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 تصريح
 
 
 
 

ودورها يف اإلسالم مع اإلشارة إىل جتربة جلنة التعريف  ذا البحث بعنوان مكانة الدعوةأصرح أبن ه
ابإلسالم يف الكويت هو نتيجة لبحثي اخلاص ابستثناء ما ورد ابملراجع وأن هذا البحث مل يتم طرحه 

 من قبل أية درجة ومل يقدم بشكل متزامن لرتشيحه ألية درجة أخرى.
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 إهداء
 

 

 

 

 إىل زوجيت اليت وقفت جبانيب مدة دراسيت تؤازرين وتعينين.

 إىل والدي العزيز ووالديت العزيزة وأستاذي الكرمي واالخوة واألخوات واألبناء.

 إليكم مجيعا أهدي جناحي هذا الذي أنتم أصحابه
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 تقديرالشكر و ال
 

 

 

 

 
قال هللا تعاىل " َرب ِّ أَْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ أَنْ َعْمَت َعَلي". وقال رسول هللا صلى هللا 

ابلشكر اجلزيل لكل من وقف جبانيب وشجعِن عليه وسلم:" من ال يشكر الناس ال يشكر هللا". أتقدم 
حىت إمتام هذه الدراسة وأخص ابلذكر: أستاذي ومعلمي األستاذ الدكتور نور هللا كورت الذي أشرف 
على هذه الدراسة، والذي مل أيل جهداً يف مساعديت، فكان نعم املعلم واملوجه واألخ فجزاه هللا عنا كل 

. وكما اتقدم ابلشكر لألخ الفاضل الدكتور جاسم أمحد عبدهللا خري فله مِن كل التقدير واإلحرتام
اجلاسم. كما اتقدم جبزيل الشكر والعرفان اىل زوجِت العزيزة الِت حتملت عبء الدراسة معنواًي بسبب 
متطلبات الدراسة. والشكر موصول ل  "جلنة التعريف ابإلسالم بدولة الكويت" خاصة األخ  الفاضل 

الشطي املدير العام للجنة  على ما  قدموه  يل من دعم مادي ومعنوي. والشكر  األستاذ مجال انصر
اجلزيل للهيئة االكادميية واالدارية يف كلية احلضارة االسالمية يف اجلامعة التكنولوجية املاليزية على 

 مسامهتم يف إجناز هذا البحث، وال ننسى مجيع األساتذة يف اجلامعة التكنولوجية  املاليزية.
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 ملخص البحث
 

 
 

 
يوضح هذا البحث دور جلنة التعريف ابإلسالم يف دولة الكويت يف دعوة غري املسلمني إىل 

خالل اإلسالم، واخلطوات اليت خططتها اللجنة لنجاح الدعوة اإلسالمية على املستوى احمللي، هذا من 
الربامج واألنشطة الدعوية اليت تقيمها اللجنة يف دولة الكويت. وملا كانت اللجنة تعزوها بعض 
التصورات السلبية، إال أن هذا البحث يقدم كذلك بعض املقرتحات اليت قد تساعدها يف تطوير 

وع أنشطتها الدعوية. وكان هذا البحث يستهدف ثالثة أهداف وهي كاآليت. األول، حتديد موض
الدعوة ومكانتها يف اإلسالم. الثاين، حتليل تنظيم جلنة التعريف ابإلسالم يف الكويت. الثالث، تقييم 
التدابري اليت قدمتها اللجنة لنجاح الدعوة اإلسالمية على املستوى الوطين. وقد سلك الباحث يف هذا 

عتماد على الكتب البحث مسلك املنهج الوصفي والتحليلي لدراسة القضااي املطروحة مع اال
واملنشورات العلمية ابإلضافة إىل إجراء املقابالت مع اجلهات واهليئات املعنية ابألمر.  وقد توصل هذا 
البحث إىل نتائج منها أن اإلسالم أعطى أمهية ابلغة للدعوة إىل هللا بصفة عامة ودعوة غري املسلمني 

عرق.  فهذا العامل هو أهم ما يدفع جلنة بصفة خاصة يف كل زمان ومكان بغض النظر عن اللون وال
التعريف ابإلسالم للحصول على النجاح الباهر يف أداء واجباتـها الدعوية من خالل اخلدمات 
االجتماعية، والتعليم، والثقافة. هذا النهج هو األفضل من حيث النظرية والتطبيق ابإلضافة إىل 

وميكن أن حيتذى به من قبل اهليئات الدعوية استخدام أحدث تقنيات الدعوة تتعايش مع الواقع، 
 األخرى.
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ABSTRACT 

 

 

 

. 

 

This research studies the role of the Lajnat al-Ta’rif bil-Islam of Kuwait in 

preaching Islam to the non-Muslims and the strategies adopted to succeed in da’wa 

programmes at the national level. However, the committee has been facing with 

negative perceptions. Therefore this study seeks to provide some suggestions that 

may help in the development of da’wa activities. This study aims at achieving the 

following objectives.  Firstly, to identify the subject of da’wa (Islamic propagation) 

and its position in Islam.  Secondly, to analyse the organization of the Lajnat al-

Ta’rif bil-Islam of Kuwait and lastly, to evaluate strategies adopted by the 

Committee for Islamic Da’wa to success at the national level. This study employed 

qualitative research method by critically analyse related issues from books, scientific 

publications and documentations. It also utilises interview survey with agencies and 

relevance authorities in Kuwait. The study found that Islam gives particular attention 

on the importance of da’wa especially da’wa to the non-Muslim.  This factor has 

been a key successful factor for the committee in carrying out mission through 

social, education, and cultural service activities. This approach is regarded as the best 

method, theoretically and practically, besides the latest preaching techniques that are 

in line with real world and at the same time can be imitated by da’wa bodies of 

others. 
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ABSTRAK 

 

 

 

 

Kajian ini berkaitan dengan peranan Lajnat al-Ta’rif bil-Islam dalam dakwah 

kepada non-Muslim di Kuwait dan strategi-strategi yang dirancang bagi mencapai 

kejayaan dakwah Islam di peringkat nasional. Dalam keadaan Jawatankuasa tersebut 

berhadapan dengan beberapa persepsi negatif, kajian ini berusaha menyediakan 

beberapa cadangan yang boleh membantu dalam pembangunan aktiviti-aktiviti 

dakwah.  Kajian ini mensasarkan tiga objektif seperti berikut.  Pertama, 

mengenalpasti subjek dakwah dan kedudukannya dalam Islam.  Kedua, menganalisis 

organisasi Lajnat al-Ta’rif bil-Islam di Kuwait dan terakhirnya, menilai langkah-

langkah yang dibuat oleh Jawatankuasa tersebut demi mencapai kejayaan dakwah 

Islam di peringkat nasional.  Metodologi kajian yang digunakan ialah penyelidikan 

kualitatif dan analitikal terhadap isu-isu yang berkaitan dengan subjek kajian yang 

bersumberkan buku-buku dan penerbitan saintifik di samping hasil temu bual dengan 

agensi dan pihak berkuasa yang berkenaan.  Hasil kajian ini mendapati bahawa Islam 

telah meletakkan kepentingan yang utama kepada dakwah secara umum dan secara 

khususnya dakwah kepada non-muslim. Faktor inilah yang telah mendorong 

Jawatankuasa tersebut untuk berjaya dalam melaksanakan tugas dakwahnya melalui 

perkhidmatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan.  Pendekatan ini adalah yang 

terbaik dari segi teori dan praktikal di samping menggunakan teknik dakwah terkini 

yang selari dengan realiti dan boleh diteladani oleh badan-badan dakwah yang lain. 
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 الباب التمهيدي

 

 املقدمة 0.1

يز  اسحمسي ن خ ر ازجيزاء، واللةا  والسةا  لى  خا م األبيااء، وياد جماحلمد هلل خالق األرض والسماء، 
األصفااء، وإما  العىماء، أكر  من مش  حتت أدمي السماء، حممد بيب الرمحة، والدالي إىل ييال ربه ابحلكمة، 

أمة أخرجت لىياس  املؤيد ابآلايت اليايات، املريل بش راً بذيراً، والكاشف بريالته جةاباب الغمة، امليعوث إىل خ ر
 أتمر ابملعروف وتيه  لن امليكر، صى  هللا لىاه ولى  آله األبرار وصحيه األخاار ويىم تسىاماً كث راً. 

 وبعد:
فالريول صى  هللا لىاه ويىم أُمر بدلو  الياس كافة وإبةاغهم ريالة اإليةا  ألهنا ريالة لامة إىل مجاع 

وقد قا  الريول صى  هللا لىاه ويىم بدلو  العرب  1افة لىياس بش را وبذيرا".: " وما أريىياك إال كاليشر قال تعاىل
وغ رهم إىل اإليةا ، وطالة هللا وحده، وترك الشرك والضةال، ويف هذا اليحث ييركيز لى  دلو  غ ر املسىم ن 

حت هذه الىجية اف جنوكإىل اإليةا  ، ومن هيا ييقو  اببراز التجربة الكويتاة من خةال زجية التعريف ابإليةا . 
 املياركة يف دلو  غ ر املسىم ن داخل دولة الكويت إىل اإليةا .

( كىاة UTMوإبه ملن دوالي السرور أن أتقد  هبذا اليحث املتواضع إىل ازجامعة التكيولوجاة املالايزية )
ئاً متواضعا إىل ن أضاف شااحلضار  اإليةاماة ليال درجة املاجست ر يف قسم الدلو  اإليةاماة من انحاة، وابتغاء أ
   .رصاد املكتية اإليةاماة خدمة لإليةا  واملسىم ن يف هذا املوضوع من انحاة أخرى

 لىمقدمة وتشمل: أمهاة اليحث، وأيياباألول  ، وخللت اليابهذا، وقسمت حبثي إىل أربعة أبواب 
جاة املتعىقة ابليحث، مث ذكرت ميهاختااره، ومشكىته، وأيئىته، وأهدافه، وحدوده، وذكر بعض الدرايات 

 امقسميةا  لىدلو  يف اإل تهالثاين فقد خلل اما الياب، واختتمت الياب األول بذكر هاكل اليحث. ثاليح
أما  ،تعريف الدلو  وحكمها وأهدافها وموضولها وفضائىهالن  ثةاثة فلول، الفلل األول جعل لىحديثلى  

أقسا  ذكرت ثالث ، والفلل اللدالي وصفاته ومياهجه وويائىه وأيالايهابتعريف لىالفلل الثاين فقد خلص 
 اإليةاماة ليةادا إىل اإليةا  يف املسىم ن غ ر دلو ما الياب الثالث أ هتم وجماالت دلوهتم.و املدلوين ومراتب دل

األخ ر من هذا هو و دراية حتىاىاة يف جتربة زجية اتعريف ابإليةا  يف دولة الكويت بعيوان  الرابعأما الياب و  ،
والفلل الثاين  ،التعرف لى  زجية التعريف ابإليةا ة فلول، وجعىت الفلل األول مخسىل اليحث فقسمته إ

دور زجية  ل الرابعالفل، أما إدار  زجية التعريف ابإليةا لل الثالث ف، أما الالتعرف لى  زجية التعريف ابإليةا 
خلامتة ىيظر  املستقيىاة أللمال زجية التعريف ابإليةا ، أما اواألخ ر فهو ل أما الفلل اخلامس التعريف ابإليةا .
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آله وصحيه  وصى  هللا لى  يادان حممد ولى  جعىته ألهم اليتائج اليت توصىت إلاها من خةال اليحث.كالعاد  ف
 أن احلمد هلل رب العامل ن.ومن دلا بدلوته، وآخر دلوان 

 
 أمهية البحث: 0.0
 

 -ا يىي:مباليحث  يهتم
 

 مطىب إىل اإليةا  دلو  أن وهي أال األمهاة ابلغة حبقاقة املتواضع اليحث هذا يف والياظر القارئ تعريف .1

 حلِْْكَمةِ ابِ  َربِ كَ  َيِيالِ  ِإىَل  ادْعُ : "تعاىل لقوله الدلوية وإمكابااته قدرته حسب داع أ  ميها يعف  ال شرلي
  2."اِبْلُمْهَتِدينَ  أَْلَىمُ  َوُهوَ  َيِياِىهِ  َلنْ  لَّ ضَ  مبَنْ  أَْلَىمُ  ُهوَ  َربَّكَ  ِإنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  اِبلَّيِت  َوَجاِدْْلُمْ  احلََْسَيةِ  َواْلَمْوِلظَةِ 

ة مستقيىاة ورؤيتوضاح حقاقة أن العمل الدلو  املؤيسي امليين لى  أهداف، ومياهج لىماة مدروية،  .2
واضحة املعامل، وريالة يراد توصاىها إىل الياس كافة، وقام إبساباة لىاا مهم يف هذا اليزمن املتغ ر، وقد 

 اهر وهلل احلمد.ا وجناحها اليأثيتت زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت هذه احلقاقة من خةال لمىه

 

 أسباب اختيار املوضوع: 0.1
 

اإليةا  وبقىها إىل  إىل اليت جربت زجة التعريف ابإليةا  يف الكويت اليادر  يف دلو إبراز هذه التجربة  .1
 اآلخر لإليتفاد  ميها.

ؤيسي أبهنا تعمل وفق ميهج م يف دولة الكويت ابإليةا  التعريف زجة الىت اجرتالدلو   متايز هذه .2
 مؤصةا أتصاةا شرلاا.

  .إىل كل مسىم يهمه األمر يف أرجاء املعمور  يف دولة الكويت ية التعريف ابإليةا توصال ميهج زج .3
 ارج الكويت.خ تواجه اإلخو  يف أتياس فروع زجة التعريف ابإليةا حماولة تسهال اللعوابت اليت كابت  .4

 
 مشكلة البحث: 0.1
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  صى  هللا الكرميإن الدلو  اىل هللا كابت مهمة األبيااء والريل إىل قومهم يف املاضي، حىت جاء ريوليا 
لىاه ويىم لتكون الدلو  اىل الياس أمجع ن، وبعد وفا  الريول صى  هللا لىاه ويىم رغم أن الدلو  صارت 
مسؤولاة مجاع املسىم ن شرقا وغراب، إال أن الذ  بشاهده من دخول غ ر املسىم ن يف اإليةا  يف للران هذا 

اب ل إىل حد كي ر، ومن هيا حتاول هذه الدراية أن جتد األييهو مثر  ازجهود الفردية اليت تيذل يف هذا اجملا
احلقاقاة واملشاكل اليت حتول دون العمل الدلو  وجهود مجهور املسىم ن، خاصة العمل املؤيسي يف هذا 

لمل ممايز يف جبهود جيار  و وقاامها ية التعريف ابإليةا  بدولة الكويت اجملال، وتعتقد الدراية أن ظهور زج
جناحها و  دلو  اإليةاماة لغ ر املسىم ن وفق العمل املؤيسي ميذ ييوات طويىة يف داخل دولة الكويتتيىاغ ال

ات ْلي خ ر دلال لى  إمكاباة إبشاء مؤيس، الياهر يف دخول لشرات اآلالف من غ ر املسىم ن يف اإليةا 
 أخرى مثىها يواء يف العامل اإليةامي أو خارجه.

 
 أسئلة البحث: 0.1
 
 الدلو  يف اإليةا ؟ ماهي  .1
 ما هي مكابة الدلو  يف اإليةا ؟   .2
 ة التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت؟يزجماهي   .3

اة لى  ماخلطوات اليت خططها زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت ليجاح الدلو  اإليةا ماهي .4
 ؟املستوى اسحمىي والعاملي

 
 :أهداف البحث 0.1
 

اختاار الياحث أل  موضوع أو حبث ال خيىو من أهداف تدفعه الاه بغض اليظر مما ال شك فاه وال ريب أن 
 وضوع هي:ها وجعىتين اختار هذا امللن كون ذلك إجيابااً أو يىياا ومن هذا امليطىق فإن األهداف اليت أردت إبراز 

 التعرف ابلدلو  يف اإليةا . .5
 التعرف لى  مكابة الدلو  يف اإليةا . .8
 التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت يف الدلو .لىجة التعريف اب .3
   اإليةاماةليجاح الدلو التعرف لى  اخلطوات اليت خططها زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت  .4

 لى  املستوى اسحمىي والعاملي.
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 :حدود البحث  0.1
إليةا  يف التعريف ابزجية )الدلو  ومكابتها ودورها يف اإليةا  لى  معرفة يقتلر  اليحث موضوعإن 

 (.دولة الكويت
ابإلضافة إىل و الدلو  يف والدرايات واألحباث امليشور   كتبال واما اجملال املكاين: فسوف خيتار الياحث

 .زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويتلقاءات مع ألضاء 
 

 الدراسات السابقة:  0.1
 

  حبثييفواليت ايتفدت ميها إىل حد كي ر ة درايات يابقة يف هذا اجملال ذات صىة مبوضوع هذا اليحث، مث
 ، ومن هذه الدرايات اليت تياولت موضوع اليحث ما أييت:هذا

 
  .5994خطة زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت، إلداد زجية التعريف  -أوال 
لامًا من العطاء، بشر  التعريفاة إلداد زجية التعريف  81دولة الكويت  زجية التعريف ابإليةا  يف -اثباا 
8004.  
 الوقف ودوره يف الدلو  إيل هللا، زجايم أمحد ازجايم. -اثلثا 
لجاز الدين  إل رحىة إمياباة ... قلص مهتدين ازجدد الذين أيىموا بىجية التعريف ابإليةا ، إلداد –رابعا 
  .8058كين أمحد 

  .8055لعيد الوهاب صاحل الشايع، الكويت  فن التعريف ابإليةا  لغ ر املسىم ن، -خامسا 
 كتايات وميشورات شهرية وتقريرات ييوية من اصدارات زجية التعريف ابإليةا .  –ياديا 

 
واألهداف والويائل والتخطاط والعمل من انحاة امليهج ىجية أهنا تتياول ال درايةوألتقد أن مايز  هذه ال

ه دلو  الرفض ، ابلتحىال مبا يتفق ومتطىيات العلر احلديث الذ  ابتشرت فااملؤيسي وااليرتاتاجاات املستقيىاة
 ،من جابب آخر، ولى  لىماء اإليةا  أئمة اْلدى لى  الدلا  والدلو  اإليةاماة من جاببواإلبكار والتطاول 

: قوله تعاىل، تلديقا لاالبتعاد لن طريق األئمة األلةا مياية وجه احلق ، دالاة أبياء اإليةا  إىل االحرتا  ولد  
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وقال  4وقوله تعاىل :" قل اي أيها الياس إين ريول هللا إلاكم مجاعا". 3" وما أريىياك إال كافة لىياس بش را وبذيرا".
 5".ت َُّقونَ ت َ  َلَعىَُّكمْ  بِهِ  َوصَّاُكمْ  َذِلُكمْ  َيِياِىهِ  َلنْ  ُكمْ بِ  فَ تَ َفرَّقَ  السُُّيلَ  تَ تَِّيُعوا َواَل  فَاتَِّيُعوهُ  ُمْسَتِقاًما ِصرَاِطي َهَذا َوَأنَّ  تعاىل:"

 
 منهج البحث:  0.1

 
قد يىكت يف حبثي هذا مسىك اليحث الوصفي و التحىاىي لدراية القضااي املطروحة مع اإللتماد   لو 

 ىاىاةازجهات املعين ابألمر  ودرايتها دراية حتلى  الكتب وامليشورات العىماة ابإلضافة إيل إجراء املقابةات مع 
إلبراز اللور  اللحاحة واملشرقة ْلذه التجربة اليادر  يف مثل هذا العمل الدلو  امليين لى  املؤيسة يف العمل. 

  وأخ را أرجو أبين قد وفقت يف أداء هذه الريالة ازجىاىة.
 

 هيكل البحث: 0.1
 

 التلريح 

 شكر وتقدير 

 إهداء 

 اليحث ابلعريب مىخص 

 مىخص اليحث ابإلجنىايز  

 مىخص اليحث ابملةايو 

 حمتوايت اليحث 

 املقدمة 1

 أمهاة اليحث 1.1 

 أيياب إختاار املوضوع 1.2 

 مشكىة اليحث 1.3 

 أيئىة اليحث 1.4 

 أهداف اليحث 1.5 

                                                           

 .82القرآن، ييأ:  -3 
 .512القرآن، األلراف: -4 
 .513القرآن، األبعا  :  -5 
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 حدود اليحث 1.6 

 درايات يابقة 1.1 

 ميهجاة اليحث 1.1 

 هاكل اليحث 1.1 

 يف اإليةا الدلو   2

 الدلو  تعريفها وحكمها وأهدافها وموضولها وفضائىها 2.1 

 الدالي تعريفه وصفاته ومياهجه وويائىه وأيالايه 2.2 

 أقسا  املدلوين ومراتب دلتهم وجماالت دلوهتم 2.3 

 دلو  غ ر املسىم ن إىل اإليةا  يف اليةاد اإليةاماة 3

 دلو  غ ر املسىم ن إىل اإليةا  3.1 

 ملاذا دلو  غ ر املسىم ن إىل اإليةا ؟ 3.2 

 أمهاة دلو  غ ر املسىم ن إىل اإليةا  3.3 

 دراية حتىاىاة يف جتربة زجية التعريف ابإليةا  يف دولة الكويت 4

 التعرف لى  زجية التعريف ابإليةا  4.1 

 أهداف زجية التعريف ابإليةا  4.2 

 دور زجية التعريف ابإليةا  4.3 

 ستقيىاة لىجية التعريف ابإليةا اليظر  امل 4.4 

 اخلامتة 5

 بتائج اليحث والتوصاات 5.1 

 فهرس امللادر واملراجع 5.2 

 املىحق 5.3 
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 : الدعوة يف اإلسالمالباب الثاين

 
 مدخل عام:

 
والريل  بيااء  األ، ولقد كابت دلو إن الدلو  يف اإليةا  هي وظافة األبيااء والريل لىاهم أفضل اللةا  والسةا 

:" عايلحاث صارت دلو  لىعامل ن أمجع ن قال هللا ت ويىمصى  هللا لىاه ، وختمت بييايا حممد خاصة ألقوامهم
 ولكن أكثر الياس ال يراأريىياك إال كافة لىياس بش را وبذوما : "وقوله تعاىل 6وما أريىياك إال رمحة الىعامل ن".

دخول الياس بابتدأت الدلو  إىل هللا ابلعرب ووصىت لى  مر العلور إىل أمم كث ر  ويتختتم إبذن هللا  7".يعىمون
 ُهَو الَِّذ  أَْرَيَل َرُيوَلُه اِبْْلَُدى َوِديِن احلَْق ِ " تعاىل: لقوله ملداقاً  يف دين هللا أفواًجا يف مشارق األرض ومغارهبا،

يِن ُكىِ هِ   ، وال أمة دون أمة،دون أحد ذن فالدلو  إىل هللا مل خيص هبا أحدإ 8".وََكَف  اِبَّللَِّ َشِهاًدا لُِاْظِهرَُه َلَى  الدِ 
 املىوك واحلكا  ابدر إبريال الريائل إىل ويىمصى  هللا لىاه ولقد رأييا يف اتريخ الدلو  اإليةاماة كاف أن الريول 

يف دلو  قومه  يىمو صى  هللا لىاه وايتمر الريول الكرمي حممد  ،والتياق اإليةا  احلياف ،إىل هللافاها يدلوهم 
 ميذ أن أكرمه يدلو إىل هللالىاه اللةا  والسةا  وظل  ،اإليةا  العظام أبحسن تيىاغ وأكمىهواألقوا  اآلخرين إىل 

ا وميشرا وبذيرا ودالاا ده تيفاذا لقوله تعاىل:" اي أيها الييب إان أريىياك شاههللا ابلريالة إىل ح ن ابتقاله إىل جوار 
 يُ َقلروا يف ملرضي هللا ليهم  مث رأييا كاف أن اللحابة والتابع ن وأتياع التابع ن 9إىل هللا إبذبه ويراجا مي را".

 املياركة إىل قارات العامل، حاث بذلوا الغايل والرخاص يف ييال تيىاغ الدلو  إىل أقل  غاايهتاإيلال هذه الدلو  
 .مد وامليةوقد حلل وهلل احل

 ْلَتُكنْ وَ إن الدلو  إىل هللا لمل األمة كىها حكاما وحمكوم ن، قال هللا تعاىل: "يقول ياد قطب رمحه هللا تعاىل: 
َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ  َوأَيُْمُرونَ  اخلَْ ْرِ  ِإىَل  َيْدُلونَ  أُمَّة   ِمْيُكمْ    مجالة من بد فةا 10".اْلُمْفِىُحونَ  مُ هُ  َوأُولَِئكَ  اْلُمْيَكرِ  َلنِ  َويَ ي ْ
 
 

 ابملعروف أتمرو اخل ر إىل تدلو األرض يف يىطة من بد ال. امليكر لن وتيه  ابملعروف وأتمر ، اخل ر إىل تدلو
 . امليكر.. لن وتيه 

                                                           

 .501القرآن، األبيااء:  -6 
 .81القرآن، ييأ:  -7 
 .82القرآن، الفتح:  - 8 
 .44-41القرآن، األحيزاب:  -9 
 .504القرآن، آل لمران:  -10 
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 قو ي أن أمكن وإذا. امليكر لن «هني» وهياك. ابملعروف «أمر» كذلك  هياك ولكن. اخل ر إىل «دلو » فهياك
 ... يىطان ذو إال هبما يقو  ال «واليهي األمر» فإن ، يىطان ذ  غ ر ابلدلو 
 واليهي، األمر طةبسى القاا  فهو اآلخر الشطر أما. شطر فهذا. وباان وإرشاد ولظ جمرد لاس األرض يف اَّلل   فميهج
 من - امليكر لن هيوالي ابملعروف واألمر اخل ر إىل والدلو  اليشرية... احلاا  من امليكر وبفي املعروف حتقاق لى 
 وملاحل بيزواهتم،و  الياس بشهوات اصطدامه وإىل طياعته، إىل بظران إذا ابلاس ر، وال ابْل ن لاس تكىاف - مث

 يكره الذ  اْلابط فاهمو . املتسىط احلاكم وفاهم. الغاشم ازجيار وفاهم .وكربايئهم بعضهم وغرور وميافعهم، بعضهم
. العدل يكره ذ ال الظامل وفاهم. ازجد يكره الذ  امليحل وفاهم. االشتداد يكره الذ  املسرتخي وفاهم. اللعود
 وال ، األمة تفىح الو . امليكر ويعرفون ، املعروف ييكرون ممن وفاهم وفاهم .. االيتقامة يكره الذ  امليحرف وفاهم
 لىخ ر يىطة ييقتض ما وهذا..  ميكرا وامليكر ، معروفا املعروف يكون أن وإال ، اخل ر يسود أن إال ، اليشرية تفىح

  11.وتطاع وتيه  أتمر ولىمعروف
 
 

 .وفضائلها وموضوعها وأهدافها وحكمها تعريفها الدعوة:  األول الفصل
 

 :يف اإلسالم املبحث األول: تعريف الدعوة
 

  :   الدعوة لغة تعريف -أ

 
  تعين معاين كث ر  ميها ما يىي: لغة الدلو 

 وايتدلاته. به صحت إذا الرجل ودلوت ، انداه إذا فةاانً  فةان دلا يقال.  اليداء - 1
 قلده. لى  احلث مبعىن الشيء، إىل الدلاء - 2
 12ابطةًا. أو حقاً  كابت  يواء ليها الدفاع أو إثياهتا يراد قضاة إىل الدلو  - 3
 حنىة. أو مذهب   إىل الياس إلمالة والعمىاة، الفعىاة أو القولاة اسحماولة - 4

                                                           

جمىدات،  4. العدد  5458 ،الطيعة: السابعة لشر  ،دار الشروق ،القاهر  -ب روت ، يف ظالل القرآن،إبراهام حس ن الشاريب ،ياد قطب  -11 
 .444ص:، 5اجملىد

 .51، ص : 5924مكتية الفةاح  ،الطيعة األويل،-الكويت  ،الدعوة إىل هللا الرسالة الوسيلة اهلدفالوالي، توفاق ،  - 12
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 وأرغب لسؤال،اب إلاه أبتهل أ  دلاء، وأدلوه أدلوه، هللا دلوت املي ر: امللياح يف جاء: والسؤال االبتهال - 5
 وازجمع هللا، اليد فهو اللةا ، إىل الياس املؤذن ودلا إقياله، وطىيت انديته: زيداً  ودلوتُ  اخل ر، من ليده فاما
  13التوحاد. إىل اخلىق دالي والييب ودالون، دلا ،

 اصطالحًا: الدعوة تعريف -ب

 
 من الدلو  معىن ديدحت يف الختةافهم تيعاً  والياحث ن، الكاتي ن لدى وتعددت الدلو ، لىم تعريفات اختىفت
 إليةا ا به جاء ملا وباان تيىاغ أهنا لى  الدلو  إىل بظر من فهياك .أخرى جهة من إلاها بظرهتم وتفاوت جهة،

 لرفها من ياكوه. التيفاذ  التطياقي ازجابب لن وجردها وتعىام، لىم أهنا لى  إلاها بظر من وهياك .وحسب
  :املثال ييال لى  التعاريف هذه ومن 14.إلاه الدلو  ومفهو  الدين مفهو  ب ن مييزج لاماً  تعريفاً 
 

 وذلك 15مليكرا لن وهناهم ابملعروف أبمرهم الرشد لى  وداللتهم اخل ر، لى  الياس الدلو  هي: مجع - 1
َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ  َوأَيُْمُرونَ  اخلَْ ْرِ  ِإىَل  يَْدُلونَ  أُمَّة   ِمْيُكمْ  َوْلَتُكنْ  :"تعاىل هللا قول مع متشااً   ُهمُ  َوأُولَِئكَ  اْلُمْيَكرِ  َلنِ  َويَ ي ْ

  16".اْلُمْفِىُحونَ 
 ليتا املعارف مجاع أطوائه يف يضم كامل  برانمج هناأب :لدلو ا هللا رمحه الغيزايل حممدالشاخ  لرف - 1

 17.نراشدي جتمعهم اليت الطريق معامل ولاستكشفوا حمااهم من الغاية لايلروا الياس إلاها حيتاج
 تطىق اليت املشرتكة األلفاظ من الدلو  وكىمة : و الدل تعريف يف محيز  يويف لمر دكتورال قولوي - 1

 من هذا: الق إذا فمثةاً  املراد املعىن حيدد الذ  هو إيرادها ويااق الياس، ب ن بشره لمىاة ولى  اإليةا  لى 
 هبا املراد انك  هللا، دلو  اتيعوا: قال وإن والتيىاغ، اليشر حماوالت هيا الدلو  معىن كان  هللا، إىل الدلو  رجال

 18.اإليةا 
 بشد ، الطىية هي اإليةا ، إىل فالدلو  اللدد: هبذا املاداين حييكة حسن الرمحن ليد ويقول - 1

 أن يةا اإل إىل الدلو  يف واألصل..  وابطياً  ظاهراً  ولمةًا، وقوالً  التقادا اإليةا  دين يف الدخول لى  وحث
 19.املسىم ن غ ر حال مثل حاْلم يكون حايما املسىم ن ليعض تكون وقد، املسىم ن لغ ر تكون

                                                           
 .14، ماد    دلا، ص : 5988اخلامسة، املطيعة األم رية، الطيعة -القاهر   املصباح املنري،الفاومي، أمحد بن حممد بن لىي،  - 13
 .54، ص: 5991مؤيسة الريالة، الطيعة الثالثة، -ب روت  ،املدخل لعلم الدعوةالياابوين، حممد أبو الفتح ،  - 14
   .9، ص :8000دار الوفاء لىطيالة واليشر، الطيعة األوىل، ، -القاهر  ، أسس الدعوة وآداب الدعاةالوكال، الساد حممد ،  - 15 
 .504القرآن، أل لمران :  - 16 
  .510، ص :5914دار الكتب احلديثة، الطيعة الرابعة، -القاهر  ،دراسات يف الدعوة والدعاة  مع هللاالغيزايل، حممد ،  - 17 
 .53ص : .5994الدار امللرية الىيياباة، الطيعة األوىل، ، ، أسس الدعوة إىل هللا تعاىل يف القرآن الكرميمحيز  ،لمر يويف ،  - 18 
 54  ص : 5994 -ه  5451دار القىم الطيعة األويل،  -دمشق ، فقة الدعوة إىل هللااملاداين، ليد الرمحن حسن حييكة ،  - 19 
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 وفق احلاا  واقع يف وتطياقه إايهم وتعىامه لىياس اإليةا  تيىاغ: هي لاد خالد مفاد ليد والدلو  - 1
 20.املشرولة والويائل واأليالاب املياهج

 أن: يىي ما( ( الدلو  مفهو ))  ليوان حتت املرشدين هداية كتابه  يف حمفوظ لى  الشاخ يقولو  - 1
 امليادئ نم يدأم ثيت وال املذاهب من مذهب ابتشر وال األداين من دين قا  ما وأبه األداين حاا  هللا إىل الدلو 
 بيزلة ةاشتت وال ألةامها ارتفاع بعد طريقة ريو  دريت وال قاامها بعد مىة أركان تدالت وال ، إلاه ابلدلو  إال
 أكان يواء والشعوب، األمم إلاه ُتدل  لا  أمر كل  حاا  فالدلو  ،الدلو  برتك إال إحكامها بعد الييزلات من

 21.ابطةاً  أ  حقاً  األمر
 

 َلَى  اَّللَِّ  ِإىَل  أَْدُلو َيِياِىي َهِذهِ  ُقلْ " تعاىل: قال مبا يىي:الدلو  الدكتور ليد الكرمي زيدان  ويعرف  -7
ينَ  ِإنَّ " ، اإليةا  وهو دييه إىل الدلو  هللا إىل ابلدلو  املقلود ".22ات َّيَ َعيِن  َوَمنِ  َأانَ  َبِل رَ    ْيةَا ُ  اَّللَِّ  ِلْيدَ  الدِ   اإْلِ

 هو وهذا وحقاقتها الدلو  موضوع هو فاإليةا   ..ربه من ويىم لىاه هللا صى  حممد به جاء الذ  أ  "23
 يدلو وظل وأكمىه تيىاغ أحسن العظام اإليةا  هذا ويىم لىاه هللا صى  حممد بىَّغ فقد .لىدلو  األول األصل
 ِإانَّ  اليَّيبُّ  أَي َُّها ايَ  ":أريىه هللا تعاىل الكرمي وْلذا ربه جوار إىل ابتقاله ح ن إىل ابلريالة هللا أكرمه أن ميذ هللا إىل

رًا َشاِهًدا أَْرَيْىَياكَ   فالدالي  ..اإليةا  إىل األول الدالي فهو " 24ُمِي رًا َوِيرَاًجا إبِِْذبِهِ  اَّللَِّ  ِإىَل  َوَداِلًاا َوبَِذيرًا َوُمَيشِ 
 . لىدلو  الثاين األصل هو إذن

 إىل لامة ريالته ألن وغ رهم العرب هم ريالته وبىغهم اإليةا  إىل ويىم لىاه هللا صى  هللا ريول دلاهم والذين
 اليَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  َوبَِذيرًا َبِش رًا لِىيَّاسِ  َكافَّةً  ِإالَّ  أَْرَيْىَياكَ  َوَما :" تعاىل قال .. العرب لى  مقلور  غ ر اليشر مجاع
  . لىدلو  الثالث األصل هو إذن اإليةا  إىل فاملدلو". يَ ْعَىُمونَ  اَل 
 الرابع األصل هي الويائل وهذه املختىفة ابلويائل اإليةا  إىل ابلدلو  ويىم لىاه هللا صى  هللا ريول قا  وقد

  .25والويائل واملدلو، والدالي، موضولها، :أربعة إذن الدلو  فأصول اإليةاماة، لىدلو 
 الربط ذاهب فهي اإليةامي، الدين دخول ميها يىيز  إصطةاحاً  الدلو  كىمة  ويقول األيتاذ أمحد أمحد الغىوش: إن

  ةا ،اإلي بشر طريقة لى  تطىق الدلو  فكىمة أخرى انحاة ومن اإليةا ، لدين والتيىاغ اليشر تعين

                                                           

    35، ص:   5991-ه  5454دار الياان ، الطيعة األوىل،-الكويت ،العالقة بني الفقة والدعوةلاد، مفاد خالد ،  - 20 
 .85، ص : 5928، الكويت،  دار القىم، الطيعة الثالثة، اإلسالمية يف عهدها املكي مناهجها وغاايهتاالدعوة شىيب ،رؤوف ،  - 21 
 .502القرآن، يويف :  - 22 
 .59القرآن، أل لمران :  - 23 
 .44  41القرآن، األحيزاب :  - 24 
 .1، ص: 0580مؤيسة الريالة،  الطيعة التايعة، -ب روت  ،أصول الدعوةزيدان، ليد الكرمي ،  - 25 
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 مبا اإليةا  الياس ىاغتي إىل الراماة املتعدد  الفياة اسحماوالت كافة  تعرف به الذ  العىم :أبهنا بعرفها أن ميكن لذا
 .26وأخةاق وشريعة لقاد  من حوى

 ميهجه تطياق وإىل اإليةا  إىل والعمل ابلقول الياس دلو  حماولة حول تدور الذكر اآلبفة التعريفاتواخلةاصة: ف
 لاكون ويىم لىاه هللا صى  حممد هللا ريول يية املطهر  والسية القرآن يف جاء كما  شريعته وتيفاذ لقادته والتياق
 إىل -همإذا ما ختىوا لن حتكام ديي –املسىم ن ودلو  اإليةا ، إىل املسىم ن غ ر دلو  إذن فهي. هلل كىه  الدين
 الياس افوزل امليكر لن واليهي ابملعروف األمر وهي األرض، يف وميهجه شرله إقامة لى  والعمل اإليةا  تيفاذ

  . واآلجل العاجل بسعاد 
 

 املتعدد  واسحماوالت والويائل الطرق، كافة  تُعرف به الذ  العىم هي هللا إىل الدلو  أن   ييق ما جمموع من يل ويتي ن
 َهِذهِ  ُقلْ  ":تعاىل قولهل ملداقاً  فاه، والدخول به، اإلميان لى  ُيهُ اوتُعِ  أمجع، العاملإىل اإليةا   تيىاغ إىل ةفاْلاد

 فن اً أيضالدلو   نأ:  الريالة هذه يف الياحث بلفيت وأضاف". 27ات َّيَ َعيِن  َوَمنِ  أانَ  َبِل رَ    َلَى  اَّللَِّ  ِإىَل  أَْدُلو َيِياِىي
 املعمور  أرجاء كل  يف لىعامل ن تعاىل هللا ارتضاه الذ  دييه بشر يف هللا إىل الدالي تع ن وحكمة وبل ر  وفقه

ي ُهَو الَِّذ  أَْرَيَل َرُيوَلُه اِبْْلَُدى َوِديِن احلَْق ِ :" تعاىل لقوله ملداقاً    ".28ِن ُكىِ ِه وََكَف  اِبَّللَِّ َشِهاًدالُِاْظِهرَُه َلَى  الدِ 
 

 املبحث الثاين: حكم الدعوة يف اإلسالم.
 

 ابملعروف واألمر هللا إىل الدلو  أن شك وال..  الدين ِْلذا الدلو  لى  املؤمي ن الكرمي القرآن يف تعاىل هللا حَيُضُّ 
 لذهب لوالها واليت  نواملريى الييا ن خا م ْلا هللا بعث اليت واملهمة الدين يف األلظم القطب هو امليكر لن واليهي
 الدلو  وجوب جاء ْلذا . واخل ر اْلدى وميع الضةال ولم الفساد وفشا اليعثة، هدف وضاع الريالة مقلود
 .29 اإلمجاع ابعقد ولىاه والسية ابلكتاب امليكر لن يهيلوا ابملعروف واألمر

" التحرير والتيوير: وصاغة ؟، يقول صاحب 30 َوْلَتُكْن ِمْيُكْم أُمَّة  " قوله تعاىل:الدلو  واجية قيل بيزول  هل كابت
 صاغة وجوب ألهنا أصرح يف األمر من صاغة افعىوا ألهنا أصىها. فإذا كان األمر ابملعروف واليهي" َوْلَتُكْن ِمْيُكْم أُمَّة  

يزول هذه اآلية، فاألمر لتشريع الوجوب، وإذا كان ذلك حاصةا بايهم من لن امليكر غ ر معىو  بايهم من قيل ب

                                                           
، ص: 5921القاهر، ب روت، دار الكتاب الكتاب امللر  والىياين ،الطيعة الثاباة،  ،الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلهاغىوش ،أمحد أمحد ،  - 26
50. 

 .502القرآن، يويف :  - 27 
 .82القرآن، الفتح:  - 28 
   .42ص :  الدعوة إىل هللا،توفاق الوالي،  - 29 
 .504لمران: آل القرآن،  - 30 



 
12 

 

َهْوَن َلِن اْلُمْيَكرِ "  قيل كما يدل لىاه قوله: َر أُمَّة  ُأْخرَِجْت لِىيَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ي ْ ُتْم َخا ْ فاألمر لتأكاد  "31ُكي ْ
  خل ر وقد كان الوجوب مقررا من قبما كابوا يفعىوبه ووجوبه، وفاه زايد  األمر ابلدلو  إىل ا

، أو أبوامر بيوية. فاألمر لتأكاد الوجوب أيضا لىداللة لى  "32 َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا اِبللَّرْبِ " آبايت أخرى مثل 
 ."34 اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُيوا آِمُيوا اِبَّللَِّ " مثل  ،33الدوا  والثيات لىاه

واملخاطب بضم ر ميكم إن كان هم أصحاب ريول هللا كما وجياب صاحب التيوير:  ؟من املخاطب بضم ر ميكم
وقد  الياان لى  املي ن ويكون ما صدق األمة بفس  ةسابقة آبفا جاز أن تكون من بااباهو ظاهر اخلطاابت ال

أهل العلر األول من املسىم ن فاكون املعىن: ولتكوبوا أمة يدلون إىل اخل ر فهذه األمة أصحاب  اللحابة، وهم
هذا الوصف قد أمروا أبن يكوبوا من جممولهم األمة املوصوفة أبهنم يدلون إىل اخل ر، واملقلود تكوين هذا الوصف 

أهل  ة املطىوبة. وهي أفضل األمم. وهيألن الواجب لىاهم هو التخىق هبذا اخلىق فإذا ختىقوا به تكوبت األم
 .35املديية الفاضىة امليشود  لىحكماء من قيل، فجاءت اآلية هبذا األمر لى  هذا األيىوب اليىاغ املوجيز

وجيوز أيضا، لى  التيار الضم ر خطااب ألصحاب حممد صى  هللا لىاه ويىم، أن تكون من لىتيعاض، واملراد من 
أ : ولاكن بعضكم فريقا يدلون إىل اخل ر فاكون الوجوب لى  مجالة من اللحابة فقد األمة ازجمالة والفريق، 

قال ابن لطاة: قال الضحاك، والطرب : أمر املؤمي ن أن تكون ميهم مجالة هبذه اللفة. فهم خاصة أصحاب 
ةا يتعطل ئوأقول: لى  هذا يثيت حكم الوجوب لى  كل جال بعدهم بطريق القااس ل الريول وهم خاصة الروا .

فَ َىْوال بَ َفَر  "واليهي لن امليكر، قال تعاىل: اْلدى. ومن الياس من ال يستطاع الدلو  إىل اخل ر، واألمر ابملعروف،
يِن َولِاُ ْيِذُروا قَ ْوَمُهمْ  ُهْم طَائَِفة  لِاَ تَ َفقَُّهوا يف الدِ   ."36ِمْن ُكلِ  ِفْرَقة  ِمي ْ

اض تيعا لكون املخاطب باا أيها الذين آميوا إايهم أيضا، كابت من لىتيعوإن كان اخلطاب ابلضم ر زجماع املؤمي ن 
ال حمالة، وكان املراد ابألمة الطائفة، إذ ال يكون املؤميون كىهم مأمورين ابلدلاء إىل اخل ر، واألمر ابملعروف، واليهي 

 ، ومن لن امليكر، بل يكون الواجب لى  الكفاية وإىل هذا املعىن ذهب ابن لطاة، والطرب 
 

 تيعهم، ولى  هذا فاكون املأمور مجالة غ ر معاية وإمنا املقلود حلول هذا الفعل الذ  فرض لى  األمة وقوله.

                                                           

 .550آل لمران: القرآن،  - 31 
 .3العلر: القرآن،  - 32 
فسري حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من ت»التحرير والتنوير  ، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن لاشور ، التوبسي  - 33 

 .31/ص4،ج 30لدداجملىدات : ،ه   5924،الدار التوبساة لىيشر  ، توبس، «الكتاب اجمليد
 .534اليساء: القرآن،  - 34 
 .31: /ص 4، ج حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد»التحرير والتنوير ، التوبسي - 35 
 .588التوبة: القرآن،  - 36 
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لى  أن االلتيار ال مييع من أن تكون من بااباة مبعىن أن يكوبوا هم األمة، ويكون املراد بكوهنم يدلون إىل اخل ر، 
مة ذلك فاهم وأن ال خيىوا لن ذلك لى  حسب احلاجة، ومقدار وأيمرون ابملعروف، وييهون لن امليكر، إقا

الكفاء  لىقاا  بذلك، ويكون هذا جاراي لى  املعتاد ليد العرب من وصف القياىة ابللفات الشائعة فاها الغالياة 
 .37لى  أفرادها كقوْلم: ابهىة لئا ، ولذر  لشاق

 لى  أ  التعا ن لى  هو هل الوجوب، بولاة تىفوا يفوبعد اتفاق العىماء لى  وجوب الدلو  إىل هللا تعاىل اخ
  . الكفاية؟

 
  ابآليت وايتشهدوا اباليتطالة، قاُدوه : القائىون ابلوجوب العاين الرأي األول

 
 :من الكتاب -أ
 
 "38 املفىحون هم وأولئك امليكر لن وييهون ابملعروف وأيمرون اخل ر إىل يدلون أمة ميكم ولتكن  ":تعاىل قال 

 حسب هللا إىل ابلدلو  مكىف فاملسىم ، تيعاضاه ولاست بااباة (من) أن لى  " أمة ميكم ولتكن " ودلاىهم
مر هللا، يف الدلو  إىل أ : ميتلية لىقاا  أب" َوْلَتُكْن ِمْيُكْم أُمَّة  " تعاىل:يقول ابن كث ر يف تفس ر قوله  . إمكابااته

ة وخاصة قال الضحاك: هم خاص ة اللحاب" َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِىُحوَن " اخل ر، واألمر ابملعروف واليهي لن امليكر 
إن كان و  واملقلود من هذه اآلية أن تكون فْرَقة من األمَّة متلدية ْلذا الشأن، الرُّوا ، يعين: اجملاهدين والعىماء.

 .39ذلك واجيا لى  كل فرد من األمة حبسيه
 
 :الُسنة ومن  -ب
 

 40 ." ِمْيهُ لِاُ يَ ىِ ِغ الشَّاِهُد الَغاِئَب، فَِإنَّ الشَّاِهَد َلَس  َأْن يُ يَ ىِ َغ َمْن ُهَو أَْوَل  َلهُ :" ويىم لىاه هللا صى  قال ريول هللا

                                                           

 .39/ص:4،ج د من تفسري الكتاب اجمليدحترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلدي»التحرير والتنوير ، التوبسي - 37 
 .504آل لمران: القرآن،  - 38 

دار  ، ب ط   ،حتقاق: يامي بن حممد يةامة، تفس ر القرآن العظام ،  أبو الفداء إمسالال بن لمر القرشي اليلر  مث الدمشقي  ، بن كث ر - 39
 .95/ص:8،ج2لدد اجملىدات: ، 5999، الطيعة: الثاباة  ، طاية لىيشر والتوزيع

رب ميىغ »ىم: ب قول الييب صى  هللا لىاه وي،كتاب العىم ، اب صحيح البخاري،حممد بن إمسالال أبو ليدهللا اليخار  ازجعفي ،   اليخار  - 40
اد ليد الياقي( ؤ دار طوق اليجا  )ملور  لن السىطاباة إبضافة ترقام ترقام حممد ف ، ب ط   ،: حممد زه ر بن انصر الياصر، حتقاق «أول  من يامع

 .45/ص:5،ج 9ه  لدد اجملىدات5488الطيعة: األوىل، ، 
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ُْه بَِاده، هللا لىاه ويىم: "َمْن َرَأى ِمْيُكْم ُمْيَكرًا فَ ْىا ُ صحاح مسىم لن أيب هرير  قال: قال ريول هللا صى  ويف  َغ رِ 
اَء َذِلَك ِمَن اإلميَاِن رَ فَإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِيِىَسابِِه، فَإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِيَقْىِيِه، َوَذِلَك أْضَعُف اإلميَاِن". ويف رواية: "َولَْاَس وَ 

 ." 41َحيَُّة َخْرَدل  
أمحد: حدثيا يىامان اْلامشي، أخربان إمسالال بن جعفر، أخربين َلْمرو بن أيب لمرو، لن ليد هللا بن  وقال اإلما 

بَِاِده لََتْأُمُرنَّ  َوالَِّذ  بَ ْفِسي ليد الرمحن األشهىي، لن حذيفة بن الامان، أن الييب صى  هللا لىاه ويىم قال: "
َهُونَّ َلِن اْلُمْيَكرِ  َعَث َلَىْاُكْم ِلَقااًب ِمْن ِلْيِدِه، مُثَّ اِبْلَمْعُروِف ولَتَ ي ْ  ".42 لََتْدُليَّهُ َفةا َيْسَتِجاُب َلُكمْ ، َأْو لَُاوِشَكنَّ هللاُ أْن يَ ي ْ

 واألحاديث يف هذا الياب كث ر  مع اآلايت الكرمية.
 

 التكىاف يقط اليعض به قا  إذا أ  كفائي واجب هللا إىل الدلو  أن إىل ذهيوا الذين العىماء قول :الرأي الثاين
 وفابملعر  وأيمرون اخل ر إىل يدلون أمة ميكم ولتكن:" تعاىل بقوله ذلك لى  ايتدلوا اآلخرين، لن

 جيب اآلمرين أن ومعياه لىتيعاض( ميكم) قوله يف (من)كىمة وجعىوا ".43املفىحون هم وأولئك امليكر لن وييهون 
 .44 لىماء الياس كل ولاس لىماء  يكون أن
 

 : الرتجيح
قىت: القول األول أصح، فإبه يدل لى  أن االمر ابملعروف واليهي لن امليكر فرض لى  يقول اإلما  القرطيب: 

 .46. ولاس كل الياس مكيوا"45الكفاية، وقد لايهم هللا تعاىل بقوله:" الَِّذيَن ِإْن َمكَّيَّاُهْم يف اأْلَْرِض أَقاُموا اللَّةا َ 
األمة غ رها من األمم إىل اخل ر الذ  هي لىاه ال يطالب هبا كل فرد ابلفعل إذ : بعم إن دلو  وقال صاحب امليار

ال يستطاع كل فرد ذلك ، وإمنا جيب لى  كل فرد أن جيعل ذلك بلب لاياه حىت إذا لن له أبن لقي أحدا من 
، ويائر األفراد دتهأفراد تىك األمم دلاه، ال أبه ييقطع لذلك ويسافر ألجىه، وإمنا يقو  هبذا طائفة يعدون له ل

                                                           

ابب باان كون اليهي لن امليكر من اإلميان، وأن  ،  ،كتاب اإلميان صحيح مسلم، بن احلجاج أبو احلسن القش ر  الياسابور   ، مسىم - 41 
، رتاث العريب دار إحااء ال، ب روت  ، ب ط  ، : حممد فؤاد ليد الياقي ،حتقاقاإلميان ييزيد وييقص، وأن األمر ابملعروف واليهي لن امليكر واجيان 

 .49/ص:5،ج1لدد اجملىدات 
ب ما جاء يف األمر اب ،أبواب الفنت،سنن الرتمذي -اجلامع الكبري ،حممد بن لاس  بن َيْور  بن موي  بن الضحاك، أبو لاس   ، الرتمذ  - 42 

حكم حس ن  .)32/ص:4،ج4  لدد اجملىدات:  5992 ،دار الغرب اإليةامي،: بشار لواد معروف ب ط ب روتابملعروف واليهي لن امليكر حتقاق
 (.يىام أيدإيياده ضعاف

 .504آل لمران: القرآن،  - 43 
حتقاق:  ، لقرطيبااجلامع ألحكام القرآن = تفسري  ،أبو ليد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األبلار  اخليزرجي مشس الدين ،القرطيب - 44
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 .45القرآن، احلج:  - 45
 .541/ ص:4،ج املرجع السابقالقرطيب ، - 46
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يقومون به ليد االيتطالة، فهو يشيه فريضة احلج، هي فرض ل ن ولكن لى  املستطاع، وفريضة األمر ابملعروف 
 . 47واليهي لن امليكر آكد من فريضة احلج، ومل يشرتط فاها االيتطالة ألهنا مستطالة دائما

 الوجوب، بولاة يف اختىفوا ولكيهم ،الوجوب هو هللا إىل الدلو  تيىاغ حكمأن  لى  وااتفق العىماءاخلةاصة أن و  
 سىمم كل  لى  لاىن واجب هللا إىل الدلو  أنَّ  إىل ذهيوا الذين العىماءف .الكفاية لى  أ  التعا ن لى  هو هل

  : ابآليت وايتشهدوا ، ابإليتطالة قَ ا ُدوهُ 
 

َهْونَ وَ  اِبْلَمْعُروفِ  َوأَيُْمُرونَ  اخلَْ ْرِ  ِإىَل  َيْدُلونَ  أُمَّة   ِمْيُكمْ  َوْلَتُكنْ )   تعاىل قال - 1  ودلاىهم. 48 اْلُمْيَكرِ  َلنِ  يَ ي ْ
 إمكابااته حسب هللا إىل ابلدلو  مكىف فاملسىم تيعاضاة، ولاست بااباة(  من)  أن لى (  أُمَّة   ِمْيُكمْ  َوْلَتُكنْ  )

.  
 لس  الشاهد فإن الغائب، الشاهد لايىغ صى  هللا لىاه ويىم: الييب قول بعمو  املطهر  السية ومن - 2

 . 49ميه له أول  هو من يُ يَ ى غَ  أن
 لتكىافا يقط اليعض به قا  إذا أ  كفائي  واجب هللا إىل الدلو  أن إىل ذهيوا الذين العىماء أما - 3

  أَيُْمُرونَ وَ  اخلَْ ْرِ  ِإىَل  يَْدُلونَ  أُمَّة   ِمْيُكمْ  َوْلَتُكنْ : )  تعاىل بقوله ذلك لى  ايتدلوا ، اآلخرين لن
 

َهْونَ  اِبْلَمْعُروفِ   أن جيب األمرين أن ومعياه لىتيعاض(  ميكم)  قوله يف( من) كىمة  ومحىوا ،(50 اْلُمْيَكرِ  َلنِ  َويَ ي ْ
  . لىماء الياس كل  ولاس لىماء يكون
 إىل ملسىم نا مجاع فايدب بدب   حكم فهي التعا ن لى  أما كفائي  واجب هي لموماً  هللا إىل الدلو  أن وأمال
 اْلُمْسِىِم نَ  ِمنَ  ِإبَّيِن  َوقَالَ  احِلًاصَ  َوَلِملَ  اَّللَِّ  ِإىَل  َدَلا ممَّنْ  قَ ْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ )   تعاىل بقوله ايتدالالً  ابلدلو  القاا 

51). 
 

 :يف اإلسالم الدعــوة هدفأ :الثالث املبحث
  

                                                           
حلكيم )تفسري تفسري القرآن ا، حممد رشاد بن لىي رضا بن حممد بن حممد هباء الدين بن ميةا لىي خىافة القىموين احلساين ، مشس الدين  - 47

 .89/ ص:4،ج  58لدد األجيزاء: ،    5990 ، اْلائة امللرية العامة لىكتاب ، ب ط  ، املنار(
 .504القرآن،  أل لمران  - 48 
 .84/ص:5، ج«رب ميىغ أول  من يامع»ابب قول الييب صى  هللا لىاه ويىم: ،  كتاب العىم ، صحيح البخارياليخار ،   - 49 
 .504القرآن، أل لمران  - 50 
 .33القرآن، فلىت  - 51 
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 اتامللحق
 

 الشيخ حبيب بن حممد احلارثي حوار مع فضيلة -0
 218األمني العام للهيئة العاملية للتعريف ابإلسالم

قىة، إحدى هائات رابطة العامل اإليةامي وتتمتع بشخلاة التيارية مستتعد اْلائة العاملاة لىتعريف ابإليةا  
ومهمتها التعريف ابإليةا ، ودلم مياشطه مادايً ومعيوايً يف املياطق اسحمتاجة من العامل، وإيضاح صورته اليقاة مبيهج 

 واضح املعامل.
ةا ، وبشر ىغات والتعريف مبحاين اإليوتسع  هذه اْلائة إىل بشر ريالة اإليةا  اخلالد  إىل العامل مبختىف ال

اللور  اللحاحة ليه يف اجملتمعات اإليةاماة وغ ر اإليةاماة وابلىغات املختىفة والذب لن اإليةا  والدفاع ليه 
 يف كافة املاادين، والعمل لى  حتقاق ريالة اإليةا  يف بشر األمن والسةا  واليياء احلضار  وحفظ حقوق اإلبسان.
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