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د .بسيوين حنيلة

ملخص:
السريريرية النبويريرية مريريا أه ري املرايريريا ا تاتريريية الريريا دعوةريريد عليةريريا الريريدعوة ا ت ري مية
ففية ريريا ل ريريد الداعي ريرية الوملبيح ريريات احلي ريرية ملراي ري ري ال ريريدعوة امل ولف ريرية يوع ريرير عل ري ري أه ري ري
الوت ريرياو ا ت ريرياليو الدعوي ريرية ال ريريا ادبعة ريريا الن ري  م ريريا أي ري دع ريرير ال ريريدعوة دبلي ة ريريا.
هتريريد الدساتريرية ثب ثثبريريات عةريريا الع ريرية بريريو الريريدعوة السريريرية أثريرير ا ةريريرية يف صريريياغة
منةجيات الدعوة املعاصرة ذلك ما ة ل منا عة أه اآلثرياس الفكريرية الريا تريا
هب ريريا بع ريريا مؤلف ريريات الس ريريرية النبوي ريرية يف العا ريرير احلاد ريرير .لح ريريد ا وا ريريرت الدسات ريرية علري ري
املؤلف ريريات املعاص ريريرة للس ريريرية النبوي ريرية حةي ريريا أدواعة ريريا الو ليلي ريرية املود ريريوعية  ...غريه ريريا.
ام ري بريريزبران املنريرياهج الدعويريرية الريريا دوبنةريريا الريريدعوة يف العاريرير احلادريرير دعريريد مريريا ثريرياس
الكواب ري ريريات املعاص ري ريريرة للس ري ريريرية النبوي ري ريرية .اعوة ري ريريدت الدسات ري ريرية علري ري ري امل ري ريرينةج ا ت ري ريريونبا
الو ليل املبين عل الب ث املنا عرية الو ليري النحريدا الرينا ينوةري باتريو
الحواعد املفاهي ذات الالة مبودوع الب ريث .لحريد دوصريل الدساترية ثب عريدة دورياوج
دوصريرييات مريريا أ ةريريا بيريرياك أثريرير الكوابريريات املعاصريريرة للسريريرية يف ثدجريريا ثريريري مريريا املنريرياهج
الدعوي ريرية دفعيلة ريريا عل ري مس ريريوود ال ريريدعوة ال ريريدعاة إلاص ريرية يف يع ري مفة ريريو ا ع ريريداد
الرتبي ريرية الولهي ري مردبمل ريريا بال ريريدعوة ال ريريدعاة دظري ريريا دملبيح ريريا .أ ص ري الدسات ريرية بج ريرير سة
اهوةريريا دعريرياة العاريرير بالسريريرية دساتريرية دملبيحريريا دلليفريريا مبريريا رريريد الريريدعوة املعاصريريرة يعة ري
علري دملريريوير أداوةريريا دنةيريرية أفرادهريريا بريريد أك دعريريجا املريرأة الداعيريرية علري ةريريو تريرياية
الوري ريريلليو يف مود ري ريريوعات الس ري ريريرية فف ري ري ذل ري ريريك ثت ري ريريةا دعري ريريوا يفي ري ريريد يف سد الع ري ريريبةات
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
دعري ريريد السري ريريرية النبويري ريرية مري ريريا أه ري ري املراي ري ريريا ا تات ري ريريية الري ريريا دعوة ري ريريد علية ري ريريا الري ريريدعوة
ا تري مية يف ري نمريرياك مكريرياك إلاصريرية يف انادريريو العةلري منةريريا ففيةريريا لريريد الداعيريرية
الوملبيحات احليرية ملرايري الريدعوة امل ولفرية مريا أيريا أصرينا املريدعويا ةريا يوعرير مريا
ة هلريريا عل ري الوتريرياو ا تريرياليو الدعويريرية املونوعريرية الريريا تريريلكةا الداعيريرية ا ل  مريريا
أيري دعريرير الريريدعوة الوعريريريو هبريريا .لحريريد دريريلثرت وابريريات السريريرية النبويريرية -يف ريريرت دنا هلريريا
دساترية أيريريداثةا-بريريالظر ا يريوال الريريا عايعريريوةا ا مريرية مريرير هبريريا وريرياس السريريري عري
الواسيخ متاما ولثرهريا بالملبيعرية البعريرية ايلفيرية املعرفيرية الوجربرية الع اريية لكورياس
السرية حملليةا.
ما هنا يرد البايث املو اص يف الريدعوة ا تري مية أك هنريا أثريرا ثلابيريا -
مباش ريرا غريريري مباشريرير-لكثريريري مريريا مؤلفريريات السريريرية احلديثريرية يف دعريريكي بنريرياء منةجيريريات
دعويريرية مونوعريرية أفرنهتريريا أيريريداس السريريرية عنريريد دنا هلريريا بعريريو الوا ريريا املعاصريرير مبريريا مة ري مريريا
مو ري ريريات مس ري ريريوجدات أدج ري ريريجةا الفك ري ريرير ا ت ري ري م املو ري ريوانك ص ري ريريةرهتا ث ري ريريري م ري ريريا
الوجاسس الدعوية املعاصرة احملا العحبات املووالية.
أ ل ما يسوبينه البايث املريوف ص هريو أك بعريا هرينن املنةجيريات ترياعد علري
النةريريو مبسريريوود الريريدعوة يف الفة ري ا داء أعريرياك يف ثعريريداد الداعيريرية بنريرياء ش اريرييوه
املعاصرة ةا يفظ الدعوة الدعاة ما بعا املزالا ا حنرافات الفكرية الا ثريريا مريا
دريريؤثر يف عةليريرية الوملبيريريا ممريريا أيريريدس دوعريريا مريريا الو ريوانك ا عوريريدال جتريريان بعريريا وابريريات
الس ريريرية ال ريريا مل دوف ريريا يف ست ري ص ريريوسة ال ريريدعوة ع ريرير م حمة ريريا فج ريرييح فية ريريا موة ري
الووتا دعددت فيةا أصله الويسري؛ مما أدر بالدعوة منوها أ ثر ما دفعةا.
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أسئلة البحث:

حتا ل الدساتة الا بو أيدينا أك جتيو عا عدة دساؤ ت ما أ ةا ما يليت
 مري ريريا أه ري ري م م ري ريريا مؤلف ري ريريات الس ري ريريرية النبوي ري ريرية احلديث ري ريرية م ري ريريا ع وة ري ريريا بال ري ريريدعوة
املعاصرة
 ما أثر وابات السرية املعاصرة الا اهو ادبوهريا با تريحا ات الدعويرية علري
ا ا الدعوة املعاصرة
 ي ريريو ريرياك لو ل ريريي ت الس ريريرية ثت ريريحا اهتا أث ريرير يف ص ريريياغة املن ريرياهج الدعوي ريرية
املعاصرة
 مريريا أثريرير املنةجيريريات الدعويريرية املسو لاريرية مريريا الكوابريريات املعاصريريرة للسريريرية عل ري
ير ة الدعوة دملوير أداوةا يف العار احلادر
أهداف البحث:

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

علري مسريريوود دملريريوير وابريريات السريريرية املعاصريريرة باعوباسهريا مريريا أهري ماريريادس الريريدعوة .مريريا
هنن ا هدا ما يليت
 بيريرياك الع ريرية الو يريريدة بريريو الريريدعوة املعاصريريرة السريريرية النبويريرية يف ريريوك ا ةريريرية
مادسا أصي لكياك ا ب.
 بي ريرياك بع ريريا ثت ريريةامات مؤلف ريريات الس ريريرية النبوي ريرية احلديث ريرية يف بن ريرياء منةجي ريريات
الدعوة املعاصرة دعكيلةا.
 ينس ادوبان املةوةو بالدعوة املعاصرة ثب أ يرية ا عوةرياد علري السريرية النبويرية
يف دلصي مبادئ الدعوة دملوير تاولةا؛ مبا يناتو ايويايات املعاصرة.
-137-

د .بسيوين حنيلة

أثر املؤلفات احلديثة للسرية النبوية يف صياغة مناهج الدعوة املعاصرة

 دعريريجيا املو ااريريو يف عل ري الريريدعوة عل ري الحيريريا بدساتريريات أ ثريرير عةحريريا يف
السريريرية النبويريرية د ريربط بريريو يادريرير الريريدعوة مادريرييةا العويريريا ةريريا دعة ري عل ري
اتوعرا مسوحبلةا املنعود.
حدود البحث:
ل ريريي هن ريريا يا ريرير د ي ريريا ملؤلف ريريات الس ريريرية النبوي ريرية بع ريريك ع ريريا فةري ري يف ني ريريادة
موواص ريريلة لكري ريريا م ريريا وكري ريريا دل ي ريريدن هري ريريو أك مودري ريريوع الس ريريرية النبويري ريرية يع ريريد مري ريريا أ ثري ريرير
املودوعات الا ألو فيةا دوا يديثا؛ لنا اك ما الجر سا أك يكوك هنا ث رياس
ادا لو ديد مساس الدساتة الا بو أيدينا بياك ذلك فيةا يليت
 دحوا ري ريرير الدسات ري ريرية علري ري ري املؤلف ري ريريات املعاص ري ريريرة للس ري ريريرية النبوي ري ريرية حةي ري ريريا أدواعة ري ريريا
الو ليلية املودوعية  ...غريها.

 دكوف الدساتة ببعا النةاذ لك دوع ما هنن املؤلفريات مبريا رريد الفكريرة
اململر ية يعة عل دل يدها

دعرتط احلار ا يا ة.

 هتريريو الدساتريرية بريريزبران املنريرياهج الدعويريرية الريريا دوبنةريريا الريريدعوة يف العاريرير احلادريرير
دع ريريد م ريريا ث ريرياس واب ريريات الس ريريرية يف العا ريرير احلاد ريرير مب ريريا في ريريه م ريريا مس ريريوجدات
مو ريات.
الدراسات السابقة:
ريرينلك يف
دعريددت الدساتريات الحدورية احلديثرية يف السريرية النبويرية س ايرية حتلريي
ماريريادسها منريرياهج دنا هلريريا ريرينلك احلريريال بالنسريريبة للريريدعوة املعاصريريرة مناهجةريريا فةنريريا
وابريات ثريرية دنا لري الريدعوة أس ااريا بالوفاريي أمريا عريا حتليري بعريا وابريات السريريرية
احلديثريرية سبملةريريا بالريريدعوة املعاصريريرة مريريا ييريريث الوريريلثر املنةجيريرية فل ري أسد ثريريا أ مؤلفريريا
-138-

جملة لية العريعة الدساتات ا ت مية(اجمللد  34العدد  )2ةريو 1438هري  2016 /علةية حمكةة يامعة طر

اهريريو هبريرينن انزويريرية حتديريريدا ثمنريريا وكريريا أك دكريريوك هنريريا بعريريا ا شريرياسات املنثريريوسات بريريو
يريريات بعريريا مؤلفريريات السريريرية أ الريريدعوة لكريريا علري تريريبي ا توعريريةاد أ الوصريريو؛
ل ريرينا ف ريريزك الباي ريريث ي ريريرد أك مود ريريوع الدسات ريرية ال ريريا ب ريريو أي ريريدينا يع ريريد يدي ريريدا يف ري ريريه
ماددري ريريه يلم ري ري أك محري ريريا أهدافري ريريه يف ص ري ري الري ريريدعوة املعاصري ريريرة -مري ريريا ييري ريريث الدساتري ريرية
املنةجيرية -مبؤلفريات السريرية الريا دعوةريد علري النظريرة الوا عيرية الو ليري فريا املسريريوجدات
املو ريات يف تاية الدعوة يف العار احلادر.
منهج البحث:

دعوةد الدساتة عل املنةج ا تونبا
الو لي ري النحريريدا الريرينا ينوة ري باتريريو

الو ليل املبين عل الب ريث املنا عرية
الحواعريريد املفريرياهي ذات الاريريلة مبودريريوع

الب ث ذلك ما ة ل أا املادة العلةية ا دلة ما املاادس ا صرييلة احلديثرية
ثتحا ةا عل مودوع الدساتة ما أي الوصريول ثب مفرياهي ثيابريات دعرياج معريكلة
الب ث حتحا أهدافه.
مصطلحات البحث:
يحا ريريد الباي ريريث –ثيراوي ريريا-مبؤلف ريريات الس ريريرية النبوي ريرية احلديث ريرية ه ريرينن الكواب ريريات
املعاصريرة الريا دعريرين بونريا ل ييريرياة النري  ريحوريريه يف احليرياة فيةريريا يوعلريا با يريريداس
املوا ريريو املو ري ريريات الواسري ريرية امل ولف ريرية يف نماد ريريه .لةة(احلديث ريرية) ي ريرياءت هن ريريا
لو ديد الو الريزمين هلرينن املؤلفريات فلريي املحاريود مريا الدساترية املؤلفريات الرتاثيرية
الحدو ريرية يف الس ريريرية النبوي ريرية ثمن ريريا املحا ريريد ه ريريو الكواب ريريات ال ريريا ألفة ريريا مؤسة ريريو العا ريرير
احلاد ريرير علة ريرياؤن ش ريريك أك ري عا ريرير يا ريرينا علة ريرياءن أك علة ريرياء ري عا ريرير
معنيوك بعاره ما يملرأ عليه ما مسوجدات د يريات.
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()1

يحاد البايث مبناهج الدعوة املعاصريرة

د .بسيوين حنيلة

الملريرت احلديثرية الوادري ة الريا دعوةريدها

الرتبيريرية عليريريه ا عريريداد حلةلريريه دحلريريه للعريرياملو.
الريريدعوة املعاصريريرة يف دعريرير ا تري
احلديثة يف هنا الوعريو دعري ثب عارية املناهج صريو هرينن املنرياهج باملعاصريرة
يفيريريد أاريريا مريريا صريريناعة العاريرير احلادريرير مريريا ييريريث الوبريريين الوملبيريريا هلريريا يف انادريريو
النظري ريريرا العةل ري ري  .دري ريريليت هري ريرينن املنري ريرياهج الدعويري ريرية املعاصري ريريرة ري ريريرة نةري ريريود الولليفري ريريات
الكوابريريات احلديثريرية للسريريرية النبويريرية .بنريرياء عل ري ذلريريك يو حريريا دعريريكي هريرينن املنريرياهج
الدعويريرية يف فكريرير الريريدعاة املعاص ريريا يظةريرير مريريا ة ري ل حتريرير ة بالريريدعوة يف امليريرياديا
املوعددة.
خطة الدراسة:

دليت ةملة الدساتة يف محدمة ث ثة مبايث ةامتة
 المقدم ةةة :دع ريريوة عل ري بي ريرياك ع ريريا ملود ريريوع الب ريريث ا ت ري لة ال ريريا ت ريرييجيو
عنةا نلك ا هدا الدساتات السريابحة با دريافة ثب بيرياك املنةجيرية املوبعرية
املاملل ات ا يراوية ا تاتية للب ث ما بياك ةملوه.
 المبحث األول :امل ما العامة ملؤلفات السرية النبوية احلديثة
 المبحث الثاني :ع ة الدعوة املعاصرة بالسرية النبوية مؤلفاهتا
 المبحةةث الثالةةث :منريرياهج الريريدعوة املعاصريريرة مريريا ة ري ل مؤلفريريات السريريرية النبويريرية
احلديثة

 الخاتمة :دعوة عل أه النواوج الووصيات.
( )1يرايا يف ذلك دن رة الدعاة البة ايويل صري 35أيجا سء
عةدها املك صري .38
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المبحث األول
المالمح العامة لمؤلفات السيرة النبوية الحديثة
ب ريريالنظر ثب أهري ري واب ريريات الس ريريرية أبرنه ريريا علري ري الس ريرياية املعاص ريريرة م ريريا دايي ريرية
ا دوع ريرياس الوات ريريا ا دوف ريرياع هب ريريا يف حم ريرييط ال ريريدعوة ال ريريدعاة يل ريريظ الباي ريريث أك هن ريريا
جمةوعريرية بريريرية مريريا املؤلفريريات املوةيريريزة بحيةوةريريا الفكريريرية الرتبويريرية بونريريوع الريد افا ريريرت
الاياغة الونسيا العر  .شك أك ذلريك يعريد ثثريراء ثدريافة معاصريرة يف مودريوع
له منزلوه أ يوه يف يياة املسريلةو عامرية يف ا ريا املو ااريو ا ريادويو يف دساترية
ا ت فر عريه بعريك ةريا  .هرينا با دريافة ثب اهوةامريات ثريري مريا غريري املسريلةو
ا ريريادويو غ ريريريه مبود ريريوع ت ريريرية الن ري  فنج ريريد م ريرينة م ريريا يب ريريث ع ريريا مؤلف ريريات
السرية احلديثة ليوعر ما ة هلا عل يحيحة ا ت ستوله ما يةة دظرير علةرياء
املسلةو املعاصريا.
ب احلريديث عريا أثرير هرينن املؤلفريات يف صريياغة دعريكي بعريا منرياهج الريدعوة
يف العاريرير احلادريرير لريريدس بالبايريريث أك يونريريا ل أه ري امل مريريا العامريرية هلريرينن املؤلفريريات مريريا
ييريريث بيعوةريريا ريريرت دنا هلريريا لسريريرية النري  فريرينلك ممريريا يعريريو عل ري بيريرياك ا ثريرير الريرينا
هتد الدساتة ظةاسن يف املناهج الدعوية املعاصرة.
دليت هنن امل ما العامة يف مخسة عناصر بيااا اآليت
أوالً :المؤلفات الروائية للسيرة

املحاريريود بالر اويريرية أا املؤلفريريات الريريا دعريرين بالر ايريرية دحلةريريا د ك داريرير ث مريريا
اك يف الرتديو العنريا يا يف بعجريةا .الر ايرية -بعريك عريا -هري الريرابط الوثيريا الرينا

يري ريربط اندي ريريد بالح ريريدم احلاد ريرير باملس ريريوحب  .هري ري أيج ريريا الوع ريرياء اآلم ريريا ال ريرينا مف ريريظ
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احلحاوا ا يداس ما الجياع ا حنرا أ الو ريو .يحريول الملري ا لالعلري مبريا رياك
ما أةباس املادو ما هو اوا مريا أدبرياء احلريادثو غريري اصري ثب مريا مل يعرياهده
مل ي ريريدس نمري ريرياا ث بلةب ريرياس امل ري ري يا دح ري ري النري ريريا لو د ك ا ت ريريو را بري ريريالعحول
ا ت ريريونباط بفك ريرير النف ريريو ل( .)2ك ت ريريرية الن ري ري  متث ري ري ي ريريزءا أص ريريي م ريريا ال ريريديا
ا ت ري م يف يادبريريه العةل ري ؛ ملريريا حتويريريه مريريا أةبريرياس أيريريداس دوعلريريا حةلريرية مريريا أفعالريريه
داريريرفاده راسادريريه يريريددا ا او ري يةوةريريوك بر ايريرية ثريريري منةريريا فريريا واعريريد امل ري السريريند
املعوةريريد يف س ايريرية ا ياديريريث بعريريك عريريا  .مريريا أي ري هريرينا أصريريب الر ايريرية بج ريوابملةا
الد يحريرية املعر فريرية عنريريد احملريريدثو ه ري ا تريريا يف دح ري ثريريري مريريا أيريريداس السريريرية النبويريرية
و ريريو الس ريرينة النبوي ريرية مريع ريريا أص ريريي ما ريريدسا أتات ريرييا لر اي ريرية ريرياوا الس ريريرية
أص ريريب
النبوي ريرية وابوة ريريا .ك الس ريريرية النبوي ريرية دجري ري -أيج ريريا-أي ريريداثا داسري ريرية مردبمل ريرية بالزم ريرياك
املكرياك ا يريريداس ا شري ا يريرياءت س ايريريات املريريؤسةو لوكريريوك ماريريدسا ةريريرا مريريا
ماادس الر اية النح بو املؤلفو الكواس.
بري ري س اي ريريات احمل ريريدثو امل ريريؤسةو ي ريريليت الح ريرير ك الك ريريرم ليج ريريا املع ريريامل انوهري ريرية
ايملريريوط ا تاتريريية هري أيريريداس تريريرية النري  يريملريرية وعةريريا؛ هلريرينا ريرياك الحريرير ك
الكريريرم هريريو املريريريا ا ل لر ايريرية أيريريداس السريريرية ةريريا أدريريه الحالريريو املعيريرياسا ا تات ري
ال ريرينا علي ريريه مت ريريص الر اي ريريات ا ة ريريرد .علري ري ه ريرينا ي ريرياءت الر اي ريرية يف و ريريو الس ريريرية
موجريريةنة داريريا مريريا الحريرير ك أ ةري ا مريريا السريرينة أ يكايريرية مريريا الوريرياسيخ .هريرينن الاريريوس
ال ريريث س للر اي ريرية دع ريريد الحاتري ري املع ريريرت ال ريرينا لة ريريا ب ريريو مؤلف ريريات الس ريريرية علري ري م ريريداس
العاوس .ف ترية بد ك س اية تند الر اية ه عاو السرية عةودها.
) (2المل ا داسيخ الرت امللو

(.)8/1
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ولقد أخ ت الرواية للسريرية يف الكوريا ت املعاصريرة عريدة أشريكان يف الوريلليو منةريا
م ريريا واف ريريق الق ريريدم يف ال ريرينظ الوقلي ريريدا املع ريريروف ومنة ريريا م ريريا ادسري ري لوط ريريوير وايبوك ريريار
وريل السريرية
والوخققية يف درديل وعر املرووت والوثبا مريا صرييوةا .مريا ذلري
املعاصريريرة الريريا اعوةريريدت علريريى القريرير ك الكريريرم يف ودريريه مقريريدرا وحمريريورا أتاتريرييا يف دقريريدم
السرية وعراةا .مثان واس السرية النبوية يف القر ك الكرم لعبريد القريبور مرير وت(.)3
ومنةا الكوريل الريا اعونريا جبةريا ودرديريل ورريريج رواوت احملريدثني فيةريا يوعلريق يحريداس
السرية .مثان صييا السرية النبوية براهي العل (.)4
ومنةريريا أيجريريا مريريا اهريريو بوةري يل واخوقريريار مؤلفريريات السريريري القد ريرية الريريا اعوةريريدت الروايريرية
لطرت املخولفة مثان يل السرية لعبد الس هاروك(.)5
ويش ري أك ه ري ا انةريريد يف الونسريرييق والويقيريريق وإعريريادة الرتديريريل لروايريرية السريريرية
يعريد مريا الوطريورات وا اريا ات الريا متيريزت بريريا وريا ت السريرية املعاصريرة ممريا يعلةريا بريريني
يريريدا العامريرية واياصريرية مريريا الدارتريريني والبريرياحثني-والريريدعاة حتديريريداو -أدت درديب رياو وأ ث ريرير
دوثيقاو وأقل حعواو و لوايل أتةل دناويو.

اثنياً :املؤلفات املوضوعية للسرية النبوية

واملققريريود بريريا الكوريريا ت الريريا دردكريريز علريريى مواريريول معريريني يكريريوك هريريو ا ت ريريا
وال ري ريريدافا لعةليري ري ريرية الوري ري ريريلليو .ويكري ري ريريوك دور أحري ري ريريداس الس ري ريريرية -هنري ري ريريا -هري ري ريريو دع ري ري ري ه ري ري ري ن

( )3ومثان ذل أيجا واس ترية الرتون صورة مقوبسة ما القر ك الكرم حمةد درو ة.
( )4ومثان ذل أيجا السرية النبوية يف اوء املقادر ا صلية مةدا ر ت هللا و واس صييا السرية النبوية
صر ا لباين .و واس السرية النبوية القييية أ ر العةرا .وأيجا واس ما شال ومل يثبا يف السرية
النبوية حمةد العوشا.
) (5وما أمثلة ذل أيجا دور اليقني يف ترية خري املرتلني حمةد ايجرا.
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املود ريريوعات ثم ريريداد ادبة ريريا مب ريريادة دع ريريو علري ري ا ت ريريونباط حتح ريريا ا ن ريرياع ا مو ريرياع.
بو مليوةريا املرية ثمنريا ينوحري مريا

الكادريو هنريا يةريو بالوسلسري الريزمين ل يريداس
املوا و ما يعاج مودوعه رد فكرده.
امل يري ريريظ أك ير ري ريرية هري ريرينن املؤلفري ريريات املودري ريريوعية للسري ريريرية يف العاري ريرير احلادري ريرير ري ريريد
ادس ريريع  -إلاص ريرية يف جم ريريال الب ريريوس الدسات ريريات ا ادوي ريرية-ادس ريرياعا مل وظ ريريا متي ريريز
الونوع يف املودوعات.
بالعةا يف الونا ل الد ة يف العر
ما أبرن أشكال هرينن الكوابريات املودريوعية للسريرية مريا عنريوك مبودريوع أتاتري
يكوك مريعه ماددريه أيريداس السريرية النبويرية .مثريال ذلريك مودريوعات الرتبيرية الحيريادة
ا ة ري ت الوعام ري مريريا اآلةريرير د س امل ريرأة ...غريهريريا .مريريا أمثلريرية ذلريريك وريرياس فريريات
دربوية ما السرية النبوية لعبد احلةيد الب يل(.)6
منةريريا أيجريريا مريريا ريرياك الرت يريريز فيريريه عل ري مودريريوع مريريا مودريريوعات السريريرية دفسريريةا
احلريريديث عريريا غريريز ة مريريا ال ريريز ات أ احلريريديث عريريا مريلريرية نمنيريرية مريريا مراي ري السريريرية
ري ريرير
ببي ري ريرياك ةااوا ري ريريةا مميزاهت ري ريريا .مث ري ريريال ذل ري ريريك اجملوة ري ريريا امل ري ريريدين يف عة ري ريريد النب ري ريريوة
العةرا( .)7يعد هنا النوع ما الولليو ما أبرن ما دوةيريز بريه وابريات السريرية املعاصريرة
وث دملوسا ثدافة يديدة يف وابة السرية بعك عا .
( )6مريا أمثلرية ذلريك أيجريا الرتريول الحاوريد حمةريود شريي ةملرياس .السريرية النبويرية دربيرية أمرية بنرياء د لرية صريا
أمحد العام  .أبعاد ثداسية ا واريادية ايوةاعيرية دحنيرية يف السريرية النبويرية عبريدالعزيز ثبريراهي العةريرا .املريرأة
يف العةد النبوا عاةة الديا ر ر .أيجا الرمحة يف يياة الرتول  ساغريو السريرياين .املرينةج الرتبريوا
للسرية النبوية منري ال جباك.
) (7ما أمثلة ذلك أيجا غز ة بدس الك د حمةد بامشي  .اهلجرة النبوية املباس ة عبد الرمحا ال .
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رف ري ري أك مث ري ري هري ريرينن املؤلفري ريريات املود ري ريريوعية للس ري ريريرية ف ري ريريد الري ريريدعوة ال ري ريريدعاة
املعاصريريا بعريك مباشرير ثذ أاريا مريا داييرية املودريوع دحريد ا تري يف شريك عةلري
ا عري ابري للوعامري مريريا املو ريريات معانريرية الوا ريريا أيجريريا مريريا داييريرية العريريك ذلريريك
درديو ا فكاس أا اآلثاس بملريحة دملبيحية ممريا
فيةا يوعلا بالوتاو رت العر
يعو الدعاة عل الوملوس الفكرا الونويا يف ا داء الوتاو .
ثالثاً :المؤلفات التحليلية للسيرة النبوية

ه ري الكوابريريات الريريا دوعام ري مريريا س اي ريات السريريرية الوحليديريرية لكنةريريا دوجريريا ن يريريد
الر اية لوعر حتلريي ت ادبةريا دعليحادريه فةري مريا احلفريال علري منريط الحريدم يف عرير
الر ايات دسلسلةا دنوح مريا يريدس ثب يريدس ث بريالوعليا ا شرياسات املونوعرية

الا متث يايلة دلم ع معاصر ممز بليداس السرية املباس ة اوعةا.
السريريرية الو ليليريرية فولريريو عريريا الكوابريريات املودريريوعية يف أك الو لي ري ي ريردبط مبودريريوع
أ فكريرة مسريريبحة ثمنريريا هريريو دعامري مباشريرير مريريا احلريريدس دفاعري داشريريو مريريا املو ريريو ينريريوج
عنه فكرة أ سؤية معينة سمبا مودريوعات موعريددة .الو لريي ت املعاصريرة فجريا -يف
ثري ريريري مري ريريا ا ييري ريرياك-لملبيعري ريرية ايلفيري ريريات الفكريري ريرية البي يري ريرية للكادري ريريو ري ريرينلك جملريري ريريات
ا يداس املو ريات الا يعاصرها.
يعد هنا النوع مريا الكوابريات الو ليليرية للسريرية-يف ث اسهريا الريدعوا املوجريرد مريا
النزعات الع اية-دحلة دوعية ثدافة موةيزة؛ ذلك اا جتعري السريرية يريدثا للولمري
الوريريدبر نادا للعل ري الوفحريريه ثث ريراء للفكريريرة املودريريوع .هريرينا مريريا ثفاددريريه لح ريراء السريريرية
داستيةا بعك عريا يعريد دعةريا نادا للريدعاة إلاصرية يف العارير احلادرير ملريا وريده
به ما سؤد مونوعة دساعد يف حتلي ا يداس الا متر هبريا السرياية الدعويرية دعريو يف
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بن ريرياء عقلي ريرية موفوي ريرية ول ريريود حلكة ريرية واملوعظ ريرية احلس ريرينة .وم ريريا أش ريريةر و ريريا ت الس ريريرية
املعاصرة يف انادل الويليل

السرية درو وع للسباع (.)8

رابعاً :املؤلفات الفكرية للسرية النبوية

قد دكوك هري ن الكوريا ت دوعرياو مريا السريرية الويليليرية ولكنةريا رولريو عنةريا يف أك

فكرير الكادريل ومعوقريدن ثريل فيةريا دوراو رليسرياو يف عةليرية الوريلليو ويكريوك -يف ثريري مريا
ا حيريرياك-هريريو احملريريور الري ا يريريدفا عةليريرية الكوابريرية ومريريدد ينريقريرية القريريياغة؛ ومريريا فةري
حماولة لدع الفكر والوعريو به مريا خري ن أحريداس السريرية؛ وهلري ا قريد يوعةريد الكادريل
دفجريرييل روايريرية علريريى أخريريرد أو إبريريرا حريريدس علريريى خريرير؛ وذلري مريريا أيريريل دعري فكريريرة أو
دعرها.
وهري ري ا الن ريريول م ريريا الو ريريلليو حس ريريا ومفي ريريد يف إا ريريافاده بع ريريرط أك يك ريريوك اهل ريريدف
معريروعاو والفكريريرة تريريليةة واملفكرير لقرياو منقريريفاو .واملطريالا لكوريريا ت السريريرية املعاصريريرة

جيريد منةريريا الفكريرا املةريريو لوتريريالل والطريرت والنظريريروت احلر يريرية الدعويرية املعاصريريرة .مثريريل
و ريرياس ا ت ريريا يف الس ريرينة لس ريريعيد ح ريريود( .)9وجي ريريد منة ريريا الفك ريريرا املوعل ريريق ملري ري اهل
وايعوقادات كوا ت بع العيعة(.)10
وأعوقريريد أك الكوريريا ت الفكريريرية الريريا دعوةريريد علريريى السريريرية النبويريرية دعريريد مريريا ا اريريافات
املفيدة للدعوة والدعاة وإلاصرية يف العقرير احلاارير الري ا ترياد فيريه الفكرير واملفكريروك
( )8وما أمثلة ذل أيجاو فقه السرية حمةد ال زايل .والسرية النبوية دراتة حتليلية حملةد أبو فار .
( )9ومثان ذل ايجاو املنةج احلر للسرية النبوية منري ال جباك .والسرية النبوية عر وقالا وحتليل
أحداس على الق يب.
) (10ما ذل ترية املقطفى هاش معروف احلسي .
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اعوةد ثري ك عل امل ا بات العحليرية احلجريج ا يسرية د س الداعيرية احلارييو أك
ينح ينوح فةا اك منةا تلي املحاد ص يا الوويه اتوفاد الريدعاة منريه الريرأا
الس ريريديد ال ريرينظ الرش ريرييد م ريريا ريرياك غ ريريري ذل ريريك ع ريريو ال ريريدعاة ني ريريه ريرياموا بنحج ريريه
ثبملال ريريه .يف ري ري ا مري ريريا ثف ريريادة لل ريريدعوة يف ياد ريريو الرتبي ريرية الفكري ريرية أ ياد ريريو النح ريريد
الووييه.
خامساً :المؤلفات التحررية للسيرة النبوية

ل ريريي الو ريريرس ل ريريه م ريرينموما أ حمة ريريودا يف عةلي ريرية الو ريريلليو .فة ريريو حمة ريريود ثك ريرياك
ثبريريداعا يف العريريك دحاليريريد الريرينظ ريريالو رس مريريا الحريريدم يف ألفاظريريه عباسادريريه بوسريريةيلةا
ثعريريادة صريريياغوةا أ ريريالو رس مريريا الحريريدم يف منملريريه درديبريريه زعريريادة الرتديريريو الونسريرييا
العريرير البيريرياك جتنريريو احلعريريو .ريرياك الحاريريد فيريريه الوجديريريد الوملريريوير حلايريرية الوا ريريا
ةدمة الحاسئ.
أما ثك اك املحاد ما الو ريرس اةريرتات الثوابري ا صريول الوعريدا علري املسريلةات
يف الحواع ريريد احلح ريرياوا ف ريرينلك م ريريرد د غ ريريري محب ريريول إلاص ريرية ثذا ريرياك مود ريريوع الو ريريلليو
موعلحا بالديا أصوله.
املوري ريريابا ملؤلفري ريريات السري ريريرية املعاصري ريريرة لري ريريد يف بعجري ريريةا الو ري ريريرس بري ريرياملعن ا ل الوجديري ريريد
الوملريريوير مريريا احلفريريال عل ري الثواب ري  .لريريد أيجريريا الو ريريرس بريرياملعن الثريرياين سفريريا بعريريا
احلحاوا الوجا ن بالوعدا عل بعا الثواب  .مثال ا ل دساتة يف السريرية لعةرياد
ةليري ري دسات ريريات يف الس ريريرية حلس ريريا م ريريؤد ففيةة ريريا ا ريريد حت ريريرسا م ريريا الري ريرابط ال ريريزمين
ل يريريداس حما لريرية دحس ريرييةةا ثب يريريدات موجادس ريرية عل ري ة ري الرتديريريو الس ريرياود
املوبريريا بريريو و رياس السريريري .مثريريال الثريرياين ييريرياة حمةريريد هليك ري
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يريريدا .ففيةةريريا جتديريريد يف ريحريرية العريرير

د .بسيوين حنيلة

الونريريا ل بريريل بريريه لكريريا املريريلةوذ عليةةريريا

سفريريا أمريريوس جمةريريا عليةريريا بريريو عامريرية العلةريرياء الريرير اة ك العح ري يحبلةريريا يف مريرينهبة
ةودريريوع املعجريريزة مريريث  .دعريريد وابريريات املسوعريرير و عريريا الن ري  مريريا أبريريرن املؤلفريريات
الو رسيريرية يف السريريرية مريريا الناييريرية ا ادويريرية ثذ أك املناريريو منةريريا يعردريريةا علري واعريريد
الوريريلليو ا ريريادو غريريري الوحليريريدا أمريريا املو ريرياملوك مريرينة فة ري يحلب ريريوك احلحيحريرية فريريا
ا ه ريواء يع ريريوهوك أ ريريال املوا ريريو ا ي ريريداس ب ريريد افا احلح ريريد .يح ريريول الس ريرييد ت ريريليةاك
يؤمنريريوك بالرتريريالة احملةديريرية
النريريد ا ل أمريريا ا سبيريريوك الريرينيا يريريدينوك با ت ري
يري املبعريرير ك مريريا دعريرياة الناريرادية املسوعريرير وك فحريريد صريرينو مريرينة يف تريريرية النري 

عنايريرية مريرينة بالوريرياسيخ ثس اء لظة ري ة العلة ري .ل( )11دريريرس مثريريا ملريريا ريريا بريريه بعريريا
املو املو فحال ل د يا ل مريليوس( )12أك يعريون ري مريا يوعلريا بالسريرية العريريفة
أك يع ريريكك يف أت ريرياديدها مل ي ريريلل ية ريريدا يف دح ريريا م ريريا أبرم ريريه الو ريرياسيخ معاسد ريرية م ريريا

يحح ريريه احملحح ريريوك م ريريا املنا ريريفو.ل( )13احل ريريا يح ريريال ثك ث ريريا م ريريا ش ريريةادات املنا ريريفو
أفريريادت الريريدعاة املعاص ريريا يف الوعريريريو بريريالن  دحدوريريه ل ريريري املسريريلةو اد ري مريريا
أهري تريرياو هدايريرية بعريريا ال ريربيو غريريريه ثب دريريوس ا ت ري  .يري املو ام ري مريريا هريرينن
املؤلفريريات وب ري بالنحريريد ا ريريادو السريريديد مريريا بعريريا املناريريفو ا ريريادويو مريريا غريريري
املسريريلةو ممريريا يع ري هريرينن ا فكريرياس املسريريةومة تريريةاما مردريريدة يف حنريريوس هريريؤ ء احلا ريريديا
امل ردو.
) (11الرتالة احملةدية السيد تليةاك الند ا(.)87
) (12ما أ ثر املسوعر و حتام عل ا ت
) (13الرتالة احملةدية تليةاك الند ا(.)88

ستوله .سايا الرتالة احملةدية لسليةاك الند ا(.)87

-148-

جملة لية العريعة الدساتات ا ت مية(اجمللد  34العدد  )2ةريو 1438هري  2016 /علةية حمكةة يامعة طر

ما الجر سا أك دؤ ريد أدريه بالحريدس الرينا لريو أك حنريث الريدعاة علري الوجديريد
ا بوك ريرياس يف ت ريرياية الو ريريلليو الوملبيري ريريا ل ريريو أك حن ريرينس مري ريريا حم ريريا ت الو ريريرس غري ريريري
دريدفا ثب لريو احلحرياوا ممريا يو ريا
املحيدة فحد دؤدا ثب جتريا ن صرياس علري الثوابري
يف الج ل ا د ل .ما ذلريك ففحريه الريدعوة يحوجري مريا الريدعاة أك يولةسريوا فواوريد
مؤلو ثمريا معرفرية يديريدة دحوريب أ جتربرية دافعرية موريند هبريا أ مريادة دعريو علري
فة دويةات ةلفيات امل ردو مما يساعد عل موايةوة سد افرتاءاهت .
هبنا العر املويز مل ما املؤلفات احلديثة للسرية يوبريو أاريا دوةيريز عريا الحريدم
يف دملوس تاو عردةا درديبةا دنوع مودوعاهتا ةريا أاريا أصريب أ ثرير م مسرية
للوا ريريا أ ث ريرير عود ريريا علري ري الوملبي ريريا ثك اهوة ريريا انامع ريريات مرا ريريز الب ريريوس بون ريريا ل
مودوع السرية يف العارير احلادرير سبملريه بحجريايا العارير أدد ثب دنحيوةريا مريا الريدةي
املودوع أت لوناف مبدع حنو عةلية دملوير مسوةر لسريرية أصرييلة دنريبا باحليرياة
ددفا ثب العة .
المبحث الثاني
عالقة الدعوة المعاصرة بالسيرة النبوية ومؤلفاتها

وكريريا للريريدعوة يف أا ري مريريا ا ريريات أك دنمللريريا باتري ا تري

للوعريريريو بريريه

لنعريرير مبادوريريه يف بحريرياع ا س د ك أك دكريريوك موص ريولة بالسريريرية النبويريرية اداريريا عةيحريريا
عل مسوود أيا أس ااا بدءا بالرتالة يف مجةواا ترياو دبلي ةريا مرير سا بالريدعاة
يف بريرامج ثعريريداده دريريدسيبة علري مماستريرية الريريدعوة العةليريرية يف حمريرييط املريريدعويا صريريو
ثب املنةجيات الو ديات الا دوايه الدعوة الدعاة؛ هلنا اد الع ة بو الريدعوة
السريريرية ع ريرية أصريرييلة ي ريريدة ع ريرية انريرين س ب ريريالفر ع املنب ريريا بالع ريرايو ف ري وك ريريا
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للف ريريرع أك ينة ريريو ي ريريزداد ب ريريد ك ا عوة ريرياد علري ري ي ريرين سن

وك ريريا للعري ريرياك أك ين ريريبا

باحلر ريرية احلي ريرياة بعي ريريدا ع ريريا منبع ريريه .بن ريرياء عل ري عة ريريا ه ريرينن الع ريرية املوين ريرية ب ريريو ال ريريدعوة
السريريرية يوبريريو عةريريا أثريرير املؤلفريريات املعاصريريرة للسريريرية عل ري الريريدعوة يف دعريريكي مناهجةريريا
بناء مساساهتا يف العار احلادر ما أي هنا اك عحد هنا املب ريث؛ لنؤ ريد بيعرية
هنن الع رية لرينفة أبعرياد دريلثر منةجيريات الريدعوة املعاصريرة بالسريرية مؤلفاهتريا وكريا
دوديا هنن الع ة بياك ماهيوةا ما ة ل النحاط اآلدية
أوالً :السيرة النبوية ضابطة لحركة الدعوة ومسيرة دعاتها

م ريريا أهري ري ةا ريرياوص ال ريريدعوة ا تري ري مية أا ريريا ليسري ري مردبمل ريرية بزم ريرياك مك ريرياك
ليسري موعلحريرية حيري د ك ييري ثمنريريا هري مسريريوةرة علري مريريداس ا نمنريرية ا مكنريرية أيريريا
ا فراد؛ ما هنا اك ما ال ن أك دكوك هنا دوابط معريايري دجريةا تري مة احلر رية
الدعوي ريرية م ريريا ا حن ريرا ع ريريا ا ص ري أ ا ا ريريداع ب ريريالو ريات الوحلب ريريات اجملوةعي ريرية ع ري

الواسيخ أ الو ريو يف يةوةا أهدافةا .ما أه هنن الجريوابط املعوةريدة يف دريبط
مسريرياس الريريدعوة غريهريريا السريريرية النبويريرية فة ري انامعريرية للحوالريريو الدعويريرية الوملبيحيريرية الريريا
ماستةا الداعية ا ل  يف خمولو جما ت احليرياة إلاصرية يف جمريال الريدعوة الوعامري
فعليه دعر
ما اآلةر .يحول تفياك با عيينة لثك ستول اهلل  هو امليزاك ا
ا شري ريريياء عل ري ري ةلحري ريريه ت ري ريريده هديري ريريه فةري ريريا افحةري ريريا فةري ريريو احلري ريريا مري ريريا ةالفةري ريريا فةري ريريو
البا ل( .)14املعر يف فحه الدعوة أك الدعاة يريعوةد ك يف ظ دعريالي ا تري -
يف ريريوا ممثلريريو عريريا ا تري  -ث ثذا يححريوا العريرير و املريرين وسيا يف ولريريه دعريرياب  ري
ه ريرينن ت ريريبيل أدع ريريو ثب الل ريريه عل ري با ريريريةَّ أد ريريا م ريريا ادريبريع ريريين ت ريريب اك الل ريريه م ريريا أد ريريا م ريريا
) )14ايمليو الب دادا اناما ة ت الرا ا داس الساما
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الةعريرير و.يوتريريو  .108ريريا الباريريرية مبعريرين العل ري العة ري

ادبريرياع الن ري .

يحريريول ابريريا بريريادي لفاملسريريلةوك أف ريرادا أاعريريات علريريية أك يحوم ريوا بالريريدعوة ثب اهلل
أك دكوك دعوهت عل بينة يجة ثواك يحو أك دكريوك دعريوهت فحريا لدعودريه 
دبعا هلال) (15ريا دباعه  يف الريدعوة غريهريا ث عريا ريريا الوريزا ترينوه العةري
مبحوجريرياها رف ري مودريريا السريريرية النبويريرية مريريا السريرينة اململةريريرة فة ري مريريا أه ري أبواهبريريا
ريد دكريريوك مرادفريرية هلريا .يحريريول ابريريا ديةيريرية عنريد يديثريريه عريريا السرينة احلريريديث لثاريا دكريريوك
بحولريريه أ فعلريريه أ ث ريراسن .ريريد يريريدة فيةريريا بعريريا أةبريرياسن بري النبريريوة بعريريا تريريده بري

النبوةل( .)16ما هنا اد ع رية السريرية النبويرية بالريدعوة ع رية الجريابط الرينا يجريبط
عليريريه الريريدعاة حتريرير ة ياريريوبوك مريريا ة لريريه ا يوةريريادات املسريريوجدات ةريريا أاريريا ه ري
العاصري ري ري لل ري ريريدعوة م ري ريريا الول ري ريريوك أ ال ري ريرين باك ب ري ريريو ش ري ريريعاسات العومل ري ريرية احلديث ري ريرية مس ري ريرياسات
ا يد لوييات املعاصرة.
ثانياً :السيرة النبوية سجل لتأريخ نشأة الدعوة وجهود دعاتها األول

الس ريريرية النبوي ريرية هري ري الس ريريج الو ريرياسر املعوة ريريد لنع ريريلة ال ريريدعوة ا تري ري مية دمل ريريوس
مرايلةري ريريا يةري ريريود دعاهتري ريريا ا ل بري ريريدءا مبعلةة ري ري الن ري ري  اداري ريريا بالسري ريريابحو م ري ريريا
املةايريا ا دااس النيا محلوا ستريالة ا تري ادمللحريوا هبريا دعرياة معلةريو؛ لرينا اريد
ث ريريا مريريا وريرياس السريريرية النبويريرية يريعن ريوك بعريريا أيريريداثةا بنس ريريبوةا ثب ال ريريدعوة أ بعريريا
أس ااا مث الدعوة يف العةد املكري العةريد املريدين أ بدايرية الريدعوة مريلرية الريدعوة
الس ريرية انةريريرية يةريريود الا ري ابة يف دبليريري .الريريدعوة دعريريرها ...غريريري ذلريريك ممريريا يؤ ريريد
با بادي (.)314
) (15دفسري ابا بادي
) (16جمةوع الفوا د با ديةية()18/10
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عل ري أك السريريرية النبويريرية ه ري املريريريا ا ل للوعريرير عل ري دريرياسيخ الريريدعوة أه ري مرايلةريريا.
يحول أمحد غلوش يف محدمة وابه السرية النبوية الريدعوة ل يظري أك درياسيخ السريرية
د ريرياسيخ ال ريريدعوة مو ريريداة ك ي ريريث يا ريريعو الفاري ري بينة ريريا فح ريريد ادري ري يي ريرياة الرت ريريول
ة هلا ير ة داوةة للدعوة؛ ييث عد دومريه  معرييه صريةوه ييادريه يف بيوريه
ما النريا يريزءا مريا ير وريه بالريدعوة ريد اعو هريا املسريلةوك س رياوز يلةرين ك منةريا
يسريريوفيد ك مريريا دوييةاهتريريا ثماءاهتريريا.ل( )17شريريك أك الريريدعوة املعاصريريرة وكريريا أك
دع ريريا ريحة ريريا يف فة ري ري الوا ريريا املعاص ريرير الوعام ري ري مع ريريه أ دسوع ريرير مسري ريريوحبلةا د ك
ا سدبريرياط الوثيريريا بوريرياسيخ دعريريلهتا ةمل ريوات بناوةريريا اموريريدادها يف العةريريد النبريريوا مبريلويريريه
املكية املددية.
ثالثاً :السيرة النبوية زاد للداعية في الجانب الروحي والمهني

يح ريريول اب ريريا الح ريريي ل ثذا ادري ري ت ريريعادة العب ريريد يف ال ريريداسيا معلح ريرية هب ريريدا النري ري 

فيجو علري ري مريا داريا دفسريه أيريو ااهتريا تريعادهتا أك يعرير مريا هديريه تريريده
شلده ما رر به عا اناهلو به يدة بريه يف عريداد أدباعريه شرييعوه يزبريه النريا
يف هريرينا ب ريريو مس ريريوح مس ريريوكثر حمريرير .ل( )18ال ريريدعاة ثب دع ريرياب يحب ري م ريرينة ث أك
يكودري ريوا م ريريا املس ريريوكثريا يف ذل ريريك؛ فة ري ري سث ريرية النري ري  يف دوص ريريي ست ريريالوه دعليةة ريريا
للنريريا فريريزذا مل يريرير النريريا فريريية هريريدا الن ري  ا عريريا مل يكريريا لك مة ري ريريا أثريرير
فا ريريد الع ري ء وك ريريا أك يعمليريريه ه ريرينا يف ياد ريريو الو ريريز د الر ي ريرياين ل سدح ريرياء ب ريريالنف
اسدبا ةريريا باملاريريدس املنبريريا .يحريريول حمةريريد ال ريزايل مبينريريا منةجريريه يف وابريرية السريريرية الوعام ري
) )17أمحد غلوش السرية النبوية الدعوة يف العةد املك
) (18ابا الحي ناد املعاد (.)69/1
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معةريريا ل اريريدت مريريا ساء ذلريريك أك دكريريوك السريريرية شريريي ا ينة ري ا وريرياك يز ري ايلريريا
يلةو الكفاح ي را باعونات احلا الوفاء له يجري ثرير ة اولرية مريا ا مثلرية الراوعرية
هلنا له .ثدين أ وو يف السرية ةا يكوريو ينريدا عريا اوريدن أ دريابا عريا ترييدن أ
دلةيريرين عريريا أت ريريواذن لس ري مؤسةريريا حمايريريدا مبوريريوت الاريريلة مبريريا يكوريريو عنريريهل( .)19أم ريريا
إلاو الزاد املةين ف رف ما يف السرية ما نون فريدة ما اي ات املةرياسات الريا
ماستةا ةري البعر يف دعوة ومه لحد أ رت يةودن  بناء أمة ما شريوات ث امرية
يجاسة ما فلو الداعية املوفا هو النا لع تريرية النري  مريعريا تريندا يف ري
ةملريوة مريلرية مبحريريداس ريرس الداعيرية مريريا السريرية دفاعلريه معةريريا س ياديريا مةنيريا مبحريريداس
ما يكوك اايه يف دوصي الدعوة ث ناع مدعويه هبا.
رابعاً :السيرة النبوية معين على مواجهة تحديات الدعوة وحل مشكالتها

دوعابه الدعوة عل مداس داسرةا يف بعا حتدياهتا إلاصرية فيةريا يوعلريا بوبليري.
الريريدعوة موا ريريو املريريدعويا منةريريا أيجريريا فيةريريا يوعلريريا بالعريريبةات الريريا دثريرياس يريريول الريريدعوة

مبادوةريريا .املووبريريا للسريريرية النبويريرية لريريد أاريريا تريريج يافري حةلريرية مريريا الو ريريديات الدعويريرية
ال ريريا اية ري النري ري  يف بداي ريرية ال ريريدعوة فية ريريا يع ريرير باملريل ريرية املكي ريرية بع ريريد الوةك ريريو
للريريدعوة فيةريريا يعريرير باملريلريرية املدديريرية لحريريد اتريريوملاع الن ري  أك يوايريريه هريرينن العحبريريات
املعك ت كةة النبوة الا جتلري يف الرمحرية الوسرياما ةريا اتريوملاع  أك يو لريو
عل ري بريرياوا املريريدعويا امل ولفريرية يا ري ثب لريريوهب بوتريرياو دعويريرية دناتريريو ةلفيريرياهت
بيعريرية الو ريريديات
العحديريرية ا يوةاعيريرية ان رافيريرية ...غريها .مريريا ثدسا نريريا ةريريو
املع ريريك ت م ريريا عا ريرير ثب عا ريرير ث أك حت ريرير ال ريريدعوة ع ري الو ريرياسيخ يثب ري أك هن ريريا
) )19حمةد ال زايل فحه السرية

.6
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دعريرياهبا ب ريريا يف الو ريريديات العحبريريات الريريا دوايريريه الريريدعاة؛ ذلريريك أك الرتريريالة مجريريةواا
ايريد أك عحليريات البعرير يف اتريوحباهلا موعرياهبة يف ثريري مريا صريوسها مريا هنريا ادري
دساتة السرية ما أي معانة جايا الدعوة معا لةا ع الزماك املكاك ما أهري مريا
لريريو أك يوريريز د بريريه الداعيريرية يف ث ريرياس ا تريريوعداد املسريريبا ملوايةريرية حتريريديات العاريرير .يحريريول
حمة ريريد ال ري ريزايل  -ه ريريو ساو ريريد يف ال ريريدعوة املعاص ريريرة -يف محدم ريرية واب ريريه فح ريريه الس ريريرية ل ثد ريريين
أ وو أمريا عيريين منرياظر امترية مريا دريلةر املسريلةو العريا ف الفكريرا؛ فري عجريو ثذا
اا ري ريرياوا السريريرية بلتريريلوس يريريومو مريريا ريريرس أ مريريا بعريريد ثب ياد ريردا املؤتريريو
لة ريريا أ سدت ا ريرية يعلوة ريريا حتةري ري يف ياهت ريريا ش ري ري نة م ريريا ص ريريدت العا ف ريرية ت ري ري مة
الفكريرير ي ري ل العة ري ري أعريرياج هريرينا الوريريلةر املثريريريل( .)20عل ري هريرينا الفة ري لملبيعريرية
السرية يف فحه الدعوة لو أك دكوك مسريهتا املعاصرة.

خامساً :السيرة النبوية مادة للدعاة في دعم المفاهيم وتوصيلها

ما أه مةا الدعاة دبلي .الرتالة دعر مبادوةا دربية النريا عليةريا املعرير
أك الرتبيريرية حتوريريا ثب مريريادة يسريريوت الريريدعاة مريريا ة هلريريا املفريرياهي الحريريي الريريا يرغبريريوك يف
دوصريرييلةا دربيريرية ا مريرية عليةريريا لريريي هنريريا أعةريريا أثريرا أ ريريود ث ناعريريا أ ثريرير ثمواعريريا مريريا
أيداس السرية موا فةا د س الدعاة أك يو ري ا ما السرية ما رد يريديثة يؤ ريد
مريريا يريريدعوك ثليريريه يف أيريريا ش ري وك احليريرياة إلاصريرية يف جمريريال احلريريث الرتغيريريو د ريريرس
ا مثريريال لوحريريريو املبريريادئ ثعمل ريرياء النة ريريوذ العةل ري للوملبي ريريا ا وريريداء عل ري مس ريريوود
الفرد اجملوةريا .فةريث ثذا أساد الداعيرية أك يو ريدس عريا أتري ث امرية اجملوةريا دعاوةريه
فسريرييجد أيريريداس مريريا بعريريد اهلجريريرة دبريريو مريريا ريريا بريريه الن ري  مريريا أص ري ابه عنريريد دلتريريي
) )20السابا

.7
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اجملوةريريا ا ت ري م ا ل .ثذا أساد الداعيريرية أك يونريريا ل املفريرياهي املوعلحريرية بريريالحوة مفةريريو
انةاد فسيجد غز ات الن  متدن باملفاهي الوملبيحية الا دعريو علري دريا الريدعوة
أدباعةري ريريا يف املسري ريرياس الا ري ري يا ...غري ريريري ذلري ريريك م ري ريريا الحج ري ريريايا ا يوةاعيري ريرية السيات ري ريريية
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
د ريرير سة أك ية ريريو دع ريرياة العا ريرير ف ريريظ ه ريرينا الري ريرتابط يري ري دك ريريوك دع ريريوهت علري ري ه ريريدا
باريرية .بنرياء علري هرينا العةريا يف الع ريرية دسريومليا أك دسوودريا اآلثريرياس الريا وكريريا أك
دوجل يف الدعوة مناهجةريا هرينا مريا يسريع الب ريث لبيادريه يف املب ريث اآليت ثك شرياء
اهلل.
المبحث الثالث
مناهج الدعوة المعاصرة من خالل مؤلفات السيرة الحديثة
دبو لنا -ما ة ل املب ثو السابحو-أك وابريات السريرية املعاصريرة دوةوريا بونريوع
يف الاياغة الفكر ا بداع يف رت العر الونا ل .ةريا ادجريا عةيريا الع رية بريو
السريريرية الريريدعوة فالريريدعوة ا تري مية الناي ريرية وكريريا أك فملريريو ريريدما يف عريريامل الوا ريريا
املعاصريريرة بريريد ك اصريريمل اس يريريداس السريريرية العملريريرة فةةريريا دملبيحريريا نادا مريعريريا.
ما هنا الحرس الر ياين املةين الجر سيو ما ب الريدعاة جتريان السريرية العملريرة بريدأت
عةلية الولثر يف حميط الدعوة الريدعاة؛ بنرياء عليريه أيجريا بريدأت الريدعوة املعاصريرة درتري
مناهجةريريا دجريريا دويةاهتريريا دنوحري تريرياولةا دفةري ا عةريريا دحريريي ير وةريريا فملريريط
ملسوحبلةا.
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يف هريرينا املب ريريث حنريريا ل أك دحريريو عل ري بعريريا أه ري هريرينن املنةجيريريات الدعوي ريرية ال ريريا
تا

مؤلفات السرية املعاصرة يف ثدوايةا أ دعةةا يف حميط الدعوة احلديثة.

أوالً :المنهج الدعوي السلمي
دعريريوة ا تري

بملبيعوةريريا تريريلةية الوويريريه الوتريرييلة ال ايريرية منريرين ادمللريريا هبريريا الداعيريرية

ا ل  .ظل ري ال ريريدعوة عل ري م ريريداس الو ريرياسيخ دس ريريلك ريحة ريريا ثب ل ريريوس امل ريريدعويا
عحريريوهل يف تريريلةية دامريرية أمريرياك امري يوجليريرياك يف أ ريوال الداعيريرية تريريلو ه تريرياوله يف
الدعوة ثب اهلل دعاب .تباس ثرية  -د يكوك منةا ا داء املوعدد لبعا املنوةريو
ثب ال ري ريريدعوة-يع ري ريرياع يف ه ري ريرينا العا ري ريرير  -ري ريرينبا اف ري ري ريرتاء -أك ا ت ري ري ري دي ري ريريا العن ري ريريو
ا سهريرياس أدريريه ادوعريرير بريريالحوة السريرييو حتري ا ريران ان ري ؛ ممريريا دريريا دعريرياة العاريرير
أمريريا موايةريرية نبةوريريو يبةريرية داةليريرية دوايريريه املوبنريريو تريريلوس العنريريو مريريا املسريريلةو
يبةة ةاسيية وثلةا املثري ك للعبةات ما احلا ديا عل ا تري دعودريه .دويجرية
هلريرينا بريريدأت منةجيريريه الريريدعوة السريريلةية دويةاهتريريا دوعريريك يف حمريرييط الريريدعاة ال يريريوسيا
عل ري دعريريوهت مريريا أي ري جماهبريرية هريريادو انبةوريريو للول يريريد عل ري أك دعريريوة ا ت ري
دكوك ث تلةية يف هدفةا تاو عردةا مناهجةا.
م ريريا هن ريريا ي ريرياء د س مؤلف ريريات الس ريريرية يف العا ريرير احلاد ريرير – إلاص ريرية ال ريريا هت ريريو
بالو لي ري الوعليريريا ا تريريحا ات العةلي ريرية املعاص ريريرة-يف دع ري مفة ريريو السريريلةية الدعوي ريرية
داري يا املفريرياهي يوهلريريا يف الريريدعوة احلديثريرية؛ ذلريريك مريريا ةري ل دنريريا ل أيريريداس السريريرية
النبوي ريرية ال ريريا حت ريريدث ع ريريا ال ريريدعوة يف مريلوية ريريا املكي ريرية املددي ريرية ثبري ريران يواد ريريو الرأف ريرية
الرمحة الوساما يف ا تلوس الوتيلة .لحد متيز ثري ما هرينن الكوابريات باهلريد ء يف
احلجريرية عنريريد البيريرياك الحريريوة يف ال ريربط ا تريريحاط ممريريا تريرياعد عل ري هتي ريرية منريريا
العريرير
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تريريلة يريريدعو ثب الملةلدينريرية دفعي ري العح ري ب رياحلواس النحريرياش؛ مبريريا م رير فملريريرة الحريرياسئ
لري رينس ا س اح يح ريريوا ا و ريرياك ي ريريدفا ثب العة ري ري الا ريريا الس ريريلو الح ريريوم .م ريريا
أص ريريدت ا مثل ريرية دعبري ريريا ع ريريا ه ريرينن املنةجي ريرية دعلي ريريا لفو ري ري ري ريولال علري ري ا ريرية ثتري ري
لدريه يوسريابا مريا
لعكرمة با أيب يةري ل ثذ يحريول ل رياك عكرمرية يف عداوريه لمتري
الريريدن فةريريا مريريا أمريرير اشريريرت فيريريه الريريدن دريريد ا ت ري ث اشريريرت فيريريه عكرمريرية .مريريا أك
املسلةو فو وا مكرية أتريل أهلةريا ث أك عكرمرية بحري معادريدا يف ةاريوموه لمتري
اد ري املسريريلةو بسريرييفه هريريرس ثب الريرييةا .اد ري أ يكريريي بن ري احلريرياسس ن يوريريه
ام ري ريرأة عا ل ريرية اد ري ري ري ريريد أت ريريلة ف ريرينهب ثب الري ريرييةا أ نعو ريريه ب ريريالريوع ثب بلري ريريدن
محابل ريرية النري ري

 .عن ريريدما دةري ري علي ريريه عكرم ريرية سي ريريو ب ريريه الن ري  ريرياو
()21

بالرا ريريو املةريرياير مريبريريا بالرا ريريو املةريرياير

لمريب ريريا

ريرياك هريرينا الرتييريريو افيريريا ذابريرية يليريريد

العدا ة يف لو عكرمة .بعريد أك دملريا بالعريةاددو ريال للنري  هريو مملل ريل الريرأ
ييريرياء ليريريا ستريريول اهللت اتريريو فر يل ري عريريدا ة عاديوكةريريا أ مو ريريو أ دريريع فيريريه أسيريريد
فيريريه ثظةريرياس العريرير ل .فرفريريا الرتريريول  يديريريه بالريريدعاء ريرياو

لاللة ري اغفريرير لعكرمريرية ري

عريريدا ة عاداديةريريا أ مو ريريو أ دريريا فيريريه يريريريد أك ياريريد عريريا تريريبيلكل( .)22فةريريا أك ريريا
عكرمريرية هريرينا الريريدعاء ي ري اتريريووب عليريريه ادفعريريال شريريديد  ...ثذ مريريا ريرياك يوو ريريا مث ري هريرينا
ا تريريوحبال هريرينا الرتييريريو .فحريريال ل أمريريا اهلل يريريا ستريريول اهلل

أدع دفحريرية نري أدفحوةريريا

ال ص يا مل رريان

) )21النيسابوسا املسودس عل الا ي و س 5059
.271
) )22السابا دفسه س  .270 3 5057أ سدن ابا عسا ر يف داسيخ دمعا س 8211
.64 41
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يف الاريريد عريريا تريريبي اهلل ث أدفح ري دريريعفةا يف تريريبي اهلل

ادل ري

وريريا يف الاريريد

عا تبي اهلل ث أبلي دريعفه يف تريبي اهلل.ل برير عكرمرية بوعريدن يف معر رية الريمريو
ياد بنفسه اتوعريةد فيةريا .أيري لحريد رياك ستريول اهلل  يرياريا علري هدايرية النريا
فحد اك وث يف الدعوة يف الوبلي .ةرية وكريا بلوغةريا .ثذ مريد يريدن لريئ
اآل

مل ريات

ليحوده ثب عامل النوس اهلداية لكنه مل يكريا يعرير ا وفرياء؛ لرينا دريران وريد

يريريد العريريفحة الرمحريرية ي ري

()23

لريريد أعداوريريه.ل

ي يريريظ هنريريا دل يريريد املؤلريريو عل ري

ايريرية

الن  أثناء اتوحباله شد املعاديا له مما أي الن  دمة يومريا لمل يرياا ؛ فحريد
اب  ا تاءة بالعفو الوجا ن بالافا بري مبزيريد مريا الفجري سفريا املنزلرية هريو يف
محا الحوا املةكا فةاذا عسان أك يكوك يف مريلة ا توجعا ت اريد أيجريا بيرياك
الكادريريو لثةريريرة هريرينن الريريدعوة الر يحريرية السريريلةية يف أاريريا يعل ري هريرينا املعريريادا الثريرياور مواليريريا
محيةريريا داص ريرا معينريريا لريريدعوة ا ت ري  .شريريك أك مث ري هريرينا النريريوع مريريا الو لي ري هلريرينن
ا يداس مثي هتريا يحملريا الملريريا علري مريا يريزع أك ريريا العنريو العريدة أةرين الثريلس
هريو ريريا ا تري يف الريدعوة ةريا أدريه ير ريو لريوس ال ادريبو مريا الريدعاة يلحري يف
دفوتريرية ا مري اليحريريو أك دفريريا السريريي ة باحلسريرينة ا تريرياءة با يسريرياك هريريو ريريريا الوريريلثري
يف الحلوس دفعةا ثب ا واك الوسلي  .مريا ا مثلرية الريا ا ةريرد الريا دريدع منةجيرية
ال ري ريريدعوة الس ري ريريلةية يف مريل ري ريرية اد ري ريريملةاد ال ري ريريدعوة الونكي ري ري بال ري ريريدعاة م ري ريريا ذ ري ريريرة لساغ ري ريريو
السريرياين يف وابريه (الرمحرية يف ييرياة الرتريول) يحريول ل رياك ستريول اهلل يريريو ا تري
يري

لريد أعداوريه؛ بريرغ شرير سه مكاوريده ..هريا هريو رريص بالريدعاء سيلريو مريا ألريد

) )23النوس ايالد حمةد مف رة ا دسادية فو

ولا

1
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أعداوريه أبريا يةري عةرير بريا ايملرياس  -بري أك يسريل عةرير -فيحريول:لاللةري أعريز
ا ت بليو هنيا الريلو ثليك بليب ية أ بعةر با ايملرياس فكرياك أيبةةريا
()24

ثب اهلل عةرير بريا ايملرياس.ل

يوريابا رياو

ثك الورياسيخ الملويري مريا الاريد عريا

تبي اهلل فونة املسلةو عا دينة مل يوسس يف لو الرتول  شعوسا با دوحا
أ سغبة يف الكيد أ الونكي ثمنا عل العك متاما شعر بلا مرد موريايوك ثب
بيريو أ ييرياسد موريايوك ثب دليري فجرياءت هرينن الريدعوة هلري باهلدايرية الرمحرية
النجاة اد دلك ه دفسيوه ادري دلريك هري ترينوه ريحوريه ادري هرينن هري
ةلفيادريه مريعيوريه يف الوعامري مريا النريا ..ثك ستريولنا الكريرم  رياك يرياريا ري
احلرير علري ثياريال دعودريه ثب ري مريا هريو علري غريري ا تري ؛ ف ةلةريا ثب ري
رياك يبرينل ارياسد يةريدن يف ا نرياع بريالا
معر أ يةريودا أ داريراين أ جموتري
هري أيسريا رياك مريزك يزدريا شريديدا ثذا سفريا ثدسرياك أ ريو ا تري يري صري
ا مرير ثب أك اهلل عريز يري اريان عريا هرينا احلريزك ا تري  .ريال دعرياب را بريه ﴿ لعلريك
باةا دريفسك أ يكودوا مريؤمنو ﴾(العريعراء  .)3يحريول أيجريا ﴿فري درينهو دريفسريك
علية يسر َّ
ات﴾ (فا ر .)8
م ريريا ش ريريدة ه ريرينا احل ريريزك ث أك الرت ريريول  مل لعل ريريه مري ري سا للجري ري ط علري ري أي ريريد ليحبري ري
ا ت ري ثمنريريا يع ري اآليريرية الكروريرية ﴿ ث ريران يف الريريديا﴾(البحرة  )256منةجريريا لريريه يف
يياده فو حا يف ييادريه الوريوانك الراوريا املعجريز ثذ أدريه يريدعو ثب احلريا الرينا معريه بكري

) )24اناما الا يا تنا الرتمنا الرتمنا باس  18يف منا و عةر با ايملاس سد اهلل عنه
.617
س  3681ال يسا ص يا غريو 5
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()25

ريريوة لكنريريه يريريدفا أيريريدا ثليريريه مكرهريريا أبريريدال.
عل مو و الن

هكريرينا يعريريعر الحريرياسئ هلريرينا الوعليريريا

 ما معاديريه حماسبيريه بريد ء الداعيرية جتريان مدعويريه يرصريه علري

ا ريرياة أس اية ري ري ثفناوةري ريريا فةري ريريو يسري ريريوعو حادري ريريو تري ريريعيه الري ريريدعوا املسري ريريوةر دواصري ريريله
املوكرس برغبوه الحلبيرية الارياد ة بريدعاء دري مجريةوك ا يابرية يجريعه بريو يريدا اهلل .ثك
دوح مث هنن املعاين ما ة ل حتليري موا ريو الريدعوة يف السريرية النبويرية وري لريوس
الح ريرياسوو باهل ريريد ء ا م ريريا يكنفة ريريا بالرمح ريرية الملةلدين ريرية ال ريريا ثك ات ريريوحرت يف الحل ريريوس
ألحري بظ هلريريا علري لسريرياك الداعيريرية لةريريات س را ريرية لينريرية جتلري يف موا فريريه مريريا مدعويريريه
دسريرياحما دواصري  .لحريريد جتلري دوريرياوج هريرينن املنةجيريرية الدعويريرية يف عا فريرية ا وريرياك انياشريرية
الا م ت لوس املدعويا يف صريدت ادبرياعة عةريا حمبريوة دحريديره لحريي مبريادئ
هنا الديا؛ ممريا يبملري دعريود أك السرييو هريو الرينا أ ريامة علري الريديا أ أك ايريو
الوةدي ريريد ه ريريو ال ريرينا ي ريرياء هب ري ثب عحي ريريدة ا ت ري  .ثذ ه ري وك ريريا أك يك ريريوك الس ريرييو
الحريريوة تريريببا يف ادوعريرياس املبريريادئ ذيوعةريريا يف العريرياملو هبريرينن السريريرعة املنهلريرية م ريا هريرينا
النا وكا أك مة هنن الرتالة هبنن الوج يات العزيزة الفةري الثا ريو أهرينا الرينا
محري عليةريريا بريريالحوة الحةريرير أ هريرينا الريرينا أل ري عحلريريه فلري يفكريرير مل يعحري ثك منةجيريرية
الدعوة السلةية الا دابعوةا الدعوة يف مسريهتا الواسرية جتيو عا هرينن ا تري لة مؤ ريدة
فاعلية د سها ريدوا دملريرح دفسريةا يف عريامل الريدعوة املعاصرير ةنةجيرية بريدي عنةريا يف
دبلي ريري .الرت ريريالة هداي ريرية الع ريرياملو .فية ريريا يلري ري دع ريرير لري ريبعا املظ ريرياهر ال ريريا دؤ ريريد ي ريريود
املنةجية الدعويرية السريلةية يف العارير احلادرير ادسرياع دملا ةريا دفعيلةريا يف حمرييط الريدعاة
املعاصريا.
) )25ساغو السرياين الرمحة يف يياة الرتول

.215
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 اايات الدعوة املعاصرة ترعة ادوعاسها بو ملاعات شري مريا املريدعويا عامليرياي ريريدل علري ري الوري ريزا ال ريريدعاة باملنةجي ريرية الس ريريلةية يف الوبلي ريري .البي ريرياك فبةح ريريداس ش ريريعوس
املريريدعو بريريا ما الملةلدينريرية يف يريريديث الداعيريرية يواسادريريه ثسشريرياداده دوييةادريريه
تلو ياده مبحداس ما دعر الدعوة ريحةا ثب الحلوس العحول.
 اعوةريرياد ثريريري مريريا الريريدعاة املعاص ريريا يف ةملريريابوة عل ري العا فريرية ثثريرياسة الويريريداكاحلواس حتريك العح يعريد دلريي علري تريعة الاريدس س رية الحلريو ايريرتا اآلةرير
ري ذلريريك مريريا ريرياس منةجيرية السريريل الريريا دحريريو علري حتحيريريا الملةلدينريرية الحلبيريرية عنريريد
املدعو مبا يوفر بي رية احلريواس احلرير الوفكريري املوريلين املرايعرية السريؤال ا ونرياع
اهلادئ ب افاذ راس ا دباع ا لوزا .
 ثرة العاوعات العرتة دد دعوة ا ت اهتامه بالعنو ا سهاس يعريد دلريية ريرا عل ري ثثبريريات املنةجيريرية السريريلةية بيريرياك مريريدد فاعليوةريريا يف الريريدعوة املعاصريريرة؛
ذلك أك املعاديا لمت ما لوك سميه فيةا هو تبو ظةوسن ادوعاسن حما لرية
ثش ريرياعة م ريريا يج ريرير بالملةلدين ريرية ا م ريرياك ال ريرينا يسوع ريريعرن امل ريريدعو م ريريا ةري ري ل ه ريرينن
الدعوة الربادية.
 اهوةريا ثريري مريا مؤتسريات الريدعوة املعاصريرة سمونهريا بالواريدا الفكريرا لريبعااملوبن ريريو لل مل ريرياس العني ريريو باتري ري ا تري ري حما ل ريرية سدهري ري ثب الملري ريريا الاري ريواس
باحلجة ال هاك عحد املؤمترات دلليو الكوو  ...غريها.
ثانياً :المنهج الدعوي التربوي

لحريريد تريرياد يف تريريط بعريريا الريريدعاة لريريزما وي ري أك د سه ري يف تريريط املريريدعويا
ثعداد الفوا د يري املعريا العاسدرية
ين ار يف ثلحاء ايملو ثعملاء الدس
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د ك العريريعوس بو ة ري 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 .
لكريريا مريريا ة ري ل بعريريا وابريريات السريريرية املعاصريريرة ةاصريرية الريريا ه ري مريريا النريريوع
الو ليلري الفكريريرا بريريدأت دوبلريريوس دنجريريج دسريريود يف منظومريرية الريريدعوة احلديثريرية بريريو
حمريرييط الريريدعاة منةجيريرية (الريريدعوة الرتبويريرية) الريريا يحاريريد هبريريا يع ري الريريدعوة عةليريرية دنةويريرية
مسوةرة هتد ثب ا مناء الوملريوير العريام عنريد الريداع املريدعو دوو ريو بادوةرياء
املوعظريرية العريريفوية العريريابرة ثمنريريا دنوح ري مريريا مو ريريو ثب مو ريريو تريرييلة ثب أةريريرد لريريي
فحريريط مريريا أيري ثمتريريا عةليريرية الريريب ا الريريوعظ ثمنريريا لوعريريو علري الوملبيريريا العةلري حتحيريريا
الرتبية يف صوسها املونوعة عند املدعو.
لحريد جتلري هرينن املنةجيرية الدعويرية الرتبويرية علري مسريوود الريدعاة بري املريدعويا
أ ريريدت علري ري أك ااية ريريا علري ري مس ريريوود امل ريريدعويا مري ريردبط بو ححة ريريا علري ري مس ريريوود
ال ريريدعاة م ريريا أدفس ريرية أ  .دويج ريرية هل ريرينا الفةري ري ب ريريدأت بري ريرامج ثع ريريداد دلهيري ري ال ريريدعاة
الفرديريرية املؤتسريريية دعريرين برتبيريرية الريريدعاة دعةةري س ياديريريا فكريريريا علةيريريا بالحريريدس الريرينا
يؤهلة عداد بناء شراوا املدعويا امل ولفة.
لحد اك ما أه الد افا يف دبريين ظةريوس ادوعرياس هرينن املنةجيرية علري مسريوود
الريريدعوة املعاصريريرة ه ري هريرينن الو فريريات الو ليليريرية الرتبويريرية الوعليحريريات املا ري وبة باملعريرياين
ا شاسات الدعوية الا دثرت بد ة صي بوع يرست بفة بو يات بعا
وريريو السريريري املعاصريريرة – حتديريريدا -عنريريد دنريريا ل أيريريداس املريلريرية املكيريرية الريريا متثري بريريدء
()26

ادمل ريرية ال ريريدعوة .م ريريا ذل ريريك عل ري ت ريريبي املث ريريال ا ريرية اةو و ريريه  يف غ ريرياس يري ريراء
) )26سايا هتنيو ترية با هعا عبد الس

هاس ك
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موعبدا مولم الليايل الملويلة ي ياءن امللك بالبعاسة

وريا يريات الحرير ك .يحريول

حمة ريريد ال ري ريزايل ليف غ ريرياس ي ري ريراء ريرياك حمة ريريد  يوعب ريريد يا ريريح لب ريريه ينحري ري س ي ريريه
يحرتس ما احلا يةدن يبوعريد عريا البا ري تريعه يري صري مريا الاريفاء ثب مردبرية
عالي ريرية ادعكسري ري هب ريريا أش ريريعة ال ي ريريوس علري ري ص ريريف وه اجملل ريريوة فلمسري ري ي ريريرد سؤي ريريا ث
ياءت فلا الابال( .)27هنا الو ليري يعريري ثب عةليرية ثعريداد درير سية للداعيرية بري
بريدء ستريريالة الريريدعوة دبلي ةريا يلحري يف ةريريا ر ري ريرياسئ مريريا الريدعاة أك صريريفاء الحلريريوس
س ا س اح ريا لني ايريري الوعريبا هبريدا الريرمحا .يحريول تريعيد البريو معلحريا علري
الحا ريرية ذاهت ريريا لفول ريريك ه ري الع ريريدة الك ري د ال ريريا ينب ري أك يوس ريريلا هب ريريا ال ريريدعاة ثب اهلل
دلك ه العدة الا يةز اهلل هبا يبيبه حمةدا  بلعباء الدعوة ا ت ميةل( .)28هرينا

علري مسريريوود دربيريرية الداعيريرية ثعريريدادن حلة ري الرتريريالة أمريريا يف ث ريرياس دربيريرية ثعريريداد املريريدعو
فوريليت ارية ايوةاعريه  بلصري ابه يف داس ا س ري ابريا ا س ري ( )29يف املريلرية املكيرية

لوكريريوك مريريادة غنيريرية ي ري ن مريريا ة هلريريا وريرياس السريريرية املعاصريريرة د س الريريداع ا ل يف جمريريال
دربية املدعويا ا سدحاء هب  .يحريول الاري يب ليف داس ا س ري فريا اهلل دعرياب ستريوله 
ثب دكريريويا انةاعريرية ا ب مريريا الا ري ابة ييريريث ريرياموا بريريلعظ دعريريوة عرفوةريريا البع ريرية.
اد دحملة البدء يف ير ة الرتبية الرباديرية ا ب هري لحرياء املريدعو بريالن  في ريدس
للة ريريدعو حت ريريول غري ريريو اهو ريريداء مف ريريايو في ريرير امل ريريدعو م ريريا داو ريريرة الظ ري
) )27حمةد ال زايل فحه السرية .99
) )28حمةد تعيد البو فحه السرية .80
) )29سايا دوس اليحو يف ترية ةري املرتلو حمد ايجرا
املعرفة بري ت لبناك.
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الن ريريوس يكوس ريريو ا و ريرياك يمل ريريرح الكف ريرير يح ريريود عل ري حتة ري الع ريريداود املا ريرياوو يف

ت ري ريريبي دين ري ريريه اندي ري ريريد عحيدد ري ريريه الس ري ريرية ةل( .)30مل دكو ري ريريو واب ري ريريات الس ري ريريرية املعاص ري ريريرة
بالوعليا أ الو لي أ ا شاسة ية الرتبية يف الدعوة ا تري مية ثمنريا يريددا بعجريا
منةريريا()31يو ريرين مودريريوع الرتبيريرية مريريا ةري ل أيريريداس السريريرية حمريريوسا أتاتريرييا يعريرياج املؤلريريو
ما ة له ما يوعلا بالرتبية مفرداهتا الو ااية.
شريريك أك ا ري ع دعريرياة العاريرير عل ري مث ري هريرينن الو لريريي ت الوعليحريريات دسات ريوة
هلريرينن الكوابريريات الريريا د ريربط الريريدعوة بالرتبيريرية الوكريريويا جتع ري مريريا أه ري ظريرياوو الداعيريرية
الوويي ريريه الرتبي ريرية أع ريرياك علري ري د ريريا ثحاف ريرية عام ريرية عن ريريد أ ريرياهري ال ريريدعاة دل ريريز الداعي ريرية
بوايبريريات دربويريرية جتريريان دفسريريه دجريريعه عل ري ألريرية مريريا املس ري وليات الرتبويريرية جتريريان مريريدعون
جموةعه .ما ة ل هنن الثحافة الا أدجريجوةا وريو السريري املعاصريرة أ ريدت عليةريا
ما ة ل املاملل ات ا لفال الدعويرية الرتبويرية املعريرت ة بريو هرينن الكوريو املعاصريرة
أصب الرتبية يريزءا أصريي مريا الريدعوة أهريدافةا بريات حتحيحةريا مريا ألرية مريا دسريةو
ثليه الدعوة ما ثاانات يف ا عةريا املعاصرير .مريا هنريا دعريلت املنةجيرية الدعويرية الرتبويرية
احلديثة لوعلا عا دفسةا يف عدة مظاهر ما أ ةا
 ث امريرية املعاهريريد الدعويريرية الريريد سات الودسيبيريرية املسريريابحات الونافسريريية الوحييةريرياتالد سية بو الدعاة؛ للونعيط الولهي الوملوير املسوةر.

( )30عل الا يب السرية النبوية عر

اوا حتلي أيداس

1

.97

) )31ما ذلك املنةج الرتبوا للسرية النبوية منري ال جباك مملبعة داس الوفاء .نلك واس فات دربوية
ما السرية النبوية عبد احلةيد الب يل ط أ ب  1408هري مكوبة املناس ا ت مية الكوي  .غري ا.
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 ادوعريريار شريريعار (الداعيريرية القريريدوة) ال ري ا أصريريبا هريريدفاو يف حمريرييا الريريدعاة يعةلريريوكعلى حتقيقه وايلوزا به ومعياراو بني املدعويا يقا عليه أداء الداعية ومتيزن.

 ادوقريريان املريريدعو مريريا مسريريوود املولقري إىل مسريريوود املريريرذ الري ا مريرير علريريى دريريدبراملعلومة ودطبيق املعرفة وايتوفادة ما املوعظة وحتقيق الو يري.
 اهوةا الدعاة بقجاو الرتبية وا ص ي يف اجملوةعات والقيريا ملوابعرية والرصريدوع

الظواهر العامة.

اثلثاً :املنهج الدعوي االستيعايب

إك اهوة ري ريريا و ري ريريا ت الس ري ريريرية املعاص ري ريريرة اب ري ريرا وحتلي ري ريريل دع ري ريريوة الن ري ري  لق ري ريرينوف
املدعويا على اخو ف عقالده ما اليةود والنقارد والريوثنيني واخريو ف أعةرياره

مريريا العريرييو والعريريباس والقريريبياك واخريريو ف مسريريووو اييوةاعيريرية مريريا ال ري والفقريريري
والس ري ريرييد والري ري ريرلي واملس ري ريريود وامل ري ريريرؤو و ري ري ري ل اخ ري ريريو ف أوين ري ريريال الع ري ريريريب واحلبعري ري ري
والفارت ري والروم ري  .يعريريل الريريدعوة عامليريرية الرتريريالة والوويريريه وفريرير علريريى دعريرياة العقريرير
منةاية ارورية دلز لوفاعل ا جيايب املوادد؛ يتويعاس شريرالا املريدعويا وأصرينافة
املوعريريددة يف العقريرير احلااريرير .ويريريزداد هري ا املعريرين واريريوحاو عنريريد دراتريرية الداعيريرية حتلريريي ت
وريريل السريريري املعاصريريرة الريريا دبريريني قريريدرة النري  علريريى مليريريو القلريريوس َ
املنكريريرة ويري س
النف ريريو الن ريريافرة ال اا ريريبة مث ريريل م ريريا ح ريريدس ي ريريو حن ريريني عن ريريد دو ي ريريا ال ن ريريال ( .)32يق ريريون
مقطفى السباع عند دعليقه على مليو الن

 لقلوس السادة مريا قريريب بعطرياء

خريريا ب ريرغ عريريداو القد ريرية لريريدعوة ا ت ري لا ت ري ديريريا هدايريرية وإص ري ي ف ري
يكوف بفر تلطاده لقةر وال لبة ةا دفعريل ثريري مريا الرينظ الريا دعوةريد يف قيامةريا
) )32رايا

يل ترية با هعا عبد الس

هاروك

-165-

 274وما بعدها.
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بحاوةريريا علري الحريريوة د ك اتريريوجابة النفريريو

د .بسيوين حنيلة

بريريد مريريا دفريريوا الحلريريوس لريريه

الحلريريوس بري

اتوبعريرياسها هبدايوريريه دععريريحةا ملبادوريريه مثلريريه مريريا دا العملريرياء عنريريد بعريريا النريريا مفيريريدا
يف اتواري ح لريريوهب غسري عريريدا اهت فاحلكةريرية ري احلكةريرية أك دعملري يري دردري
ةريريا فع ري ستريريول اهلل  فريريزذا صريريل دفريريو أش ريرافة هبريرينن ا عمليريريات دفو ري
لريريوهب بعريريد ذلريريك لنريريوس الريريدعوة مح ري أعباوةريريا هريرينا هريريو الريرينا يا ري فزدريريه بعريريد أك
دريريللو ستريريول اهلل لريريوس هريريؤ ء الزعةريرياء نالري مريريا دفوتريرية ري مويريريدة يحريريد علري
ا ت دعودهل( .)33ثك دلليو الحلوس هو شريعاس ا تريويعاس الريدعوا يليريه الوعرير
عل النفسيات امل ولفة للةدعويا دحدير السادة عليرية الحريو فريية ثدريزال ري فريرد
مريريا يناتريريبه مريريا منريريزل .يحريريول منريريري ال جريريباك عنريريد دعليحريريه عل ري مرات ري ت الن ري  ثب
امللريريو الرؤتريرياء( )34لد يريريظ أك الرتريريول  ريرياك يجريريرس عل ري ا دريرياس النفسريريية الريريا
رعاها احلا ةوك فكاد ستله دملة ا هؤ ء احلا ةو عل ملكةري

أدريه تريي فظ

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
أ ي ري بعريريد ادحملريرياعة عريريا يربريريهل( .)35ريرينلك در يريريو لريريوس ا دبريرياع ثنالريرية احلريريزك
العريك منةريريا سفريريا الريرير ح املعنويريرية عنريريد أرييعة  .يحريريول منريريري ال جريريباك أيجريريا عنريريد دعليحريريه
علري معاملريرية النري  لكري َّ مريريا ةالريريد بريريا الوليريريد عةريرير بريريا العريريا بعريريد ثتري مةةا
ل امل يريريظ أك عريرير عةريرير سد ري اهلل عنريريه ا ت ري
) )33ماملف السباع

السرية النبوية دس

ع

.149

) )34حمةد المليو النجاس الحول املبو يف ترية تيد املرتلو
.57 3
) )35منري ال جباك املنةج احلر

-166-

ثت ري
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اهلل  مل رولريو يف املجريةوك لكريا دريرد يف بعريا انزويريات ثشرياسات ملعرين دري

يف

بيعريرية الريريدعاة .ف الريريد يريريرد ابوسريريا ستريريول اهلل لريريه منريرين لحيريريان عةريرير يريريرد هتلري يريريه
الن  منرين س ن .ةالريد يحريول لثك ستريول اهلل  مل يعريدل بريه أيريدا ثذا يزبريه أمريرل.
عةريرير يحريريول ل ثك ستريريول اهلل  مل يعريريدل بريريه أيريريدا ثذا يزبريريه أمريرير.ل هريرينن ا شريرياسات
دريدل علري عظةرية النري  فكري صري ايب يعريعر أدريه أيريو ثب ستريول اهلل أدريه

مو ريا ثحوريريه يريريدن مريا د ك النريريا .ل( )36غريريري ذلريك مريريا ا مثلريرية الريا يؤ ريريد وريرياس السريريري
بوعليحريرياهت دريرير سة اهوةريريا الداعيريرية باتريريويعاس أيريريا أصريرينا املريريدعويا مريريا مريريا مريرينة
مري ريريا مل يري ريريؤما دعري ريريري ثب أك اتري ريريو دا ل ري ريرية الحلري ريريوس فة ري ري بري ريرياوا النفري ريريو ب ري ري
اتريو دا ل رية العبريرياسات خما برية العحريول هريريو ريريا هريرينن املنةجيرية؛ فةريا ياريريلا لحريو ريريد
يكوك فونة آلةريات دعوة الفرد د دكوك مفوايا هلداية ا م الععوس.
ما هنريا دعريلت املنةجيرية ا تريويعابية يف الريدعوة علري اعريدة املسريا اة بريو املريدعويا يف
ال ريريب ا البي ريرياك م ريريا د ريرير سة دح ريريدير الوت ريرييلة املنات ريريبة براع ريرية ا ت ريريوة ل املاري ري وس
باحلر العديد عل هدايوة دوصي الدعوة ثلية  .لحد جتل يف الريدعوة املعاصريرة
عدة مظاهر ددل عل دبين هنن املنةجية بو ملاع بري ما الدعاة املعاصريا منةا
 ا هوة ري ريريا بزع ري ريريداد الك ري ريوادس الدعوي ري ريرية املؤهل ري ريرية بثحاف ري ريرية ل ري ريريات دحالي ري ريريد ش ري ريراوااملدعويا امل ولفة عل مسوود العامل.
 ات ريريو دا ث ريريري م ريريا ال ريريدعاة م ريريا يع ريرير بع ريريبكات الوواصري ري الك ريريرت ين م ريريا أيري ريالوصول ثب أ دس ما املدعويا لو حيا ايو الب ا العامل .

) )36السابا دفسه

3

.91
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 دعجيا الدعاة لكثريري مريا ال يريوسيا يف الو ااريات امل ولفرية علري متثيري ا تريالوعريو به يف حميط احلياة العةلية.
 أص ريريبا ا ت ري م ريريا أ ث ريرير ا دي ريرياك ادوع ريرياسا يف الع ريريامل با د ريريافة ثب ني ريريادة ع ريريددالراغبو يف دساتة ا ت الوعر عل أدباعه.
 ثرة دنوع تاو الريدعوة املعاصريرة مريا اململبوعريات املرويريات املسريةوعات بكريأدواعةا هنا با دافة ثب ادساع املرا ز امليدادية يول العامل للوعريو با ت .
رابعاً :المنهج الدعوي الشامل

املحاود باملنةج العام يف الدعوة هو مشولية املفاهي الحي ا صري يية الريا
دعري ريرية ري ري يوادري ريريو احليري ريرياة ري ريرينلك الوت ري ريرياو الملري ريريرت الري ريريا دحري ريريو عنري ريريد الح ري ريريدم
الوحليدا ثمنا دوسا ما ادساع الزماك املكاك ادوعاس ا دساك .فالداعيرية املعاصرير لريد
عنريريد راءدريريه للسريريرية النبويريرية ثريريا مريريا ا يريريداس الريريا دريريدل علري أك الريريدعوة ا تري مية

وكا ث أك دكوك شاملة لكا ما غياس الوملبيا الكامري هلرينا املعرين يف ا ريا احليرياة
املعاصري ريريرة لو يري ريريا احملري ريريا ت املوعةري ريريدة لو جري ريريي د س ا ت ري ري يف الوا ري ريريا امللةري ريريو
جريريية العريريةولية يف الريريدعوة –لعحريريود ويلريرية-أمريرا عريريابرا يوناتريريو مريريا أ يرية
أصريريب
هنا املبدأ مكادوه يف ا ت .
ما هنا ياء د س الكوابريات املعاصريرة للسريرية يف حمرييط الريدعوة احلديثرية فلييري
مفةو العةول يعلوه يجر نا ية يف الدعوة أعاد عل ادوعاسن دلري يف ثريري
ما ا يياك عل رت دنفيرينن؛ ممريا يعري العريةولية يف الريدعوة املعاصريرة منةجيرية دعرير
هبا الدعوة واستةا ثري ما الدعاة ا عا ملةوتا .يحريول فو ري

ريولا مؤلريو ورياس

(النوس ايالد  مف ريرة ا دسريادية) لمريا ايملريل أك دظريا أك دربيرية الرتريول  ا واريرت
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عل ري دز يريرية النفريريو ثذ أدريريه أد ري بنظريريا شريريام للرتبيريرية را ريريو العح ري الريرير ح الحلريريو
احلحاوا الحر ديرية دفعري العري ء دفسريهل( .)37هرينا مريا داييرية املفةريو العريا لريد س الداعيرية
العريريام مريريا مدعويريريه .أمريريا مريريا داييريرية الوملبيريريا للعريريةول يف ا ريريا الريريدعوة فحريريد عريرير لريريه
تريريعيد يريريود بوعليريريا دريريافا عنريريد يديثريريه عريريا أبريريرن م مريريا املريلريرية املدديريرية .يحريريول لثاريريا
مريلريرية ير ريرية مسريريوةرة دعوي ريريا دربويريريا ايوةاعي ريريا ا واريرياديا ادودي ريريا دت ريريووسيا
تيات ريرييا عس ريريكريا ف ريريو ي فية ريريا العةري ري ال ريريدعوا الرتب ريريوا م ريريا العةري ري السياتري ري
العسريريكرا...ل( )38لحريريد حتريريدس أيجريريا حمةريريد أبريريو فريرياس عريريا بنريرياء املسريريجد يف املدينريرية
د سن يف حتحي ريريا مع ريرين الع ريريةول ا ع ريريا د ريرير سة الع ريريودة ب ريريه ثب ه ريرينا ال ريريد س يف الوا ريريا
املعاصري ريرير .يحري ريريول ل ري ريرياك املسري ريريجد من ري ري ثع ري ري ثشري ريريعاعا فكري ري ريا بالنسري ريريبة للةسري ريريلةو
لوةع ريريوك فيري ريريه للب ريريث يف جري ريرياياه العام ريرية يوعري ريرياسفوك في ريريه يوكري ريريادفوك يوكري ريريافلوك
يو ريزا س ك يو ريريابوك م ريريدثة الرت ريريول  ع ريريا جريرياياه يحريريد هل ري احلل ريريول هل ريريا
يجريريعة يف ةريرير ا ةبريرياس عريريا أي ريوال ال ريريز ات ريرياك املسريريجد محريرا للحجريرياء يحج ري
الرتريريول  فيريريه بريريو املو اصريريةو

ريرياك املسريريجد مح ريرا للعريريوسد يسوعريريري الرتريريول

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
الحج ريريايا يف ي ريريو م ريريا احلري ريرية يف الوفك ريريري ثب ريريداء الري ريرأا بعي ريريدا ع ريريا الحة ريريا ا سه ريرياس
الفكرا.ل( )39هكنا يري ن مفةريو العريةول يف الريدعوة احلديثرية يو حريا ةملريوة ةملريوة
.391
) )37حمةد فوا ولا النوس ايالد حمةد
) )38تعيد يود ا تا يف السنة فحةةا .365 1
) )39حمةد أبو فاس السرية النبوية دساتة حتليلية .262 263
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ما ة ل هنا الفة العةيا الريربط العةلري بريو أيريداس السريرية ا ريا الريدعوة .هبرينن
انةريريود يف بيريرياك العريريةول مفةومريريا دملبيحريريا بريريدأت الريريدعوة ا ت ري مية فريرير مريريا دملريريات
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
الوفريرينا يف الوتريرياو الدعويريرية احلديثريرية .ادوحل ري الريريدعوة يف أ ثريرير مريريا مو ريريا ثب ا داء
املؤتس ري ري ان ري ريرياما الح ري ريرياو علري ري ري اللج ري ريرياك املو اا ري ريرية ال ري ريريا هت ري ريريو بالري ري ريريال النس ري ريرياء
ا فري ريريال دملري ريريرح املسري ريرياعدات املادي ري رية ا يوةاعيري ريرية العاوليري ريرية للعامري ريرية .شري ريريك أك
ادوعريرياس هريرينن املفريرياهي مريريا هريرينن الوملبيحريريات العةليريرية يف العاريرير احلادريرير أفريرياد الريريدعوة يف
عدة أشياء .منةا
 يعري ري ال ريريدعوة ا عي ريرية فعال ريرية ل ريريد امل ريريدعو فية ريريا يل ريريول الي ريريو الليل ريرية يب ريريين علري ريأتسةا مسوحب منعودا.
 أصب الدعوة ير ة دنافسية ابوكاسية منوجة يععر الريداع مريا ة هلريا با ثرياسةالوجديد در سة الوفاع .
 فوا جما ت ايوةاعية رت دعوية خمولفة للوعر عل شريراوا مريا املريدعويا سمبريايوسن الوصول ثلية عا ريا تاو الدعوة الوحليدية.
 تريرياعدت هريرينن املنةجيريرية يف ثبملريريال أ ثدريريعا شريريبةات املوملريريا لو عل ري الريريدعوةاهتامةا بالريعية الو لو.
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خامساً :المنهج الدعوي التخطيطي

يحاري ريريد بري ريريالو مليط يف الري ريريدعوة أك دكري ريريوك ير ري ريرية الري ريريدعوة فري ريريا هري ريريد معلري ريريو

ثيراءات مدس تة دحيي داو يعريو علري الواري يا الو سريو الريدفا ثب الوملريوير.
لحد ظ هنا املفةريو بعيريدا عريا ترياية الريدعوة وريا ريوي أصريبا أمرهريا سديبريا مللوفريا
فا املوس ثات ا عرا الساودة يف حميط الدعاة؛ مما دسبو يف دريلةر ا داء الريدعوا
عريريا س ريريو الوحريريد احلجريرياسا املعاصريرير يع ري الريريدعاة يف بعريريا الحملاعريريات يف صريريوسة
دليا مبسوود الرتالة .أعوحد أك ا مر بدأ يو ري شي ا فعي ا لعري مريا أهري ا تريباس
يف ذلريريك هريريو ثلريزا ثريريري مريريا املعاهريريد الدعويريرية الريريدعاة بدساتريرية السريريرية ةاصريرية املؤلفريريات
املردبملة بالو لي ت املعاصرة فلصبا مفةريو الو ملرييط للريدعوة مللوفريا منةجريا معوري ا
عن ريريد ث ريريري م ريريا ال ريريدعاة ال ريرينيا ب ريريدأ ا بو دي ريريد ه ريريد مةة ريريوة حتحيح ريريه ف ريريا ت ريرياو
أتري ريرياليو مدس تري ريرية ممري ريريا دفعة ري ري ثب دعري ريريو مسري ريريوحبلة عل ري ري سؤيري ريرية اد ري ري ة املعري ريريامل
ايملري  .مريريا أهري الكوابريريات املعاصريريرة الريريا اهوةري بريريزبران أ يريرية ا داسة الو ملريرييط يف
السرية النبويرية ورياس (أبعرياد ثداسيرية ا واريادية ايوةاعيرية دحنيرية يف السريرية النبويرية) فحريد
اهو مؤلفه بزبران يادو ا داسة الو مليط يف يياة الن  يحول " د ادري ييرياة
ستريريول اهلل  مرايري تريريده امل ولفريرية دسريريري فريريا ةملريريط مدس تريرية مبنيريرية علري معرفريرية
الوا ا دو ا املسوحب املسا ة يف دسيري ا موس يادرة مسريوحبلة .مريا تريرية الريدعوة
اةوفريرياء الرت ريريول يف داس ا س ري
عل الحباو

هجرده ثب املدينة

أمريريرن أص ري ابه ب ريرياهلجرة ثب احلبعريرية عرد ريريه دفس ريريه

()40

افة حتر اده ث فريا ةملريط مدس ترية حمريددة.ل

لحد اك تعيد يود أ ثر دويا يف بياك أ يرية الو ملرييط يف عةليرية الريدعوة أ ثرير
) )40عبد العزيز العةرا ابعاد ثداسية ا واادية ايوةاعية دحنية يف السرية النبوية
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مباشريريرة يف دويي ريريه ال ريريدعاة ل ة ريرين ب ريريه .يح ريريول عنريريد يديث ريريه ع ريريا اهلج ريريرة لثك م ريريا دلم ري
يادث ريرية اهلج ريريرة سأد د ريرية الو مل ريرييط فية ريريا د ريرية ا ة ريرين با ت ريريباس م ريريا ابو ريريداوةا ثب
ادوةاوةريريا مريريا محريريدماهتا ثب مريريا يريريرد بعريريدها يريريدس أك الو ملريرييط املسريريدد بريريالوي يف
يياة ستول اهلل  اك اوةريا أك الو ملرييط يريزء مريا السرينة النبويرية هريو يريزء مريا
الوكليريريو ا هلري يف ري مريريا ولريريو بريريه املسريريل أك الريرينيا ويلريريوك ثب العفويريرية جريرية أك
الو مليط ثيكا ا موس ليسا ما السنة أمثال هؤ ء خممل وك لنريوك علري أدفسرية
عل املسلةو.ل( .)41ي حتحا هنن انةود الفكرية ا عا أ ثرير ادسرياعا بريو الريدعاة
يف العار احلادر لو مراعاة اآليت
دحريرير
 دساتة واعد الو مليط املعاصرة الا هتو بو ديد ال اية ست ا هداالوتاو دحيي ا داء.
 الب ريريدء ب ريريالو مليط عل ري مس ريريوود أفري ريراد ال ريريدعاة ا دوح ريريال ثب مس ريريوود انةاعي ريريةاملؤتسية.
 سف ريريا الععري ريواوية العفوي ريرية يف ا داء ال ريريدعوا ثك أص ريرياب يف مري ريرات فو مل ريرييطبنواوج حمد دة معلومة ةري ما ععواوية بنواوج برية غري معلومة.
 الوفكريريري املسريريوحبل يف ثدريريافة مريريادة الو ملريرييط ا داسة الدعويريرية ثب محريريرسات ثعريريدادالدعاة عل مسوود الكليات املعاهد املعنية.
وابريريات السريريرية املعاصريريرة يف ثبرانهريريا
هريرينن ه ري بعريريا املنةجيريريات الدعويريرية الريريا تريريا
دعةةا املساعدة عل دملبيحةا .أنعري أين ريد أيارييوةا يف هرينن الاريف ات أمنريا
ه حما لة أسدت ما ة هلا سبط الدعوة بالسرية النبوية الول يد علري أ يوةريا يف ستري
) )41تعيد يود ا تا يف السنة فحةةا

1

.357
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معامل الدعوة احلديثة دملوير أداوةريا .باحلريديث عريا هرينن املنةجيريات الدعويرية دريليت ثب
ةامتة الدساتة بن ر أه النواوج الووصيات.
أهم النتائج:
أوالً متي ريريز العا ريرير احلاد ريرير حةل ريرية ب ريريرية م ريريا الكواب ريريات ي ريريول الس ريريرية النبوي ريرية دنوعري ري
م حمةا ما دايية املودوع الفكر ريحة العرير  .ممريا يعري مودريوع السريرية النبويرية
ما أ ثر املودوعات ادوعاسا أثرا يف حميط املسلةو غري املسلةو.
ثانيةاً :أتريريةة

وابريريات السريريرية املعاصريريرة يف ثدجريريا

ثريريري مريريا املنريرياهج الدعويريرية دفعيلةريريا

عل مسوود الدعوة إلاصة يف حميط الدعاة املدعويا.

ثالثاً :أعاد

وابات السرية املعاصرة يف يع مفةريو ا عريداد الرتبيرية الولهيري مردبملريا

بالدعوة الدعاة دظريا دملبيحا.

رابع ة ةاً :د ري ريلثر وابري ريريات السري ريريرية بفكري ريرير واهبري ريريا إللفيري ريرياهت الدعوي ري ريرية يح ري ري عري ريريا دلثرهري ريريا
با يداس الظر

الا ور هبا ادو السرية حمللةا.

خامسةاً :ثك يريريا الريريدعوة احلديثريرية علري منةجيريريات ادري ة موثحريرية مريريا ةري ل أيريريداس
السرية ينح الدعوة ثب مسوود أ ادو املنعود بو العلو العرعية فر عةا.

سادسة ةاً :سغ ري ث ريريرة الكواب ريريات املعاص ريريرة يف الس ريريرية ث أد ريريه نال هن ريريا ياي ريرية أ ث ريرير
لكوابريريات دعويريرية يف السريريرية يسريريملرها العريرياملوك يف يح ري الريريدعوة الحريبريريوك مريريا ا عةريريا
معا لةا املعنيوك ادرها مسوحبلةا.
أهم التوصيات:
 .1د ري ريرير سة الووت ري ريريا يف الكواب ري ريريات املود ري ريريوعية للس ري ريريرية سبملة ري ريريا بايوياي ري ريريات الوا ري ريريا
املعاصر إلاصة يف يادو الدعوة حتدياهتا تب دملويرها النةو بدعاهتا.
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 .2بد ما الفا بو ترية الن  الوو دو ريدس عريا ش ارييوه ييادريه اياصرية
بو مريلة غز اده فنلك أدسو يف بياك الدعوة ةدمة أهدافةا.
 .3درير سة دملريوير تريرياو الوريلليو الكوابريرية املعاصريرة للسريريرية بعريك عريريا مريا داييريرية
الوبويو الرتديو الونسرييا فرينلك ممريا محريا ماريل ة دعويرية هلريا أثرهريا يف الوعريريو
بالن . 
 .4الرت يز عل يوادو ا عجان العةل الوملبيحري يف تريريده  ةاصرية فيةريا يوعلريا
حوادو ايلا السياتة بناء اجملوةعات.
 .5دعريريجيا العناريرير النسريرياو مريريا البايثريريات الداستريريات للكوابريرية الو ليليريرية املودريريوعية
ي ريريول ت ريريرية الن ري فللة ريرأة سؤيوة ريريا حتليلة ريريا اي ريريا ل ي ريريداس ف ريرينلك مم ريريا ر ريريد
الريريدعوة احلديثريرية الريريا دجريريملر يف أييريرياك ثريريرية ك دحريريو مو ريريو املريريدافا عريريا جريريايا
املرأة.
 .6در سة املرايعات الوحييةات الداوةرية املسريوةرة ملنةجيريات الريدعوة ترياولةا علري
معيريرياس السريريرية النبويريرية فة ري الوجربريرية الدعويريرية الوييريريدة الريريا دوةوريريا باملر دريرية الوا عيريرية
الداوةة د ك اسدباط بزماك مكاك.
 .7الريريدعاة ثب اهلل مملريريالبوك بحريراءة السريريرية النبويريرية املعاصريريرة ا ري ع علري ري مريا هريريو
يدي ريريد فية ريريا أ ث ريرير م ريريا غ ريريريه ذل ريريك لومل ريريوير أداوة ري ري للوا ريريدا حمل ريريا ت يل
الناو أ حتريفةا عند بداية ظةوسها.
 .8دريرير سة عحريريد الريريد سات اللحريرياءات انةاهرييريرية العامريرية يريريول أيريريداس تريريرية الن ري 
دفا أاهري املدعويا ل لوفا يوهلا ثيياء معاديةا الدعوة ثليةا.
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المراجع والمصادر:
 الحر ك الكرم

 أبعريرياد ثداسيريرية ا واريريادية ايوةاعيريرية دحنيريرية يف السريريرية النبويريرية عبريد العزيريريز ثبريراهي
العةرا ط أ ب 1426ه  2005مكوبة امللك فةد الو نية.

 ا تريريا يف السريرينة فحةةريريا الحس ري ا ل السريريرية النبويريرية تريريعيد يريريود

1

 365ط ثالثة  1416هري  1995داس الس .

 ا ت ريريا يف الس ريرينة فحةة ريريا الحسري ري ا ل الس ريريرية النبوي ريرية ت ريريعيد ي ريريود ط
ثالثة  1416هري  1995داس الس .
 دن رة الدعاة البة ايويل داس الرتاس ط الثالثة  1408هري . 1987
 دفسريريري ابريريا بريريادي

عبريريد احلةيريريد حمة ريد بريريا بريريادي الاريرينةاي حتحيريريا أمحريريد

مشري ري ال ريريديا ط أ ب 1416ه ري ري  1995 -داس الكو ريريو العلةي ريرية ب ريريري ت
لبناك.
 دفس ري ريريري الح ري ريرير ك العظ ري ريريي اب ري ريريا ث ري ريريري ط أ ب 1414ه ري ري ري مكوب ري ريرية داس الفي ري ريرياء
دمعا.
 هتريرينيو تريريرية بريريا هعريريا
مؤتسة الرتالة.

عبريريد الس ري

هريرياس ك ط الرابعريرية ععريرير  1406ه ري

 انريرياما الا ري يا ت ريرينا الرتمريرينا الرتمريرينا داس ثيي ريرياء ال ريرتاس الع ريريريب ب ريريري ت
حتحيا أمحد حمةد شا ر ةر ك.
 اناما يكا الحر ك الحر

ط 1415هري .1995داس الكواس املارا.
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 ان ريرياما ةري ري ت الري ريرا ا داس الس ريرياما ايملي ريريو الب ريريدادا حتحي ريريا .حمة ريريود
المل اك مكوبة املعاس – الريا .
 يياة حمةد حمةد يسو هيك

ط الواتعة ععر داس املعاس

 دساتريريات يف السريريرية النبويريرية يسريريا مريريؤد

الحاهرة.

ط الثاديريرية  1985داس الزهريراء

لمع م العريب الحاهرة.

 دساترية يف السريريرية عةريرياد الريريديا ةليري ط الثالثريرية ععريرير 1991

داس النفريرياو

بري ت.

 ال ري ريريدعوة ا تري ري ري مية دع ري ريريوة عاملي ري ريرية حمة ري ريريد الري ري ريرا ا ط 1965ال ري ريريداس الحومي ري ريرية
للملباعة النعر.
 الدعوة ا ت مية يف عةدها املك سء
داسيخ.

شل

مملبعة الفجرير انديريد بريد ك

 الرمحرية يف ييرياة الرتريول صريل اهلل عليريه تريل ساغريو السريرياين ريث محريد
ناوزة معاب السيد يسا عبا العربول بزشرا سابملة العامل ا ت م .
 الرتالة احملةدية السيد تليةاك النريد ا احلسرييين ط أ ب 1423ه ري داس ابريا
ثري دمعا.
 الرتول الحاود حمةود شي ةملاس ط  1960داس مكوبة احلياة.

 تريريرية الرتريريول صريريوسة محوبسريرية مريريا الحريرير ك الكريريرم حمةريريد دس نة املكوبريرية العا ريرية
بري ت.
 الس ريريرية احملةدي ريرية حت ري ري د ريريوء العل ري ري الفلس ريريفة حمة ريريد فري ريريد ي ريريدا ط أ ل ري ري
 1993الداس
-176-

جملة لية العريعة الدساتات ا ت مية(اجمللد  34العدد  )2ةريو 1438هري  2016 /علةية حمكةة يامعة طر

 ترية املاملف

احلسيين ط  1981داس الحل بري ت.

هاش معر

 السرية النبوية الا ي ة أ ر العةريرا ط السادترية 1415ه ري مكوبرية العلريو
احلك املدينة املنوسة.
 السريريرية النبويريرية دربيريرية أمريرية بنريرياء د لريرية صريريا أمحريريد العريريام

ط أ ب 1412ه

 1992املكوو ا ت م .

 السريريرية النبويريرية دساتريرية حتليليريرية حمةريريد أبريريو فريرياس

ط ا ب 1418هري ري 1997

داس الفر اك للنعر الوونيا عةاك – ا سدك.

 السريريرية النبويريرية دس

عري

ماريريملف السريريباع

ط الثامنريرية 1405ه ري 1985

املكوو ا ت م بري ت.

 السرية النبوية عر

اوا حتلي أيريداس علري الاري يب ط  1429 7ه –

 2008داس املعرفة بري ت لبناك.

 الس ريريرية النبوي ريرية يف الح ريرير ك الك ريريرم عب ريريد الا ريريبوس م ريريرن ت اهلي ريرية املاري ريرية العام ريرية
للكواس.
 السرية النبوية يف دوء املاريادس ا صريلية مةريدا سنت اهلل ط أ ب  1412ه ري
مر ز امللك فيا للب وس الدساتات ا ت مية.

 السريريرية النبويريرية الريريدعوة يف العةريريد املك ري أمحريريد غلريريوش ط أ ب  1424هري ري -
2003

مؤتسة الرتالة.

 ص ري ري يا الس ريريرية النبوي ريرية ثب ري ريراهي العل ري ري
ا سدك.
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 صري ري يا الس ريريرية النبوي ريرية داص ريرير ا لبري رياين ط ا ب املكوب ريرية ا تري ري مية عة ريرياك
ا سدك.
 العحيريريدة العبريريادة السريريلو يف دريريوء الكوريرياس السريرينة السريريرية النبويريرية أبريريو احلسريريا
الند ا ط الثادية 1403ه  1983داس الحل بري ت.
 غز ة بدس الك د حمةد بامشي ط السادتة 1394ه داس الفكر.
 فوا الحدير العو اين عامل الكوو.
 فحه السرية حمةد تعيد البو

ط 1410هري  1990داس الفكر.

 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
ب ري ري ريريري ت لبن ري ري ريرياك .ما ري ري ريريدس الكو ري ري ريرياس مو ري ري ريريا مكوب ري ري ريرية املدين ري ري ريرية الر ةي ري ري ريرية
http://www.raqamiya.org

 ما شاع مل يثب يف السرية النبوية حمةد العوشا داس يبة.
 اجملوةا املدين يف عةد النبوة أ ر العةرا ط أ ب 1404ه . 1989
 املسري ري ريريودس عل ري ري ري الا ري ري ري ي و النيسري ري ريريابوسا ط أ ب 1411ه 1990داس
الكوو العلةية بري ت حتحيا ماملف عبد الحادس عملا.
 املنةج الرتبوا للسرية النبوية منري ال جباك مملبعة داس الوفاء.

 امل ري ريرينةج احلر ري ري ري للس ري ريريرية النبوي ري ريرية من ري ريريري ال ج ري ريريباك ط السادت ري ريرية ط 1411ه ري ري ري
 1990مكوبة املناس ا سدك.

 النوس ايالد حمةد صل اهلل عليه تل مف رة ا دسريادية حمةريد فريوا اهلل ريولا
ط أ يل  1999داس الني مؤتسة الرتالة.
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 دريريوس اليحريريو يف تريريرية ةريريري املرتريريلو حمةريريد ايجريريرا ط أ ب  1425هري ري داس
املعرفة بري ت –لبناك.

 اهلج ري ريريرة النبوي ري ريرية املباس ري ريرية عب ري ريريد ال ري ريريرمحا ال ري ري ط أ ب 1418ه  1997داس


الكلةة املناوسة مار.
ف ريريات دربوي ريرية م ريريا الس ريريرية النبوي ريرية عب ريريد احلةي ريريد ال ريريب يل ط أ ب  1408ه ري ري
مكوبة املناس ا ت مية الكوي .
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