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Abstract: 
 The call to God Almighty is the mission of the messengers and the 

prophets who are the best servants of God and his ambassadors to 

his creation, and it is also the task of the successors of the Apostles 

and their heirs from sincere scholars and sincere preachers, and it 

is the best work after believing in God Almighty, and after the 

commitment of his righteous approach because its fruit is the 

guidance of people to the truth And beloving them to goodness, 

and taking them out of darkness into light. The Almighty said: (It 

is better than those who say to God and do good and said that I 

am a Muslim). Chapter: 33. And the call to God Almighty is the 

call to his religion and to follow his goals and arbitrate his method 

on the ground, and His Almighty singularity on the Oneness and 

Worship, the use of obedience and innocence from all the tyrants 

that are obeyed without God Almighty; for this had to be this 

great comprehensive call of strong advocates, strong guides, and 

informants Sabreen, proportional to its greatness and 

comprehensiveness. In light of the foregoing, the researcher's 

effort focused on monitoring the information indicating the 

comprehensiveness of this call for all aspects of life. 

Key words: comprehensiveness, call, Islamic, systems, life, 

descriptive
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 ادلقديح 
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 سثة اختيار ادلىضىع:

 يُهج انثحث:
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 خطح انثحث:

ادلثحث األول

ادلثحث انثاَي
ادلثحث انثانث

اخلامتح
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 األول ادلثحث 
 يفهىو اندػىج وانشًىل 

 ادلطهة األول
 
ً
 واصطالحاً يفهىو اندػىج نغح



- 

- 
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 ادلطهة انثاَي
 واصطالحاً يفهىو انشًىل ن

ً
 غح
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 اٌٍّوِ َِِٓ َٔىَبالً وَغَجَب ثَِّب جَضَاء ؤَّْذَِّيَُّب فَبلْطَعٌُاْ ًَاٌغَبسِلَخُ ًَاٌغَبسِقُ}

{ حَىٌُِْ عَضِّضٌ ًَاٌٍّوُ
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 ادلثحث انثاَي 
 جىاَة انشًىل يف اإلسالو  

 ادلطهة األول
 تُظيى اإلسالو نهجاَة انسياسي
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{ًَعَذًَُوُُْ اٌٍّوِ عَذًَْ ثِوِ رُشْىِجٌَُْ اٌْخًَِْْ سِثَبطِ ًَِِٓ لٌَُحٍ ِِٓ اعْزَطَعْزُُ َِب ٌَيُُ ًَؤَعِذًُاْ}
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 ٌَلب  }

 ِِللٓ ُّخْشِجُللٌوُُ ًٌََللُْ اٌللذِِّٓ فِللِ ُّمَللبرٌٍُِوُُْ ٌَللُْ اٌَللزَِّٓ عَللِٓ اٌٍَللوُ َّنْيَلبوُُُ 

{ اٌُّْمْغِللللطِ َ ُّحِللللتُ اٌٍَللللوَ بَِْ بٌَِللللْْيُِْ ًَرُمْغِللللطٌُا رَجَللللشًُىُُْ ؤَْ دَِّللللبسِوُُْ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

شمول الدعوة اإلسالميت ألنظمت الحياة 
 ليليتدراست وصفيت تح

 

 ثِبٌْعُمٌُدِ ؤًَْفٌُاْ آَِنٌُاْ اٌَزَِّٓ ؤَُّيَب َّب }

 اٌٍّلوَ  بَِْ حُلشٌَُ  ًَؤَٔزُُْ اٌّصَْْذِ ُِحٍِِِ غَْْشَ عٍََْْىُُْ ُّزٍََْ َِب بِالَ األَْٔعَبَِ َّْخُثَيِ ٌَىُُ ؤُحٍَِذْ

{ُّشِّذُ َِب َّحْىُُُ

{ 55}ُّاِِْنُلٌَْ  الَ فَيُلُْ  وَفَلشًُاْ  اٌَلزَِّٓ  اٌٍّلوِ  عِنذَ اٌذًََاةِ شَشَ بَِْ}

 الَ ًَىُلللللُْ  َِلللللشَحٍ وُلللللًِ  فِلللللِ عَيْلللللذَىُُْ  َّنمُضُلللللٌَْ ثُلللللَُ  ِِلللللنْيُُْ عَبىَلللللذدَ  اٌَلللللزَِّٓ

{{55}َّزَمٌَُْ

 ي  ادلطهة انثاَ
 أهًيح تُاء اجملتًغ ادلسهى
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ٓ  ًَالَ اٌٍّوُ ؤَسَانَ ثَِّب اٌنَبطِ ثََْْٓ ٌِزَحْىَُُ ثِبٌْحَكِ اٌْىِزَبةَ بٌَِْْهَ ؤَٔضٌَْنَب بَِٔب}  رَىُل
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{خَّصِّْبً ٌٍِْخَأئِنِ َ

ِ  ََِّلذًُاْ  الَ ثُلَُ  ْْلنَيُُْ ثَ شَلََشَ  فَِّْلب  ُّحَىُِّلٌنَ  حَزَََ ُّاِِْنٌَُْ الَ ًَسَثِهَ فَالَ }  فِل

{ رَغٍِّْْبً ًَُّغٌٍَُِّاْ لَضَْْذَ َِِّب حَشَجبً ؤَٔفُغِيُِْ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

شمول الدعوة اإلسالميت ألنظمت الحياة 
 ليليتدراست وصفيت تح

 





                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

شمول الدعوة اإلسالميت ألنظمت الحياة 
 ليليتدراست وصفيت تح

 





 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر

                                                                  

 

شمول الدعوة اإلسالميت ألنظمت الحياة 
 ليليتدراست وصفيت تح

 

 ث ادلثحث انثان
 ًىل يف دػائى اجملتًغ اإلساليي انش 

 ادلطهة األول
 ادلسهى رق انطثيؼيح يٍ اجملتًغ إزانح انفىا
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َ  رُِ ًَبِّزَلبء  ًَاإلِحْغَلبِْ  ثِبٌْعَلذْيِ  َّلإُِْشُ  اٌٍّلوَ  بَِْ} َ  اٌْمُشْثَل  اٌْفَحْشَلبء  عَلِٓ  ًََّنْيَل

{رَزَوَشًَُْ ٌَعٍََىُُْ َّعِظُىُُْ ًَاٌْجَغِِْ ًَاٌُّْنىَشِ
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 ادلطهة انثاَي 
 جتًاػي مشىل اإلسالو نهتكافم اال
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  -اٌ :وانتكافم َىػ     
تكافم روحي .)أ( 

 )ب(تكافم يادي . 
انتكافم انروحي 

{

ًؤِلب ِلٓ خلبق ِملبَ سثلو ً لَ       

{عٓ اهلٌٍ * فةْ اجلنخ ىِ املإًٍاٌنفظ 

 فَإٌَْيََّيَلب  *عٌََاىَب ًََِب ًََٔفْظٍ }

{ ًَرَمٌَْاىَب فٌَُُسَىَب

{ اٌنََْذَِّْٓ ًَىَذَّْنَبهُ }

ِ  ًَؤَٔفِمُلٌاْ }  اٌٍّلوِ  عَلجًِِْ  فِل
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{اٌُّْحْغِنِ َ ُّحِتُ اٌٍّوَ بَِْ ًَؤَحْغِنٌَُاْ اٌزَيٍُْىَخِ بٌََِ ثِإَّْذِّىُُْ رٍُْمٌُاْ ًَالَ

 اٌنَبطُ ًَلٌُدُىَب َٔبساً ًَؤَىٍِْْىُُْ ؤَٔفُغَىُُْ ٌالُ آَِنٌُا اٌَزَِّٓ ؤَُّيَب َّب }

{ ُّلاَِْشًَُْ  َِلب  ًََّفْعٍَُلٌَْ  ؤََِلشَىُُْ  َِلب  اٌٍَلوَ  َّعّْصُلٌَْ  ٌَلب  شِلذَادٌ  غٍَِبظٌ ٍََِبئِىَخٌ عٍََْْيَب ًَاٌْحََِبسَحُ
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 ًَالَ اٌْيَلذَُْ  ًَالَ اٌْحَلشَاََ  اٌشَليْشَ  ًَالَ اٌٍّلوِ  شَعَأئِشَ رُحٌٍُِاْ الَ آَِنٌُاْ اٌَزَِّٓ ؤَُّيَب َّب }

 ًَالَ فَبصْطَبدًُاْ حٍٍََْزُُْ ًَبِرَا ًَسِضٌَْأبً سَثِيُِْ ِِٓ فَضْالً َّجْزَغٌَُْ اٌْحَشَاََ اٌْجَْْذَ آِِ َ ًَال اٌْمَآلئِذَ

َ  ًَرَعَبًٌَُٔاْ رَعْزَذًُاْ ؤَْ اٌْحَشَاَِ اٌَّْغَِْذِ عَِٓ صَذًُوُُْ ؤَْ لٌٍََْ شَنَأُْ ََّْشَِِنَىُُْ  اٌْلِّ  عٍََل

{ اٌْعِمَبةِ شَذِّذُ اٌٍّوَ بَِْ اٌٍّوَ ًَارَمٌُاْ ًَاٌْعُذًَْاِْ اإلِثُِْ عٍَََ رَعَبًٌَُٔاْ ًَالَ ًَاٌزَمٌٍَْ

َ  بِعْلشَائًَِْ  ثَنِِ ِِٓ وَفَشًُاْ اٌَزَِّٓ عٌَِٓ }  عٍََل

ٓ  َّزَنَلبىٌََْْ  الَ وَبٌُٔاْ * َّعْزَذًَُْ ًَوَبٌُٔاْ اعَّصٌَ ثَِّب رٌَِهَ َِشََُّْ اثِْٓ ًَعِْغََ دَاًًُدَ ٌِغَبِْ  عَل

{ َّفْعٌٍََُْ وَبٌُٔاْ َِب ٌَجِئْظَ فَعٌٍَُهُ ُِنىَشٍ
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انتكافلم ادللادي

 ٌٍَِزَِّٓ خَْْشٌ رٌَِهَ اٌغَجًِِْ ًَاثَْٓ ًَاٌِّْغْىِ َ حَمَوُ اٌْمُشْثََ رَا فَأدِ }

{ اٌُّْفٍِْحٌَُْ ىُُُ ًَؤًٌَُْئِهَ اٌٍَوِ ًَجْوَ ُّشِّذًَُْ
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 ًَاٌْعَلبٍِِِ َ  ًَاٌَّْغَلبوِ ِ  ٌٍِْفُمَلشَاء  اٌّصَذَلَبدُ بََِّٔب }

 ًَاٌٍّوُ اٌٍّوِ َِِٓ فَشِّضَخً اٌغَجًِِْ ًَاثِْٓ اٌٍّوِ عَجًِِْ ًَفِِ ًَاٌْغَبسِِِ َ اٌشِلَبةِ ًَفِِ لٌٍُُثُيُُْ ًَاٌُّْاٌََفَخِ عٍََْْيَب

{ حَىٌُِْ عٌٍَُِْ
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 ادلطهة انثانث 
 هها انُظاو االجتًاػييكاَح ادلرأج انتي يشً
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َ  ؤَحَلذُىُُْ  ثُشِلشَ  ًَبِرَا }  ًَجْيُلوُ  ظَلًَ  ثِلبألََُٔ

 َّذُعُوُ ؤََْ ىٌٍُْ عٍَََ ؤَُّّْغِىُوُ ثِوِ ثُشِشَ َِب عٌُءِ ِِٓ اٌْمٌََِْ َِِٓ َّزٌََاسٍَ *  وَظٌُِْ ًَىٌَُ ُِغٌَْدّاً

{ َّحْىٌَُُّْ َِب عَبء ؤَالَ اٌزُشَاةِ فِِ
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 اٌَّْلٌْئًُدَحُ  ًَبِرَا }

{ لُزٍَِذْ رَٔتٍ ثِإَُِ*عُئٍَِذْ



 خٍََمْنَبوُُ بَِٔب اٌنَبطُ ؤَُّيَب َّب }

 اٌٍَللوِ عِنللذَ ؤَوْللشََِىُُْ بَِْ ٌِزَعَللبسَفٌُا ًَلَجَبئِللًَ شُللعٌُثبً ًَجَعٍَْنَللبوُُْ ًَؤََُٔللَ رَوَللشٍ ِِللٓ

                                                           



 م 0202) يونيو (   مجلت كليت البناث اإلسالميت بأسيوط ـ العدد السابع عشر
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{ خَجِريٌ عٌٍَُِْ اٌٍَوَ بَِْ ؤَرْمَبوُُْ

ُ  سَثَىُلُُ  ارَمُلٌاْ  اٌنَلبطُ  ؤَُّيَلب  َّلب  }  اٌَلزِ

 اٌٍّوَ ًَارَمٌُاْ ًَِٔغَبء وََِرياً سِجَبالً ِِنْيَُّب ًَثَّثَ صًَْجَيَب ِِنْيَب ًَخٍََكَ ًَاحِذَحٍ َٔفْظٍ ِِٓ خٍََمَىُُ

{ سَلِْجبً عٍََْْىُُْ وَبَْ اٌٍّوَ بَِْ ًَاألَسْحَبََ ثِوِ رَغَبءٌٌَُْ اٌَزُِ



 ًَاٌْمَبِٔزَللبدِ ًَاٌْمَللبِٔزِ َ ًَاٌُّْاِِْنَللبدِ ًَاٌُّْلاِِْنِ َ  ًَاٌُّْغْللٍَِّبدِ اٌُّْغْللٍِِّ َ بَِْ }

 ًَاٌُّْزَّصَلذِلَبدِ  ًَاٌُّْزَّصَلذِلِ َ  ًَاٌْخَبشِعَبدِ ًَاٌْخَبشِعِ َ ًَاٌّصَبثِشَادِ ًَاٌّصَبثِشَِّٓ ٌّصَبدِلَبدًَِا ًَاٌّصَبدِلِ َ

 ًَاٌزَاوِشَادِ وََِرياً اٌٍَوَ ًَاٌزَاوِشَِّٓ ًَاٌْحَبفِظَبدِ فُشًُجَيُُْ ًَاٌْحَبفِظِ َ ًَاٌّصَبئَِّبدِ ًَاٌّصَبئِِّ َ

{ عَظِّْبً ًَؤَجْشاً َِغْفِشَحً ٌَيُُ اٌٍَوُ ؤَعَذَ
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 ضَشَةَ }

 صَلبٌِحَِْْٓ  عِجَبدَِٔلب  ِِلْٓ  عَجْلذَِّْٓ  رَحْلذَ  وَبَٔزَلب  ٌُلٌطٍ  ًَاِِْلشَؤَحَ  ُٔلٌ ٍ  اِِْلشَؤَحَ  وَفَلشًُا  ٌٍَِزَِّٓ َََِالً اٌٍَوُ

 اٌٍَوُ ًَضَشَةَ{ 01}اٌذَاخٍِِ َ َِعَ اٌنَبسَ ادْخٍَُب ًَلًَِْ شَْْئبً اٌٍَوِ َِِٓ عَنْيَُّب ُّغْنَِْب فٍََُْ فَخَبَٔزَبىَُّب

 ًَعٍََِّوِ فِشْعٌََْْ ِِٓ ًَََِٔنِِ اٌََْنَخِ فِِ ثَْْزبً عِنذَنَ ٌِِ اثِْٓ سَةِ لَبٌَذْ بِرْ فِشْعٌََْْ اِِْشَؤَحَ آَِنٌُا ٌٍَِزَِّٓ َََِالً

 ِِٓ فِْوِ فَنَفَخْنَب فَشْجَيَب ؤَحّْصَنَذْ اٌَزِِ عِّْشَاَْ اثْنَذَ ًََِشََُّْ{ 00}اٌظَبٌِِّ َ اٌْمٌََِْ َِِٓ ًَََِٔنِِ

{ اٌْمَللبِٔزِ َ ِِللَٓ ًَوَبَٔللذْ ًَوُزُجِللوِ سَثِيَللب ثِىٍََِّللبدِ ًَصَللذَلَذْ سًُحِنَللب

ٓ  صَلبٌِحبً  عَِّلًَ  َِلْٓ  }  ؤًَْ رَوَلشٍ  ِِل

ُ  ضَِّنَيًٌََُُْنََْل  طَِْجَلخً  حََْلبحً  فٍََنُحَِْْْنَوُ ُِآٌِِْ ًَىٌَُ ؤَََُٔ { َّعٍَُّْلٌَْ  وَلبٌُٔاْ  َِلب  ثِإَحْغَلِٓ  ؤَجْلشَىُ

 عَلِٓ  ًََّنْيَلٌَْْ  ثِلبٌَّْعْشًُقِ  َّإُِْشًَُْ ثَعْضٍ ؤًٌََِْْبء ثَعْضُيُُْ ًَاٌُّْاِِْنَبدُ ًَاٌُّْاِِْنٌَُْ }

 بَِْ اٌٍّوُ عََْشْحَُّيُُُ ؤًٌَُْلئِهَ ًَسَعٌٌَُوُ اٌٍّوَ ًَُّطِْعٌَُْ اٌضَوَبحَ ًَُّاْرٌَُْ اٌّصَالَحَ ًَُّمٌَُِّْْ اٌُّْنىَشِ

{ حَىٌُِْ عَضِّضٌ اٌٍّوَ
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َ  ًَاثْزٍَُلٌاْ  }  ثٍََغُلٌاْ  بِرَا حَزَلََ  اٌَْْزَلبَِ

 ًَثِلذَاساً  بِعْشَافبً رَإْوٌٍُُىَب ًَالَ ؤٌََِْاٌَيُُْ بٌَِْْيُِْ فَبدْفَعٌُاْ سُشْذاً ِِنْيُُْ آَٔغْزُُ فَةِْْ اٌنِىَب َ

 فَللةِرَا ثِللبٌَّْعْشًُقِ فٍََْْإْوُللًْ فَمِللرياً وَللبَْ ًََِللٓ فٍََْْغْللزَعْفِ ْ غَنِّْللبً وَللبَْ ًََِللٓ َّىْجَللشًُاْ ؤَْ

{ حَغِْجبً ثِبٌٍّوِ ًَوَفََ عٍََْْيُِْ فَإَشْيِذًُاْ ؤٌََِْاٌَيُُْ بٌَِْْيُِْ دَفَعْزُُْ
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  َّٔصِْتٌ ٌٍِشِجَبيِ }

 وََُشَ ؤًَْ ِِنْوُ لًََ َِِّب ًَاألَلْشَثٌَُْ اٌٌَْاٌِذَاِْ رَشَنَ َِِّب َّٔصِْتٌ ًٌٍَِنِغَبء ًَاألَلْشَثٌَُْ اٌٌَْاٌِذَاِْ رَشَنَ َِِّب

{ َِفْشًُضبً َّٔصِْجبً

 صَلذُلَبرِيَِٓ  اٌنَغَبء ًَآرٌُاْ }

{ َِشِّئبً ىَنِْئبً فَىٌٍُُهُ َٔفْغبً ِِنْوُ شَِْءٍ عَٓ ٌَىُُْ طِجَْٓ فَةِْ ِٔحٍَْخً
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 ح وتها انُتائج وانتىصياخ   اخلامت
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 -انتىصياخ :
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 ادلصادر وادلراجغ 
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