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نةُ النبوية األضواَء الكاشفة على العمل الخيري،  َسلَّطَِت السُّ

وأوضحْت بجالء ُسبُل تطويِره واستثماِره وتوظيفِه في 

مع الربط كلما  -خدمة المجتمع، وقد اشتمل هذا البحث 

مقدمة، وثالثة مباحث؛ على  -أمكن بالتطبيقات المعاصرة 

أولها: التعريف بالعمل الخيري، واألحاديث الواردة في 

الترغيب فيه، وفيه مطلبان. والمبحث الثاني: وسائُل 

استثمار العمل الخيري وتنميتُه في السنة النبوية، وفيه 

فإنه: تحليل عام لما  ،تسعة مطالب. وأما المطلب الثالث

نة المطهرة لبيان  سبق ِذْكُره من النماذج الواردة في السُّ

وسائل العمل الخيري وأثرها في تنمية المجتمع، وفيه 

 خمسة مطالب.

فإنها تتمثل في أن تطوير مجاالت  :وأما مشكلة البحث

العمل الخيري يستلزم البحث عن طُُرِق استثماِرها، 

وتنميتِها، حتى تتسع دائرةُ عطاءاتها، وتَُغطِّي أوسَع 

ا، وِمن هنا فقد جاء هذا البحث ليجيب عن مساحة َكْيفًا وَكم ً 

عدة أسئلة من أبرزها: ما ُسبُُل تطوير العمل الخيري 

نة النبوية؟ وكيف كان النبي  صلى هللا  -واستثماِره في السُّ

 يتعامل مع مشاريع العمل الخيري؟ -عليه وسلم 

كان من أبرزها:  ،وقد هدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف

نة المطهرة حول طُُرقِ الوقوُف على ما و رد في السُّ

تطويِر العمل الخيري، وتوظيِف الطاقاِت المناسبِة 

 وتوجيِهها في استثماره.

وقد حقق البحث نتائج كثيرة لها أهميتها، من أبرزها: 

نة النبوية وعنايتِها الواسعة  الكشُف عن مدى اهتمام السُّ

رغيب فيه، بالعمل الخيري والتَّفَنُِّن في الدعوة إليه والت

نةِ النبوية إلى تكثير وتشعيب دروِب ومظاهرِ  وسْبُق السُّ

العمل الخيري وشموِل أنواعه المختلفة، وفَْتُحها اآلفاَق 

المتنوعة والمتكاملة لرعاية المجتمع، كما أن البحث قد 

نِة النبوية البالغةَ بالوسائل التي تُْسِهم  أبرز بجالٍء عنايةَ السُّ

لعمل الخيري سواء أَتََعلَّقَْت بالقائمين في تطوير وتنمية ا

عليه أم بالعمل ذاتِه أم بالبيئة التي يُصنع فيها العمل 

 الخيري.
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Abstract 
The Prophetic Sunnah has clearly given the spotlight on 

philanthropy, and has clearly demonstrated certain 

methods to develop, invest and employ it in the service 

of the community.        This research -linking whenever 

possible to contemporary applications- included an 

introduction and three requirements. 

 The first requirement: introducing the charitable 

work, revealing all the authentic hadiths contained 

therein, and it consists of two demands. 

 The second requirement: the methods of investing 
and expanding charitable work in the Prophetic Sunnah, 

and it consists of nine demands.   

The third requirement: a general analysis of the 

above-mentioned models in the Prophetic Sunnah to 

reveal the methods of charity and its impact on the 

development of society, which consists of five demands. 

 The problem of this research is that the development of 

fields of philanthropy requires searching for methods to 

invest and develop them, so that their bidding cycle 

expands, and covers the widest field possible. Hence 

came this research to answer several questions, the most 

prominent of these questions are:  
-How to develop and invest charitable work throughout 

the Prophetic Sunnah?  

-How The Prophet peace be upon him dealt with the 

projects of the charitable work? 

Therefore, the aim of the research was to achieve several 

goals, the most prominent of these goals was to know 

what was mentioned in the Prophetic Sunnah about the 

methods of developing charitable work, employing and 

directing the suitable energies in its investment. 

Accordingly, the research has achieved many important 

results, the most prominent of which are: Revealing the 
interest of the Prophetic Sunnah and its wide interest in 

charitable work in order of calling people for it, and the 

preaching of the Prophetic Sunnah to the development 

of ways and manifestations of charitable work and the 

coverage of its different kinds, and opening up the 

varied and integrated horizons of community care.  

Thus, the research has also clearly highlighted the great 

interest of the Prophetic Sunnah in methods that 

contribute to the development of charitable work, 

whether it is related to its people, to the work itself or to 

the environment in which charitable work is made 
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