضل نزار ريـان   يلبي رغبتي كونه -2
  .أثناء دراستي لمادة حديث موضوعي ، فجزاه اهللا كل خير -حفظه اهللا -

  .لتطوعي نه كان سباقاًً للعمل اإل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  حيث سنة رسو إحياء -3

  .وتقديم خدمة للسنة النبوية  ،إثراء المكتبة الحديثية -4
  

  أهداف البحث :ثانياً
  .توضيح مفهوم العمل التطوعي من خالل السنة النبوية  -1

  .والحث عليه  التطوعي بيان مدى اهتمام اإلسالم بالعمل -2

  .بيان أهمية العمل التطوعي في وقتنا الحاضر -3

  . العمل التطوعي اردة فيالتعرف على األحاديث الو -4

  .للعمل الجاد المخلص في سبيل اهللا دعوة المسلمين  -5

  . في اإلسالم  التطوعي عرض أنواع العمل -6

  .الجهود السابقة : ثالثاً 

لم تقف الباحثة على دراسة خاصة في العمل التطوعي تناولها الباحثون تنـاوالً حـديثياً   
الموضوع ، ومن خالل اتصال الباحثة بمركـز  جمعوا من خاللها األحاديث النبوية المتعلقة بهذا 

الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية تبين عدم الكتابة في هذا الموضوع في السنة النبوية، 
) العمـل التطـوعي فـي التربيـة    : (بعنوانوإنما هي كتابات ولكن من منظور إسالمي تربوي، 

مجـاالت   –التطوع فـي المعـامالت    –التطوع في العبادات  –التطوع في اإلسالم تتحدث عن 
  .تطبيقات  –حوافز العمل التطوعي  –معوقات العمل التطوعي  –آثار تربوية  –اجتماعية 

: ومن خالل إطالع الباحثة على الرسائل الجامعية وجدت رسـالة ماجسـتير بعنـوان      
تور خليـل  جمع وتصنيف وتخريج وتعليق الدك. األحاديث الواردة في حقوق العمال ومسئولياتهم

تحدث فيها عن العمل وحقوق العمال وجمع األحاديث المتعلقة بأجر العامـل، وحقـوق   . ة الحي
  .العمال، وحقوق صاحب العمل، ومسئوليات العمال، ومسئوليات الدولة تجاه العمال

ومنهج الباحثة يختلف عما سبق ذكره، حيث إنها ستقوم بجمع األحاديث المتعلقة بالعمـل    
  .خالل السنة النبوية ودراستها واالستفادة منها  التطوعي من
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  : منهج الباحثة : رابعاً 

الباحثة باعتماد المنهج االستقرائي في جمع األحاديث، واالسـتفادة مـن المـنهج     قامت -1
  .االستنباطي في تحليل الحديث واستنباط ما يفيد الموضوع 

 :جمع األحاديث   -2

و في حالـة عـدم وجـود أحاديـث تخـدم       .جمع األحاديث الواردة من الكتب التسعة  .أ 
 .الموضوع تتوسع الباحثة في كتب السنة 

وقامت الباحثة بكتابة عنـاوين   خطة،تصنيف األحاديث تصنيفاً موضوعياً حسب مباحث ال  .ب 
  .لها

  .الصحيحة والحسنة بنوعيهااالقتصار على األحاديث   .ج 

تضع له الباحثة رقماً جديداً،  ترقيم األحاديث ترقيماً تسلسلياً، وفي حالة تكرار الحديث ال  .د 
  .مع اإلشارة له بالهامش إلى مكان وروده بالرسالة 

واإلشارة في الهـامش  . الشاهد من الحديث إن كان طويالً  موضع االقتصار على ذكر  .ه 
  . )من حديث طويل(أو  )مختصراً(إلى كلمة 

لهـامش إلـى   واإلشارة في ا. االقتصار على ذكر الراوي األعلى ومتن الحديث الجامع   .و 
 .ذكر السند 

ترتيب الكتب الستة كما هو معروف لدى الدارسين، غير أني أقدم صحيح مسلم على صـحيح     .ز 
، أو البخاري عند اختياري لفظ مسلم، أو أقدم أبا داود على مسلم عند اختياري لفـظ أبـي داود  

زيـادة تخـدم   بوجـود  أقدم الترمذي على مسلم عند اختياري لفظ الترمذي فأصدر به التخريج 
  .الموضوع

  :ديث احتخريج األ -3
هما تكتفي الباحثة بالعزو إليهما؛ وإذا كـان فـي   إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحد.  أ

غير الصحيحين تقتصر الباحثة على تخريجه من الكتب التسعة، فإن لم تجد فيهـا مـا   
  .األخرى يخدم الموضوع ، تتوسع الباحثة في كتب السنة

كمـا فـي    ل المتابعات فقط، مع استخدام الرموز في تخريج األحاديـث ـيشم التخريج .ب
  ).9(صفحة 
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الباحثة بالمقارنة بين المتون حسب االختالف بين الحديث والمتابعة، فـإذا كانـت    قامت .ج
بنحـوه،  : قالـت  المتابعة باللفظ نفسه تقول الباحثة بمثله، وإذا كان فيها اختالف يسير، 

بمعناه أو جـزء مـن الحـديث أو    : قالتة بالمعنى مع اختالف كبير، وإذا كانت المتابع
 .طرف الحديث 

  :الحكم على األحاديث  -4   
تتعرض الباحثة للحكم على الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، أما إن كان في غيـر   لم

  .علماء في ذلك  الباحثة بدراسته والحكم عليه بطرقه المختلفة مستأنسة بأقوال القامت الصحيحين 
  : الترجمة للرواة والحكم عليهم  -5

وفـي حـال تكـرار    . -إن وجد -الباحثة بذكر اسم الراوي ونسبه وكنيته وتاريخ وفاته قامت  -أ
  .سبقت ترجمته وتشير في الهامش إلى مكان وروده في الرسالة: الباحثة بقولهااكتفت الترجمة 

لهـم  فترجمـت  ر الصحابة ، أما غير المشاهير مشاهيلتتعرض الباحثة إلى الترجمة لم  -ب
  .وذلك من خالل الرجوع إلى الكتب المختصة بالصحابة 

في نظـر   إذا كان الراوي متفقاً على توثيقه لم تتعرض الباحثة للترجمة له، إال لوجود علة -ج
احثة البقامت كان الراوي مختلفاً في توثيقه أو تضعيفه ، وإذا الباحثة غير قادحة في توثيقه

خالصـة القـول فـي    كتبت بين هذه األقوال وثم وازنت أقوال المعدلين والمجرحين بنقل 
  .الراوي بعد االستئناس بأقوال العلماء 

  : عزو األحاديث  -6
رمز المرجع، ثم اسـم  ها األصلية وذلك بذكر اسم الباحثة بعزو األحاديث إلى مظانّقامت 

وفـي حـال   .  -إن وجد –الجزء والصفحة ورقم الحديث وثم اسم الباب،  ،البابرمز الكتاب و
  (...)بالقول سبق تخريجه وشرحه في حديث رقم اكتفت تكرار الحديث 

  :توثيق المراجع  -7
وذلك عند مروره فـي أثنـاء    ،الباحثة بذكر اسم المرجع واسم المؤلف أو ما اشتهر بهقامت   .أ 

  .بتوثيقه كامالً في فهرس المراجع قامت الرسالة، ثم 
فهرست الباحثة المراجع والمصادر التي أفادت منها في البحث ورتبتها على حروف المعجم   .ب 

مـع ترتيـب    باستثناء فهرس اآليات القرآنية، رتبتها الباحثة حسب ترتيب السور القرآنيـة 
  .اآليات في كل سورة

  : قامت الباحثة بما يلي : متن األحاديث  -8
  .لحديثاالستفادة من منهج الشرح التحليلي ل  .أ 
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  .بيان غريب الحديث من كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة وشروح الحديث   .ب 
  .ضبط الكلمات المشكلة من خالل الكتب المختصة   .ج 
 .التعريف باألماكن والبلدان من خالل الكتب المختصة   .د 

سيأتي : (، وأحياناً تربط بين عبارة وأخرى بأسلوبها مثل قالت الباحثة: عبرت الباحثة بقولها  .ه 
  .أو تذكر الباحثة عبارة كاملة بأسلوبها) عقب على ذلك(و ) عبر عن ذلك(و ) اًالحق
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  خطة البحث
  . البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة اشتمل

  المقدمة
الجهود السابقة ، ومـنهج الباحثـة،   على أهمية البحث وأسباب اختياره، أهداف البحث ، اشتمل 

  . وخطة البحث، والرموز المستخدمة

  األول الفصل
  السنة وأنواعه أهميته في  العمل التطوعي

  :وفيه ثالثة مباحث 

  : لغة واصطالحاً  يالتطوعالعمل مفهوم : المبحث األول 

  : وفي مطلبان

  .مفهوم العمل التطوعي لغة: المطلب األول

  مفهوم العمل التطوعي اصطالحاً: المطلب الثاني

  .ةأهمية العمل التطوعي في السن: المبحث الثاني 

  : وفيه مطلبان 

  .اهتمام السنة بالعمل التطوعي: المطلب األول 

  .العمل التطوعي مكانة : المطلب الثاني

  . طوعيأنواع العمل الت: المبحث الثالث 

  : وفيه مطلبان 

  .العمل التطوعي الفردي : المطلب األول 

  .ياتالمؤسس العمل التطوعي: المطلب الثاني 
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  الفصل الثاني
  وآثارهمجاالته طوعي العمل الت

  : وفيه مبحثان 

  .العمل التطوعي مجاالت : المبحث األول 

  : وفيه أربعة مطالب 
  . تفعيل العمل التطوعي : المطلب األول 

  .دور المؤسسات في رفع مستوى العمل التطوعي : المطلب الثاني 

  .دور الوقف في إنجاح العمل التطوعي : المطلب الثالث 

  .دور المرأة في العمل التطوعي : المطلب الرابع 

  .آثار العمل التطوعي:  الثانيالمبحث 

  : وفيه خمسة مطالب

  .أثر العمل التطوعي في رفع التنمية : المطلب األول 

  .أثر العمل التطوعي في البنيان والعمران: المطلب الثاني 

  .أثر العمل التطوعي في تعزيز الصمود: المطلب الثالث 

   . أثر العمل التطوعي في معالجة مشكلة البطالة: المطلب الرابع 

  . أثر العمل التطوعي في مقاومة الحصار: المطلب الخامس

  الفصل الثالث
  مجاالت العمل التطوعي االجتماعي

  :  وفيه سبعة مباحث

  .الغرس والزرع: المبحث األول

  .إماطة األذى عن الطريق: المبحث الثاني

  .ناساإلصالح بين ال: المبحث الثالث 

  .الرحمة والرفق: المبحث الرابع 
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  .كفالة اليتيم: المبحث الخامس

  .زيارة المريض: المبحث السادس

  .التنفيس عن المعسر: المبحث السابع 

  الفصل الرابع                              
  العمل الخدمي التطوعيمجاالت 

  : وفيه خمسة مباحث

  .الخدمة العامة : المبحث األول

  .رعاية الحيوان: لثانيالمبحث ا

  .التجارة: المبحث الثالث

  .الصناعة: المبحث الرابع

  .التعليم: المبحث الخامس

  الخاتمة

  وتشمل أهم النتائج والتوصيات 

  الفهارس
  : إعداد فهارس علمية متنوعة تشمل 

  .فهرس اآليات القرآنية  -

  .فهرس األحاديث النبوية  -

  .فهرس الرواة  -

  . األنسابفهرس  -

  .فهرس المصادر والمراجع  -

  .فهرس الموضوعات  -


