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  سعود عبد العزيز الدوسرى  ثاســم الباحـ

جهات العمل الخيرى فى الكويت ودورها فى نشر   عـنـوان البحث
  دراسة ميدانية: الدعوة اإلسالمية داخل البالد وخارجها

  األزهر  جـامـعــــة
  أصول الدين  كـلـيـــــة
  الدعوة والثفافة اإلسالمية  قـســــــم
  )م١٩٩٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

إظهار وجود جهات العمل الخيرى وسيرها على منهج الشرع الحكيم  -١
  .من القرآن والسنة وجهودها الكبيرة فى مجال الدعوة إلى اهللا عز وجل

بيان جهود جهات العمل الخيرى باإلحصائيات والبيانات التى تغطى  -٢
 .كافة مجاالت الحياة وتخفف األعباء عن المجتمع اإلسالمى

إنفاق أهل الخير والمحسنين والدعاة المخلصين واألمة اإلسالمية  -٣
بأسرها على جهود جهات العمل الخيرى الكويتى حتى يكون للجهات 
اإلسالمية األخرى األسوة الحسنة فى األعمال الخيرية الذى يهدى إلى 

  .الخير واألعمال الصالحة
  منهج الدراسة

قرآن الكريم أوال ألن فيه االعتماد الكلى بعد اهللا عز وجل على ال -
وعلى السنة النبوية . المنهج الشامل الذى يقودنا إلى رب العالمين

المطهرة ألنها مصدر التشريع الثانى وشروحها وكذلك كتب التفسير 
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  .وبعض المراجع األخرى مما يخدم البحث ويدعمه
األلتزم بطريقة البحث العلمى الجاد وذلك فى أخذ النصوص وعزوها  -

  .ولقد سلك البحث المنهج الوصفى والتحليلى. ئليهاإلى قا
  استنتاجات الدراسة

أن جهات العمل الخيرى الكويتية عنيت عناية مميزة بالدعوة إلى اهللا  -١
من خالل عملها الخيرى فى كل مكان وحيث يوجد تحت السماء 

  . ما أمكنها ذلك-إنسان
وظفت جهات العمل الخيرى أموال الوقف فى خدمة الدعوة  -٢

سالمية واستطاعت تذليل كثير من الصعاب خدمة للمجتمع وذلك اإل
... بعمل صناديق وقفية للقرآن الكريم والعلم وللبيئة ولخدمة المجتمع

 .وغيرها

استطاعت جهات العمل الخيرى الكويتى أن تعيد الهوية اإلسالمية  -٣
لكثير من المناطق اإلسالمية وعلى سبيل المثال جمهورية البوسنة 

 .والهرسك

أقامت جهات العمل الخيرى الكويتى خارج الكويت المنشآت  -٤
والمشروعات التنموية القصيرة والبعيدة اآلمد، فاستطاعت بذلك أن 
تستثمر أموال المحسنين من زكاة أو وقف أو صدقات فى وجوهها 
الصحيحة وخدمة االقتصاد اإلسالمى أيما خدمة وكان لها قصب 

 .السبق فى ذلك

لخيرى لعمليات التنصير فكانت لها بالمرصاد تصدت جهات العمل ا -٥
فأقامت المساجد مقابل الكنائس، واقامت المراكز اإلسالمية أمام 

 .المدارس التبشيرية


