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 ملخص:

السريريرية النبويريرية مريريا أهريري  املرايريريا ا تاتريريية الريريا دعوةريريد عليةريريا الريريدعوة ا تريري مية        
ففيةريريريريا لريريريريد الداعيريريريرية الوملبيحريريريريات احليريريريرية ملرايريريريري  الريريريريدعوة امل ولفريريريرية   يوعريريريرير  علريريريري  أهريريريري  

مريريريا أيريريري  دعريريرير الريريريدعوة  دبلي ةريريريا.  الوتريريرياو   ا تريريرياليو الدعويريريرية الريريريا ادبعةريريريا النريريري  
 أثريرير ا ةريريرية يف صريريياغة عةريريا الع  ريرية بريريو الريريدعوة  السريريرية  هتريريد  الدساتريرية ثب ثثبريريات 
الفكريرية الريا تريا    ذلك ما ة ل منا عة أه  اآلثرياس منةجيات الدعوة املعاصرة  

هبريريريا بعريريريا مؤلفريريريات السريريريرية النبويريريرية يف العاريريرير احلادريريرير.  لحريريريد ا واريريريرت الدساتريريرية علريريري  
 املودريريريريوعية ... غريهريريريريا.  املؤلفريريريريات املعاصريريريريرة للسريريريريرية النبويريريريرية حةيريريريريا أدواعةريريريريا الو ليليريريريرية 

  امريري  بريريزبران املنريرياهج الدعويريرية الريريا دوبنةريريا الريريدعوة يف العاريرير احلادريرير   دعريريد مريريا  ثريرياس 
الكوابريريريريريات املعاصريريريريريرة للسريريريريريرية النبويريريريريرية.  اعوةريريريريريدت الدساتريريريريرية علريريريريري  املريريريريرينةج ا تريريريريريونبا   
الو ليل   املبين عل  الب ث   املنا عرية   الو ليري  النحريدا  الرينا ينوةري  باتريو    

 املفاهي  ذات الالة مبودوع الب ريث.  لحريد دوصريل  الدساترية ثب عريدة دورياوج  الحواعد
 دوصريرييات مريريا أ ةريريا  بيريرياك أثريرير الكوابريريات املعاصريريرة للسريريرية يف ثدجريريا   ثريريري مريريا املنريرياهج 
الدعويريريرية  دفعيلةريريريا علريريري  مسريريريوود الريريريدعوة  الريريريدعاة   إلاصريريرية يف يعريريري  مفةريريريو  ا عريريريداد 

ة دظريريريريا   دملبيحريريريا .  أ صريريري  الدساتريريرية بجريريرير سة  الرتبيريريرية  الولهيريريري  مردبملريريريا  بالريريريدعوة  الريريريدعا
اهوةريريا  دعريرياة العاريرير بالسريريرية دساتريرية  دملبيحريريا  دلليفريريا  مبريريا رريريد  الريريدعوة املعاصريريرة  يعةريري  
علري  دملريريوير أداوةريريا  دنةيريرية أفرادهريريا    بريريد أك دعريريجا املريريرأة الداعيريرية علريري  ةريريو  تريرياية 

ةات الوريريريريريلليو يف مودريريريريريوعات السريريريريريرية  ففريريريريري  ذلريريريريريك ثتريريريريريةا  دعريريريريريوا يفيريريريريريد يف سد العريريريريريب
  ا فرتاءات يول املرأة يف العار احلادر.
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Abstract: 

 

         The prophetic Biography(Seerah) is one of the most 

significant Dawa reference, in it, you find the practical 

stages of Dawa and the most effective ways and methods 

that the prophet had practiced with his people. The study 

attempts to prove the ties and the relations between Seerah 

and Dawa in the contemporary context through the modern 

Seerah  published Books, and explain the impact of those 

publications on the new methodologies that The current 

Dawa cannot flourish and achieve its goals in the world 

today without being connected with Seerah events and the 

analyses and reflections of  its knowledgeable and  

moderate authors whom they tackle Seerah with its 

applications that can help guide the Callers to understand 

Islam comprehensively and spread it to all humankind 

efficiently; thus the study recommends that the Callers 

should give more care to  Seerah by studding it for 

themselves and others and also encourage the Female  

Callers to start writing about the Seerah so they can 

represent Islam in a different approach that can refute  most 

of  the contemporary  misconceptions about  women in 

Islam.    
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 مقدمة 
الريريريريريا دعوةريريريريريد عليةريريريريريا الريريريريريدعوة  السريريريريريرية النبويريريريريرية مريريريريريا أهريريريريري  املرايريريريريريا ا تاتريريريريرييةدعريريريريريد        

  ففيةريريا لريريد الداعيريرية    إلاصريرية يف انادريريو العةلريري  منةريريا ريري  نمريرياك  مكريرياك  ا تريري مية يف
مريا  يوعرير ملرايري  الريدعوة امل ولفرية مريا أيريا أصرينا  املريدعويا   ةريا  الوملبيحات احليرية

مريريا   املونوعريرية الريريا تريريلكةا الداعيريرية ا  ل ا تريرياليو الدعويريرية الوتريرياو   علريري  ة هلريريا
يف  ريريرت دنا هلريريا -السريريرية النبويريرية   وابريرياتأيري  دعريرير الريريدعوة  الوعريريريو هبريريا.  لحريريد دريريلثرت  

هبريريا  و ريرياس السريريري عريري   ا يريريوال الريريا عايعريريوةا ا مريرية   مريرير     لظر  بريريا-أيريريداثةا ة دساتريري
لكورياس  الع اريية ولثرهريا بالملبيعرية البعريرية   ايلفيرية املعرفيرية   الوجربرية    الواسيخ  متاما  

   السرية  حملليةا.
-هنريا  أثريرا  ثلابيريا  الريدعوة ا تري مية أك  ما هنا يرد البايث املو اص يف         
يف دعريريكي   بنريرياء منةجيريريريات  مريريا مؤلفريريات السريريرية احلديثريرية كثريريريل- غريريري مباشريرير مباشريريرا  
املعاصريرير مبريريا مةريري  مريريا الوا ريريا بعريريو هتريريا أيريريداس السريريرية عنريريد دنا هلريريا أفرن  مونوعريرية دعويريرية 

املوريريريريريوانك   صريريريريريةرهتا  ثريريريريريري مريريريريريا     أدجريريريريريجةا الفكريريريريرير ا تريريريريري م مو ريريريريريريات  مسريريريريريوجدات
 احملا  العحبات املووالية.الوجاسس الدعوية املعاصرة   

 أ ل ما يسوبينه البايث املريوف ص هريو أك بعريا هرينن املنةجيريات ترياعد علري          
 أعريرياك يف ثعريريداد الداعيريرية  بنريرياء ش اريرييوه يف الفةريري   ا داء   الريريدعوة مبسريريوودالنةريريو  

الا  ثريريا مريا  الفكرية  ا حنرافاتالدعوة  الدعاة ما بعا املزالا  املعاصرة   ةا يفظ
بعريريا  وابريريريات جتريريان   ا عوريريدال   ممريريريا أيريريدس دوعريريا  مريريا الوريريريوانكالوملبيريريا عةليريرية دريريؤثر يف

مل دوفريريريا يف ستريريري  صريريريوسة الريريريدعوة  عريريرير  م حمةريريريا  فجريريرييح  فيةريريريا موةريريري   السريريريرية الريريريا
 أ ثر ما دفعةا.   منوها عوةأدر بالد    دعددت فيةا أصله الويسري؛ مماالووتا
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 :البحثأسئلة 
 عدة دساؤ ت ما أ ةا ما يليت  عاأك جتيو  الا بو أيديناحتا ل الدساتة 

  مريريريريريا أهريريريريري  م مريريريريريا مؤلفريريريريريات السريريريريريرية النبويريريريريرية احلديثريريريريرية   مريريريريريا ع  وةريريريريريا بالريريريريريدعوة
 املعاصرة 

 وابات السرية املعاصرة  الا اهو   ادبوهريا با تريحا ات الدعويرية علري    ما أثر 
   ا ا الدعوة املعاصرة

  دعويريريريريةالنريريريرياهج املأثريريريرير يف صريريريريياغة  ا ثتريريريريحا اهت السريريريريرية و لريريريريي تل يريريريريو  ريريريرياك 
 املعاصرة 

   مريريا أثريرير املنةجيريريات الدعويريرية املسو لاريرية مريريا الكوابريريات املعاصريريرة للسريريرية علريري
  العار احلادر  يف دملوير أداوةاير ة الدعوة   

 :البحثأهداف 
  ثب حتحيريا عريدة أهريدا  علري  مسريوود ا داء الريريدعوا-ثأريا   - هتريد  هرينن الدساترية 

 علري  مسريريوود دملريريوير  وابريريات السريريرية املعاصريريرة باعوباسهريا مريريا أهريري  ماريريادس الريريدعوة. مريريا 
 هنن ا هدا  ما يليت 

 ا ةريريريرية  ريريريوك  بيريريرياك الع  ريريرية الو يريريريدة بريريريو الريريريدعوة املعاصريريريرة  السريريريرية النبويريريرية يف 
 .ا  ب مادسا  أصي   لكياك

 مؤلفريريريريات السريريريريرية النبويريريريرية احلديثريريريرية يف بنريريريرياء منةجيريريريريات بعريريريريا ثتريريريريةامات  بيريريريرياك
 الدعوة املعاصرة  دعكيلةا.

 السريرية النبويرية علري  عوةرياد ا  ينس ادوبان املةوةو بالدعوة املعاصرة ثب أ يرية
 .ايويايات املعاصرةيف دلصي  مبادئ الدعوة  دملوير  تاولةا؛ مبا يناتو 
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 يف  دساتريريريات أ ثريريرير عةحريريريا  علريريري  الحيريريريا  ب دعريريريجيا املو ااريريريو يف علريريري  الريريريدعوة
السريريرية النبويريرية  دريريربط بريريو يادريرير الريريدعوة  مادريرييةا العويريريا   ةريريا دعةريري  علريري  

 اتوعرا  مسوحبلةا املنعود. 
 حدود البحث:

ملؤلفريريريريات السريريريريرية النبويريريريرية بعريريريريك  عريريريريا   فةريريريري  يف نيريريريريادة  د يريريريريا هنريريريريا  ياريريريرير لريريريريي       
عريريريريد مريريريريا أ ثريريريرير ي   النبويريريريرية موواصريريريريلة   لكريريريريا مريريريريا وكريريريريا دل يريريريريدن هريريريريو أك مودريريريريوع السريريريريرية

لو فيةا  دوا   يديثا ؛  لنا  اك ما الجر سا أك يكوك هنا  ث رياس املودوعات الا أ  
   ادا لو ديد مساس الدساتة الا بو أيدينا   بياك ذلك فيةا يليت

  دحواريريريريريرير الدساتريريريريريرية علريريريريريري  املؤلفريريريريريريات املعاصريريريريريريرة للسريريريريريريرية النبويريريريريريرية حةيريريريريريريا أدواعةريريريريريريا
 الو ليلية   املودوعية ... غريها.

  دكوف  الدساتة ببعا النةاذ  لك  دوع ما هنن املؤلفريات  مبريا رريد  الفكريرة
  يعة  عل  دل يدها     دعرتط احلار  ا يا ة.  اململر ية

  يف العاريريرير احلادريريرير   دوبنةريريريا الريريريدعوةيريريرية الريريريا املنريريرياهج الدعو  بريريريزبرانهتريريريو  الدساتريريرية
 يف العاريريرير احلادريريرير مبريريريا فيريريريه مريريريا مسريريريوجدات  دعريريريد مريريريا  ثريريرياس  وابريريريات السريريريرية

 . مو ريات
 الدراسات السابقة:

س ايرية   حتلريي      ريرينلك يف احلديثرية يف السريرية النبويرية الحدورية   دعريددت الدساتريات       
  فةنريريا   للريريدعوة املعاصريريرة  مناهجةريرياماريريادسها  منريرياهج دنا هلريريا    ريرينلك احلريريال بالنسريريبة 

 وابريات  ثريرية دنا لري  الريدعوة  أس ااريا بالوفاريي   أمريا عريا حتليري  بعريا  وابريات السريريرية 
احلديثريرية  سبملةريريا بالريريدعوة املعاصريريرة مريريا ييريريث الوريريلثر  املنةجيريرية  فلريري  أسد  ثريريا  أ  مؤلفريريا  
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نثريريوسات بريريو اهريريو  هبريرينن انزويريرية حتديريريدا   ثمنريريا وكريريا أك دكريريوك هنريريا  بعريريا ا شريرياسات  امل
 يريريات بعريريا مؤلفريريات السريريرية أ  الريريدعوة   لكريريا علريري  تريريبي  ا توعريريةاد أ  الوصريريو؛ 
 لريريرينا فريريريزك البايريريريث يريريريرد أك مودريريريوع الدساتريريرية الريريريا بريريريو أيريريريدينا يعريريريد يديريريريدا  يف  ريريريريه 

مريريريريريا ييريريريريريث الدساتريريريريرية -  ماددريريريريه   يلمريريريريري  أك محريريريريريا أهدافريريريريريه يف  صريريريريري  الريريريريدعوة املعاصريريريريريرة
مبؤلفريات السريرية الريا دعوةريد علريري  النظريرة الوا عيرية  الو ليري   فريا املسريريوجدات  -املنةجيرية

  املو ريات يف تاية الدعوة يف العار احلادر.
 :البحثمنهج 
املنةج ا تونبا   الو ليل   املبين عل  الب ريث   املنا عرية   عل  الدساتة دعوةد      

ذات الاريريريلة مبودريريريوع  املفريريرياهي   الو ليريري  النحريريريدا  الريريرينا ينوةريريري  باتريريو    الحواعريريريد 
الب ث   ذلك ما ة ل أا املادة العلةية  ا دلة ما املاادس ا صرييلة  احلديثرية    

معريكلة   ثيابريات دعرياج مفرياهي ثتحا ةا عل  مودوع الدساتة ما أي  الوصريول ثب 
 حا أهدافه.حت    الب ث

 مصطلحات البحث:
مبؤلفريريريريات السريريريريرية النبويريريريرية احلديثريريريرية هريريريرينن الكوابريريريريات -ثيراويريريريريا  –يحاريريريريد البايريريريريث      

يف احليرياة  فيةريريا يوعلريا با يريريداس    ريحوريريهاملعاصريرة الريا د عريرين بونريا ل ييريرياة النري  
.   لةة)احلديثريريريرية( يريريريرياءت هنريريريريا  املوا ريريريريو  املو ريريريريريات الواسريريريريرية امل ولفريريريرية يف نمادريريريريه

الرتاثيرية لو ديد الو   الريزمين هلرينن املؤلفريات  فلريي  املحاريود مريا الدساترية املؤلفريات 
الحدوريريريرية يف السريريريريرية النبويريريريرية  ثمنريريريريا املحاريريريريد هريريريريو الكوابريريريريات الريريريريا ألفةريريريريا مؤسةريريريريو العاريريريرير 
احلادريريرير  علةريريرياؤن    شريريريك أك  ريريري  عاريريرير ياريريرينا علةريريرياءن   أك علةريريرياء  ريريري  عاريريرير 

 يملرأ عليه ما مسوجدات  د يريات. معنيوك بعاره   ما



 
 
 

 

                                             حنيلة بسيوين. د                                           املعاصرة الدعوة مناهج صياغة يف النبوية للسرية احلديثة املؤلفات أثر      
 

-140- 
 

  الملريرت احلديثرية الوادري ة الريا دعوةريدها (1)مبناهج الدعوة املعاصريرة يحاد البايث 
الريريدعوة املعاصريريرة يف دعريرير ا تريري     الرتبيريرية عليريريه   ا عريريداد حلةلريريه   دحلريريه للعريرياملو. 

اصريرة  احلديثة يف هنا الوعريو  دعري ثب عارية املناهج   صريو هرينن املنرياهج باملع
يفيريريريد أاريريريا مريريريا صريريريناعة العاريريرير احلادريريرير  مريريريا ييريريريث الوبريريريين  الوملبيريريريا هلريريريا يف انادريريريو 

 دريريريريليت هريريريرينن املنريريريرياهج الدعويريريريرية املعاصريريريريرة  ريريريريرة نةريريريريود الولليفريريريريريات  النظريريريريرا  العةلريريريري .
 الكوابريريات احلديثريرية للسريريرية النبويريرية.  بنريرياء علريري  ذلريريك يو حريريا دعريريكي  هريرينن املنريرياهج 

مريريا ةريري ل حتريرير ة  بالريريدعوة يف امليريرياديا  الدعويريرية يف فكريرير الريريدعاة املعاصريريريا  يظةريرير
 املوعددة.

 :خطة الدراسة
    ةامتة ث ثة مبايث  الدساتة يف محدمة ةملة دليت  

 بيريريرياك عريريريا  ملودريريريوع الب ريريريث   ا تريريري لة الريريريا تريريرييجيو   دعريريريوة  علريريري  :المقدمةةةة
عنةا    نلك ا هدا   الدساتات السريابحة  با دريافة ثب بيرياك املنةجيرية املوبعرية 

  املاملل ات ا يراوية ا تاتية للب ث ما بياك ةملوه.
 :احلديثةالسرية النبوية  ملؤلفاتامل ما العامة  المبحث األول 
 :ع  ة الدعوة املعاصرة بالسرية النبوية  مؤلفاهتا المبحث الثاني 
 :النبويريرية السريريرية مؤلفريرياتمريريا ةريري ل  املعاصريريرة منريرياهج الريريدعوة المبحةةث الثالةةث 

 احلديثة
 :الووصياتالنواوج    أه  دعوة  عل  الخاتمة. 

                                                           

يف   جا  سء   شل   الدعوة ا ت مية   أي35يرايا يف ذلك  دن رة الدعاة  البة  ايويل  صري (1)
 . 38املك   صري  عةدها
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 المبحث األول
 الحديثة النبوية السيرة لمؤلفاتالمالمح العامة 

    مريريريريا داييريريريريةاملعاصريريريريرة  أبرنهريريريريا علريريريري  السريريريريايةبريريريريالنظر ثب أهريريريري   وابريريريريات السريريريريرية        
 ا دوفريريرياع هبريريريا يف حمريريرييط الريريريدعوة  الريريريدعاة  يل ريريريظ البايريريريث أك هنريريريا  الواتريريريا ا دوعريريرياس 

د افا    ريريرت الريريبونريريوع    بحيةوةريريا الفكريريرية  الرتبويريرية  املوةيريريزةجمةوعريرية  بريريرية مريريا املؤلفريريات 
مودريوع ة يف معاصرير ثثريراء  ثدريافة أك ذلريك ي عريد    شكغة   الونسيا   العر . اياال
يف دساترية  ا  ريادويو املو ااريو  ا ريايف     عامرية أ يوه يف يياة املسريلةو  منزلوهله 

غريري املسريلةو  ثريري مريا  هرينا با دريافة ثب اهوةامريات .ا ت    فر عريه بعريك  ةريا 
 ؤلفريريرياتيب ريريريث عريريريا م   فنجريريريد مريريرينة  مريريريامبودريريريوع تريريريرية النريريري  ه  غريريريري  وا  ريريريادوي
 علةرياء   ليوعر  ما ة هلا عل  يحيحة ا ت    ستوله ما  يةة دظريراحلديثة السرية

 .املعاصريا املسلةو
أثرير هرينن املؤلفريات يف صريياغة  دعريكي  بعريا منرياهج الريدعوة   ب  احلريديث عريا        

يف العاريرير احلادريرير  لريريدس بالبايريريث أك يونريريا ل أهريري  امل مريريا العامريرية هلريرينن املؤلفريريات مريريا 
 الريرينا ا ثريرير  فريرينلك ممريريا يعريريو علريري  بيريرياك ييريريث  بيعوةريريا   ريريرت دنا هلريريا لسريريرية النريري  

 املعاصرة. يف املناهج الدعوية هتد  الدساتة  ظةاسن
  اآليت  ابياا  عناصر ةهنن امل ما العامة يف مخس  دليت 

 للسيرة الروائية مؤلفاتال أواًل:
عريرين بالر ايريرية  دحلةريريا د ك داريرير   ث  مريريا  املحاريريود بالر اويريرية  أا املؤلفريريات الريريا د         

هري  الريرابط الوثيريا الرينا -بعريك  عريا -لر ايرية ا اك يف الرتديو  العنريا يا يف بعجريةا.   
اآلمريريريريا الريريريرينا مفريريريريظ     احلادريريريرير باملسريريريريوحب .  هريريريري  أيجريريريريا الوعريريريرياءبالحريريريريدمانديريريريريد يريريريريربط 
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يحريول الملري ا  لالعلري  مبريا  رياك  .أ  الو ريو ما الجياع  ا حنرا  ا يداس حلحاوا ا
ما أةباس املادو   ما هو  اوا مريا أدبرياء احلريادثو  غريري  اصري  ثب مريا مل يعرياهده  

النريريريريا لو  د ك ا تريريريريو را  بريريريريالعحول   مل يريريريريدس  نمريريريرياا   ث  بلةبريريريرياس امل ريريريري يا   دحريريريري  
 مريريريريا الريريريريديا متثريريريري  يريريريريزءا أصريريريريي    تريريريريرية النريريريري    ك  . (2) ا تريريريريونباط بفكريريريرير النفريريريريو ل

أفعالريريريه حةلريريرية مريريريا دوعلريريريا   أيريريريداس ؛ ملريريريا حتويريريريه مريريريا أةبريريرياسيف يادبريريريه العةلريريري  ا تريريري م 
 السريريند يريرية  ثريريري منةريريا  فريريا  واعريريد املريري   يريريددا ا  اوريري  يةوةريريوك بر ا   داريريرفاده   راسادريريه

 مريريا أيريري  هريرينا أصريريب   الر ايريرية بجريريوابملةا  املعوةريريد يف س ايريرية ا ياديريريث بعريريك  عريريا .
أيريريداس السريريرية النبويريرية   ثريريري مريريا احملريريدثو هريري  ا تريريا  يف دحريري    عنريريدالد يحريرية املعر فريرية 

لسريريريرية لر ايريريرية   ريريرياوا ا أتاتريريرييا      ماريريريدسا  أصريريريي     أصريريريب    وريريريو السريريرينة النبويريريرية مريعريريريا  
بالزمريريريرياك داسريريريريرية مردبملريريريرية  أيريريريريداثا  -أيجريريريريا-سريريريريرية النبويريريريرية دجريريريري  ال   ك   وابوةريريريريا.النبويريريريرية 
مريريا  ا   ةريرير  يريرياءت س ايريريات املريريؤسةو لوكريريوك ماريريدسا   ا يريريداس   ا شريري ا     املكرياك 
 الر اية  النح  بو املؤلفو  الكواس.ماادس 
وهريريريريرية  انعريريريريامل امليريريريريليت الحريريريرير ك الكريريريريرم ليجريريريريا   املريريريريؤسةواحملريريريريدثو      بريريريري  س ايريريريريات      
 هلريرينا  ريرياك الحريرير ك ريملريرية   وعةريريا؛ ي    هريري  أيريريداس تريريرية النريري   ا تاتريريية طملريريو اي  

ا تاتريريري   املعيريريرياسا الحالريريريو املريريريريا ا  ل لر ايريريرية أيريريريداس السريريريرية   ةريريريا أدريريريه الكريريريرم هريريريو
 الر ايريريريرية يف  وريريريريو السريريريريريةيريريريرياءت  علريريريري  هريريريرينا  ا ةريريريريرد. مت  ريريريريص الر ايريريريريات عليريريريريهالريريريرينا 

الاريريوس   هريريننأ  يكايريرية مريريا الوريرياسيخ. مريريا السريرينة   مريريا الحريرير ك  أ  ةريري ا   داريريا  موجريريةنة   
الحاتريريري  املعريريريرت   الريريرينا لةريريريا بريريريو مؤلفريريريات السريريريرية علريريري  مريريريداس  دعريريريد الريريريث س للر ايريريرية

  عةودها.    الر اية ه  عاو السرية تند العاوس. ف  ترية بد ك س اية
                                                           

 .(1/8المل ا  داسيخ الرت   امللو )    (2)
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منةريا   يف الوريلليوأشريكان ولقد أخ ت الرواية للسريرية يف الكوريا ت املعاصريرة عريدة      
مريريريريا وافريريريريق القريريريريدم يف الريريريرينظ  الوقليريريريريدا املعريريريريروف  ومنةريريريريا مريريريريا ادسريريريري   لوطريريريريوير وايبوكريريريريار 

 وريل السريرية    . مريا ذلري والوثبا مريا صرييوةا املرووت درديل وعر والوخققية يف 
يف دقريريدم  اأتاتريريي اوحمريريور  امقريريدر  يف  ودريريهاملعاصريريرة الريريا اعوةريريدت علريريى القريرير ك الكريريرم 

. (3)رية النبوية يف القر ك الكرم  لعبريد القريبور مرير وت. مثان   واس السوعراةا السرية
يوعلريق يحريداس ومنةا الكوريل الريا اعونريا جبةريا ودرديريل ورريريج رواوت احملريدثني فيةريا 

 .(4) السرية النبوية   براهي  العل  السرية. مثان  صييا
ومنةريريا أيجريريا مريريا اهريريو  بوةريري يل واخوقريريار مؤلفريريات السريريري القد ريرية الريريا اعوةريريدت الروايريرية  

 .(5) لطرت املخولفة  مثان    يل السرية  لعبد الس   هاروك
ويشريريري  أك هريريري ا انةريريريد يف الونسريريرييق  والويقيريريريق  وإعريريريادة الرتديريريريل لروايريريرية السريريريرية        

ا ت السريرية املعاصريرة  ممريا يعلةريا بريريني يعريد مريا الوطريورات وا اريا ات الريا متيريزت بريريا  وري
  وأ ثريريرير أدت درديبريريرياو  -حتديريريريداو والريريريدعاة -الدارتريريريني والبريريرياحثني العامريريرية واياصريريرية مريريريا يريريريدا
  .  و لوايل  أتةل دناويو   وأقل حعواو دوثيقاو 
 للسرية النبوية املوضوعية ؤلفاتاملاثنياً: 
الكوريريريا ت الريريريا دردكريريريز علريريريى مواريريريول معريريريني  يكريريريوك هريريريو ا تريريريا   واملققريريريود بريريريا       

هريريريريريريو دعريريريريريري  هريريريريريري ن  -هنريريريريريريا-والريريريريريريدافا لعةليريريريريريرية الوريريريريريريلليو. ويكريريريريريريوك دور أحريريريريريريداس السريريريريريريرية 
                                                           

 ومثان ذل  أيجا  واس  ترية الرتون صورة مقوبسة ما القر ك الكرم  حمةد درو ة.  (3)
ومثان ذل  أيجا  السرية النبوية يف اوء املقادر ا صلية  مةدا ر ت هللا  و واس  صييا السرية النبوية   (4)

ما شال ومل يثبا يف السرية  ييية  أ ر  العةرا. وأيجا  واس ق صر ا لباين.  و واس  السرية النبوية ال
 النبوية  حمةد العوشا.

 وما أمثلة ذل  أيجا  دور اليقني يف ترية خري املرتلني  حمةد ايجرا.  (5)
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موريريريرياع.  ا  نريريريرياع  ا ا تريريريريونباط   حتحريريريريا املودريريريريوعات   ثمريريريريداد  ادبةريريريريا مبريريريريادة دعريريريريو علريريريري 
منريا ينوحري  مريا ث و مليوةريا  املرية ب     الكادريو هنريا   يةريو  بالوسلسري  الريزمين ل يريداس

 املوا و ما يعاج مودوعه   رد  فكرده. 
لسريريريريريرية يف العاريريريرير احلادريريريريرير  ريريريريريد  امل يريريريريظ أك ير ريريريريرية هريريريرينن املؤلفريريريريريات املودريريريريوعية ل      

متيريريريريز   مل وظريريريريا   ادسريريريرياعا  -اصريريريرية يف جمريريريريال الب ريريريريوس  الدساتريريريريات ا  ادويريريريرية إل-ادسريريريريع 
 يف املودوعات.ونوع ال    يف العر     الد ةيف الونا ل بالعةا
 ما أبرن أشكال هرينن الكوابريات املودريوعية للسريرية  مريا ع نريوك مبودريوع أتاتري         

  مودريوعات الرتبيرية  الحيريادة  مثريال ذلريك ماددريه أيريداس السريرية النبويرية.  يعهيكوك مر 
  فريريات  وريرياس ذلريريك    أمثلريرية مريرياا ةريري ت  الوعامريري  مريريا اآلةريرير  د س املريريرأة...  غريهريريا. 

 .  (6)احلةيد الب يلدربوية ما السرية النبوية  لعبد 
مريريريا  ريريرياك الرت يريريريز فيريريريه علريري  مودريريريوع مريريريا مودريريريوعات السريريريرية دفسريريريةا      منةريريا أيجريريريا     

 احلريريريديث عريريريا غريريريز ة مريريريا ال ريريريز ات  أ  احلريريريديث عريريريا مريلريريرية نمنيريريرية مريريريا مرايريريري  السريريريرية 
اجملوةريريريريريريا املريريريريريريدين يف عةريريريريريريد النبريريريريريريوة    ريريريريريرير    ببيريريريريريرياك ةااواريريريريريريةا  مميزاهتريريريريريريا. مثريريريريريريال ذلريريريريريريك

هنا النوع ما الولليو ما أبرن ما دوةيريز بريه  وابريات السريرية املعاصريرة    يعد. (7)العةرا
  ثدافة يديدة يف  وابة السرية بعك  عا . دملوسا   وث   

                                                           

د لرية  صريا    بنرياء  ةملرياس.  السريرية النبويرية دربيرية أمرية مريا أمثلرية ذلريك أيجريا  الرتريول الحاوريد  حمةريود شريي   (6)
العزيز ثبريراهي  العةريرا. املريرأة ة  دحنيرية يف السريرية النبويرية  عبريدأمحد العام .  أبعاد ثداسية  ا واريادية  ايوةاعيري

السريرياين.  املرينةج الرتبريوا    ساغريو الرتول يف العةد النبوا  عاةة الديا  ر ر.  أيجا  الرمحة يف يياة
 للسرية النبوية  منري ال جباك.

  ما أمثلة ذلك أيجا  غز ة بدس الك د  حمةد بامشي .  اهلجرة النبوية املباس ة  عبد الرمحا ال . (7)
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أك مثريريريريري  هريريريريرينن املؤلفريريريريريات املودريريريريريوعية للسريريريريريرية  فريريريريريد  الريريريريريدعوة  الريريريريريدعاة     رفريريريريري       
شريك  عةلري    ثذ أاريا مريا داييرية املودريوع  دحريد  ا تري   يف مباشريراملعاصريريا بعريك  

    ذلريريك ا عريري    ابريري  للوعامريري  مريريا املو ريريريات  معانريرية الوا ريريا   أيجريريا مريريا داييريرية العريريك 
  ممريا بملريحة دملبيحية  أا اآلثاس  فيةا يوعلا بالوتاو    رت العر    درديو ا فكاس

  الوتاو .  وملوس الفكرا  الونويا يف ا داءيعو الدعاة عل  ال
 رة النبويةالتحليلية للسي مؤلفاتال ثالثاً:
السريريرية الوحليديريرية   لكنةريريا دوجريريا ن يريريد  ات هريري  الكوابريريات الريريا دوعامريري  مريريا س ايريري      

  فةري  مريا احلفريال علري  منريط الحريدم يف عرير   ادبةريا  دعليحادريه  حتلريي تالر اية لوعر  
الر ايات  دسلسلةا    دنوح  مريا يريدس ثب يريدس ث  بريالوعليا  ا شرياسات املونوعرية  

 .    اوعةا دلم    ع  معاصر ممز   بليداس السرية املباس ةالا متث  يايلة 
 السريريرية الو ليليريرية فولريريو عريريا الكوابريريات املودريريوعية  يف أك الو ليريري    يريريردبط مبودريريوع 

مريريا احلريريدس   دفاعري  داشريريو مريريا املو ريريو  ينريريوج  مباشريريرأ  فكريرة مسريريبحة  ثمنريريا هريريو دعامري  
يف  - لريي ت املعاصريرة  فجريا عنه فكرة أ  سؤية معينة   سمبا مودريوعات موعريددة.  الو

لملبيعريريريريرية ايلفيريريريريريات الفكريريريريرية  البي يريريريريرية للكادريريريريريو    ريريريريرينلك جملريريريريريريات - ثريريريريري مريريريريريا ا ييريريريريرياك
   ا يداس  املو ريات الا يعاصرها.

يف ث اسهريا الريدعوا املوجريرد مريا -للسريرية هنا النوع مريا الكوابريات الو ليليرية عد ي         
للولمري   ذلك  اا جتعري  السريرية يريدثا  د حلة دوعية   ثدافة موةيزة؛ -النزعات الع اية

للفكريريريرة  املودريريريوع.  هريريرينا مريريريا ثفاددريريريه لحريريريراء السريريريرية  للعلريريري   الوفحريريريه   ثثريريريراء    الوريريريدبر   نادا  
اصرية يف العارير احلادرير ملريا وريده   إلللريدعاة    نادا    داستيةا  بعك  عريا   ي عريد دعةريا  

   دعريو يف الدعويرية ةبه ما سؤد مونوعة دساعد يف حتلي  ا يداس الا متر هبريا السرياي
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ومريريريريا أشريريريريةر  وريريريريا ت السريريريريرية ول ريريريريود  حلكةريريريرية واملوعظريريريرية احلسريريريرينة.  بنريريريرياء عقليريريريرية موفويريريريرية
 . (8)للسباع     السرية درو  وع  الويليلانادل املعاصرة يف 

 النبويةلسرية الفكرية ل ؤلفاتامل رابعاً:
مريا السريرية الويليليرية  ولكنةريا رولريو عنةريا يف أك  قد دكوك هري ن الكوريا ت دوعرياو       

يف  ثريري مريا - ويكريوكيف عةليرية الوريلليو   رليسرياو  فكرير الكادريل ومعوقريدن  ثريل فيةريا دوراو 
ينريقريرية القريريياغة؛ ومريريا   فةريري  مريريدد و   هريريو احملريريور الريري ا يريريدفا عةليريرية الكوابريرية-ا حيريرياك
ا قريد يوعةريد الكادريل الفكر  والوعريو به مريا خري ن أحريداس السريرية؛ وهلري  لدع حماولة 

فكريريرة أو  ا  حريريدس علريريى  خريرير؛ وذلريري  مريريا أيريريل دعريري دفجريرييل روايريرية علريريى أخريريرد  أو إبريرير 
  ها.دعر 

اهلريريريريدف بعريريريريرط أك يكريريريريوك   يف إاريريريريافاده ومفيريريريريد هريريريري ا النريريريريول مريريريريا الوريريريريلليو حسريريريرياو      
. واملطريالا لكوريريا ت السريريرية املعاصريريرة  منقريريفاو    والفكريريرة تريريليةة  واملفكرير  لقريرياو معريروعاو 

الفكريرا املةريريو   لوتريريالل والطريرت والنظريريروت احلر يريرية الدعويرية املعاصريريرة. مثريريل  جيريد منةريريا  
 . وجيريريريد منةريريريريا الفكريريريرا املوعلريريريق  ملريريريري اهل(9) وريريرياس  ا تريريريا  يف السريريرينة لسريريريريعيد حريريريود

  .(10) كوا ت بع  العيعة  وايعوقادات 
دعريريد مريريا ا اريريافات  النبويريرية السريريرية الريريا دعوةريريد علريريىالفكريريرية  كوريريا تالوأعوقريريد أك      

  وإلاصرية يف العقرير احلاارير  الري ا ترياد فيريه الفكرير واملفكريروك  لدعاةللدعوة وافيدة امل

                                                           

 أبو فار . ة النبوية دراتة حتليلية  حملةدوما أمثلة ذل  أيجاو  فقه السرية  حمةد ال زايل. والسري  (8) 
وحتليل  جباك. والسرية النبوية عر  وقالااملنةج احلر   للسرية النبوية  منري ال ومثان ذل  ايجاو   (9)

 أحداس  على الق يب.
 ما ذل   ترية املقطفى  هاش  معروف احلسي .  (10)
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 د س الداعيرية احلارييو أك   اعوةد  ثري ك عل  امل ا بات العحليرية  احلجريج  ا  يسرية 
الريرأا   اتوفاد الريدعاة منريه  ص يا الوويه  املحادتلي  فةا  اك منةا ينح   ينوح   

بنحجريريريريه     ريريريرياموا ني ريريريريهالريريريريدعاة   عريريريريوالسريريريريديد  الريريريرينظ  الرشريريريرييد   مريريريريا  ريريريرياك غريريريريري ذلريريريريك   
.  يف  ريريريري  ا مريريريريا ثفريريريريادة للريريريدعوة يف يادريريريريو الرتبيريريرية الفكريريريريرية أ  يادريريريو النحريريريريد ثبملالريريريه  

  الووييه.
  النبويةلسيرة التحررية ل مؤلفاتال خامساً:
ثك  ريريرياك  يف عةليريريرية الوريريريلليو. فةريريريو حمةريريريود   أ  حمةريريريودا   لريريريي  الو ريريريرس  لريريريه مريريرينموما        
 ريريالو رس مريريا الحريريدم يف ألفاظريريه  عباسادريريه بوسريريةيلةا  العريريك   دحاليريريد الريرينظ    يف  ثبريريداعا  

 زعريريادة الرتديريريو  الونسريرييا  و رس مريريا الحريريدم يف منملريريه  درديبريريه  ثعريريادة صريريياغوةا  أ   ريريال
الوا ريريريا  ايريريريةحل العريريرير   البيريريرياك   جتنريريريو احلعريريريو.   ريريرياك الحاريريريد فيريريريه الوجديريريريد  الوملريريريوير 

  ةدمة الحاسئ.
املحاد ما الو ريرس  اةريرتات الثوابري   ا صريول   الوعريدا علري  املسريلةات أما ثك  اك  

اصريريرية ثذا  ريريرياك مودريريريوع الوريريريلليو  إليف الحواعريريريد  احلحريريرياوا  فريريرينلك مريريريرد د غريريريري محبريريريول  
 . أصولهبالديا  موعلحا  

 الوجديريريريريريد  ا  ل عنبريريريريرياملالو ريريريريرس  املوريريريريابا ملؤلفريريريريريات السريريريريرية املعاصريريريريريرة  لريريريريد يف بعجريريريريريةا 
سفريريريا بعريريريا   بريريرياملعن الثريريرياينالو ريريريرس يجريريريا  ألريريريد مريريريا احلفريريريال علريريري  الثوابريريري .     الوملريريريوير
الثواب .  مثال ا  ل  دساتة يف السريرية  لعةرياد  بعا الوعدا عل الوجا ن باحلحاوا   

مريريريريا الريريريريرابط الريريريريزمين  ةليريريريري    دساتريريريريات يف السريريريريرية  حلسريريريريا مريريريريؤد   ففيةةريريريريا اريريريريد حتريريريريرسا  
الرتديريريريو السريريرياود  لريريرية دحسريريرييةةا ثب  يريريريدات موجادسريريرية  علريريري  ةريريري   ل يريريريداس   حما

اس السريريري.  مثريريال الثريرياين  ييريرياة حمةريريد هليكريري    السريريرية احملةديريرية  لفريريريد بريريو  و ريري  املوبريريا
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 يريريدا. ففيةةريريا جتديريريد يف  ريحريرية العريرير   الونريريا ل   بريريل  بريريه   لكريريا املريريلةوذ عليةةريريا 
 مريريرينهبة    ك العحريريري    يحبلةريريا يف  بريريو عامريريرية العلةريرياء  الريرير اة سفريريا أمريريوس جمةريريريا عليةريريا
 املؤلفريريرياتمريريريا أبريريريرن   وابريريريات املسوعريريرير و عريريريا النريريري  عريريريد  د     ةودريريريوع املعجريريريزة مريريريث . 

يعردريريةا علريري   واعريريد   ثذ أك املناريريو منةريريا  مريريا الناييريرية ا  ادويريرية يف السريريرية الو رسيريرية
فةريريري  يحلبريريريوك احلحيحريريرية  فريريريا   مريريرينة  املو ريريرياملوكأمريريريا غريريريري الوحليريريريدا  الوريريريلليو ا  ريريريادو  

السريريرييد تريريريليةاك  يحريريريول بريريريد افا احلحريريريد. أريريريال املوا ريريريو  ا يريريريداس يعريريريوهوك   ا هريريريواء
  أمريريريا ا  سبيريريريوك الريريرينيا   يريريريدينوك با تريريري       يؤمنريريريوك بالرتريريريالة احملةديريريرية   لالنريريريد ا

  فحريريد صريرين و مريرينة  يف تريريرية النريري   يري  املبعريرير ك مريريا دعريرياة الناريريرادية  املسوعريرير وك 
  دريريرس مثريريا   ملريريا  ريريا  بريريه  بعريريا  (11).لمريرينة  بالوريرياسيخ   ثس اء لظةريري ة  العلةريري  عنايريرية  

أك يعريو ن  ري   مريا يوعلريا بالسريرية العريريفة   (12)  د يا ل مريليوس املو املو  فحال ل
يف دحريريريا مريريريا أبرمريريريه الوريريرياسيخ   معاسدريريرية مريريريا   أك يعريريريك ك يف أتريريرياديدها   مل يريريريلل يةريريريدا  

 ثريريريريا  مريريريا شريريريةادات املناريريريفو   ثك   احلريريريا يحريريريال  (13)يح حريريريه احملح حريريريوك مريريريا املناريريريفو.ل
  ادريريري  مريريريا  دحدوريريريه ل ريريريري املسريريريلةو   عريريريريو بريريريالن  الريريريدعاة املعاصريريريريا يف الو أفريريريادت

يريري  املو امريري  مريريا هريرينن  . غريريريه  ثب دريريوس ا تريري   ال ريريربيوأهريري   تريرياو  هدايريرية بعريريا 
ا  ريريريادويو مريريريا غريريريري  املناريريريفوبعريريريا   وبريريري  بالنحريريريد ا  ريريريادو  السريريريديد مريريريااملؤلفريريريات  
  ممريريريا يعريريري  هريريرينن ا فكريريرياس املسريريريةومة تريريريةاما  مردريريريدة يف حنريريريوس هريريريؤ ء احلا ريريريديا املسريريريلةو
 امل ردو. 

                                                           

 (.87الرتالة احملةدية  السيد تليةاك الند ا)  (11)
 .(87ما أ ثر املسوعر و حتام  عل  ا ت    ستوله. سايا الرتالة احملةدية  لسليةاك الند ا)  (12)
 (.88الرتالة احملةدية  تليةاك الند ا)  (13)
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الوجديريد  علري  حنريث الريدعاةأدريه بالحريدس الرينا لريو أك   ما الجر سا أك دؤ ريد        
لريريريريو أك حنريريريرينس مريريريريا حمريريريريا  ت الو ريريريريرس غريريريريري   يف تريريريرياية الوريريريريلليو  الوملبيريريريريا  ا بوكريريريرياس

 لريو احلحرياوا  ممريا يو ريا  فا ثب دريدصرياس  علري  الثوابري    جتريا نثب  دؤدا  فحد ةحيدامل
  أك يولةسريوا فواوريدالريدعاة ففحريه الريدعوة يحوجري  مريا    ما ذلريك الج ل  ا د ل.يف 

معرفرية يديريدة دحوريب   أ  جتربرية دافعرية موريند هبريا  أ  مريادة دعريو علري  ثمريا    مؤلو  
 افرتاءاهت .اعد عل  موايةوة   سد فة  دويةات  ةلفيات امل ردو  مما يس

يوبريو أاريا دوةيريز عريا الحريدم    هبنا العر  املويز مل ما املؤلفات احلديثة للسرية      
   ةريا أاريا أصريب   أ ثرير م مسرية    دنوع مودوعاهتا درديبةا يف دملوس  تاو  عردةا

الب ريريريوس بونريريريا ل الوملبيريريريا    ثك اهوةريريريا  انامعريريريات  مرا ريريريز  ثريريرير عودريريريا  علريريري  للوا ريريريا  أ
أدد ثب دنحيوةريا مريا الريدةي    سبملريه بحجريايا العارير  مودوع السرية يف العارير احلادرير
  لسريرية أصرييلة دنريبا باحليرياة حنو عةلية دملوير مسوةر املودوع   أت  لوناف  مبدع 

 . ددفا ثب العة 
 المبحث الثاني

 عالقة الدعوة المعاصرة بالسيرة النبوية ومؤلفاتها
للوعريريريو بريريه وكريريا للريريدعوة يف أا   ريري  مريريا ا   ريريات أك دنمللريريا باتريري  ا تريري          

يف بحريريرياع ا س  د ك أك دكريريريوك موصريريريولة بالسريريريرية النبويريريرية اداريريريا   عةيحريريريا   مبادوريريريه  لنعريريرير
بدءا  بالرتالة يف مجةواا   ترياو  دبلي ةريا   مرير سا  بالريدعاة  ا عل  مسوود أيا أس اا

   صريريو   استريرية الريريدعوة العةليريرية يف حمريرييط املريريدعويا  يف بريريرامج ثعريريداده   دريريدسيبة  علريري  مم
املنةجيات  الو ديات الا دوايه الدعوة  الدعاة؛  هلنا  اد  الع  ة بو الريدعوة ثب 

بريريريالفر ع  املنبريريريا بالعريريريرايو  فريريري  وكريريريا  انريريرين س ع  ريريرية      يريريريدة  السريريريرية ع  ريريرية أصريريرييلة
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كريريريريا للعريريريريرياك أك ينريريريريبا      ويريريريرين سنللفريريريريرع أك ينةريريريريو  يريريريريزداد بريريريريد ك ا عوةريريريرياد علريريريري  
الع  ريريرية املوينريريرية بريريريو الريريريدعوة   بنريريرياء  علريريري  عةريريريا هريريرينن. باحلر ريريرية  احليريريرياة بعيريريريدا  عريريريا منبعريريريه

أثريرير املؤلفريريات املعاصريريرة للسريريرية علريري  الريريدعوة يف دعريريكي  مناهجةريريا  يوبريريو عةريريا   السريريرية
 بيعرية  لنؤ ريد ؛ بناء مساساهتا يف العار احلادر   ما أي  هنا  اك عحد هنا املب ريث

    وكريا مؤلفاهتريا بالسريريةاملعاصريرة الريدعوة منةجيريات هنن الع  رية   لرينفة  أبعرياد دريلثر 
   النحاط اآلدية  ما ة ل  بياك ماهيوةا هنن الع  ة دوديا

 ومسيرة دعاتهالحركة الدعوة  ضابطة  السيرة النبوية  :أوالً 
ليسريريريري  مردبملريريريرية بزمريريريرياك    مكريريريرياك   أاريريريريا الريريريريدعوة ا تريريريري ميةمريريريريا أهريريريري  ةاريريريرياوص       

 ليسريري  موعلحريرية حيريري  د ك ييريري   ثمنريريا هريري  مسريريوةرة علريري  مريريداس ا نمنريرية  ا مكنريرية  أيريريا 
ا فراد؛  ما هنا  اك ما ال ن  أك دكوك هنا  دوابط  معريايري دجريةا تري مة احلر رية 

عريريري   الدعويريريرية مريريريا ا حنريريريرا  عريريريا ا صريريري   أ  ا اريريريداع بريريريالو ريات  الوحلبريريريات اجملوةعيريريرية
  أ  الو ريو يف  يةوةا  أهدافةا.  ما أه  هنن الجريوابط املعوةريدة يف دريبط لواسيخا

فةريريري  انامعريريرية للحوالريريريو الدعويريريرية الوملبيحيريريرية الريريريا   السريريريرية النبويريريرية   غريهريريريا مسريريرياس الريريريدعوة
يف خمولو جما ت احليرياة   إلاصرية يف جمريال الريدعوة  الوعامري   ماستةا الداعية ا  ل 

 هو امليزاك ا     فعليه دعر   عيينة  لثك ستول اهلل تفياك با  يحول ما اآلةر.
ا شريريريريريياء  علريريريريري  ةلحريريريريريه  تريريريريريريده  هديريريريريريه  فةريريريريريا  افحةريريريريريا فةريريريريريو احلريريريريريا   مريريريريريا ةالفةريريريريريا فةريريريريريو 

-ا تري   ك يف ظ  دعريالي  د  ة  و  ع  الدعاة   يري  املعر   يف فحه الدعوة أك   .(14)البا  ل
  ريري   يف  ولريريه دعريرياب املريرين وسيا ث  ثذا يححريريوا العريرير و  -يف  ريريوا  ممثلريريو عريريا ا تريري  

ريريريري ةَّ أ د ريريريا   م ريريريا  ادري بري ع ريريريين    ت ريريريب   اك  الل ريريريه    م ريريريا أ د ريريريا ريريريب يل   أ د ع ريريريو ث ب  الل ريريريه  ع ل ريريري  ب ا  ريريرين ن  ت  ريريريا   ه  م 
                                                           

 .79  1( ايمليو الب دادا  اناما  ة ت الرا ا   داس الساما    (14
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ريرير   و   .  ادبريرياع النريريري    العةريريري   العلريري    مبعريريرين الباريريرية   ريريريا .108يوتريريو .ال ة ع 
أفريريريرادا   أاعريريريات  علريريريية  أك يحومريريريوا بالريريريدعوة ثب اهلل  فاملسريريريلةوك ل ابريريريا بريريريادي   يحريريريول

   أك دكوك دعوهت  عل  بينة  يجة  ثواك  يحو   أك دكريوك دعريوهت   فحريا  لدعودريه
الوريزا  ترينوه  العةري  عريا  ريريا ث   يف الريدعوة  غريهريا      ريا  دباعه(15)ل دبعا  هلا

  أهريري  أبواهبريريا مريريا ململةريريرة  فةريري السريرينة ا السريريرية النبويريرية مريريا مودريريا مبحوجريرياها     رفريري 
 دكريريوك الثاريريعنريد يديثريريه عريريا السرينة  احلريريديث  ديةيريرية   ريد دكريريوك مرادفريرية هلريا. يحريريول ابريريا 

 بعريريا تريريريده  بريري    بحولريريه أ  فعلريريه أ  ث ريريراسن.   ريريد يريريدة  فيةريريا بعريريا أةبريرياسن  بريري  النبريريوة
بالريدعوة ع  رية الجريابط الرينا يجريبط  السريرية النبويرية ع  رية  ما هنا  اد  .(16)النبوةل
   ةريريا أاريريا هريري      ياريريوبوك مريريا ة لريريه ا يوةريريادات  املسريريوجداتلريريدعاة حتريرير ةعليريريه ا

  مسريريريريرياسات احلديثريريريريرية شريريريريريعاسات العوملريريريريرية بريريريريريوالعاصريريريريري  للريريريريريدعوة مريريريريريا الولريريريريريوك أ  الريريريريرين باك 
   ا يد لوييات املعاصرة.

 األول دعاتهاالدعوة وجهود نشأة ريخ أتل سجل  السيرة النبوية : ثانياً 
 دملريريريريوس  السريريريريرية النبويريريريرية هريريريري  السريريريريج  الوريريريرياسر  املعوةريريريريد لنعريريريريلة الريريريريدعوة ا تريريريري مية      

بالسريريريريريابحو مريريريريريا   اداريريريريريا     ل  بريريريريريدءا  مبعلةةريريريريري  النريريريريري  ا       يةريريريريريود دعاهتريريريريريامرايلةريريريريريا
 لرينا اريد   ؛دعرياة معلةريو اا تري    ادمللحريوا هبري ستريالة املةايريا  ا دااس  النيا محلوا

أ  بعريريريا  بنسريريريبوةا ثب الريريريدعوة وك بعريريريا أيريريريداثةان ريريريع  النبويريريرية يري   السريريريرية  و ريريرياس ثريريريريا  مريريريا  
  مث    الدعوة يف العةد املكري   العةريد املريدين  أ  بدايرية الريدعوة   مريلرية الريدعوة أس ااا

السريريريرية  انةريريريرية   يةريريريود الاريريري ابة يف دبليريريري. الريريريدعوة  دعريريريرها...  غريريريري ذلريريريك ممريريريا يؤ ريريريد 

                                                           

 (.314دفسري ابا بادي    با بادي )  (15)
 (10/18 با ديةية)جمةوع الفوا د    (16)
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 يريريا ا  ل للوعريرير  علريري  دريرياسيخ الريريدعوة  أهريري  مرايلةريريا.علريري  أك السريريرية النبويريرية هريري  املر 
  يظري  أك درياسيخ السريرية  يحول أمحد غلوش يف محدمة  وابه السرية النبوية  الريدعوة ل

 دريريريرياسيخ الريريريريدعوة موريريريريداة ك  يريريريريث ياريريريريعو الفاريريريري  بينةريريريريا  فحريريريريد  ادريريريري  ييريريريرياة الرتريريريريول 
  د دومريه ة هلا ير ة داوةة للدعوة؛ ييث ع  معرييه   صريةوه   ييادريه يف بيوريه   

بالريدعوة    ريد اعو هريا املسريلةوك س رياوز يلةرين ك منةريا   ما النريا   يريزء ا مريا ير وريه 
   شريريك أك الريريدعوة املعاصريريرة   وكريريا أك  (17) يسريريوفيد ك مريريا دوييةاهتريريا  ثماءاهتريريا.ل

أ  دسوعريريريرير  مسريريريريوحبلةا د ك   الوعامريريريري  معريريريريه  الوا ريريريريا املعاصريريريريرفةريريريري  دعريريريريا  ريحةريريريريا يف 
بوريرياسيخ دعريريلهتا  ةملريريوات بناوةريريا  اموريريدادها يف العةريريد النبريريوا مبريلويريريه   الوثيريريا سدبريرياطا 

   املكية  املددية.
 للداعية في الجانب الروحي والمهني  زاد  السيرة النبوية  :ثالثاً 
 ل ثذا  ادريريري  تريريريريعادة العبريريريد يف الريريريداسيا معلحريريرية هبريريريدا النريريريري  يحريريريول ابريريريا الحريريريي        

 أيريو ااهتريا  تريعادهتا أك يعرير  مريا هديريه  تريريده فيجو علري   ري  مريا داريا دفسريه 
 شلده ما رر  به عا اناهلو به   يدة  بريه يف عريداد أدباعريه  شرييعوه  يزبريه   النريا  

 الريريريدعاة ثب دعريريرياب   يحبريريري  مريريرينة  ث  أك (18)يف هريريرينا بريريريو مسريريريوح   مسريريريوكثر  حمريريرير  .ل
يف دوصريريريريي  ستريريريريالوه  دعليةةريريريريا  يكودريريريريوا مريريريريا املسريريريريوكثريا يف ذلريريريريك؛ فةريريريري   سثريريريرية النريريريري  

 ا عريريا  مل يكريريريا لك مةريري    ريريا    أثريريرير   للنريريا   فريريزذا مل يريريرير النريريا  فريريية  هريريريدا النريري 
 فا ريريريد العريريري ء   وكريريريا أك يعمليريريريه  هريريرينا يف يادريريريو الوريريريز د الر يريريرياين ل سدحريريرياء بريريريالنف  

  . يحريريول حمةريريد ال ريريزايل مبينريريا  منةجريريه يف  وابريرية السريريرية  الوعامريري اسدبا ةريريا باملاريريدس  املنبريريا
                                                           

 .14(  أمحد غلوش  السرية النبوية  الدعوة يف العةد املك    (17
 (.1/69ناد املعاد  )ابا الحي      (18)
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ريري  ايلريريا   ريري  ا وريرياك   يز   معةريريا  ل  اريريدت مريريا  ساء ذلريريك أك دكريريوك السريريرية شريريي ا ينة 
 يلةو الكفاح   ي را باعونات احلا   الوفاء له   يجري  ثرير ة  اولرية مريا ا مثلرية الراوعرية 

ثدين أ وو يف السرية  ةا يكوريو ينريدا  عريا  اوريدن  أ  دريابا عريا ترييدن  أ  . هلنا  له
أمريريريا  .(19)لس ةريريريا حمايريريريدا  مبوريريريوت الاريريريلة مبريريريا يكوريريريو عنريريريهدلةيريريرين عريريريا أتريريريواذن   لسريريري  مؤ 

ما اي ات  املةرياسات الريا  ف  رف  ما يف السرية ما  نون فريدة إلاو  الزاد املةين
بناء أمة ما شريوات   ث امرية  ماستةا ةري البعر يف دعوة  ومه   لحد أ رت يةودن 

مريعريا   تريندا  يف  ري   النري    الداعية املوفا هو النا لع  تريرية فلويجاسة ما 
س ياديريا  مةنيريا  مبحريريداس  معةريريا ةملريوة  مريلرية   مبحريريداس  ريرس الداعيرية مريريا السريرية  دفاعلريه

   .ما يكوك اايه يف دوصي  الدعوة  ث ناع مدعويه هبا
 مشكالتهاوحل  الدعوة حدياتتمعين  على مواجهة السيرة النبوية  :رابعاً 
داسرةا يف بعا حتدياهتا   إلاصرية فيةريا يوعلريا بوبليري. دوعابه الدعوة عل  مداس         

 أيجريريا فيةريريا يوعلريريا بالعريريبةات الريريا دثريرياس يريريول الريريدعوة   الريريدعوة  موا ريريو املريريدعويا منةريريا
 املووبريريا للسريريرية النبويريرية لريريد أاريريا تريريج  يافريري  حةلريرية مريريا الو ريريديات الدعويريرية  . مبادوةريريا

املكيريريرية   بعريريريد الوةكريريريو  يف بدايريريرية الريريريدعوة فيةريريريا يعريريرير  باملريلريريرية الريريريا  ايةريريري  النريريري 
أك يوايريريريه هريريرينن العحبريريريات  للريريريدعوة فيةريريريا يعريريرير  باملريلريريرية املدديريريرية   لحريريريد اتريريريوملاع النريريري 

أك يو لريو   املعك ت  كةة النبوة الا جتلري  يف الرمحرية  الوسرياما   ةريا اتريوملاع 
   ياريريري  ثب  لريريريوهب  بوتريريرياو  دعويريريرية دناتريريريو ةلفيريريرياهت  علريريري   بريريرياوا املريريريدعويا امل ولفريريرية

العحديريريرية  ا يوةاعيريريرية  ان رافيريريرية... غريها.  مريريريا ثدسا نريريريا  ةريريريو    بيعريريرية الو ريريريديات 
يثبريريري  أك هنريريريا    الريريريدعوة عريريري  الوريريرياسيخ حتريريرير  املعريريريك ت مريريريا عاريريرير ثب عاريريرير ث  أك 

                                                           

 .6( حمةد ال زايل  فحه السرية   (19
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رتريريالة  مجريريةواا  بريريريا  يف الو ريريديات  العحبريريات الريريا دوايريريه الريريدعاة؛ ذلريريك أك ال  دعريرياهبا  
 أك عحليريات البعرير يف اتريوحباهلا موعرياهبة يف  ثريري مريا صريوسها   مريا هنريا  ادري     ايريد

ما أهري  مريا  ما أي  معانة  جايا الدعوة  معا لةا ع  الزماك  املكاكدساتة السرية 
يحريريول  وايةريرية حتريريديات العاريرير.ملعيريرية يف ث ريرياس ا تريريوعداد املسريريبا الريريو أك يوريريز د بريريه الد

يف محدمريريرية  وابريريريريه فحريريريه السريريريريرية ل ثدريريريريين  - هريريريو ساوريريريريد يف الريريريدعوة املعاصريريريريرة- حمةريريريد ال ريريريريزايل
أ وو  أمريا  عيريين  منرياظر  امترية مريا دريلة ر املسريلةو العريا ف    الفكريرا ؛ فري  عجريو ثذا 
 ااريريري    ريريرياوا السريريريرية بلتريريريلوس يريريريومو مريريريا  ريريريرس أ  مريريريا بعريريريد ثب يادريريريردا املؤتريريريو   

العا فريريريرية   تريريريري مة   لةريريريريا أ سدت  اريريريرية يعلوةريريريريا حتةريريريري  يف  ياهتريريريريا شريريريري نة مريريريريا صريريريريدت
 علريري  هريرينا الفةريري  لملبيعريرية  .(20)الفكريرير   يريري ل العةريري    ريري  أعريرياج هريرينا الوريريلةر املثريريريل

  املعاصرة. هتاالسرية يف فحه الدعوة لو أك دكوك مسري 
 السيرة النبوية مادة  للدعاة في دعم المفاهيم وتوصيلها  :خامساً 

مبادوةا  دربية النريا  عليةريا   املعرير   ما أه  مةا  الدعاة دبلي. الرتالة  دعر        
أك الرتبيريريرية حتوريريريا  ثب مريريريادة يسريريريوت الريريريدعاة مريريريا ة هلريريريا املفريريرياهي   الحريريريي  الريريريا يرغبريريريوك يف 
دوصريرييلةا  دربيريرية ا مريرية عليةريريا   لريريي  هنريريا  أعةريريا أثريريرا   أ ريريود ث ناعريريا    أ ثريرير ثمواعريريا  مريريا 

رد  يريديثة    يؤ ريد أيداس السرية  موا فةا   د س الدعاة أك يو ري ا ما السرية ما 
مريريريا يريريريدعوك ثليريريريه يف أيريريريا شريريري وك احليريريرياة   إلاصريريرية  يف جمريريريال احلريريريث  الرتغيريريريو   دريريريرس 
ا مثريريريال لوحريريريريو املبريريريادئ   ثعملريريرياء النةريريريوذ  العةلريريري  للوملبيريريريا  ا  وريريريداء علريريري  مسريريريوود 
 الفرد  اجملوةريا. فةريث    ثذا أساد الداعيرية أك يو ريدس عريا أتري  ث امرية اجملوةريا  دعاوةريه 

مريريا أصريري ابه عنريريد دلتريريي   دبريريو مريريا  ريريا  بريريه النريري  مريريا بعريريد اهلجريريرة فسريرييجد أيريريداس 
                                                           

 .7( السابا   (20
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اجملوةريريا ا تريري م  ا  ل.  ثذا أساد الداعيريرية أك يونريريا ل املفريرياهي  املوعلحريرية بريريالحوة  مفةريريو  
متدن باملفاهي  الوملبيحية الا دعريو علري   دريا الريدعوة  انةاد  فسيجد غز ات الن  

مريريريريريا الحجريريريريريايا ا يوةاعيريريريريرية  السياتريريريريريية   أدباعةريريريريريا يف املسريريريريرياس الاريريريريري يا...  غريريريريريري ذلريريريريريك
 ا ة  يريرية املوعلحريرية بريرياجملوةا داةليريريا   ةاسييريريا   لريريد الداعيريرية يف السريريرية مريريا يسريرية  عليريريه 

   ريا ا  ناع  محا له ا مواع يف دعوده.
هنن ه  أه  النحرياط الريا دثبري  موادرية الع  رية بريو الريدعوة  السريرية   دؤ ريد علري         

دريريريرير سة أك يةريريريريو  دعريريريرياة العاريريريرير  فريريريريظ هريريريرينا الريريريريرتابط يريريريري  دكريريريريوك دعريريريريوهت  علريريريري  هريريريريدا 
 باريرية.  بنرياء علريري  هرينا العةريا يف الع  ريرية دسريومليا أك دسوودريا اآلثريرياس الريا وكريريا أك 

يف املب ريث اآليت ثك شرياء  ريث لبيادريه يسريع  البدوجل  يف الدعوة  مناهجةريا   هرينا مريا 
 اهلل. 

 الثالث لمبحثا
 الحديثةالسيرة مؤلفات من خالل  المعاصرة مناهج الدعوة

أك  وابريات السريرية املعاصريرة  دوةوريا بونريوع -والسابح وما ة ل املب ث-دبو لنا      
 ةريا ادجريا عةيريا الع  رية بريو   يف الاياغة  الفكر   ا بداع يف  رت العر   الونا ل.

الريريدعوة ا تريري مية الناي ريرية    وكريريا أك فملريريو   ريريد ما يف عريريامل الوا ريريا ف السريريرية  الريريدعوة 
 . مريعريريريا      نادا   دملبيحريريا     بريريد ك اصريريمل اس  يريريداس السريريرية العملريريرة  فةةريريا   املعاصريريرة

رة  بريدأت  ما هنا الحرس الر ياين  املةين الجر سيو ما  ب  الريدعاة جتريان السريرية العملري
عليريه أيجريا  بريدأت الريدعوة املعاصريرة درتري   عةلية الولثر يف حميط الدعوة  الريدعاة؛  بنرياء  

مناهجةريريا   دجريريا دويةاهتريريا   دنوحريري   تريرياولةا   دفةريري   ا عةريريا   دحريريي  ير وةريريا   فملريريط 
   ملسوحبلةا.
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 يف هريريرينا املب ريريريث  حنريريريا ل أك دحريريريو علريريري  بعريريريا أهريريري  هريريرينن املنةجيريريريات الدعويريريرية  الريريريا 
 دوايةا  أ  دعةةا يف حميط الدعوة احلديثة. ثالسرية املعاصرة يف  تمؤلفاتا   

 : المنهج الدعوي السلميأوالً 
دعريريوة ا تريري   بملبيعوةريريا تريريلةية الوويريريه  الوتريرييلة  ال ايريرية منريرين ادمللريريا هبريريا الداعيريرية      
 .  ظلريريري  الريريريدعوة علريريري  مريريريداس الوريريرياسيخ دسريريريلك  ريحةريريريا ثب  لريريريوس املريريريدعوياا  ل

ه يف   تريرياول الداعيريرية  تريريلو هيف أ ريريوال  يريرياكيوجل  امريري    أمريرياك دامريريةية يف تريريلة  عحريريوهل 
وعدد لبعا املنوةريو  د يكوك منةا ا داء امل-  ثرية  تباس  . ثب اهلل دعابالدعوة 

أك ا تريريريريريري   ديريريريريريريا العنريريريريريريو  - ريريريريريرينبا   افريريريريريريرتاء  -يعريريريريريرياع يف هريريريريريرينا العاريريريريريرير -ثب الريريريريريريدعوة
 انريري ؛ ممريريا  دريريا دعريرياة العاريرير ا  ريريران حتريري    ا سهريرياس   أدريريه ادوعريرير بريريالحوة  السريرييو

 تريريلوس العنريريو مريريا املسريريلةو   املوبنريريو داةليريرية دوايريريه بةوريريو  يبةريريةن موايةريرية أمريريا 
  دويجرية  .  دعودريه للعبةات ما احلا ديا عل  ا تري    كاملثري  ةاسيية وثلةا  يبةة
دوعريريك  يف حمريرييط الريريدعاة ال يريريريوسيا   دويةاهتريريا منةجيريريه الريريدعوة السريريريلةية بريريدأت هلريرينا 

 للول يريريد علريري  أك دعريريوة ا تريري     جماهبريرية هريريادو انبةوريريو  مريريا أيريري   علريري  دعريريوهت 
     تاو  عردةا  مناهجةا. هدفةادكوك ث  تلةية يف 

 إلاصريريريرية الريريريريا هتريريريريو   –يف العاريريريرير احلادريريريرير السريريريريرية  مؤلفريريريريات  مريريريا هنريريريريا يريريريرياء د س       
مفةريريريو  السريريريلةية الدعويريريرية  يف دعريريري -ةليريريرية املعاصريريريرةبالو ليريريري   الوعليريريريا  ا تريريريحا ات الع

دنريريا ل أيريريداس السريريرية ةريري ل  يف الريريدعوة احلديثريرية؛  ذلريريك مريريااملفريرياهي  يوهلريريا  داريري يا 
النبويريريريرية الريريريريا حتريريريريدث  عريريريريا الريريريريدعوة يف مريلويةريريريريا املكيريريريرية  املدديريريريرية   ثبريريريريران يوادريريريريو الرأفريريريرية 

كوابريات باهلريد ء يف هرينن ال  ثري ما   لحد متيز الرمحة  الوساما يف ا تلوس  الوتيلة. 
منريريا  هتي ريرية  علريري العريرير    احلجريرية عنريريد البيريرياك   الحريريوة يف الريريربط  ا تريريحاط  ممريريا تريرياعد 
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  ة الحريرياسئر  فملريرير مريري مبريريااحلواس  النحريرياش؛ بريري  دفعيريري  العحريري   تريريلة  يريريدعو ثب الملةلدينريرية
 مريريريريا العةريريريري  الاريريريريا   السريريريريلو  الحريريريريوم.  يريريريريدفا ثب    يحريريريريوا ا وريريريرياكا س اح  نس لريريريري  

ثتريريريري    علريريريري   اريريريرية  لفو ريريريري   ريريريريولالدعليريريريريا  دعبريريريريريا  عريريريريا هريريريرينن املنةجيريريريرية أصريريريريدت ا مثلريريريرية
 رياك عكرمرية يف عداوريه لمتري      لدريه يوسريابا مريا لثذ يحريول   لعكرمة با أيب يةري ل

 الريريريدن  فةريريريا مريريريا أمريريرير اشريريريرت  فيريريريه  الريريريدن دريريريد ا تريريري   ث  اشريريريرت  فيريريريه عكرمريريرية.  مريريريا أك 
يف ةاريوموه لمتري     دريدا  املسلةو فو وا مكرية   أتريل  أهلةريا ث  أك عكرمرية بحري  معا

  ادريريري  املسريريريلةو بسريريرييفه    هريريريرس ثب الريريرييةا.   ادريريري  أ  يكريريريي  بنريريري  احلريريرياسس ن يوريريريه 
 امريريريريرأة عا لريريريرية    ادريريريري   ريريريريد أتريريريريلة   فريريريرينهب  ثب الريريريرييةا   أ نعوريريريريه بريريريريالريوع ثب بلريريريريدن

  لمريبريريريا  ريريرياو    دةريريري  عليريريريه عكرمريريرية  سيريريريو بريريريه النريريري  ما.  عنريريريد محابلريريرية النريريري  
 ذابريرية يليريريد   ريرياك هريرينا الرتييريريو  افيريريا   (21)املةريرياير  مريبريريا بالرا ريريو املةريرياير بالرا ريريو

 هريو مملل ريل الريرأ   العدا ة يف  لو عكرمة.  بعريد أك دملريا بالعريةاددو   ريال للنري 
  ليريريا ستريريول اهللت اتريريو فر يل  ريري  عريريدا ة عاديوكةريريا  أ  مو ريريو أ دريريع  فيريريه أسيريريد ييريرياء  

  لاللةريري  اغفريرير لعكرمريرية  ريري   ريرياو    بالريريدعاءيديريريه  فيريريه ثظةريرياس العريرير ل. فرفريريا الرتريريول
. فةريريا أك  ريريا (22)عريريدا ة عاداديةريريا  أ  مو ريريو أ دريريا فيريريه يريريريد أك ياريريد عريريا تريريبيلكل

ا عكرمريرية هريرينا الريريدعاء يريري  اتريريووب عليريريه ادفعريريال شريريديد ... ثذ مريريا  ريرياك يوو ريريا مثريري  هريرين
أدفحوةريريا ل أمريريا  اهلل يريريا ستريريول اهلل    أدع دفحريرية  نريري  ا تريريوحبال  هريرينا الرتييريريو. فحريريال 

                                                           

   3    ال  ص يا   مل رريان   5059( النيسابوسا  املسودس  عل  الا ي و  س   (21
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يف الاريريريد  يف الاريريريد عريريريا تريريريبي  اهلل ث  أدفحريريري  دريريريعفةا يف تريريريبي  اهلل      ادلريريري   وريريريا   
عكرمرية بوعريدن   يف معر رية الريمريو   عا تبي  اهلل ث  أبلي  دريعفه يف تريبي  اهلل.ل  برير  

علري  هدايرية النريا    يرياريا   ياد بنفسه  اتوعريةد فيةريا. أيري  لحريد  رياك ستريول اهلل
ة  يف الوبلي.  ةرية   وكريا بلوغةريا. ثذ مريد يريدن لريئ    مل ريات فحد  اك وث  يف الدعو 

وريد  اآل   ليحوده  ثب عامل النوس  اهلداية   لكنه مل يكريا يعرير  ا  وفرياء؛ لرينا دريران
 ي يريريظ هنريريا دل يريريد املؤلريريو علريري   ايريرية  (23)ليريريد العريريفحة  الرمحريرية يريري   لريريد أعداوريريه.

فحريد  ؛لمل يرياا يومريا  دمة   الن  مما أي    أثناء اتوحباله  شد املعاديا له الن 
   هريو يف  سفريا املنزلرية زيريد مريا الفجري بري  مب   الوجا ن بالافا ا تاءة بالعفو  اب 

  اريد أيجريا  بيرياك فةاذا عسان أك يكوك يف مريلة ا توجعا ت   محا  الحوا املةكا
يف أاريريا يعلريري  هريرينا املعريريادا الثريرياور مواليريريا   الكادريريو لثةريريرة هريرينن الريريدعوة الر يحريرية السريريلةية

 هلريرينن النريريوع مريريا الو ليريري   شريريك أك مثريري  هريرينا   محيةريريا   داصريريرا   معينريريا  لريريدعوة ا تريري  .
علري  مريا يريزع  أك  ريريا العنريو  العريدة  أةرين الثريلس يحملريا الملريريا   مثي هتريا ا يداس
 يلحري  يف    ةريا أدريه ير ريو  لريوس ال ادريبو مريا الريدعاة   الريدعوةا تري   يف هريو  ريريا 

أك دفريريا السريريي ة باحلسريرينة  ا تريرياءة با يسريرياك هريريو  ريريريا الوريريلثري  دفوتريرية  ا مريري   اليحريريو
دع  منةجيرية الريا دري  الوسلي .  مريا ا مثلرية الريا ا ةريرد يف الحلوس  دفعةا ثب ا واك

ساغريريريريريو ل ذ ريريريريريرة يف مريلريريريريرية ادريريريريريملةاد الريريريريريدعوة  الونكيريريريريري  بالريريريريريدعاة مريريريريريا الريريريريريدعوة السريريريريريلةية
 ا تري   يريريواهلل ستريول  رياكل يحريول  (لرمحرية يف ييرياة الرتريوليف  وابريه )ا السريرياين

 ألريد مريا سيلريو بالريدعاء رريص هريو هريا.. مكاوريده  شرير سه  بريرغ  أعداوريه؛   لريد يري 
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 لالل ةري  أعريز  :فيحريول - عةرير ي سريل  أك  بري  -ايملرياس بريا  عةرير يةري    أبرياأعداوريه
ت    بليو مل رياسية  أ  بعةر  الر يلو ث لي ك  ب ل يب هنيا ا   رياك  با اي  أيبةةريا  ف ك 

 عريا الاريد مريا الملويري  الورياسيخ ثك  يوريابا  رياو     ( 24)ثب اهلل عةرير بريا ايملرياس.ل
 با دوحا   شعوسا  لو الرتول  يف يوسس مل دينة   عا املسلةو  فونة اهلل  تبي 
 ثب موريايوك د ر  بلا  م   شعر  متاما   العك  عل  ثمنا الونكي   أ  الكيد يف سغبة أ 

باهلدايرية  الرمحرية  هلري  الريدعوة هرينن فجرياءت دليري   ثب موريايوك ييرياسد أ   بيريو 
 هري  هرينن   ادري    ريحوريه  ه  دفسيوه    ادري  دلريك هري  ترينوه دلك اد     النجاة 
  ري  يرياريا    رياك ثك ستريولنا الكريرم ..النريا  مريا الوعامري  يف  مريعيوريه ةلفيادريه
  ري  ثب ف ةلةريا ا تري  ؛ غريري علري  هريو مريا  ري  ثب دعودريه ثياريال علري  احلرير 
 بريالا ا  نرياع يف يةريدن  ارياسد يبرينل   رياك جموتري   أ  داريراين أ  يةريودا أ  معر 
  صري  يري  ا تري     ريو    أ  ثدسرياك سفريا ثذاا  شريديد مريزك يزدريا     رياك أيسريا  هري 
ل ع ل ريك   ﴿  ريال دعرياب را بريه  . ا تري  احلريزك هرينا عريا  يري  اريان عريز اهلل أك ثب ا مرير

ا  دري ف س ك  أ    ي ك ود وا م ريؤ م ن و   ه و  دري ف س ريك  ﴿أيجريا  .  يحريول (3)العريعراء ﴾ب اة  ف ري   د رين 
 .  (8)فا ر  ﴾ع ل ي ة    ي س ر اتَّ 

للجريريريري ط علريريريري  أيريريريريد ليحبريريريري   مل لعلريريريريه مريريريري سا   ل مريريريريا شريريريريدة هريريريرينا احلريريريريزك ث  أك الرتريريريريو 
لريريريه يف  منةجريريريا  ( 256)البحرة ﴾الريريريديا   ث ريريريران يف﴿ ا تريريري    ثمنريريريا يعريريري  اآليريريرية الكروريريرية

يياده  فو حا يف ييادريه الوريوانك الراوريا املعجريز  ثذ أدريه يريدعو ثب احلريا الرينا معريه بكري  
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 هكريرينا يعريريعر الحريرياسئ هلريرينا الوعليريريا  (25)ل.أبريريدا   ثليريريه مكرهريريا    ريريوة   لكنريريه   يريريدفا أيريريدا  
 يرصريه علري    بريد ء الداعيرية جتريان مدعويريه  حماسبيريه ما معاديريه  عل  مو و الن 
الريريريريدعوا املسريريريريوةر   دواصريريريريله  تريريريريعيه  فةريريريريو يسريريريريوعو حادريريريريو ثفناوةريريريريا اريريريرياة أس ايةريريريري   

ثك  .اهلل يريدا املوكرس   برغبوه الحلبيرية الارياد ة بريدعاء دري  مجريةوك ا يابرية يجريعه بريو
وري   لريوس    دوح مث  هنن املعاين ما ة ل حتليري  موا ريو الريدعوة يف السريرية النبويرية

بالرمحريريريرية  الملةلدينريريريرية الريريريريا ثك اتريريريريوحرت يف الحلريريريريوس  باهلريريريريد ء  ا مريريريريا   يكنفةريريريريا الحريريريرياسوو
  جتلريري  يف موا فريريه مريريا مدعويريريه  لينريرية  لةريريات س را ريرية  ألحريري  بظ هلريريا علريري  لسريرياك الداعيريرية

 انياشريرية ا وريرياك يف عا فريريةهريرينن املنةجيريرية الدعويريرية  دوريرياوج جتلريري  لحريريد .  دواصريري    دسريرياحما  
ادبرياعة   عةريا حمبريوة   دحريديره  لحريي   مبريادئ الا م ت  لوس املدعويا  يف صريدت 

أ  أك ايريو    ممريا يبملري  دعريود أك السرييو هريو الرينا أ ريامة  علري  الريدياهنا الديا؛ 
ثذ هريريري  وكريريريا أك يكريريريوك السريريرييو  ا تريريري  . عحيريريريدة الوةديريريريد هريريريو الريريرينا يريريرياء هبريريري  ثب 

ا  هريريرينا يف ادوعريريرياس املبريريريادئ  ذيوعةريريريا يف العريريرياملو هبريريرينن السريريريرعة املنهلريريرية   م ريريري  الحريريريوة تريريريببا  
الرينا  هريناأ الوج يات العزيزة  الفةري  الثا ريو  النا وكا أك مة  هنن الرتالة هبنن

ريري  عليةريريا بريريالحوة  الحةريرير  أ   ثك منةجيريرية عحلريريه فلريري  يفكريرير  مل يعحريري    أل ريري الريرينا هريرينا مح 
مؤ ريدة  جتيو عا هرينن ا تري لة الا دابعوةا الدعوة يف مسريهتا الواسرية الدعوة السلةية

يف  اعنةري ي  بريد  ةنةجيرية دملريرح دفسريةا يف عريامل الريدعوة املعاصرير  فاعلية د سها  ريدوا  
دؤ ريريريريد  يريريريريود  الريريريرياظريريرياهر املبعا دعريريريرير  لريريريري فيةريريريا يلريريريري   دبليريريري. الرتريريريريالة  هدايريريريرية العريريريرياملو.

يف العارير احلادرير  ادسرياع دملا ةريا  دفعيلةريا يف حمرييط الريدعاة  املنةجية الدعويرية السريلةية
   .املعاصريا
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 ترعة ادوعاسها بو  ملاعات شري  مريا املريدعويا عامليريا    الدعوة املعاصرة اايات -
  فبةحريريريريداس شريريريريعوس يريريريريدل علريريريري  الوريريريريزا  الريريريريدعاة باملنةجيريريريرية السريريريريلةية يف الوبليريريريري.  البيريريريرياك

  يواسادريريريه   ثسشريريرياداده   دوييةادريريريه  يف يريريريديث الداعيريريريةاملريريريدعو بريريريا ما  الملةلدينريريرية 
    العحول. حلوسال ريحةا ثب  الدعوة دعر مبحداس ما   تلو ياده

 ثثريرياسة الويريريداك   علريري  العا فريرية يف ةملريريابوة  اعوةريرياد  ثريريري مريريا الريريدعاة املعاصريريريا -
  يعريد دلريي  علري  تريعة الاريدس  س رية الحلريو  ايريرتا  اآلةرير العح  احلواس  حتريك 

حتحيريريا الملةلدينريرية الحلبيريرية عنريريد   ري  ذلريريك مريريا  ريرياس منةجيرية السريريل  الريريا دحريريو  علري  
احلريواس احلرير   الوفكريري املوريلين   املرايعرية  السريؤال   ا  ونرياع  بي ريةفر املدعو  مبا يو 

 . راس ا دباع  ا لوزا اهلادئ  ب  افاذ 
 عريد دلريي   ي العاوعات العرتة دد دعوة ا ت    اهتامه بالعنو  ا سهاس  ثرة -

 ؛املعاصريريرة يف الريريدعوة  بيريرياك مريريدد فاعليوةريريا نةجيريرية السريريلةيةاملثثبريريات  علريري   ةريريرا  
   حما لرية  ادوعاسنظةوسن  مت   ما لوك سميه فيةا هو تبوأك املعاديا ل ذلك

هريريريرينن ثشريريرياعة مريريريا يجريريرير بالملةلدينريريرية  ا مريريرياك الريريرينا يسوعريريريعرن املريريريدعو مريريريا ةريريري ل 
 الدعوة الربادية. 

بالواريدا الفكريرا لريبعا سمونهريا    املعاصريرة مؤتسريات الريدعوة اهوةريا   ثريري مريا  -
حما لريريريرية سدهريريريري  ثب الملريريريريريا الاريريريريواس املوبنريريريريو لل ملريريريرياس العنيريريريريو باتريريريري  ا تريريريري     

    ... غريها. دلليو الكوو    عحد املؤمترات  باحلجة  ال هاك
 المنهج الدعوي التربوي  ثانياً:
لحريريريد تريريرياد يف  تريريريط بعريريريا الريريريدعاة لريريريزما  ويريريري   أك د سهريريري  يف  تريريريط املريريريدعويا        

العاسدرية  ين ار يف ثلحاء ايملو   ثعملاء الدس     ثعداد الفوا د   يري  املعريا   
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د ك العريريعوس بو ةريري  مسريريؤ لية املوابعريرية  أ  ا هوةريريا  بوا ريريا املريريدعو  تريريلو ه  أ  الول ريريد 
 ما يد س د يري ثص ي  عل  املسوود اجملوةع  العا .

 لكريريريا مريريريا ةريريري ل بعريريريا  وابريريريات السريريريرية املعاصريريريرة   ةاصريريرية الريريريا هريريري  مريريريا النريريريوع       
منظومريرية الريريدعوة احلديثريرية   بريريو الو ليلريري   الفكريريرا  بريريدأت دوبلريريوس   دنجريريج   دسريريود يف 

حمريرييط الريريدعاة منةجيريرية )الريريدعوة الرتبويريرية(  الريريريا يحاريريد هبريريا يعريري  الريريدعوة عةليريرية دنةويريريرية 
مسوةرة  هتد  ثب ا مناء  الوملريوير العريام  عنريد الريداع   املريدعو     دوو ريو بادوةرياء 
  املوعظريرية العريريفوية العريريابرة  ثمنريريا دنوحريري  مريريا مو ريريو ثب مو ريريو    تريرييلة ثب أةريريرد  لريريي

فحريريط مريريا أيريري  ثمتريريا  عةليريرية الريريب ا  الريريوعظ  ثمنريريا لوعريريو علريري  الوملبيريريا العةلريري    حتحيريريا 
 الرتبية يف صوسها املونوعة عند املدعو.

   لحريد جتلري  هرينن املنةجيرية الدعويرية الرتبويرية علري  مسريوود الريدعاة  بري  املريدعويا       
د علريريريري  مسريريريريوود املريريريريدعويا  مريريريريردبط بو ححةريريريريا علريريريري  مسريريريريوو   أ ريريريريدت علريريريري  أك اايةريريريريا
هلريريرينا الفةريريريري   بريريريدأت بريريريرامج ثعريريريريداد  دلهيريريري  الريريريريدعاة   دويجريريرية  . الريريريدعاة مريريريا أدفسريريريرية  أ    

  بالحريريدس الريرينا  علةيريريا    فكريريريا   الفرديريرية  املؤتسريريية د عريرين برتبيريرية الريريدعاة  دعةةريري  س ياديريريا  
 يؤهلة   عداد  بناء شراوا املدعويا امل ولفة.

 لحد  اك ما أه  الد افا يف دبريين  ظةريوس  ادوعرياس هرينن املنةجيرية علري  مسريوود        
الريريدعوة املعاصريريرة هريري  هريرينن الو فريريات الو ليليريرية الرتبويريرية   الوعليحريريات املاريري وبة باملعريريرياين 
ي   بوع    ي رست بفة  بو  يات بعا    ا شاسات الدعوية  الا د ثرت بد ة   ص 

نريريد دنريريا ل أيريريداس املريلريرية املكيريرية  الريريا متثريري  بريريدء ع-  حتديريريدا   – وريريو السريريري املعاصريريرة 
 (26)يف غريريرياس يريريريراء اةو وريريريه ادمل  ريريرية الريريريدعوة. مريريريا ذلريريريك علريريري  تريريريبي  املثريريريال   اريريرية

                                                           

  ما بعدها. 50سايا  هتنيو ترية با هعا   عبد الس   هاس ك   (  (26
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الليايل الملويلة  ي  ياءن امللك بالبعاسة    وريا  يريات الحرير ك. يحريول   مولم    موعبدا  
يوعبريريريريد   ياريريريريح   لبريريريريه   ينحريريريري  س يريريريريه   يف غريريريرياس يريريريريراء  ريريريرياك حمةريريريريدل حمةريريريريد ال ريريريريزايل 

يري   صري  مريا الاريفاء ثب مردبرية    يحرتس ما احلا يةدن   يبوعريد عريا البا ري   تريعه
يريريريريرد سؤيريريريريا ث   عاليريريريرية ادعكسريريريري  هبريريريريا أشريريريريعة ال يريريريريوس علريريريري  صريريريريف وه اجمللريريريريوة  فلمسريريريري   

للداعيرية  بري  ثعريداد درير سية  عةليرية .  هنا الو ليري  يعريري ثب(27)لياءت  فلا الابا
 دبلي ةريا   يلحريري  يف ةريريا ر  ري   ريرياسئ مريريا الريدعاة أك صريريفاء الحلريريوس  ة الريريدعوةستريريال ءبريد

علري   معلحريا  تريعيد البريو    يحريول.  س    ا س اح  ريا لني  ايريري  الوعريبا هبريدا الريرمحا
فولريريريك هريريري  العريريريدة الكريريري د الريريريا ينب ريريري  أك يوسريريريلا هبريريريا الريريريدعاة ثب اهلل  ل  الحاريريرية ذاهتريريريا

هرينا  (.28)لبلعباء الدعوة ا ت مية يبيبه حمةدا دلك ه  العدة الا يةز اهلل هبا 
أمريريا يف ث ريرياس دربيريرية  ثعريريداد املريريدعو علريري  مسريريوود دربيريرية الداعيريرية  ثعريريدادن حلةريري  الرتريريالة  

يف املريلرية املكيرية   (29)بلصري ابه يف داس ا س ري  ابريا ا س ري    فوريليت  ارية ايوةاعريه
ن مريريا ة هلريريا  و ريرياس ا يف جمريريال  د س الريريداع  ا  ل لسريريرية املعاصريريرةلوكريريوك مريريادة غنيريرية يري ريري  
  يف داس ا س ري   فريا اهلل دعرياب ستريولهلدربية املدعويا  ا سدحاء هب . يحريول الاري يب 

ثب دكريريويا انةاعريرية ا  ب مريريا الاريري ابة  ييريريث  ريرياموا بريريلعظ  دعريريوة عرفوةريريا البعريريرية. 
ي ريدس   ف  اد  دحملة البدء يف ير ة الرتبية الرباديرية ا  ب هري  لحرياء املريدعو بريالن  

للةريريريدعو حتريريريول غريريريريو   اهوريريريداء مفريريريايو  في ريريرير  املريريريدعو مريريريا داوريريريرة الظريريري   ثب داوريريريرة 

                                                           

 .99حمةد ال زايل  فحه السرية    (  (27
 .80 حمةد تعيد البو    فحه السرية   (  (28
     داس 2004هري 1425    ط ا  ب 30(  سايا  دوس اليحو يف ترية ةري املرتلو  حمد ايجرا     (29

 املعرفة بري ت  لبناك.         
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النريريريوس   يكوسريريريو ا وريريرياك  يملريريريرح الكفريريرير   يحريريريود علريريري  حتةريريري  العريريريداود  املاريريرياوو يف 
 مل دكوريريريريريو  وابريريريريريات السريريريريريرية املعاصريريريريريرة . (30)لتريريريريريبي  دينريريريريريه انديريريريريريد  عحيددريريريريريه السريريريريرية ة

أ  ا شاسة   ية الرتبية يف الدعوة ا تري مية  ثمنريا  يريددا بعجريا   أ  الو لي   بالوعليا
  يعريرياج املؤلريريو أتاتريرييا   يو ريرين مودريريوع الرتبيريرية مريريا ةريري ل أيريريداس السريريرية حمريريوسا  (31)منةريريا

   ما ة له    ما يوعلا بالرتبية  مفرداهتا الو ااية.
وة    شريريريك أك ا ريريري ع دعريريرياة العاريريرير علريريري  مثريريري  هريريرينن الو لريريريي ت  الوعليحريريريات   دساتريريري

هلريرينن الكوابريريات الريريا دريريربط الريريدعوة بالرتبيريرية  الوكريريويا   جتعريري  مريريا أهريري   ظريرياوو الداعيريرية 
حافريريريرية عامريريريرية عنريريريريد أريريريرياهري الريريريريدعاة  د لريريريريز  الداعيريريريرية أعريريريرياك علريريريري   دريريريريا ثالووييريريريريه  الرتبيريريريرية  

ت الرتبويريريرية جتريريريان مريريريدعون بوايبريريات دربويريريرية جتريريريان دفسريريريه   دجريريريعه علريريري  ألريرية مريريريا املسريريري وليا
حافة الا أدجريجوةا  وريو السريري املعاصريرة   أ ريدت عليةريا  ما ة ل هنن الث جموةعه. 

ما ة ل املاملل ات  ا لفال الدعويرية الرتبويرية املعريرت ة بريو هرينن الكوريو املعاصريرة  
مريا الريدعوة  أهريدافةا   بريات حتحيحةريا مريا ألرية مريا دسريةو  أصريي    أصب   الرتبية يريزءا  

ت املنةجيرية الدعويرية الرتبويرية ثليه الدعوة ما ثاانات يف  ا عةريا املعاصرير.  مريا هنريا دعريل
 احلديثة  لوعلا عا دفسةا يف عدة مظاهر ما أ ةا 

ث امريرية املعاهريريد الدعويريرية   الريريد سات الودسيبيريرية   املسريريابحات الونافسريريية   الوحييةريريات  -
 الد سية بو الدعاة؛ للونعيط  الولهي   الوملوير املسوةر.

                                                           

 .97  1عل  الا يب  السرية النبوية عر    اوا  حتلي  أيداس    ( 30)
    فات دربوية   ك  مملبعة داس الوفاء.   نلك  واسما ذلك  املنةج الرتبوا للسرية النبوية  منري ال جبا( 31(
 ا ت مية  الكوي  .  غري ا. هري  مكوبة املناس  1408ما السرية النبوية  عبد احلةيد الب يل  ط أ ب         
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يف حمريريرييا الريريريدعاة  يعةلريريريوك  ادوعريريريار شريريريعار )الداعيريريرية القريريريدوة( الريريري ا أصريريريبا هريريريدفاو  -
  .ومتيزنبني املدعويا  يقا  عليه أداء الداعية  على حتقيقه وايلوزا  به  ومعياراو 

قريري  إىل مسريريوود املريريرذ   الريري ا مريرير  علريريى دريريدبر ادوقريريان املريريدعو مريريا مسريريوود املول -
 .  وحتقيق الو يرياملعلومة  ودطبيق املعرفة  وايتوفادة ما املوعظة

اهوةا  الدعاة بقجاو الرتبية وا ص ي يف اجملوةعات  والقيريا   ملوابعرية والرصريد   -
 وع   الظواهر العامة. 

 املنهج الدعوي االستيعايب اثلثاً:
لقريريريريرينوف    عاصريريريريريرة ابريريريريريرا  وحتليريريريريريل دعريريريريريوة النريريريريري  وريريريريريا ت السريريريريريرية املإك اهوةريريريريريا        

واخريو ف أعةرياره     ما اليةود والنقارد والريوثنيني املدعويا على اخو ف عقالده 
مريريا العريرييو  والعريريباس والقريريبياك  واخريريو ف مسريريووو   اييوةاعيريرية مريريا ال ريري  والفقريريري 

أوينريريريريريريال  العريريريريريريب واحلبعريريريريريري   والسريريريريرييد والريريريريريرلي  واملسريريريريريريود واملريريريريريرؤو   و ريريريريريري ل  اخريريريريريو ف
والفارتريريري  والرومريريري . يعريريريل الريريريدعوة عامليريريرية الرتريريريالة والوويريريريه  وفريريرير  علريريريى دعريريرياة العقريريرير 

ة  وأصرينافاملريدعويا  لوفاعل ا جيايب املوادد؛ يتويعاس شريرالا  منةاية ارورية دلز 
حتلريريي ت    عنريريد دراتريرية الداعيريرية ويريريزداد هريري ا املعريرين واريريوحاو  املوعريريددة يف العقريرير احلااريرير.

علريريى مليريريو القلريريوس املنَكريريرة  ويريري س  السريريري املعاصريريرة الريريا دبريريني قريريدرة النريري    وريريل
. يقريريريون (32)مثريريريل مريريريا حريريريدس يريريريو  حنريريريني  عنريريريد دو يريريريا ال نريريريال   النفريريريو  النريريريافرة ال ااريريريبة

مقطفى السباع  عند دعليقه على مليو الن  لقلوس السادة مريا قريريب بعطرياء    
                          ا تريريري   ديريريريا هدايريريرية وإصريريري ي  فريريري   لرغ  عريريريداو   القد ريريرية لريريريدعوة ا تريريري    بريريري خريريريا 

                                                                          يكوف  بفر  تلطاده  لقةر وال لبة   ةا دفعريل  ثريري مريا الرينظ  الريا دعوةريد يف قيامةريا 
                                                           

 وما بعدها. 274( رايا    يل ترية با هعا   عبد الس   هاروك     (32
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 بحاوةريريا علريري  الحريريوة د ك اتريريوجابة النفريريو   الحلريريوس  بريري    بريريد مريريا دفريريوا الحلريريوس لريريه  
 اتوبعريرياسها هبدايوريريه   دععريريحةا ملبادوريريه  مثلريريه   مريريا دا  العملريرياء عنريريد بعريريا النريريا  مفيريريدا  
يف اتواريري ح  لريريوهب   غسريري  عريريدا اهت   فاحلكةريرية  ريري  احلكةريرية أك دعملريري  يريري  دردريري    

فريريزذا صريريل   دفريريو  أشريريرافة  هبريرينن ا عمليريريات  دفو ريري     ةريريا فعريري  ستريريول اهلل
بعريريد أك فزدريريه  لريريوهب  بعريريد ذلريريك لنريريوس الريريدعوة   محريري  أعباوةريريا   هريرينا هريريو الريرينا ياريري   

 لريريوس هريريؤ ء الزعةريرياء  نالريري  مريريا دفوتريرية   ريري  مويريريدة  يحريريد علريري   دريريللو ستريريول اهلل
الوعرير  ثك دلليو الحلوس هو شريعاس ا تريويعاس الريدعوا  يليريه  .(33)لا ت    دعوده

   ثدريزال  ري  فريرد فريية   دحدير السادة  عليرية الحريو امل ولفة للةدعويا   النفسياتعل  
ثب  عنريريريد دعليحريريريه علريريري  مراتريريري ت النريريري  منريريريري ال جريريريباك مريريريا يناتريريريبه مريريريا منريريريزل. يحريريريول

 ريريرياك يجريريرس علريري  ا  دريريرياس النفسريريية الريريريا   د يريريريظ أك الرتريريولل (34)امللريريو   الرؤتريرياء
دملة ا هؤ ء احلا ةو عل  ملكةري    أدريه تريي فظ  رعاها احلا ةوك  فكاد  ستله

هل  ثذا دةلوا يف ا ت    يري  أ ل ريك الرينيا عرياد ا ا تري    يرياسبون  مل يكريا ال رييظ 
أ  احلحد لي ري هنن السياتة  ب   اك ث رامة  هو ا تا  بعريد دةريوهل  يف ا تري    

 ثنالريريرية احلريريريزك بريريرياع ا د.   ريريرينلك در يريريريو  لريريريوس (35)لأ  يريريري  بعريريريد ادحملريريرياعة  عريريريا يربريريريه
 العريك منةريريا  سفريريا الريرير ح املعنويريرية عنريريد أرييعة . يحريريول منريريري ال جريريباك أيجريريا عنريريد دعليحريريه 

 مريريا ةالريريد بريريا الوليريريد  عةريرير  بريريا العريريا  بعريريد ثتريري مةةا  لكريري َّ  علريري  معاملريرية النريري 
   ثتريري   ةالريريد بريريو يريريدا ستريريول  امل يريريظ أك عريرير  عةريرير  سدريري  اهلل عنريريه ا تريري  ل

                                                           

 .149ماملف  السباع   السرية النبوية دس    ع     ( (33
 ( حمةد المليو النجاس  الحول املبو يف ترية تيد املرتلو     (34
 .57  3( منري ال جباك  املنةج احلر      (35
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  لكريا دريرد يف بعريا انزويريات ثشرياسات ملعرين دريري   يف مل رولريو يف املجريةوك اهلل
لحيريريان   عةريرير   يريريرد هتلريري   يريريه  بيعريرية الريريدعاة. ف الريريد  يريريرد ابوسريريا  ستريريول اهلل لريريه منريرين 

ثذا يزبريه أمريرل.  مل يعريدل بريه أيريدا    منرين س ن.  ةالريد يحريول  لثك ستريول اهلل الن 
 هريرينن ا شريرياسات ثذا يزبريريه أمريرير.ل   يعريريدل بريريه أيريريدا  مل   عةريرير  يحريريول ل ثك ستريريول اهلل

   أدريه    فكري  صري ايب يعريعر أدريه أيريو ثب ستريول اهلل  دريدل علري  عظةرية النري 
الريا يؤ ريريد  وريرياس السريريري   غريريري ذلريك مريريا ا مثلريرية( 36).لمو ريا ثحوريريه  يريريدن مريا د ك النريريا 

مريريا  مريريا مريرينة    املريريدعوياأيريريا أصريرينا  بوعليحريرياهت  دريرير سة اهوةريريا  الداعيريرية باتريريويعاس 
  بريريريريري   بريريريريرياوا النفريريريريريو   فةريريريريري   اتريريريريريو دا  ل ريريريريرية الحلريريريريريوس أك ثبمل يريريريريريؤما   دعريريريريريري  مريريريريريا 

فةريا ياريريلا لحريو   ريريد  ؛هريريو  ريريا هريرينن املنةجيرية  خما برية العحريولالعبريرياسات اتريو دا  ل رية 
 هلداية ا م   الععوس.  يكوك فونة آلةريات  دعوة الفرد  د دكوك مفوايا  

املسريا اة بريو املريدعويا يف   اعريدة  ما هنريا دعريلت املنةجيرية ا تريويعابية يف الريدعوة علري 
املاريريريري وس  دحريريريريدير الوتريريريرييلة املناتريريريريبة   براعريريريرية ا تريريريريوة ل دريريريرير سة  مريريريريا الريريريريب ا  البيريريريرياك

 لحد جتل  يف الريدعوة املعاصريرة  .ر  العديد عل  هدايوة   دوصي  الدعوة ثلية باحل
 عدة مظاهر ددل عل  دبين هنن املنةجية بو  ملاع  بري ما الدعاة املعاصريا منةا 

ا هوةريريريريريا  بزعريريريريريداد الكريريريريريوادس الدعويريريريريرية املؤهلريريريريرية بثحافريريريريرية  ل ريريريريريات   دحاليريريريريريد شريريريريريراوا   -
 املدعويا امل ولفة عل  مسوود العامل. 

مريريريا أيريريري    اتريريريو دا   ثريريريري مريريريا الريريريدعاة مريريريا يعريريرير  بعريريريبكات الوواصريريري  الكريريريرت ين -
 لو حيا  ايو الب ا العامل .  الوصول ثب أ    دس ما املدعويا

                                                           

 .91   3(  السابا دفسه    (36
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يريوسيا يف الو ااريات امل ولفرية علري  متثيري  ا تري   دعجيا الدعاة لكثريري مريا ال  -
  الوعريو به يف حميط احلياة العةلية.

يف العريريريامل  با دريريريافة ثب نيريريريادة عريريريدد  أصريريريبا ا تريريري   مريريريا أ ثريريرير ا ديريريرياك ادوعريريرياسا   -
 الراغبو يف دساتة ا ت    الوعر  عل  أدباعه. 

 املسريةوعات بكري   ثرة  دنوع  تاو  الريدعوة املعاصريرة مريا اململبوعريات  املرويريات  -
 أدواعةا  هنا با دافة ثب ادساع املرا ز امليدادية يول العامل للوعريو با ت  .

 الشاملالمنهج الدعوي : رابعاً 
يف الدعوة  هو مشولية املفاهي   الحي  ا صري يية الريا  املحاود باملنةج العام         

دعريريريريرية   ريريريريري  يوادريريريريريو احليريريريريرياة    ريريريريرينلك الوتريريريريرياو   الملريريريريريرت الريريريريريا   دحريريريريريو عنريريريريريد الحريريريريريدم 
الوحليدا  ثمنا دوسا ما ادساع الزماك  املكاك  ادوعاس ا دساك. فالداعيرية املعاصرير لريد 

  أك الريريدعوة ا تريري مية   مريريا ا يريريداس الريريا دريريدل علريري عنريريد  راءدريريه للسريريرية النبويريرية  ثريريريا  
   لكا ما غياس الوملبيا الكامري  هلرينا املعرين يف  ا ريا احليرياة شاملةوكا ث  أك دكوك 

املعاصريريريريرة   لو يريريريريا احملريريريريا  ت املوعةريريريريريدة لو جريريريريي  د س ا تريريريري   يف الوا ريريريريا امللةريريريريريو   
ة أ يريري  يوناتريريو مريريا ا  عريريابر   أمريريرا  -لعحريريود  ويلريرية–أصريريب    جريريية العريريةولية يف الريريدعوة 

 يف ا ت  . مكادوه  نا املبدأه
لييري  ف  ما هنا ياء د س الكوابريات املعاصريرة للسريرية يف حمرييط الريدعوة احلديثرية        
العةول   يعلوه يجر نا ية يف الدعوة   أعاد  عل  ادوعاسن   دل ري  يف  ثريري مفةو  

دعرير  ما ا يياك عل   رت دنفيرينن؛ ممريا يعري  العريةولية يف الريدعوة املعاصريرة منةجيرية 
. يحريول فو ري   ريولا  مؤلريو  ورياس ملةوتا   هبا الدعوة   واستةا  ثري ما الدعاة  ا عا  

ا واريرت  مريا ايملريل أك دظريا أك دربيرية الرتريوللمف ريرة ا دسريادية(  )النوس ايالد
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علريري  دز يريرية النفريريو   ثذ أدريريه أدريري  بنظريريا  شريريام  للرتبيريرية  را ريريو العحريري   الريرير ح  الحلريريو  
. هرينا مريا داييرية املفةريو  العريا  لريد س الداعيرية (37)لالعري ء دفسريه  احلحاوا الحر ديرية دفعري 

العريريام  مريريا مدعويريريه. أمريريا مريريا داييريرية الوملبيريريا للعريريةول يف  ا ريريا الريريدعوة  فحريريد عريرير  لريريه 
ثاريريريا ل تريريريعيد يريريريود بوعليريريريا دريريريافا عنريريريد يديثريريريه عريريريا أبريريريرن م مريريريا املريلريريرية املدديريريرية. يحريريريول 

     دتريريريووسيا      ادوديريريريا   ا واريريرياديا       ايوةاعيريريريا     دربويريريريا  مريلريريرية ير ريريرية مسريريريوةرة  دعويريريريا  
  فريريريريو ي  فيةريريريريا العةريريريري  الريريريريدعوا  الرتبريريريريوا مريريريريا العةريريريري  السياتريريريري     عسريريريريكريا   تياتريريريرييا  
 لحريريريد حتريريريدس أيجريريريا حمةريريريد أبريريو فريريرياس  عريريريا بنريريرياء املسريريريجد يف املدينريريرية   (38)ل...االعسريريكر 

   دريريريرير سة العريريريريودة بريريريريه ثب هريريريرينا الريريريريد س يف الوا ريريريريا  د سن يف حتحيريريريريا معريريريرين العريريريريةول  ا عريريريريا  
بالنسريريريريريبة للةسريريريريريلةو   افكريريريريريري ا ريريريريرياك املسريريريريريجد منريريريريري  ثعريريريريري    ثشريريريريريعاعل اصريريريريرير. يحريريريريريول املع

   يوكريريريريافلوك  لوةعريريريريوك فيريريريريه للب ريريريريث يف  جريريريرياياه  العامريريريرية  يوعريريريرياسفوك فيريريريريه  يوكريريريريادفوك
عريريريا  جريريرياياه    يحريريريد  هلريريري  احللريريريول هلريريريا     يو ريريريابوك   مريريريدثة  الرتريريريول   يوريريريزا س ك

للحجريرياء  يحجريري   ملسريريجد محريريرا   يجريريعة  يف  ةريرير ا ةبريرياس عريريا أيريريوال ال ريريز ات    ريرياك ا
 للعريريريوسد يسوعريريريري الرتريريريول فيريريريه بريريريو املو اصريريريةو    ريريرياك املسريريريجد محريريريرا    الرتريريريول
 املسلةو فيه  فةو مبثابة جملري  ا مرية  دعرير  فيريه  جرياياها ا يوةاعيرية  السياتريية

 ا  واادية   يفكر املسريلةوك  أهري  احلري   العحريد ةاصرية بزلرياد احللريول املناتريبة لولريك 
عريريريريا الحةريريريريا  ا سهريريريرياس  الحجريريريايا  يف يريريريريو مريريريريا احلريريريريرية يف الوفكريريريريري  ثبريريريداء الريريريريرأا  بعيريريريريدا  

مفةريو  العريةول يف الريدعوة احلديثرية   يو حريا ةملريوة ةملريوة  يري ن هكنا  (39).لالفكرا

                                                           

 .   391 (  حمةد فوا  ولا  النوس ايالد حمةد (37
 .365   1تعيد يود  ا تا  يف السنة  فحةةا    ( (38
 .263 262( حمةد أبو فاس   السرية النبوية دساتة حتليلية    (39
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 هبرينن  ا الفة  العةيا  الريربط العةلري  بريو أيريداس السريرية   ا ريا الريدعوة.ما ة ل هن
  بريريدأت الريريدعوة ا تريري مية فريرير  مريريا دملريريات بيحريريا   دمل انةريريود يف بيريرياك العريريةول مفةومريريا  

املودوعات احملريددة يف العحاوريد  العبريادات ثب ا ةري ت  املعريام ت   مريا املسريايد يف 
أداوةا الوحليدا  ثب تاية احلياة العةلية الريبة   ما الوزا   تاو  الب ا العويحرية ثب 

يف أ ثريريرير مريريريا مو ريريريا ثب ا داء الوفريريرينا يف  الوتريريرياو  الدعويريريرية احلديثريريرية.  ادوحلريريري  الريريريدعوة 
املؤتسريريريريري  انريريريريرياما  الحريريريريرياو  علريريريريري  اللجريريريريرياك املو ااريريريريرية  الريريريريريا هتريريريريريو  بالريريريريريريال  النسريريريريرياء 

   شريريريريريك أك  ة  ا يوةاعيريريريريرية  العاوليريريريريرية للعامريريريريرية. ا  فريريريريريال   دملريريريريريرح املسريريريريرياعدات املاديريريريريري
ادوعريرياس هريرينن املفريرياهي  مريريا هريرينن الوملبيحريريات العةليريرية يف العاريرير احلادريرير  أفريرياد الريريدعوة يف 

 ء. منةا عدة أشيا
  لريريريد املريريريريدعو فيةريريريريا يلريريريول اليريريريريو   الليلريريرية   يبريريريريين علريريريري  يعريريري  الريريريريدعوة  ا عيريريرية فعالريريريرية -

 .منعودا   أتسةا مسوحب   
أصب   الدعوة ير ة دنافسية ابوكاسية منوجة  يععر الريداع  مريا ة هلريا با ثرياسة  -

  الوجديد  در سة الوفاع .
للوعر  عل  شريراوا مريا املريدعويا سمبريا  خمولفة   رت دعويةايوةاعية فوا جما ت  -

   يوسن الوصول ثلية  عا  ريا  تاو  الدعوة الوحليدية.
ثدريريعا  شريريريبةات املوملريريا لو علريري  الريريريدعوة  تريرياعدت هريرينن املنةجيريريرية يف ثبملريريال  أ  -

  اهتامةا بالريعية  الو لو.
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 المنهج الدعوي التخطيطي خامساً:
يحاريريريريد بريريريريالو مليط يف الريريريريدعوة  أك دكريريريريوك ير ريريريرية الريريريريدعوة  فريريريريا هريريريريد  معلريريريريو          

مدس تة   دحيي  داو  يعريو علري  الواري يا  الو سريو  الريدفا ثب الوملريوير.   ثيراءات
 ريوي    أصريبا أمرهريا سديبريا مللوفريا    وريا  عريا ترياية الريدعوة   لحد ظ  هنا املفةريو  بعيريدا  

دسبو يف دريلةر ا داء الريدعوا  ؛ ممادعاة فا املوس ثات  ا عرا  الساودة يف حميط ال
  عريريا س ريريو الوحريريد  احلجريرياسا املعاصريرير   يعريري  الريريدعاة يف بعريريا الحملاعريريات يف صريريوسة 

شي ا  فعي ا    لعري  مريا أهري  ا تريباس بدأ يو ري  ا مر أعوحد أك . دليا مبسوود الرتالة
املؤلفريريات السريريرية   ةاصريرية  بدساتريريةثلريريزا   ثريريري مريريا املعاهريريد الدعويريرية الريريدعاة يف ذلريريك هريريو 

 معوري ا   مفةريو  الو ملرييط للريدعوة مللوفريا   منةجريا   فلصبااملردبملة بالو لي ت املعاصرة  
و ديريريريد هريريريريد  مةةريريريريوة   حتحيحريريريريه  فريريريريا  تريريريرياو  بنريريريد  ثريريريريري مريريريريا الريريريريدعاة  الريريريرينيا بريريريريدأ ا ع

 أتريريريريرياليو مدس تريريريريرية  ممريريريريريا دفعةريريريريري  ثب دعريريريريريو  مسريريريريريوحبلة  علريريريريري  سؤيريريريريرية  ادريريريريري ة املعريريريريريامل 
 مريريا أهريري  الكوابريريات املعاصريريرة الريريا اهوةريري  بريريزبران أ يريرية ا داسة  الو ملريرييط يف   ايملريري .

السرية النبويرية  ورياس )أبعرياد ثداسيرية  ا واريادية  ايوةاعيرية  دحنيرية يف السريرية النبويرية( فحريد 
  د  ادري  ييرياة "يحول   اهو  مؤلفه بزبران يادو ا داسة  الو مليط يف يياة الن 

ه امل ولفريرية دسريريري  فريريا ةملريريط مدس تريرية  مبنيريرية علريري  معرفريرية  مرايريري  تريريريد ستريريول اهلل 
ا موس يادرة  مسريوحبلة.  مريا تريرية الريدعوة الوا ا   دو ا املسوحب   املسا ة يف دسيري 

يف داس ا س ريريري    أمريريريرن أصريريري ابه بريريرياهلجرة ثب احلبعريريرية   عردريريريه دفسريريريه   اةوفريريرياء الرتريريريول
 (40).ل فريا ةملريط مدس ترية  حمريددةعل  الحباو    هجرده ثب املدينة    افة حتر اده ث  

 لحد  اك تعيد يود أ ثر  دويا يف بياك أ يرية الو ملرييط يف عةليرية الريدعوة   أ ثرير 
                                                           

 .39( عبد العزيز العةرا  ابعاد ثداسية  ا واادية  ايوةاعية  دحنية يف السرية النبوية    (40
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ثك مريريريا دلمريريري  ل  دوييريريريه الريريريدعاة ل ةريريرين بريريريه. يحريريريول عنريريريد يديثريريريه عريريريا اهلجريريريرة يفمباشريريريرة 
يادثريريرية اهلجريريريرة   سأد د ريريرية الو ملريريرييط فيةريريريا   د ريريرية ا ةريريرين با تريريريباس مريريريا ابوريريريداوةا ثب 
ادوةاوةريريا   مريريا محريريدماهتا ثب مريريا يريريرد بعريريدها  يريريدس  أك الو ملريرييط املسريريدد بريريالوي  يف 

   أك الو ملرييط يريزء مريا السرينة النبويرية   هريو يريزء مريا  اك  اوةريا   يياة ستول اهلل 
 ولريريو بريريه املسريريل    أك الريرينيا ويلريريوك ثب العفويريرية  جريرية أك  الوكليريريو ا هلريري  يف  ريري  مريريا

الو مليط  ثيكا  ا موس ليسا ما السنة  أمثال هؤ ء خممل وك   لنريوك علري  أدفسرية  
ي  حتحا هنن انةود الفكرية  ا عا  أ ثرير ادسرياعا  بريو الريدعاة .   (41).ل عل  املسلةو

 يف العار احلادر  لو مراعاة اآليت  
الو مليط املعاصرة الا هتو  بو ديد ال اية   ست  ا هدا    دحريرير  دساتة  واعد -

 الوتاو    دحيي  ا داء.
 البريريريدء بريريريالو مليط علريريري  مسريريريوود أفريريريراد الريريريدعاة    ا دوحريريريال ثب مسريريريوود انةاعيريريرية -

 املؤتسية.  
سفريريريريا الععريريريريواوية  العفويريريريرية يف ا داء الريريريريدعوا   ثك أصريريريرياب  يف مريريريريرات  فو ملريريريرييط  -

   ةري ما ععواوية بنواوج  برية غري معلومة.بنواوج حمد دة معلومة
الوفكريريري املسريريوحبل  يف ثدريريافة مريريادة الو ملريرييط  ا داسة الدعويريرية ثب محريريرسات ثعريريداد  -

  الدعاة عل  مسوود الكليات  املعاهد املعنية.
هريرينن هريري  بعريريا املنةجيريريات الدعويريرية الريريا تريريا    وابريريات السريريرية املعاصريريرة يف ثبرانهريريا  

أنعري  أين  ريد أيارييوةا يف هرينن الاريف ات  أمنريا  عل  دملبيحةا.    دعةةا  املساعدة 
ه  حما لة أسدت ما ة هلا سبط الدعوة بالسرية النبوية  الول يد علري  أ يوةريا يف ستري  

                                                           

 .357  1( تعيد يود  ا تا  يف السنة  فحةةا    (41
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املنةجيريات الدعويرية دريليت ثب  هرينن  باحلريديث عريامعامل الدعوة احلديثة  دملوير أداوةريا. 
 النواوج  الووصيات. ةامتة الدساتة بن ر أه 

 :أهم النتائج
 بريريريرية مريريريا الكوابريريريات يريريريول السريريريرية النبويريريرية  دنوعريريري    متيريريريز العاريريرير احلادريريرير حةلريريرية  أوالً 

م حمةا ما دايية  املودوع  الفكر    ريحة العرير . ممريا يعري  مودريوع السريرية النبويرية 
 يف حميط املسلةو  غري املسلةو.   أثرا   ما أ ثر املودوعات ادوعاسا  

 ثريريري مريريا املنريرياهج الدعويريرية  دفعيلةريريا   أتريريةة   وابريريات السريريرية املعاصريريرة يف ثدجريريا  :ثانيةةاً 
    إلاصة يف حميط الدعاة  املدعويا.عل  مسوود الدعوة

 أعاد   وابات السرية املعاصرة يف يع  مفةريو  ا عريداد  الرتبيرية  الولهيري  مردبملريا   :ثالثاً 
 . دملبيحا   بالدعوة  الدعاة دظريا  

لثر  وابريريريريريات السريريريريريرية بفكريريريريرير  واهبريريريريريا  إللفيريريريريرياهت  الدعويريريريريرية   يحريريريريري  عريريريريريا دلثرهريريريريريا دريريريريري رابعةةةةةاً:
 با يداس  الظر   الا ور هبا  ادو السرية  حمللةا.

منةجيريريات  ادريري ة  موثحريرية مريريا ةريري ل أيريريداس  يريريا  الريريدعوة احلديثريرية علريري   ثك: خامسةةاً 
  أ  ادو  املنعود بو العلو  العرعية  فر عةا. السرية ينح  الدعوة ثب مسوود

سغريريري   ثريريريرة الكوابريريريات املعاصريريريرة يف السريريريرية  ث  أدريريريه  نال هنريريريا  يايريريرية أ ثريريرير  سادسةةةاً:
لكوابريريات دعويريرية يف السريريرية  يسريريريملرها العريرياملوك يف يحريري  الريريريدعوة  الحريبريريوك مريريا  ا عةريريريا 

  معا لةا  املعنيوك  ادرها  مسوحبلةا.
 :أهم التوصيات

الووتريريريريريريا يف الكوابريريريريريات املودريريريريريريوعية للسريريريريريريرية   سبملةريريريريريا بايويايريريريريريريات الوا ريريريريريريا دريريريريرير سة  .1
      إلاصة يف يادو الدعوة  حتدياهتا  تب  دملويرها  النةو  بدعاهتا.املعاصر
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الوو دو ريدس عريا ش ارييوه  ييادريه اياصرية    بد ما الفا  بو ترية الن  .2
   ا.غز اده  فنلك أدسو يف بياك الدعوة  ةدمة أهدافة  بو مريلة

بعريك  عريريا   مريا داييريرية  ة تريرياو  الوريلليو  الكوابريرية املعاصريرة للسريريري  درير سة دملريوير   .3
هلريا أثرهريا يف الوعريريو  دعويرية ماريل ةمحريا الوبويو  الرتديو  الونسرييا  فرينلك ممريا 

   .  بالن 
ةاصرية فيةريا يوعلريا     يوادو ا عجان العةل  الوملبيحري  يف تريريده الرت يز عل  .4

  بناء اجملوةعات. لا   السياتةحوادو اي  
دعريريجيا العناريرير النسريرياو  مريريا البايثريريات  الداستريريات للكوابريرية الو ليليريرية  املودريريوعية  .5

فريريرينلك ممريريريا رريريريد  يريريريول تريريريرية النريريري   فللةريريريرأة سؤيوةريريريا  حتليلةريريريا ايريريريا  ل يريريريداس  
عريريا  جريريايا  لريريدعوة احلديثريرية  الريريا دجريريملر يف أييريرياك  ثريريرية  ك دحريريو مو ريريو املريريدافاا

   املرأة.
 الوحييةات الداوةرية املسريوةرة ملنةجيريات الريدعوة   ترياولةا  علري  در سة املرايعات  .6

معيريرياس السريريرية النبويريرية  فةريري  الوجربريرية الدعويريرية الوييريريدة الريريا دوةوريريا باملر دريرية  الوا عيريرية 
 الداوةة  د ك اسدباط بزماك    مكاك.

ا هريريو الريريدعاة ثب اهلل مملريريالبوك بحريريراءة السريريرية النبويريرية املعاصريريرة  ا  ريري ع علريري   ريري  مريري .7
حملريريريريا  ت يل  لوملريريريريوير أداوةريريريري   للواريريريريدا    ذلريريريريك فيةريريريريا أ ثريريريرير مريريريريا غريريريريريه يديريريريريد 

 .  عند بداية ظةوسها الناو  أ  حتريفةا
  اللحريرياءات انةاهرييريرية العامريرية يريريول أيريريداس تريريرية النريري دريرير سة عحريريد الريريد سات  .8

  دفا أاهري املدعويا ل لوفا  يوهلا   ثيياء معاديةا   الدعوة ثليةا.
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 المصادر:المراجع و 
 الحر ك الكرم 
 د العزيريريز ثبريريراهي  أبعريرياد ثداسيريرية  ا واريريادية  ايوةاعيريرية  دحنيريرية يف السريريرية النبويريرية  عبريري

    مكوبة امللك فةد الو نية. 2005ه 1426  العةرا  ط أ ب
 1تريريريعيد يريريريود       الحسريريري  ا  ل السريريريرية النبويريرية  ا تريريا  يف السريريرينة  فحةةريريا 

    داس الس  .1995هري  1416  ط ثالثة  365  
  ا تريريريا  يف السريريريرينة  فحةةريريريريا   الحسريريريري  ا  ل السريريريريرية النبويريريريرية   تريريريريعيد يريريريريود  ط

    داس الس  .1995هري  1416ثالثة  
  1987هري  1408دن رة الدعاة  البة  ايويل  داس الرتاس  ط الثالثة.   
 د بريريا بريريادي  الاريرينةاي   حتحيريريا  أمحريريد دفسريريري ابريريا بريريادي    عبريريد احلةيريريد حمةريري

   داس الكوريريريريو العلةيريريريرية  بريريريريري ت  1995 -هريريريريري 1416مشريريريري  الريريريريديا  ط أ ب  
 .لبناك

  هريريريريريري  مكوبريريريريرية داس الفي ريريريريريرياء 1414دفسريريريريريري الحريريريريرير ك العظريريريريريي   ابريريريريريريا  ثريريريريريري  ط أ ب
 دمعا.

  هريريري    1406هتريرينيو تريريرية بريريا هعريريا    عبريريد السريري   هريرياس ك  ط  الرابعريرية ععريرير
 مؤتسة الرتالة.

 داس ثييريريرياء الريريريرتاس العريريريريب  بريريريري ت  الاريريري يا تريريرينا الرتمريريرينا  الرتمريريرينا  انريريرياما
 حتحيا  أمحد حمةد شا ر   ةر ك.

  داس الكواس املارا.1995هري 1415اناما  يكا  الحر ك  الحر    ط. 
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  انريريريرياما  ةريريريري ت الريريريريرا ا   داس السريريريرياما  ايمليريريريريو الب ريريريريدادا  حتحيريريريريا. حمةريريريريود
 .الريا  –المل اك  مكوبة املعاس  

   ة حمةد   حمةد يسو هيك    ط الواتعة ععر  داس املعاس   الحاهرة.ييا 
   داس الزهريريراء1985  ط الثاديريرية  دساتريريات يف السريريرية النبويريرية  يسريريا مريريؤد    

   الحاهرة.لمع م  العريب
  داس النفريرياو    1991دساترية يف السريريرية  عةريرياد الريريديا ةليريري  ط الثالثريرية ععريرير   

 بري ت.
 الريريريريريداس الحوميريريريريرية 1965الريريريريريدعوة ا تريريريريري مية دعريريريريريوة عامليريريريريرية  حمةريريريريريد الريريريريريرا ا   ط  

 للملباعة  النعر.
  الدعوة ا ت مية يف عةدها املك   سء   شل    مملبعة الفجرير انديريد بريد ك

 داسيخ.
 محريد  الرمحرية يف ييرياة الرتريول صريل  اهلل عليريه  تريل    ساغريو السريرياين   ريث 

 ا ت م .  العامل سابملة العربول   بزشرا  عبا  يسا السيد معاب ناوزة
   هريري  داس ابريا  1423الرتالة احملةدية  السيد تليةاك النريد ا احلسرييين  ط أ ب

 . ثري  دمعا
  داس مكوبة احلياة.1960الرتول الحاود  حمةود شي  ةملاس  ط   
  تريريرية الرتريريريول صريريريوسة محوبسريريرية مريريريا الحريريرير ك الكريريريرم  حمةريريريد دس نة  املكوبريريرية العاريريريرية

 .بري ت
   السريريريريرية احملةديريريريرية حتريريريري  دريريريريوء العلريريريري   الفلسريريريريفة  حمةريريريريد فريريريريريد  يريريريريدا  ط أ لريريريري

   الداس1993
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  داس الحل   بري ت. 1981ترية املاملف   هاش  معر   احلسيين   ط 
  هريري   مكوبرية العلريو  1415السرية النبوية الا ي ة  أ ر  العةريرا  ط السادترية

  احلك  املدينة املنوسة. 
  ه 1412 بنريريرياء د لريريرية  صريريريا  أمحريريريد العريريريام   ط أ ب  السريريريرية النبويريريرية دربيريريرية أمريريرية

    املكوو ا ت م .1992
  1997هريريري 1418السريريرية النبويريرية دساتريرية حتليليريرية  حمةريريد أبريريو فريرياس   ط ا  ب   

 ا سدك. –داس الفر اك للنعر  الوونيا   عةاك 
  1985هريريري  1405السريريرية النبويريرية دس    عريري    ماريريملف  السريريباع   ط الثامنريرية 

 ت م  بري ت.  املكوو ا 
  ه  1429 7السرية النبوية عر    اوا  حتلي  أيريداس  علري  الاري يب  ط– 

   داس املعرفة بري ت لبناك.2008
  السريريريرية النبويريريرية يف الحريريرير ك الكريريريرم   عبريريريد الاريريريبوس مريريريرن ت  اهلي ريريرية املاريريريرية العامريريرية

 للكواس.
 هريري   1412أ ب  السرية النبوية يف دوء املاريادس ا صريلية  مةريدا سنت اهلل   ط

 مر ز امللك فيا  للب وس  الدساتات ا ت مية.
   هريريريري  1424السريريريرية النبويريريرية  الريريريدعوة يف العةريريريد املكريريري   أمحريريريد غلريريريوش  ط أ ب-

     مؤتسة الرتالة.2003
  هريريريريري   داس النفريريريرياو   1415صريريريري يا السريريريريرية النبويريريريرية   ثبريريريريراهي  العلريريريري    ط أ ب

 ا سدك. 
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 اين  ط ا  ب  املكوبريريريرية ا تريريري مية  عةريريريرياك صريريري يا السريريريرية النبويريريريرية  داصريريرير ا لبريريري
 ا سدك. 

  العحيريريدة  العبريريادة  السريريلو  يف دريريوء الكوريرياس  السريرينة  السريريرية النبويريرية  أبريريو احلسريريا
    داس الحل  بري ت.1983ه 1403الند ا  ط الثادية  

   ه  داس الفكر. 1394غز ة بدس الك د  حمةد بامشي   ط السادتة 
 الكوو. فوا الحدير  العو اين  عامل 
  داس الفكر.1990هري  1410فحه السرية   حمةد تعيد البو     ط    
 .فحه السرية  حمةد ال زايل  ط الثادية  داس الدعوة للملبا  النعر  ا تكندسية 
  الحول املبو يف تريرية ترييد املرتريلو   حمةريد المليريو النجرياس  داس النريد ة انديريدة

 دينريريريريريريرية الر ةيريريريريريريرية ماريريريريريريريدس الكوريريريريريريرياس  مو ريريريريريريريا مكوبريريريريريريرية امل بريريريريريريريري ت  لبنريريريريريريرياك.
http://www.raqamiya.org 

 .ما شاع  مل يثب  يف السرية النبوية  حمةد العوشا  داس  يبة 
   1989ه 1404اجملوةا املدين يف عةد النبوة  أ ر  العةرا  ط أ ب.  
   داس 1990ه1411املسريريريريريريودس  علريريريريريريري  الاريريريريريريري ي و  النيسريريريريريريريابوسا  ط أ ب   

   عبد الحادس عملا.الكوو العلةية   بري ت   حتحيا   ماملف
 .املنةج الرتبوا للسرية النبوية  منري ال جباك  مملبعة داس الوفاء 
  هريريريريريري 1411املريريريريرينةج احلر ريريريريري  للسريريريريريرية النبويريريريريرية  منريريريريريري ال جريريريريريباك  ط السادتريريريريرية  ط

   مكوبة املناس ا سدك.1990
    النوس ايالد حمةد صل  اهلل عليه  تل  مف رة ا دسريادية  حمةريد فريوا اهلل  ريولا

   داس الني   مؤتسة الرتالة.1999أ يل  ط
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  هريريري   داس  1425دريريوس اليحريريو يف تريريرية ةريريري املرتريريلو   حمةريريد ايجريريرا  ط أ ب
 لبناك.–املعرفة  بري ت 

   داس 1997ه 1418اهلجريريريريريرة النبويريريريريرية املباس ريريريريرية  عبريريريريريد الريريريريريرمحا الريريريريري   ط أ ب   
 الكلةة  املناوسة  مار.

 هريريريري   1408احلةيريريريد الريريريب يل  ط أ ب    عبريريريد   فريريريات دربويريريرية مريريريا السريريريرية النبويريريرية
 مكوبة املناس ا ت مية  الكوي  .


