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 التجارب الدعوية
 وسبل االستفادة منها في الواقع المعاصر –أهميتها  –أنواعها  -فهومها م

 محمد هالل الصادق هالل
 المملكة العربية السعودية, بمكة المكرمة بجامعة أم القرى،،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية 

 omd_helal73@yahoo.cالبريد اإللكتروني: : 
 :ملخص ال

فإإ ا التجإإارب الدعويإإة يالفرديإإة والجماعيإإة والمأسسإإيةو مإإا أهإإم الروافإإد التإإي تىإإهلل   ميإإداا الإإدعوة  لإإ  ا  
تعال ، فباالستفادة منها ُتْخَتصر األوقات وتُإَوفرر الجهإود وتَُتَجإاَول العقبإات وتإلداد اإليجابيإات وتتراجإع السإلبيات 

د النتائج؛  هلل هي كنٌل د َلت عبإر اللمإاا والمكإاا وُتَجور عو ُّ ثميا، يحتو  عل  خالصإة فكإرو وجهإدو ومحإاوالتو ُبإهللع
 واألجناس المتعددة ما الدعاة  ل  ا .

هللا كانإإت التجإإارب الدعويإإة تمثإإل ثإإروةا مإإا الخبإإرات الدعويإإة فمإإا األهميإإة بمكإإاا العنايإإة بهإإا: جمعاإإا وتإإدويناا  وا 
 في الحاضر والمستقبل. -تعال  -وة  ل  ا ونشراا؛ ليستفيد منها كل ما ُيْعَن  بالدع

وما هنا تنبع أهمية ههللا البحث الهلل  يلقإي الضإوع علإ  مفهإوم التجإارب الدعويإة، وأنواعهإا، وأهميتهإا، وسإبل 
 -أهميتهإإا -أنواعهإإا -االسإإتفادة منهإإا فإإي الواقإإع المعاصإإر، وقإإد جعلتإإا بعنإإواا يالتجإإارب الدعويإإة: مفهومهإإا

 الواقع المعاصرو. وسبل االستفادة منها في
 وا  أسأل أا يجعلا صالحا ولوجها خالصا وأا ينفع با ... آميا.
 ويتناسب مع موضوع البحث استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
 ويتكوا ههللا البحث ما مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة:

 ا.المقدمة: وتتضما بياا أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج البحث وخطت -
 التمهيد: مفهوم التجارب الدعوية. -
 المبحث األول: التأصيل الشرعي ألهمية االستفادة ما التجارب الدعوية. -
 المبحث الثاني: أنواع التجارب الدعوية وأهميتها. -
 المبحث الثالث: سبل االستفادة ما التجارب الدعوية في الواقع المعاصر. -
 ات.الخاتمة: وتتضما النتائج والتوصي -
 فهرس المراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

 الكلمات المفتاحية: تجارب , دعوية , مفهوم ،أهمية ، واقع ، معاصر.
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Abstract: 

For advocacy experiences (individual, collective and institutional) are among the 

most important tributaries that feed the field of the call to God Almighty, so by 

benefiting from them the times are shortened and efforts are saved and obstacles 

are exceeded, the positives increase, the negative ones recede and the results are 

refined, as they are a valuable treasure trove of salvation and precious Through 

time, space and multiple races from the preachers to God. 

And if the da’wah experiences represent a wealth of da’wah experiences, then it 

is important to take care of them: collection, blogging and publishing, so that 

everyone who is concerned with the call to God Almighty in the present and the 

future can benefit from them. 

Hence the importance of this research, which sheds light on the concept of 

advocacy experiences, their types, their importance, and ways to benefit from 

them in contemporary reality, and I have made it entitled (Advocacy 

Experiences: their concept - their types - their importance - and ways to benefit 

from them in contemporary reality). 

And I ask God to make him right and his face pure and to benefit from it ... 

Amen. 

The use of the descriptive analytical approach is appropriate for the research 

topic. 

This research consists of an introduction, a preliminary, three topics, and a 

conclusion: 

- Introduction: It includes a statement of the importance of the topic, the reasons 

for its selection, the research methodology and its plan. 

- Introduction: the concept of advocacy experiences. 

- The first topic: the legal basis for the importance of benefiting from the Da`wah 

experiences. 

- The second topic: the types of advocacy experiences and their importance. 

- The third topic: Ways to benefit from advocacy experiences in contemporary 

reality. 

- Conclusion: It includes the results and recommendations. 

- Bibliography of references. 

- Subject Index. 

Keywords : Experiences, Advocacy, Concept, Importance, Reality, 

Contemporary 

 
 

mailto:d_helal73@yahoo.com


 

 
11 

 
 بسم ا  الرحما الرحيم  

الحمد   رب العالميا، والصالة والسإالم علإ  خإاتم النبيإيا والمرسإليا، وعلإ  
 آلا وصحبا وما تبعهم ب حساا  ل  يوم الديا.

 أما بعد
فإإ ا التجإإارب الدعويإإة يالفرديإإة والجماعيإإة والمأسسإإيةو مإإا أهإإم الروافإإد التإإي 

سإتفادة منهإا ُتْخَتصإر األوقإات وتُإَوفرر تىهلل   ميإداا الإدعوة  لإ  ا  تعإال ، فباال
د النتإائج؛  الجهود وُتَتَجاَول العقبات وتإلداد اإليجابيإات وتتراجإع السإلبيات وُتَجإور
َلت عبإر   هلل هي كنٌل دعو ُّ ثميا، يحتو  عل  خالصة فكرو وجهدو ومحإاوالتو ُبإهللع

 اللماا والمكاا واألجناس المتعددة ما الدعاة  ل  ا .
هللا كانت  التجارب الدعوية تمثل ثروةا ما الخبرات الدعوية فما األهمية بمكاا وا 

 -العناية بها: جمعاا وتدويناا ونشراا؛ ليستفيد منها كل ما ُيْعَن  بالدعوة  لإ  ا 
 في الحاضر والمستقبل. -تعال 

ا لنا في كتابإا الكإريم أع إم  -جل جاللا -ومما يشهد لتلك األهمية أا ا  دور
دعوية في حياة البشرية، متمثلة في دعوات األنبيإاع والمرسإليا مإع التجارب ال

 أقوامهم، وبيا الحكمة ما هلللك في كثير ما اآليات، منها:
: يلقإد كإاا فإي قصصإهم عبإرة ألولإي األلبابويسإورة يوسإ ، -سإبحانا -قولا

 [.111ما اآلية/
جإاعك : يوكال نقص عليك ما أنباع الرسل ما نثبت با فإأادك و -تعال  -وقولا

 [.121في ههلله الحق وموع ة وهللكرى للمأمنياويسورة هود، اآلية/
: يفاصبر كمإا صإبر أولإو العإلم مإا الرسإل وال تسإتعجل -عل ما قائل -وقولا

 [.53لهمويسورة األحقا ، ما اآلية/
إل ألهميإة االسإتفادة مإا التجإارب الدعويإة،  وما أكثر اآليات القرآنية التإي تأص 

هللا كاا رب العالميا  يحث خاتم األنبياع والمرسليا عل  االستفادة ما تجإارب وا 
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رغإإم مإإا َمإإار ا  بإإا  -علإإيهم أفضإإل الصإإلوات وأتإإم التسإإليم - خوانإإا السإإابقيا
عليإإإا مإإإا مإإإأهالت النبإإإوة والرسإإإالة، ومإإإا يترتإإإب عليهإإإا مإإإا تجليإإإات  لهيإإإة 

 ج. وتوجيهات ربانية، فىيره ما الدعاة  ل  ا  ما باب أول ، وهم  ل  هلللك أحو 
ومإإا هنإإا تنبإإع أهميإإة هإإهللا البحإإث الإإهلل  يلقإإي الضإإوع علإإ  مفهإإوم التجإإارب 
الدعوية، وأنواعها، وأهميتها، وسبل االسإتفادة منهإا فإي الواقإع المعاصإر، وقإد 

وسإإإبل  -أهميتهإإإا -أنواعهإإإا -جعلتإإإا بعنإإإواا يالتجإإإارب الدعويإإإة: مفهومهإإإا
صإإالحا ولوجهإإا  االسإإتفادة منهإإا فإإي الواقإإع المعاصإإرو. وا  أسإإأل أا يجعلإإا

 خالصا وأا ينفع با ... آميا.
 ويتناسب مع موضوع البحث استخدام المنهج الوصفي التحليلي.
 ويتكوا ههللا البحث ما مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة:

المقدمإإة: وتتضإإما بيإإاا أهميإإة الموضإإوع وأسإإباب اختيإإاره ومإإنهج البحإإث  -
 وخطتا.

 التمهيد: مفهوم التجارب الدعوية. -
 المبحث األول: التأصيل الشرعي ألهمية االستفادة ما التجارب الدعوية. -
 المبحث الثاني: أنواع التجارب الدعوية وأهميتها. -
 المبحث الثالث: سبل االستفادة ما التجارب الدعوية في الواقع المعاصر. -
 الخاتمة: وتتضما النتائج والتوصيات. -
 فهرس المراجع. -
 فهرس الموضوعات. -
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 التمهيد
 مفهوم التجارب الدعوية

 :يالترَجارعبو 
مصإإدر جإإررَب، يقإإال:  جمإإع َتجرعبإإة. و يالترْجرعَبإإُةو:): يَتجإإارعبُ  فإإي اللىإإة:

 ُمجررب. ُمجر ب، والمفعول وَتْجريباا، فهو يجر ب َتْجرعبةا  جرربَ 
o ح تهإإا فإإي العلإإم: اختبإإاٌر مإإن رم ل إإاهرة َأو  إإواهر، ُيإإراُد مال يالترْجرعَبإإُةو

 مالح ة دقيقة ومنهجية للكش  عا نتيجة ّما، َأو تحقيق غرض معّيا.
o  ُمإإإإا ُيْعَمإإإإُل َأّوالا لتالفإإإإي الإإإإنقص فإإإإي شإإإإيع وا عصإإإإالحا، : الترْجرعَبإإإإة

 المسرحيرة، وتجرعَبُة الطبع.  تجرعبةُ  ومنا
o يجررب في فترة لمنّية معّينة للتأّكد ما كفاعتا. الَتْجرعبة: تحت 
o رعبة: في مراحل البحث األول .الترجْ  عل  سبيل 
o عل  شيع للتأكُّد ما أنرا صالح  الترجارب مكاا ُتجرى فيا الترجارب: َحْقل

 الترجربة. للىرض منا، أو هو موضوع
o أفاد منها. الترجارب: علرمتا 
o  ُرَاَيٌة. تَجَارعبُ  َلا ْنَكٌة، دع ْبَرٌة، حع  فعي الَحَياةع: خع
o ا يكوا متأّكداا ما الفول با.ح را: حاول أمراا دوا أ جررب 
o  ٌعإإر   مجإإر ب: فإإي األمإإور وُعإإرع  مإإا عنإإده ، َرُجإإلٌ  ُجإإر ب مجإإررب: َرُجإإل

 . و1ياألمور وجرربها
مإإا خإإالل التعريفإإات اللىويإإة يمكإإا تعريإإ  التجربإإة بأنهإإا فإإي االصإإطال : 

يمواق  يخوضها اإلنساا أو يمإر بهإا، فتضإي   لإ  رصإيد خبرتإا ومعارفإا 
 ما التطور: جلبا للمنافع ودفعا للمفاسدو.ما يمك نا 

 
                                 

 و راجع: مادة يجربو في: معجم اللىة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر.1ي
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  :يالدعويةو 
نسبة  ل  يالدعوةو، وهي مصدر للفعل الثالثي يَدَعإاو، يقإال: َدَعإا َيإْدُعو َدْعإَوةا 
، ويقإإإال: داعيإإإة يللمبالىإإإةو، والجمإإإع: ُدَعإإإاٌة وَداُعإإإوا، مثإإإل: قإإإاض  فهإإإو داعو

 وقضاة وقاضوا.
 ة يالدعوةو عدة  معاا، منها: وبالن ر في المعاجم اللىوية يتضح أا لكلم

 النداع والطلب، يقال: يَدَعا الررُجَلو: ناداه وطلب  قبالا. -
الحإإث علإإ  قصإإد الشإإيع، يقإإال: يدعإإاه  لإإ  القتإإالو: حثإإا عليإإا، و يقإإال:  -

: يَقإإاَل َرب  -تعإإال  –يدعإإاه  لإإ  الإإدياو: حثإإا علإإ  اعتقإإاده. ومثإإال هلللإإك قولإإا
مر   . و1ي[55ا َيْدُعوَننعي  عَلْياويسورة يوس ، ما اآلية/ الس ْجُا َأَحبُّ  عَلير مع

وكل دعوة  ل  ديا أو مبدأ أو فكرة تحتإاج مإا الإداعي أا يتوجإا  لإ  المإدعو 
بالنداع طالباا منا اإلقبال عل  اعتناق ما يدعو  ليا، حاثًّا  يإاه علإ  االسإتجابة 

 والتلبية، مستخدما المتا  والمناسب في سبيل تحقيق هلللك. 
وقإإد اكتفيإإت بهإإهلليا المعنيإإيا لكونهمإإا أقإإرب المعإإاني اللىويإإة صإإلة بإإالمعن  

 االصطالحي للدعوة. 
: يُأْوَلئعإَك َيإْدُعوَا –تعإال  –ولف  الدعوة يستعمل في الخير والشر، كما في قولا

[، 221ما اآلية/يسورة البقرة، ) َواْلَمْىفعَرةع بع عهلْلنعاع  َواللرُا َيْدُعو  عَل  الَجنرةع   عَل  النرارع 
وكإإل داعو يتميإإل ب ضإإافتا  لإإ  مإإا يإإدعو  ليإإا مإإا خيإإر أو شإإر، واالصإإطال  أو 

 المقام هو الهلل  يحدد المقصود ما الدعوة.
تعددت تعريفات الدعوة تبعاا لتعدد رأى الباحثيا، وكل مإا ورد  وفي االصطال :

  مإإإا تعريفإإإات للإإإدعوة ال تخإإإرج عإإإا أحإإإد مفهإإإومي الدعإإإإإوة: الدعإإإإإوة بمعنإإإ
يالإإدياو، والدعإإإإوة بمعنإإإ  يالإإبالةو، والعالقإإإة وثيقإإإة بإإيا المعنيإإإيا، وال غنإإإ  
ألحدهما عا اآلخر، والتاللم بينهما هو التاللم الهلل  بيا الرسالة والرسول، فال 

                                 
 .228؛ المعجم الوجيل، صإ 1/689،689و راجع: مادة يدعاو في: لساا العرب، 1ي
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رسول بدوا رسالة، والرسالة ال تصل وال تثمإر ثمارهإا بإدوا رسإول صإنعا ا  
لحإإق  لإإ  الخلإإق إلخإإراجهم مإإا علإإ  عينإإا واجتبإإاه واصإإطفاه لتبليإإ  رسإإالة ا

 ال لمات  ل  النور.
وقإإد وردت تعريفإإات كثيإإرة للإإدعوة بمعنإإ  يالإإدياو، ومإإا هإإهلله التعريفإإات أنهإإا 
"برنإإإامج كامإإإل يضإإإم فإإإي أطوائإإإا جميإإإع المعإإإار  التإإإي يحتإإإاج  ليهإإإا النإإإاس؛ 
ليبصإإإإروا الىايإإإإة مإإإإا محيإإإإاهم، وليستكشإإإإفوا معإإإإالم الطريإإإإق التإإإإي تجمعهإإإإم 

القإار ع الكإريم يالحإ  أا هإهللا التعريإ  يصإلح تعريفاإا للإديا ، ولعإل و1يراشديا"
 اإلسالمي.

وكإإهلللك وردت تعريفإإات كثيإإرة للإإدعوة تركإإل علإإ  الجانإإب التبليىإإي تطبيقاإإا، كمإإا 
ْلماا.  وردت تعريفات أخرى تركل عل  الجانب التبليىي عع

 فمإا التعريفإات التإإي ركإلت علإ  الجانإإب التبليىإي التطبيقإي للإإدعوة أنهإا "حإإثُّ 
الناس عل  الخير والهدى واألمر بالمعرو  والنهي عا المنكر ليفولوا بسعادة 

 . و2يالعاجل واآلجل"
ْلإمو أنهإا "العلإم الإهلل  بإا تعإر   وما التعريفات التي ركلت عل  جانب التبليإ  َكعع
كافة المحاوالت الفنية المتعددة الرامية  ل  تبلي  النإاس اإلسإالم بمإا حإوى مإا 

 .و5يأخالق"عقيدة وشريعة و 
 –ومإإإا خإإإالل التعريفإإإات السإإإال  هللكرهإإإا أسإإإتطيع أا أعإإإر  الإإإدعوة  لإإإ  ا 

بأنها يبهللل كافة الجهإود الن ريإة والتطبيقيإة الراميإة  لإ  تبليإ  اإلسإالم  -تعال 
بما حوى ما عقيدة وشريعة وأخالق ؛ إلخراج الناس ما ال لمات  ل  النإور ، 

 . وهدايتهم  ل  صراط ا  العليل الحميدو

                                 
 .15دعاةو، صإو مع ا  يدراسات في الدعوة وال1ي
 .19و هداية المرشديا  ل  طرق الوع  والخطابة، للشيخ علي محفو ، صإ 2ي 
 .11و الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها، د. أحمد أحمد غلوش، صإ 5ي 
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فتلك الجهود نداع للخلق وحثٌّ لهم عل  قصد دعوة الحإق والتلامهإا؛ لالسإتفادة 
 ما بركاتها الدنيوية واألخروية.

وبعد ههللا البياا لمفهإوم التجإارب ومفهإوم الإدعوة فإي اللىإة واالصإطال  أقإول: 
 ا المقصود بالتجارب الدعوية هو يما ُيْكَتَسإُب فإي ميإداا الإدعوة  لإ  ا  مإا 

 -بتأملا واالستفادة منا -عل  مستوى الدعاة أو المأسسات، وينعكس خبرات،
 تطوراا وارتقاعا في العمل الدعو و.

 المبحث األول
 التأصيل الشرعي ألهمية االستفادة ما التجارب الدعوية

 ا الحث عل  الن ر في تجارب اآلخريا ما السإابقيا والمعاصإريا المإرتبطيا 
ا فيمإإا يعإإود علإإ  الإإدعوة بإإالنفع، ويإإدفع عنهإإا بالعمإإل الإإدعو ؛ لالسإإتفادة منهإإ

بإ براله، مإا خإالل عإدة مرتكإلات تعإد  -قرآناإا وُسإنرةا  -الضر، أمٌر عنإي اإلسإالم
 تأصيالا لههللا الموضوع، وما أبرلها ما يلي:

 المطلب األول
 مشروعية الشورى في اإلسالم

  ا الشإإإورى مقإإإررة فإإإي اإلسإإإالم بنصإإإوص الكتإإإاب والسإإإنة، فإإإي  طإإإار يتسإإإم
بالمرونة والعموم، حيث  نا لم ُيَنص عل  كيفية خاصة لتحقيق مبإدأ الشإورى، 
ومعنإإ  هلللإإك أنإإا تإإرك تن إإيم الشإإورى لعمإإة اإلسإإالمية علإإ  النحإإو الإإهلل  يالئإإم 
 روفها وأحوالها، ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأ  األمة، وههللا في الحقيقة 

 ما حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل.
وموضحا لا المنهج الهلل  يسإير  – –موجها رسولا –سبحانا –قيقول الح 

نمإإا أمإإر136عليإإا: يوشإإاورهم فإإي األمرويسإإورة آل عمإإراا، مإإا اآليإإة/  –[، وا 
– "و1يبهلللك "ليقتد  با غيره في المشاورة، ويصير سنة في أمتا.  

                                 
 .6/96تفسير الفخر الرال ، و 1ي 
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"واالستشارة تكوا فإي أمإور الإدنيا المتعلقإة بمصإلحة األمإة، وفإي أمإور الإديا 
  .و1يال وحي فيها وتخضع لعملية االجتهاد"التي 

وغنإإي عإإا البيإإاا أا الشإإورى تكإإوا مإإع هللو  الإإرأ  مإإا أبنإإاع األمإإة، كإإل فإإي 
 مجال تخصصا، حت  تكوا الشورى هللات جدوى.

دراكاإإا ألهميإإة مبإإدأ الشإإورى، وتجسإإيداا للقإإدوة  –سإإبحانا –وامتثإإاالا ألمإإر ا  وا 
ة ألصإحابا: شإاورهم يإوم بإدر أكثإر النإاس مشإاور  – –الحسنة، كاا الرسول

في التوجا  ل  قتال المشركيا، وبشأا المكاا الهلل  ينلل فيإا الجإيش، وبشإأا 
األسإإرى، وشإإاورهم قبإإل معركإإة أحإإد أيبقإإ  فإإي المدينإإة أم يخإإرج  لإإ  العإإدو  
وشإاور السإعديا يسإإعد بإا معإاهلل وسإإعد بإا عبإادةو يإإوم الخنإدق، فأشإارا عليإإا 

ر المدينإإة مقابإإل انصإإرافهم عنهإإا فقبإإل بتإإرك مصإإالحة العإإدو علإإ  بعإإض ثمإإا
  .و2ي لخ… رأيهما 

فإإي وصإإ  الإإهلليا يسإإتحقوا مإإا عنإإد ا  مإإا خيإإر:  –عإإل وجإإل –ويقإإول الحإإق
يوما عند ا  خيإر وأبقإ  للإهلليا آمنإوا وعلإ  ربهإم يتوكلإوا . والإهلليا يجتنبإوا 
هللا مإإا غضإإبوا هإإم يىفإإروا . والإإهلليا اسإإتجابوا لإإربهم  كبإإائر اإلثإإم والفإإواحش وا 

[، فقيإام 58–59قاموا الصإالة وأمإرهم شإورى بينهمويسإورة الشإورى، اآليإات/وأ
 حياة المأمنيا عل  الشورى ما المأهالت الستحقاق ما عند ا . 

عإإل  –وممإإا يإإدل علإإ  مإإدى أهميإإة مبإإدأ الشإإورى فإإي حيإإاة المسإإلميا أا ا 
 سم  سورة كاملة باسم يالشورىو رغم أنا لم يإرد فيهإا عإا الشإورى  ال –وجل

 : يوأمرهم شورى بينهمو.-تعال  -جلع ما آية، هو قولا

                                 
هإإو مراجعإإة/  591ان إر: أحكإام القإرآا، لممإام/ أبإي بكإإر أحمإد الإرال  الجصإاص يت و 1ي 

 م .1665 –هإ 1111بتصر ، دار الفكر، بيروت، د.ق،  2/91صدقي محمد جميل، 
 راجع ههلله المواق  في م انها ما كتب السيرة النبوية.و 2ي 
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كل هلللك يدل عل  مدى االهتمام اإلسالمي بتحقيق مبدأ الشورى فإي واقإع حيإاة 
 المسلميا؛ لما لا ما أهمية بالىة، منها: 

 المشاورة سبيل معرفة الرأ  الصواب.  -" أ
 . و1يالمشاورة استفادة بال جهد ما خبرات اآلخريا وتجاربهم" -ب

وفإإي ميإإداا الإإدعوة  لإإ  ا  تإإأتي تجإإارب اآلخإإريا كخبإإرات استشإإارية مجانيإإة 
 تقدم للدعاة  ل  ا ؛ لالستفادة منها وتحصيل ثمراتها.

 المطلب الثاني
 ورود قصص السابقيا في القرآا والسنة

 ا تإإإدويا التجإإإارب الدعويإإإة؛ لالسإإإتفادة منهإإإا، فيإإإا اقتإإإداع بإإإالمنهج القرآنإإإي 
ا المنهج القرآني ف نا مليع بقصص األنبيإاع وغيإرهم التإي تعإرض والنبو ، "أم
ليقتإد  بهإإم فإي  بإإالة الرسإالة، والثبإإات  -صإإل  ا  عليإا وسإإلم -علإ  النبإي

علإإ  الحإإق، والصإإبر علإإ  األهللى، ومواجهإإة المإإع، والتوكإإل علإإ  ا  سإإبحانا 
صإل  ا   -آمإرا نبيإا -سإبحانا وتعإال  -وتعال ، واجتناب الللل، وقد قإال ا 

باالقتداع بما سبقا ما األنبياع بعد أا هللكر جملةا مإنهم: يأولئإك  -عليا وسلم
[، وقإإال: يولقإإد 61الإإهلليا هإإدى ا  فبهإإداهم اقتدهويسإإورة األنعإإام، مإإا اآليإإة/

كهللبت رسل ما قبلك فصبروا عل  مإا كإهللبوا وأوهللوا حتإ  أتإاهم نصإرنا وال مبإدل 
[، قإال ابإا 51اويسإورة األنعإام، اآليإة/لكلمات ا  ولقد جاعك مإا نبإأ المرسلي

إإْا -رحمإا ا  -كثيإر إُروا وأيإإدوا علإ  َمإإْا كإهللربهم مع إإْا خبإرعهم كيإإ  ُنصع : "أ : مع
بعإد أا  -سإبحانا وتعإال  -، وقإال ا و2يقومهم، فلإك فإيهم أسإوة، وبهإم قإدوة"

مإإع  -عليإإا السإإالم -قصإإة هإإود -صإإل  ا  عليإإا وسإإلم -عإإرض علإإ  نبيإإا
مإإإإا صإإإإبر أولإإإإو العإإإإلم مإإإإا الرسلويسإإإإورة األحقإإإإا ، مإإإإا قومإإإإا: يفاصإإإإبر ك

                                 
 بتصر .  218ان ر: أصول الدعوة، صإ و 1ي 
 . 5/232و تفسير القرآا الع يم، ابا كثير، 2ي



 

 
11 

 -سإإبحانا وتعإإال  -يقإإول ا  -عليإإا السإإالم -[، وفإإي قصإإة يإإونس53اآليإإة/
للنبي: يفاصبر لحكم ربك وال تكا كصاحب الحوت  هلل نادى وهإو مك ومويسإورة 

 [.18القلم، اآلية/
يقإإإص القصإإإص  -صإإإل  ا  عليإإإا وسإإإلم -وأمإإإا المإإإنهج النبإإإو  فإإإ ا النبإإإي

وأمتإا؛ ليقتإدوا بأصإحابها فإي الثبإات علإ  الحإق  -رضي ا  عنهم -صحاباأل
وطلب الخير، واجتناب الشر، وهي كثيرة في سإنتا صإل  ا  عليإا وسإلم، وقإد 

قإإإد قإإإال  -سإإإبحانا وتعإإإال  -جمعهإإإا بعضإإإهم، وقامإإإت عليهإإإا دراسإإإات، وا 
 : يفاقصإص القصإإص لعلهإم يتفكرواويسإإورة-صإل  ا  عليإإا وسإلم -لرسإولا

 .و1ي["199األعرا ، ما اآلية/
صإل   - ا "االستفادة ما تجارب الماضإي نهإج ربإاني تربإ  عليإا سإيد الإدعاة

وتمثل ههللا المنهج في قص أخبار األمم السابقة وأحوالهم مإع  -ا  عليا وسلم
 األنبياع عليهم الصالة والسالم.

للعبث، ولكإا وجاعت اآليات تبيا أا ههللا القصص ما كاا للهو وال للتسلية وال 
: يوكإإال نقإإص عليإإك مإإا أنبإإاع -تعإإال  -لتصإإبير السإإائر علإإ  الطريإإق، قإإال

الرسإإإإل مإإإإا نثبإإإإت بإإإإا فإإإإأادك وجإإإإاعك فإإإإي هإإإإهلله الحإإإإق وموع إإإإة وهللكإإإإرى 
: يتلك مإا أنبإاع الىيإب -جل شأنا -[، وقال121للمأمنياويسورة هود، اآلية/

العاقبإإة نوحيهإإا  ليإإك مإإا كنإإت تعلمهإإا أنإإت وال قومإإك مإإا قبإإل هإإهللا فاصإإبر  ا 
: يلقد كاا في قصصهم -عل ما قائل -[، وقال16للمتقياويسورة هود، اآلية/

عبرة ألولي األلباب ما كاا حديثا يفترى ولكا تصديق الهلل  بإيا يديإا وتفصإيل 
 -[، وقإإال111كإإل شإإيع وهإإدى ورحمإإة لقإإوم يأمنواويسإإورة يوسإإ ، اآليإإة/

                                 
،  عداد/ مركل البحوث والدراسإات 9و التجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد ابا باديس، صإ1ي

 هإ.1153في مجلة البياا، الرياض، 
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قد آتيناك مإا لإدنا : يكهلللك نقص عليك ما أنباع ما قد سبق و -تباركت أسماأه
 [.66هللكراويسورة طا، اآلية/ 

ولكا برغم وضو  ههللا المنهج وجد يرتإا وواقعيتإا فإ ا أكثإر العإامليا فإي الحقإل 
اإلسالمي قلر منهم ما يحسا االستفادة ما تجارب الماضي، فربما يكإرر فعَعإاالا 

 وأحداثاا سبق أا قرأ أو عاصر ما كاا لها ما خطر عل  األمة!!
يلعجا ما يرى ما شيوع الفساد أو ال لم أو المعصية، وههللا شيع طيب، فربما 

ولكا الن ر فيما مض  ما تجارب يعطي ثباتا أكثر، ووضوحا أ هر فإي كيفيإة 
 مواجهة ههللا الفساد!

وهإإهللا مإإا شإإأنا أا يحسإإا صإإورة العمإإل اإلسإإالمي، ويليإإد مإإا  قبإإال النإإاس 
 .و1يعليا"

 المطلب الثالث
 الديا النصيحة

صإل  ا   -صيحة مكانة ع مإ  فإي ديإا اإلسإالم، حتإ  قإال رسإول ا  ا للن
: يالإإديا النصإإيحة، قلنإإا: لمإإا يإإا رسإإول ا   قإإال:  ، ولكتابإإا، -عليإإا وسإإلم

، فجعل الديا هو النصيحة، كما جعل و2ي ولرسولا، وألئمة المسلميا، وعامتهمو
  نا الحني .الحج هو عرفة،  شارةا  ل  ع م مكانها، وعلو شأنها في دين

والنصيحة ليست فقط ما الديا، بل هي و يفة الرسل عليهم الصإالة والسإالم، 
ف نهم قإد بعثإوا لينإهللروا قإومهم مإا عإهللاب ا ، وليإدعوهم  لإ  عبإادة ا  وحإده 

يخاطإب قومإا، ويبإيا لهإم أهإدا  دعوتإا،  -عليا السالم -نو  وطاعتا، فههللا

                                 
، 211و األصولية اإلسالمية واألصوليات الدينية األخرى، د. عماد علي عبد السإميع، صإإ1ي

 م.2111دار الكتب العلمية، بيروت، ط األول ، 
او، بإاب ، فإي كتإاب ياإليمإا-رضإي ا  عنإا -و رواه مسلم في صحيحا عا تميم الدار 2ي

 و.33يبياا أا الديا النصيحةو،حديث رقم ي
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[، وهإهللا 92ورة األعرا ، ما اآليإة/فيقول: يأبلىكم رساالت ربي وأنصح لكمويس
يقإإإول لقومإإإا: يأبلىكإإإم رسإإإاالت ربإإإي وأنإإإا لكإإإم ناصإإإح  -عليإإإا السإإإالم -هإإإود

يقإإإول  -عليإإإا السإإإالم -صإإإالح [، وهإإإهللا98أمياويسإإإورة األعإإإرا ، مإإإا اآليإإإة/
لقومإإإا: ييإإإا قإإإوم لقإإإد أبلىإإإتكم رسإإإالة ربإإإي ونصإإإحت لكإإإم ولكإإإا ال تحبإإإوا 

يقإول  -عليإا السإالم -وههللا شعيب [،96الناصحياويسورة األعرا ، ما اآلية/
 [.65لقوما: يلقد أبلىتكم رساالت ربي ونصحت لكم يسورة األعرا ، ما اآلية/

وما أصدق النصائح ما كاا عا تجربة خاضإها اإلنسإاا بنفسإا، فيحإب  فإادة 
غيإإره بهإإا؛ جلبإإا لمنفعإإة، أو دفعإإا لمفسإإدة، وهإإهلله اإلفإإادة ل خإإريا ربمإإا تكإإوا 

نإةا بإأ  شإكل مإا نصحا مباشرا، وربما تك وا نصحا غير مباشإر، فيخلفهإا مدور
أشإإكال التإإدويا ي الكتإإابي، أو الصإإوتي، أو الصإإوتي المرئإإيو، فيتسإإع نطإإاق 
االنتفإإاع بهإإا ويمتإإد  لإإ  مإإا شإإاع ا ، والن إإر فإإي تجإإارب اآلخإإريا نإإوع مإإا 
االستماع للنصيحة، التي ربمإا تكإوا مإا لمإا بعيإد أو مإا مكإاا بعيإد أو مإا 

رفإإا. وبعإإد االسإإتماع يكإإوا القبإإول أو الإإرفض أو االسإإتفادة مإإع شإإخص ال نع
 التعديل...  لخ.

والداعية ليس هو أول ما تصدى لخدمة هإهللا الإديا وال آخإر المتصإد يا، فمإا 
الواجب أا ين ر في التجارب الدعوية التي يستفاد منها في ميإداا الإدعوة  لإ  

مإإا يحتكإإر الصإإواب كلإإا ا ؛  هلل لإإيس هنإإاك أحإإد فإإوق النصإإح واإلرشإإاد، أو 
 .و1يوبالعكس

                                 
و ان ر: شإر  حإديث يالإديا النصإيحةو علإ  موقإع  سإالم ويإب؛ ضإوابط العمإل الإدعو ، 1ي

 موضوع عل  موقع تيار اإلصال .
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 المطلب الرابع
 تقديم التجارب الدعوية النافعة ل خريا ما العلم الهلل  ينتفع با

دعا اإلسالم بقوة  ل  التعلم والتعليم، وخير علم هو العلم الهلل  ينتفع با ويبقإ  
 نفعا ما دامت هناك حياة وأحياع، والتدويا ما أبرل الوسائل المحققة لهلللك.

نإت، وتإنقرح وك ثير ما العلوم يتكوا بناأهإا مإا لبنإاتو مادُتهإا التجإارب التإي دو 
وتههللرب بالتداول والتقييم والتقويم، ولوال تدوينها النإدثرت وهللهبإت أدراج الريإا ، 

 ولم ينتفع بها أحد بعد هلللك.
وميداا الدعوة  ل  ا  ميإداا مسإتمر باسإتمرار هإهللا الإديا اإلسإالمي، أ   لإ  

ا  األرض ومإإإا عليهإإإا، وال يسإإإتىني فيإإإا الالحإإإق عإإإا السإإإابق، وال  أا يإإإرث
يستىني فيا أحد الإدعاة بهللاتإا عإا  خوانإا ورفاقإا فإي موكإب الإدعوة، فاإلفإادة 

 متبادلة بيا الجميع.
والتجارب الدعوية التي يدونها الداعيإة رغبإة فإي  فإادة  خوانإا الإدعاة هإي مإا 

المرع ثوابإا بعإد موتإا بإدوام نفعإا، كمإا  العلم الهلل  ينتفع با، والهلل  يجر  عل 
إإْا : -صإإل  ا  عليإإا وسإإلم -قإإال ْنَسإإاُا اْنَقَطإإَع َعْنإإُا َعَملُإإُا  عالر مع ي  عهلَلا َمإإاَت اإلْع

ْلمو ُيْنَتَفُع بعاع، َأْو َوَلدو َصالعحو َيْدُعو َلُا و َيةو، َأْو عع ْا َصَدَقةو َجارع  .و1يَثاَلَثةو:  عالر مع
 المطلب الخامس

 عاونوا عل  البر والتقوىوت
 ا التعاوَا عل  البر والتقوى أمٌر  سالميٌّ لا ثمراتا الرائعة في حياة اإلنساا، 
ا الصعاب، وييس ر العسير،  وكما هو معلوم أا التعاوا يخف   األعباع، ويهو 
ويحل كثيرا ما المشكالت، ويليل كثيرا ما العقبات، ويوفر وقتا وماال وجهدا، 

: يوتعاونوا عل  البر والتقوى -تعال  -التعاوا ماديا أم معنويا، قال سواع أكاا

                                 
، فإي كتإاب يالوصإيةو، بإاب -رضإي ا  عنإا -و رواه مسلم في صحيحا عإا أبإي هريإرة1ي

 و.5183وفاتاو،حديث رقم ييما يلحق اإلنساا ما الثواب بعد 
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صل   -[، وقال2وال تعاونوا عل  اإلثم والعدوااويسورة المائدة، ما اآلية رقم/
 . و1ي: يوا  في عوا العبد ما كاا العبد في عوا أخياو-ا  عليا وسلم

ما التعاوا المعنو  عل  وتقديم التجارب الدعوية إلفادة الدعاة  ل  ا  هو 
 البر والتقوى.

 المطلب السادس
 الدال عل  الخير كفاعلا

 -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: جاع رجل  ل  النبي -رضي ا  عنا-عا أبي مسعود األنصار 
َع بإإإإي يمإإإإا  فإإإإاحملني، فقإإإإال: -أ  كلرإإإإت راحلتإإإإي وتعبإإإإت -فقإإإإال:  نإإإإي ُأْبإإإإدع

-قإال رسإول ا فقال رجل: يا رسول ا ، أنا أدلا علإ  مإا يحملإا، ف عند و.
 .(2)يما دلر عل  خير فلا مثل أجر فاعلاو :-ملسو هيلع هللا ىلص

فإإي شإإرحا علإإ  هإإهللا الحإإديث: "فيإإا فضإإيلة الداللإإة  -رحمإإا ا  -قإإال النإإوو 
 . (3)عل  الخير، والتنبيا عليا، والمساعدة لفاعلا"

وتإإدويا التجإإارب الدعويإإة إلفإإادة العإإامليا فإإي حقإإل الإإدعوة  لإإ  ا  هإإو مإإا 
 لتي حث عليها اإلسالم.الداللة الخير ا

 
 
 

                                 
، فإي كتإاب يالإهللكر والإدعاع -رضإي ا  عنإا -و رواه مسلم فإي صإحيحا عإا أبإي هريإرة1ي

والتوبإإإة واالسإإإتىفارو، بإإإاب يفضإإإل االجتمإإإاع علإإإ  تإإإالوة القإإإرآا وعلإإإ  الهللكرو،حإإإديث رقإإإم 
 و.2966ي
ا   و رواه مسإلم فإي صإإحيحا، فإي كتإإاب ياإلمإارةو، بإاب يفضإإل  عانإة الىإإال  فإي سإإبيل2ي

 و.5921بمركوب وغيره، وخالفتاو،حديث رقم ي
 .15/56و شر  النوو  عل  صحيح مسلم، 5ي
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 المبحث الثاني
 أنواع التجارب الدعوية وأهميتها

 ويشتمل عل  مطلبيا:
 المطلب األول: أنواع التجارب الدعوية.
 المطلب الثاني: أهمية التجارب الدعوية.

 المطلب األول
 أنواع التجارب الدعوية 

 تتنوع التجارب الدعوية  ل  عدة أنواع، ما أبرلها ما يلي:
 وال: تجارب دعوية فردية: أ 

وهي يالتجارب الدعوية المأثرة التي قام أو يقوم بها دعاة  ل  ا  بشكل 
 -فرد و، وما أكثرها، فكل داعية لا تجاربا في ميداا الدعوة، لكا المقصود

هو التجارب المأثرة التي قام بها دعاة مأثروا، وعل  سبيل  -بشكل خاص
 المثال:

يمصعب  -صل  ا  عليا وسلم -ما صحابة الرسول النموهللج األول: نموهللج
 أول سفير لمسالمو: -رضي ا  عنا -با عمير
أا يفتح للمسلميا بابا ما  -بعد أا اختبر صدق المأمنيا في مكة -شاع ا 

عليا  -األمل، فأسلم نفر ما أهل يثرب في موسم الحج، وبايعوا الرسول
رغب الرسول الكريم في أا يمكا بيعة العقبة األول ، و  -الصالة والسالم

ا هللكياا شجاعاا هو  لمسالم في يثرب، فأرسل مع النفر الهلليا أسلموا شاباا صالحا
يمصعب با عميرو ليقرئهم القرآا، ويعلمهم مباد ع اإلسالم، ويقوم بنشره 

 .بيا أهل يثرب
وهناك نلل مصعب عل  يأسعد با لرارةو وأخهلل يدعو المشركيا  ل  اإلسالم  

مة والموع ة الحسنة، وكاا يتنقل في يثرب ما دار  ل  دار، وما ندوة بالحك
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 ل  ندوة، يتلو القرآا، ويهللكر ما يحف  ما أقوال الرسول صل  ا  عليا 
 .وسلم، ضاربا المثل الطيب في العبادة والتقوى

ولم يكا يمر يوم دوا أا يسلم الرجل أو الرجالا، ولم يترك بيتا  ال ترك فيا  
 .بااأثراا طي

وقد أسلم عل  يديا في يوم واحد يسعد با معاهللو و يأسيد با خضيرو ما  
 .كبار لعماع يثرب، وأسلم ب سالمها خلق كثير

واستمر يمصعبو قرابة عام في يثرب، لم يبق دار ما دور األنصار  ال وفيها  
 .صوت لمسالم يتردد

سول صل  ا  ومع استدارة العام، وخروج يثرب  ل  مكة، عاد مصعب  ل  الر 
 -عليا الصالة والسالم -عليا وسلم يبشره بما فتح ا  عليا، ففر  الرسول

 .و1يبعودتا، وبما فتح ا  عليا، فرحا ع يما
 النموهللج الثاني: نموهللج معاصر يالدكتور عبد الرحما السميط رحما ا و:

هإإو الإإدكتور: عبإإدالرحما حمإإود السإإميط، رئإإيس مجلإإس  دارة جمعيإإة العإإوا 
لمباشر يمسلمي  فريقيإا سإابقااو، تخإررج مإا جامعإة بىإداد بعإد أا حصإل علإ  ا

بكالوريوس الطب  والجراحة، حصل عل  دبلوم أمراض مناطق حإاررة مإا جامعإة 
م، واسإإتكمل دراسإإاتا العليإإا فإإي جامعإإة ماكجإإل الكنديرإإة، 1691ليفربإإول عإإام 

إإإا فإإإي األمإإإراض الباطنيإإإة والجهإإإال الهضإإإمي، عمإإإل   خصإإإائيًّا فإإإإي متخص صا
م، ونشر العديد ما األبحاث 1685 - 1681مستشف  الصبا  في الفترة ما 

                                 
أسد الىابة في معرفة الصحابة، أبو الحسا علي با أبي الكإرم محمإد بإا محمإد  :و ان ر1ي

هإإو 951با عبد الكريم با عبد الواحد الشإيباني الجإلر ، عإل الإديا ابإا األثيإر يالمتإوف : 
، دار الكتإب العلميإة، ط 3/193عادل أحمإد عبإد الموجإود،  -محمد معوض المحقق: علي 

؛ موق  الإدعوة  لإ  ا  بالحكمإة فإي قصإة مصإعب بإا عميإر، 1661 -هإ 1113األول ، 
 هإ.11/5/1159د. عبد الحليم عويس، موضوع عل  شبكة األلوكة، 
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العلميرإإة والطبيإإة فإإي مجإإال القولإإوا والفحإإص بالمن إإار ألورام السإإرطاا، كمإإا 
أصإإدر أربعإإة كتإإب هإإي: "لبيإإك  فريقيإإا"، و"دمعإإة علإإ   فريقيإإا"، "رسإإالة  لإإ  

ة  لإإ  العديإإد مإإا البحإإوث ولإإد "، "العإإرب والمسإإلموا فإإي مدغشإإقر"، باإلضإإاف
رت في صح  متنو عة.  وأوراق العمل ومئات المقاالت التي ُنشع

وما قرأ سيرة الدكتور السميط عر  أهميرة وجود قدوات دعويرإة للنإاس يَرْوَنهإا 
إي  في حياتهم اليوميرإة، فقإد كإاا للإدكتور أثإٌر علإ  َمإا يجالسإا، وكإلُّ َمإا َح ع

ميط، فَقْد تإرك فإي قلبإا أثإراا لإا ُينسإ  مإع مإرور بجلسةو عابرة مع الدكتور الس
وا عل  عبادة ربهم.  األيرام، ولههللا كاا السرل  يلوروا الصالحيا؛ ليتقور

 ار أحوج لادو يحتاج  ليا الداعية أا ُيشبعع روحا ما الهمة العالية،  ار الصحة 
رة  هللا ُقورعَنإإت بالهمإإة واإلرا دة،  ار فإإاتح  فريقيإإا البدنيرإإة تإإأتي فإإي َمْنللإإة متإإأخ 

ومجإإد دها الإإدكتور السإإميط، رغإإم قائمإإة األمإإراض الطويلإإة التإإي يعإإاني منهإإا، 
إإإة العاليإإإة واإلرادة  أصإإإبح َيعمإإإل عمإإإال َلإإإم تصإإإل  ليإإإا ُدوٌل َبْعإإإد، وهلللإإإك بالهمر

 الجالمة، ف هللا صحر العلم هاا الطلب، ولال المرض، واضمحلر العائق.
 11ْصإإر الإإنرْفس علإإ  الجديرإإة؛ نإإتج لإإدينا  سإإالُم بمليإإد مإإا الجهإإد والجَلإإد، وقَ 

مليوا شخص عل  يإد رجإلو واحإد، والإدكتور السإميط بإهلللك يرب إي الإدُّعاة علإ  
أار العمل الجادر والهمة العالية وحب الدعوة يثمر ثمارا يانعة في ميداا الإدعوة 

 . و1ي ل  ا 

                                 
ميط، عقيل الشمر ، لمليد بياا راجع: دروس تربوية ما حياة الدكتور عبد الرحما السو 1ي

ه؛ عبإد الإرحما السإميط.. رجإل بأمإة، 11/9/1155موضوع عل  موقإع: يإا لإا مإا ديإا، 
م؛ الدكتور عبد الإرحما بإا حمإود السإميط 23/12/2111مقال عل  موقع طريق اإلسالم، 

وجهوده فإي مواجهإة التنصإير فإي أفريقيإا، مصإطف  السإيد محمإود، رسإالة ماجسإتير، كليإة 
 ة، جامعة األلهر.الدعوة اإلسالمي
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م المن مإات والجهإات المعنيإة والحقيقة أا ما األفكار الدعوية الرائعة "فكرة قيا
مإدادهم بمإا يحتاجونإا،  بالدعوة ب عداد بعض الدعاة علميإا وفنيإا، وتجهيإلهم وا 
وما ثمر توجيههم في بعض المناطق والمجتمعات سواع في الداخل أو والخارج، 
عطإإاع الداعيإإة حريإإة الحركإإة والتنقإإل والمكإإث فإإي بعإإض المنإإاطق أو الرحيإإل  وا 

ما بدعوة الناس، وبث العقيدة الصحيحة والخير والنور عنها  ل  أخرى، مع قيا
فيمإإا بيإإنهم، والتعإإر  علإإ  مشإإكالتهم، والعقبإإات التإإي تواجإإا الإإدعوة والإإدعاة، 
ومإإإا ثإإإم  عإإإداد تقريإإإر كامإإإل عإإإا عملإإإا وجهإإإوده ونصإإإائحا إلخوانإإإا الإإإدعاة 

 اآلخريا الهلليا سيخلفونا. 
بإيا المنإاطق والبلإداا،  والهد :  عطاع الدعاة حرية ومرونة أكثر في االنتقال

ودعإإوة النإإاس بكإإل هإإدوع، والمكإإث مإإع المإإدعويا فتإإرة أطإإول للتعإإر  علإإيهم، 
إإإر  وتلويإإإدهم بمإإإا يحتاجونإإإا مإإإا فقإإإا فإإإي ديإإإنهم ومعرفإإإة بعقيإإإدتهم، وتبصُّ

 .و1يبشريعتهم"
 :ثانيا: تجارب دعوية جماعية 

بشإإكلو وهإإي يالتجإإارب الدعويإإة المإإأثرة التإإي قإإام أو يقإإوم بهإإا دعإإاة  لإإ  ا  
 جماعي من مو، وما أكثرها، وعل  سبيل المثال:

ولهإا  النموهللج األول: الجماعات اإلسالمية التي تخصصإت فإي العمإل الإدعو :
م،  ل، وعليهإإا مالح إإات ينبىإإي أا تإإدرس وُتَحلرإإل وُتَقإإور  يجابيإإات ينبىإإي أا ُتَعإإلر

منهإا فإي ومع تعليل اإليجابيات وتقويم السلبيات يكوا الحرص عل  االستفادة 
 الواقع الدعو  المعاصر، وما تلك الجماعات: 

 :وهإإإإإإإإي جماعإإإإإإإإٌة  سإإإإإإإإالمية خصصإإإإإإإإت  جماعإإإإإإإإة التبليإإإإإإإإ  والإإإإإإإإدعوة
في الدنيا، يعتمد أسلوبها عل  الترغيإب والتإأثير العإاطفي  واللهد للدعوة نفسها

محمإإإإإإإد  ليإإإإإإإاس  م علإإإإإإإ  يإإإإإإإد الشإإإإإإإيخ1629الروحإإإإإإإاني، أسسإإإإإإإت عإإإإإإإام 
                                 

 .861،863و األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبد الرحيم المىهللو ، صإ1ي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
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،  حإإإإإدى قإإإإإرى كاندهلإإإإإة و، والإإإإإهلل  ُولإإإإإد فإإإإإي1611 – 1883ي الكانإإإإإدهلو 
الإإبالد  وتنتشإإر اآلا فإإي مع إإم ،الهنإإد ، وبإإدأت دعوتهإإا فإإيبالهنإإد سإإهارنفور

ة، تقوم الجماعة بأمريا أساسإييا: األول: هإو تبليإ  مإا لإم واإلسالمي العربية
تبلىإإإإإإإإا الإإإإإإإإدعوة اإلسإإإإإإإإالمية، ومحاولإإإإإإإإة  دخالإإإإإإإإا لمسإإإإإإإإالم. والثإإإإإإإإاني: 

بوصإإفها عمإإاد الإإديا. ثإإم  الصإإالة  لإإ  المسإإلميا المتسإإاهليا مإإا وعإإ  هإإو
يخرجوا بهم للدعوة أياماا ليروا صورة ما صور  يمانهم والمحبة بينهم، وُرغم 

تبليإ   ال أا لإيس لهإا نإاطق رسإمي وال ممثإل أو مخاَطإب كبر حجإم جماعإة ال
 معتمد.

الإإإبعض يأاخإإإهللهم علإإإ  قضإإإايا، منهإإإا: أنهإإإم ال يتنافسإإإوا فإإإي أمإإإور الإإإدنيا، 
ونقصاا علمهم، وأنهم ال يعلموا الناس، ويقرأوا ما كتب معينا طيلة الوقإت 

ويركإإلوا علإإ   ،وفضإإائل األعمإإال وحيإإاة الصإإحابة ريإإاض الصإإالحيا ككتإإاب
الرقإإإائق دوا األحكإإإام الفقهيإإإة أو العقيإإإدة أو التوحيإإإد، ومنهإإإا دعإإإاع أصإإإحاب 

 .و1يالقبور
 :تلإإك الجماعإإة التإإي انتشإإرت فإإي بعإإض  جماعإإة أنصإإار السإإنة المحمديإإة

صإر، والسإوداا، وتسإتمد أصإولها وأهإدافها الدعويإة البالد اإلسإالمية، مثإل: م
ما الكتاب والسنة المحمدية، ولها جهود مقدرة في نشر عقيدة السل ، ونشر 
السإإنة النبويإإة، ومحاربإإة التبشإإير النصإإراني والبدعإإة والخرافإإة، وبعإإد أا كانإإت 
تركإإل علإإ  الخطإإاب الشإإفاهي فإإي الإإدعوة انتقلإإت  لإإ  التإإألي  والكتابإإة فإإي 

 دخول وسائل اإلعالم ثم الكمبيوتر واإلنترنت.الصح  و 

                                 
و راجع: جماعة التبلي  في شبا القارة الهندية: تعريفها وعقائدها، د. سيد طالب الرحما، 1ي

فإي  هإ؛ جماعة التبليإ 1116تقري  الشيخ صالح الفولاا، دار البياا، باكستاا، ط األول ، 
الهنإإد.. دراسإإة وتقإإويم، محمإإد جنيإإد عبإإد المجيإإد، رسإإالة ماجسإإتير، جامعإإة أم القإإرى بمكإإة 

 هإ؛ جماعة التبلي ، موقع ويكبيديا.1116المكرمة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A)
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وجماعة أنصار السإنة المحمديإة تركإل فإي دعوتهإا علإ  جميإع جوانإب الإديا، 
مإإع أخإإهللها باألولويإإات منهجإإا لهإإا، ومنهجهإإا فإإي اإلصإإال  يبإإدأ ب صإإال  الفإإرد 

 واألسرة والمجتمع.
ثارة الشبهات حولها  .و1ي ولم تسلم تلك الجماعة ما بعض المالح ات وا 

وبما أا لمثل تلإك الجماعإة هإهللا االنتشإار فينبىإي أا تإدرس تجإربتهم الدعويإة 
في  طار موضوعي يستهد  التقييم والتقويم واالستفادة ما اإليجابيات وتفاد  

 السلبيات.
وفكرتها "القيام بتسيير مركبة واحدة أو بعض  النموهللج الثاني: القوافل الدعوية:

املإإةا بعإإض الكتيبإإات والمطويإإات والنشإإرات السإإيارات، برفقإإة بعإإض الإإدعاة، ح
الدعويإإة، مإإع أخإإهلل بعإإض المعونإإات العينيإإة والطبيإإة والىهللائيإإة لتوليعهإإا علإإ  
النإإاس. والهإإد : دعإإوة النإإاس مإإا خإإالل السإإفر  لإإيهم، والتجإإّول فإإي القإإرى 
واألريا  والبواد ، ومسإاعدة النإاس قإدر المسإتطاع، مإع القيإام بتإوعيتهم فإي 

لقاع بعض الكلمات والمحاضرات عليهم، ومخإالطتهم، أمور عقيدتهم ودي نهم، وا 
 .و2يواإلجابة عا أسئلتهم واستفساراتهم"

وما َجررب ما الإدعاة مصإاحبَة تلإك القوافإل الدعويإة يإدرك تمإام اإلدراك ع إيم 
أثرها في المدعويا؛ مما يحفل عل  اإلكثار منها، والعمل علإ  تطإوير برامجهإا 

 اعها.وتنوع أنشطتها وتعدد بق
 :ثالثا: تجارب دعوية مأسسية 

وهي يالتجارب الدعوية المأثرة التي قامت وتقوم بها مأسسإات معنيإة بالإدعوة 
  ل  ا  عل وجلو، وفيما يلي نماهللج ما تلك التجارب الدعوية المأسسية:

                                 
جهودهإا، أحمإد  –منهجهإا  –أهدافها  –و ان ر: جماعة أنصار السنة المحمدية: نشأتها 1ي

 هإ.1123ل ، ، دار الفضيلة، الرياض، ط األو 1/269محمد الطاهر، 
 .861و األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبد الرحيم المىهللو ، صإ2ي
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وهإإإي المكاتإإإب التإإإي تعنإإإ  بإإإدعوة  النمإإإوهللج األول: مكاتإإإب توعيإإإة الجاليإإإات:
ا المقيمإإيا فإإي المجتمإإع ا لمسإإلم سإإواع أكإإانوا مسإإلميا أم غيإإر مسإإلميا، وا 

 انصرفت جهود تلك المكاتب  ل  دعوة غير المسلميا غالبا.
وتقإوم بجهودهإإا الدعويإة مإإا خإإالل عإدة مناشإإط تعليميإة وتوعويإإة واجتماعيإإة 
ورياضإإإإية... لخ، ولهإإإإا دور كبيإإإإر فإإإإي اعتنإإإإاق كثيإإإإريا اإلسإإإإالم، وتعلإإإإيمهم 

 .و1يومتابعتهم
وهي عبارة عا مجتمعإات  سإالمية مصإىرة  المراكل اإلسالمية: النموهللج الثاني:

تعإيش وسإط مجتمعإإات غيإر  سإالمية، وهإإي بمثابإة مراكإل  شإإعاع لمسإالم فإإي 
بلإإداا العإإالم، يإإأو   ليهإإا المسإإلموا ألداع العبإإادة، وتعلإإم أحكإإام الإإديا والفقإإا 

 فيها، والدعوة  ل  اإلسالم، وفهم العقيدة اإلسالمية الصحيحة.
بعمإإل جليإل فإإي الإإدعوة  لإ  ا ، ونشإإر اإلسإإالم،  -أيضإإا -م هإإهلله المراكإلوتقإو 

حيث يتردد عليها الراغبوا في معرفة اإلسالم وشأوا المسلميا؛ ولهللا سإارعت 
بعض الدول اإلسالمية في  نشاع المراكل اإلسالمية فإي كثيإر مإا البلإداا غيإر 

 .و2ياإلسالمية
هي مأسسة غير ربحيإة  (iERA)  يرا النموهللج الثالث: مأسسة " يرا" الدعوية:

عالميإة  لإ   دعوية تهد   ل  حركة المملكة المتحدة م في2116أسست عام 
ديإإا اإلسإإالم. اسإإم المأسسإإة اختصإإار لإإإ "أكاديميإإة التعلإإيم والبحإإث اإلسإإالمي" 

(Islamic Education and Research Academy) ومإإا قدمتإإا ،
إإا أول يإإوم وحتإإ  اآلا ُيحإإر ك القلإإب والبإإدا سإإعياا لخدمإإ ة هإإهللا الإإديا للإإدعوة مع

                                 
-811و ان إر: األسإس العلميإإة لمإنهج الإإدعوة اإلسإالمية، د. عبإد الإإرحيم المىإهللو ، صإإإ1ي

812. 
-853و ان إر: األسإس العلميإإة لمإنهج الإإدعوة اإلسإالمية، د. عبإد الإإرحيم المىإهللو ، صإإإ2ي

858. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9
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إا بإأا مع إم القإائميا علإ   لما الع يم، الهلل  َمار ا  با علينا دوا أا نسألا، عع
 ههلله المأسسة مسلموا ُجُدد! 

، مكاتبها تقع في أوروبا وأمريكا الشمالية، ولها فإروع فإي بعإض " يرا"مأسسة 
الدول، تتحدرث عا نفسها فتقول: " ا هدفنا األساسي هو نشر اإلسالم في كإل 

لَيإْبُلىا هإهللا األمإر مإا بلإ  (: -صل  ا  عليإا وسإلم -بيت؛ عمالا بحديث النبي
إإل   وال َوَبإإرو  اللريإإل والنرهإإار، وال يتإإرك ا  بيإإت َمإإَدرو   الر أدخلإإا اُ  هإإهللا الإإد يا، بععع

لُّ ا  با الكفر لُّ ا  با اإلسالم، وهلُلالًّ ُيهللع لًّا ُيعع ، عع  .و1ي)َعلعيلو أو بعهلُلل  هلَلليلو
إإا خإإالل  311علإإ   دخإإال " يإإرا"خإإالل هإإهللا العإإام سإإاعدت شإإخص اإلسإإالم مع
مجررد مأسرسة لنشر اإلسالم فقط، بل تتإول   " يرا"  أنشطتها الدعوية، وال ُتعتَبر

دهم بالكتب واألسطوانات  رعاية هأالع المسلميا الجُدد حت  تعدرهم كدعاة، وُتلو 
اإلسإالم جيإداا وكإل مإا يتعلإق بإا، فيقومإوا الُمدَمجة والُمحاضرات؛ حتإ  يفهمإوا 

 لنشر اإلسالم. " يرا"بدورهم للعمل مع 
وجهإة ن إر  "مجموعة ما الكتب المنتشرة عالميًّإا اآلا؛ مثإل كتإاب"  يرا"أصدرت
، وهإو "القإرآا رحلإة قصإيرة "، وهو للتعريإ  باإلسإالم وأساسإياتا، وكتإاب"أخرى

إإا السإإور فإإي القإإرآا ويقإإو  م بشإإرحها وتفصإإيلها، وكتإإاب َيحتإإو  علإإ  عإإدد مع
، ههللا غير العديد معا الَمطويإات الدعويإة عإا وحدانيإة ا ، ""محمد في اإلنجيل

 .وعلوم القرآا
، لا أنس  "هل الحياة مجررد لعبة "بحملة دعوية أطلقت عليها اسم  " يرا"قامت 

يإر ممرإا تابعوهإا، انتشإرت هإهلله الحملإة ههلله الحملة، وأعتقد أنا لا َينساها الكث
إا 2112في أولمبياد لنإدا  شإاب، قإاموا بالإدعوة لمسإالم  311، بمحموعإة مع

إإا محادثإإات مباشإرة، وكتإإب، وتوليإإع قإإرآا،  باسإتخدام كإإل الوسإإائل الدعويإة؛ مع

                                 
و، وقال: ههللا حديث صحيح عل  شإرط الشإيخيا 8529الحاكم في المستدرك رقم ي و رواه1ي

 .1/52و، 5ولم يخرجاه، وصححا األلباني في السلسلة الصحيحة رقم ي
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وقفإوا وسإإط مجتمإإع يعإإجُّ باألفكإإار المتطر فإة ضإإدر اإلسإإالم؛ لكإإي يقومإإوا ب رسإإال 
 .عا ههللا الد يا الع يمرسائل صحيحة 

في  فريقيا، ودخل الكثيإر مإنهم اإلسإالم، ولإم  " نقاهلل لعروا "بحملة  " يرا "قامت
يقفإإوا عنإإإد هإإإهللا الحإإإد ، بإإإل قإإإاموا بعمإإإل فيإإإديوهات للإإإرد علإإإ  الفإإإيلم المسإإإيع 

 .و1يوالتعري  با وبرسالتا -صل  ا  عليا وسلم -للرسول
 المطلب الثاني

 أهمية التجارب الدعوية 
 ا التجارب الدعوية ع يمة النفع في ميداا الدعوة  ل  ا  تعإال ، ومإا أبإرل 

 فوائدها ما يلي:
أوال: الن إر فإي تجإارب الإدعاة والمصإلحيا فيإا حفإل للهمإة، وتسإلية فإي لمإإا 

 الىمة:
 ا فإإي الن إإر فإإي تجإإارب الإإدعاة والمصإإلحيا حفإإلا للهمإإة، وتسإإلية فإإي لمإإا 

إإإا لمإإإواطا القإإإ وة والحسإإإا فتطلإإإب، أو لمإإإواطا الضإإإع  والللإإإل الىمإإإة، وَتَلمُّسا
 فتجتنب.

 ا المصلحيا اليوم بحاجة  ل  مإا يشإد ألرهإم، ويجإدد همإتهم، ويفإتح أمإامهم 
آفإإاق التفإإاأل، ويسإإد علإإيهم مسإإارب اليإإأس والتكاسإإل، وخاصإإة فإإي مثإإل هإإهللا 
اللماا الهلل  تكالب فيا األعإداع مإا كإل جانإب علإ  األمإة اإلسإالمية، وتخإاهللل 

ر ما أهل اإلسالم؛ بل صار جملة منهم عونا لععإداع علإ  المصإلحيا فيا كثي
 .و2يما أهل العلم والدعوة، ما حيث يشعروا أو ال يشعروا

                                 
مجلإإإة "أهإإإال" الدعويإإإة، الصإإإادرة عإإإا مبإإإادرة "أهإإإال" للتعريإإإ  باإلسإإإالم، العإإإدد األول،  (1)

 .م؛ مأسسة  يرا الدعوية، شبكة األلوكة2112ديسمبر 
 .  9،  9و ان ر: التجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد ابا باديس، صإ 2ي
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: يوكال نقص عليك -صل  ا  عليا وسلم -مخاطبا النبي الكريم -تعال  -قال
مإإا أنبإإاع الرسإإل مإإا نثبإإت بإإا فإإأادك وجإإاعك فإإي هإإهلله الحإإق وموع إإة وهللكإإرى 

: يلقإإد كإإاا فإإي -عإإل مإإا قائإإل -[، وقإإال121يسإإورة هإإود، اآليإإة/للمإإأمنياو 
قصصهم عبرة ألولي األلباب ما كاا حديثا يفترى ولكا تصديق الهلل  بيا يديإا 

[، 111وتفصيل كل شيع وهدى ورحمإة لقإوم يأمنإواو يسإورة يوسإ ، اآليإة/
: يكهلللك نقص عليك ما أنباع مإا قإد سإبق وقإد آتينإاك -تباركت أسماأه -وقال
 [.66دنا هللكراو يسورة طا، اآلية/ما ل

 ثانيا: التجارب الدعوية  فادة ما عقول متعددة ورأى متنوعة:
خلق العقول فأبدع وأعجل، فال يعلإم قإدرات العقإل البشإر   -جل جاللا - ا ا 

وملكاتإإا  ال ا ، والإإدعاة  لإإإ  ا  تتفإإاوت عقإإإولهم فإإي نتاجهإإإا ورأاهإإا، وفإإإي 
عليهإا، فكإلٌّ ين إر  لإ  التجربإة بقإدر مإا آتإاه ا  تحليلها للتجارب التي تعإرض 

 ما ملكات تحليلية، وبحسب خبراتا العلمية والحياتية.
وعنإإدما ُتَضإإمُّ العقإإول  لإإ  بعضإإها يحصإإل نإإوع مإإا التسإإاند والتعاضإإد يمكإإا أا 

 يطلق عليا ي التكافل الفكر  و.
ية ن إإر وبنإاع عليإإا فمإإا المهإإم أا يكإإوا الن إر فإإي التجإإارب الدعويإإة الشخصإإ

ا توجيها  يجابيإا يخإدم الإدعوة  لإ  ا  تعإال ، كمإا  تأمل وتدقيق وتحقيق، فتوجر
 يستفاد ما تجارب اآلخريا التي تمثل خالصة جهدهم وثمرة عقولهم.

ثالثا: تفإاد  األخطإاع التإي وقإع فيهإا الإدعاة السإابقوا أو يقإع فيهإا اآلخإروا 
 ما الدعاة المعاصريا:

، واالسإإإتفادة مإإإا التجإإإارب الشخصإإإية أو تجإإإارب  ا السإإإعيد مإإإا وعإإإ  بىيإإإره
ما شأنها أا تجنب الداعيإة تكإرار  -تعال  -اآلخريا في ميداا الدعوة  ل  ا 

 األخطاع وتجعلا يمضي قدما نحو هدفا. 
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وههللا يعني أا تكإرار الكثيإر مإا األخطإاع التإي وقإع فيهإا اآلخإروا مإا سإلبيات 
اإلسإالمية بشإكل عإام علإ  مسإتوى  العمل الدعو ، "وما يتابع مسيرة الحركات

العإإالم اإلسإإالمي، يإإرى بشإإكل واضإإح مإإدى تقصإإير الإإدعاة فإإي االسإإتفادة مإإا 
تجارب اآلخريا ودراستها، مما يأد   ل  الوقإوع فإي أخطإاع متماثلإة وقإع فيهإا 
مإإإا سإإإبق؛ وهلللإإإك ألا كثيإإإرا مإإإا الإإإدعاة يبنإإإي عملإإإا بشإإإكل انفإإإراد  مسإإإتقل، 

بدأت، فيقع فيما يمكا تالفيا لو استفاد ما فيخوض التجربة الدعوية ما حيث 
تجإإارب مإإا سإإبقا، فيبقإإ  هإإهللا العمإإل القاصإإر يإإراو  مكانإإا، بإإدال مإإا السإإير 

 .و1يوالنمو"
وفي سياق الحديث عا األخطإاع والمشإكالت الدعويإة هللكإر الإدكتور/ محمإد أبإو 
الفإإإتح البيإإإانوني أا منهإإإا " تكإإإرار حإإإدوث األخطإإإاع فإإإي طريإإإق الإإإدعوة، وقلإإإة 

 فادة ما التجارب واألخطاع السابقة، وأخهلل العبرة منها.االست
ف ا وجود األخطاع الدعوية أمر طبيعإي؛ ن إرا للضإع  البشإر  وقصإوره، ولكإا 

 المستنكر في هلللك تكرار الخطأ وعدم اإلفادة ما التجارب السابقة!!
فكم ما أخطاع دعوية تتكرر ما لما  لإ  آخإر، أو فإي مإوطا بعإد آخإر، دوا 

و تحرل منها، وقد جإاع فإي الحإديث الشإري  الإهلل  رواه البخإار  فإي تنبا لها أ
 .و5ي" و2يصحيحا: يال يلدة المأما ما جحر مرتياو

                                 
و التعددية الدعوية: دراسة منهجيإة شإاملة، نشإأتها وتطورهإا، وم اهرهإا ومواقإ  النإاس 1ي

يجابياتهإا وسإلبياتها، د. معإاهلل بإا محمإد أبإو الفإتح البيإانوني، صإإ  ، دار اقإإرأ، 186منهإا، وا 
 م. 2119-إه1129القاهرة، ط األول ، 

فإي كتإاب ياألدبو بإاب يال  -رضي ا  عنإا -و رواه البخار  في صحيحا عا أبي هريرة2ي
 و.3982يلدة المأما ما جحر مرتياو حديث رقم ي

، دار السإالم، القإاهرة، ط الثانيإة، 66و بصائر دعوية، د. محمد أبو الفتح البيإانوني، صإإ5ي
 م.2119
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وكما أنا ما المهم جدا تدويا التجارب الدعوية الناجحة، ونشإرها، ومدارسإتها، 
هللكإر التجإارب الفاشإلة فإي الإدعوة، وبيإاا سإبب  -كهلللك -وتطويرها، فما المهم

يلا؛ لتفاديا فيما بعد، والتفكير فيما ينبىإي فعلإا بشإكل مختلإ   هللا الفشل، وتحل
 تكرر الموق .

ومما جرت با عادة الناس  عالا النجاحات، وكتم اإلخفاقات، رغإم أا الحيإاة ال 
مإإا فشإإل النإإاس  -فإإي أكثإإر األوقإإات -تتكإإوا فقإإط مإإا قصإإص النجإإا ، بإإل

بإإر، فالفشإإل ينبىإإي والعإإودة  لإإ  المسإإار الصإإحيح مإإرة أخإإرى بإإتعطش وحإإافل أك
االستفادة منا عل  أحسا وجا، وكلما تإوفر الإدعم االجتمإاعي لإهلللك فإ ا المإرع 

  .و1يسيتعلم ويصبح أقوى ما هلل  قبل
 ا التعر  عل  أسباب الفشل واإلخفاق يسهم في تحويل التجارب الفاشإلة  لإ  

رار مشاريع ناجحة، مع تجنب تكرار األخطاع، وحماية األجيال واألعمال ما اجت
التجارب الفاشلة، واالقتداع بالجوانب المشرقة والنماهللج النّيرة والعمل بنإاع علإ  

 .و2يتراكم دعو  كبير يأسس لا الدعاة، جيالا فجيالا 
 رابعا: التطوير المستمر الهلل  يخدم الدعوة  ل  ا  تعال :

" ا المعرفإإة تكامليإإة، وتراكميإإة، ومإإا الطبيعإإي أا يسإإتفيد  نسإإاا مإإا آخإإر، 
تمع ما آخر، ولو ن رنا ألكثر العلإوم، قإديمها، وحإديثها، لوجإدنا مصإداق ومج

هلللإك، فالمسإإلموا األوائإل أخإإهللوا مإا حضإإارة فإارس، والإإروم، واليونإاا، والهنإإد، 
والصإإيا، ثإإم طوروهإإا، وأبإإدعوا فيهإإا، وصإإبىوها بطإإابع  سإإالمي أصإإيل، نتجإإت 

يإإة فإإي وقإإت معإإا حضإإارة  سإإالمية تميإإلت فإإي مختلإإ  العلإإوم العلميإإة، والن ر 

                                 
عإإا تجإإارب الفشإإل السإإابقة، أليسإإوا بيإإراا، موقإإع و ان إإر: فوائإإد غيإإر متوقعإإة للحإإديث 1ي

BBC  عربي ،NEWS،  م. 26/5/2119مقال منشور بتاريخ 
 و ان ر: حاجتنا  ل  تدويا تجاربنا، موضوع عل  موقع المسلم.2ي
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كانإإت الحضإإارة الىربيإإة فإإي تخلإإ  وجهإإل، فيمإإا يسإإم  بالعصإإور الوسإإط ، أو 
 عصور ال الم.

ومإع تراجإع الحضإارة اإلسإالمية، وبسإقوط األنإدلس فإي القإرا التاسإع الهجإر  
يالخإإامس عشإإر المإإيالد و لتحقيإإق السإإنة الكونيإإة بتإإداول األيإإام بإإيا النإإاس، 

مإا تطإور مميإل فإي العلإوم بمختلإ   نشط الىرب في دراسة ما عنإد المسإلميا
التخصصات العلمية واالجتماعية، فبدأ يرسل البعثإات  لإ  المإدارس والجامعإات 

وفإق خطإط مدروسإة، وجإد،  -اإلسالمية فإي الإبالد اإلسإالمية فاسإتطاع الىإرب
أخهلل ما عند المسلميا ما  -واجتهاد، واتباع السنا الكونية في العلم، والسيطرة

روهإإا، واعتنإإوا بهإإا أيمإإا اعتنإإاع، فنإإتج بمإإا أخإإهللوه، وبمإإا علإإوم مختلفإإة، وطو 
عندهم ما معرفة سابقة نهضة علمية متميلة، مالالت تضيع للعالم حت  اليوم 

 .و1يبعلوم نافعة مفيدة"
وممإإا ال شإإك فيإإا أا تإإدويا التجإإارب الدعويإإة  يمإإنح الإإدعاة الإإهلليا دونوهإإا  

ا، ب ضإافة فكإرة أو تعإإديل وغيإرهم فرصإة للن إر فيهإإا وتأملهإا، ومإا ثإم تطويرهإإ
 .مسار أو مراجعة في قضية لم نكا نحسب حسابها

فبتدويا التجارب الدعويإة وتوثيإق  جراعاتهإا العمليرإة والميدانيرإة سإتجتمع لإدينا 
صورة مشرقة ما التجارب، وقد ال تكوا مكتملإة مإا جميإع الجوانإب لمإانع مإا 

جربإإإة، ويضإإإعوا أو  إإإر  محإإإدد، فيإإإأتي آخإإإروا ويسإإإتفيدوا مإإإا هإإإهلله الت
 ضافاتهم ولبناتهم وبصماتهم الخي رة عل  ههلله التجربة ويليإدونها بهإاعا وجمإاالا 

                                 
و االستفادة ما علوم وتجارب وخبرات األمم في الشرق والىرب، د. عبد الرحما با سعيد 1ي

 هإ.15/9/1159لوكة، بتاريخ الحالمي، مقال عل  شبكة األ 
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وعمقاا، ويستفيد الجيل تلو الجيل مإا هإهلله التجإارب الخيإرة المدونإة، ويمضإوا 
 .و1يفي تدويا ههلله التجارب

 خامسا: التجارب الدعوية ما سبل اكتساب الحكمة في الدعوة  ل  ا :
هم تجارب كثيرة فإي مجإال الإدعوة، فإ هللا أحسإا الداعيإة االسإتفادة مإا الدعاة ل

تجاربا الخاصة كاا هلللك ما سبل اكتسابا الحكمة، فيعر : ماهللا يقول  ولمإاهللا 
يقول  ومت  يقول  وأيا يقإول  ولمإا يقإول  وكيإ  يقإول  ألا كثإرة التجإارب 

: " -رحمإا ا  -و2يتنمي عقل الداعية وتثر  خبرتا، كمإا قإال اإلمإام المإاورد 
وأما العقل المكتسب، فهإو نتيجإة العقإل الىريإل ، وهإو نهايإة المعرفإة، وصإحة 
إإل، ومإإا  السياسإإة، ولإإيس لهإإهللا حإإّد، ألنإإا ينمإإو  هللا اسإإُتعمعل، ويإإنقص  ا ُأهمع
أوجإإا نمائإإا: كثإإرة االسإإتعمال،  هللا لإإم يعارضإإا مإإانع مإإا هإإوى، وال صإإاد مإإا 

نكة، وصحة الرويرة، بكثإرة التجإارب شهوة، كالهلل  يحصل لهللو  األسناا ما الحُ 
 .و5يوممارسة األمور"

وكمإإإإا أا الإإإإداعي يكتسإإإإب الحكمإإإإة باالسإإإإتفادة مإإإإا تجاربإإإإا الخاصإإإإة، ف نإإإإا 
ما تجارب اآلخريا، وما المعلوم أا الحكمة ضالة المأما  -أيضا -يستفيدها

 يأخهللها ما أ  وعاع خرجت.

                                 
، دار القلإم، دمشإق، ط 211و مقدمات للنهوض بالعمل الدعو ، د. عبد الكريم بكار، صإ1ي

 األول .
و أبو الحسا علي با محمد با حبيب البصر  الماورد  الشافعي، ولي القضاع في عإدة 2ي

سنة رحما  89 هإ وعمره131بلداا، ثم سكا بىداد، أ هرت تصانيفا بعد موتا، توفي سنة 
ا . ين ر: طبقات الشافعية الكبرى، تاج الديا أبو نصإر عبإد الوهإاب بإا علإي عبإد الكإافي 

، مطبعإإة 299/ 3السإإبكي، تحقيإإق: عبإإد الفتإإا  محمإإد الحلإإو، محمإإود محمإإد الطنإإاحي، 
 هإ.1583عيس  البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط األول ، 

لحسا علي با محمد با حبيإب البصإر  المإاورد  يت و ان ر: أدب الدنيا والديا، ألبي ا5ي
 هإ.1119، دار الكتب العلمية، بيروت، ط األول  8،  9هإو، صإ 131



 

 
11 

 :سادسا: التجديد واالبتكار واالبتعاد عا الجمود
تجديد لا مردود طيب عل  نفإس الداعيإة والمإدعو علإ  حإد سإواع: فالداعيإة ال

الهلل  يجمد عل  طريقة واحدة في الدعوة قد يصيبا الملل وما ثإم الفتإور، أمإا 
التجديد ف نا يبعث فيإا رو  النشإاط، ويرفإع مإا همتإا، خاصإة  هللا الحإ  األثإر 

هلللإك قبإوال وتفإاعال، الحاصل ما جراع هلللك عند المدعو، والهلل  غالبإا مإا يليإده 
ألا التكرار والرتابة يصإيبا هإو نفسإا بالملإل، أمإا التجديإد فإي عإرض الإدعوة، 

 .ف نا يبعث في نفسا الترقب والحماس
كمإإإا أا مفاجإإإأة المإإإدعويا باسإإإتخدام الوسإإإيلة واألسإإإلوب غيإإإر المنت إإإريا،  

يجعلهإإم أقإإل اسإإتعدادا لمواجهإإة ورفإإض األفكإإار المطروحإإة، كإإهلللك يحقإإق  فإإادة 
كبر ما تنوع أفكار المدعويا وأهوائهم، حيإث يإتمكا مإا مإس أوتإار قلإوبهم، أ

 .حيا يجد كل واحد منهم ما يميل  ليا، وتفضلا نفسا
ونشإإإاط حامإإإل الإإإدعوة وتجإإإدد أسإإإاليبا، يعمإإإل علإإإ  اجتإإإهللاب وتحإإإد  األفإإإراد  

نما يعنإي  وهللكائهم وثقافة كل منهم، والتحد  هنا ال يعني المناقشة والمعركة، وا 
رة مكاما ههلله القوى لدى األفراد، حتإ  يجإد فإي ارتباطإا بالإدعوة صإورة مإا  ثا

صور التفوق واألماا االجتماعي، يتضما االعترا  ب مكانياتإا وقدراتإا الجإديرة 
 .و1ي"باالحترام

 سابعا: التجارب الدعوية سبيل الختصار الوقت والجهد والمال وع يم األثر:
ما األوقات، وفإي هإهلله الحالإة ال ينبىإي أا  ا الواجبات في حياة الداعية أكثر 

يسإإتنل  وقتإإا وجهإإده بتجإإارب شخصإإية فإإي أمإإور خإإاض غمارهإإا كثيإإروا، 
واستخلصوا منها الع ات والعبر، ودونوها لينتفع بها غيرهم، بل يجإب عليإا أا 
يستفيد ما تلك الخبإرات التراكميإة؛ ألا "الخبإرة التإي يكتسإبها المإرع مإا خإالل 

                                 
و معايير تليد ما أثر الوسائل واألسإاليب الدعويإة، د. هنإد بنإت مصإطف  شإريفي، مقإال 1ي

 هإ.8/1/1159عل  شبكة األلوكة، بتاريخ 
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ره تساعده عل  التعر  عل  ما يمكا اختصاره وتجاوله مإا تجاربا وتجارب غي
مراحإإل الطريإإق، تمامإإا كمإإا اسإإتفادت الشإإعوب التإإي دخلإإت عنصإإر الصإإناعة 
حإإديثا؛ فهإإي لإإم تحإإتج أا تمإإر بمرحلإإة القطإإار البخإإار  وال تصإإنيع المعإإدات 
نما دخلت  ل  عصر ياإللكترواو وصإناعة  الضخمة هللات الكفاعة المنخفضة، وا 

مباشإإرة. وهإإإهللا أحإإد األهإإإدا  الكبإإرى لقإإص  القإإإرآا الكإإريم منإإإاهج  المعلومإإات
واألسإإإاليب التإإإي اتبعوهإإإا، والنتإإإائج التإإإي  -علإإإيهم الصإإإالة والسإإإالم -األنبيإإإاع

حصلوا عليها؛ كي نكتش  ما وراع هلللك كلا الطريإق األقصإر، وكإي ال تروعنإا 
 ضآلة االستجابة في بعض األحياا.

علإإ  أا نبإإدأ مإإا حيإإث  -باختصإإار -سإإاعداا ا المإإنهج والخبإإرة المتراكمإإة ي
 .و1ي"انته  اآلخروا

 
 

                                 
 موضوع عل  موقع المسلم. و ان ر: حاجتنا  ل  تدويا تجاربنا،1ي
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 المبحث الثالث
 سبل االستفادة ما التجارب الدعوية في الواقع المعاصر

 ا سإإإبل االسإإإتفادة مإإإا التجإإإارب الدعويإإإة فإإإي الواقإإإع المعاصإإإر سإإإبل كثيإإإرة 
 :ومتنوعة، ويمكا بلورتها في مرحلتيا أساسيتيا، كما في المطلبيا التالييا

 المطلب األول
 تدويا التجارب الدعوية ونشرها       

 أهمية تدويا التجارب الدعوية ونشرها: -1
وتجإر    ا الداعية في مسيرتا الدعوية المباركة يق  عل  جملةو ما األحداث،

معا بعض القصص، وتتأصل لديا مجموعإة مإا التجإارب والخبإرات، وهإهللا كلإا 
 خراجها؛ لكإي يعتبإر ويتبصإر كإل مإا يعمإل ما الكنول الدعوية التي ال بد ما 

 في ميداا الدعوة بخبرات الدعاة السابقيا.
ويكسإب الحقإل الإدعو    ا كتابة الهللكريات الدعويإة مإا أهإم مإا يفيإد الإدعاة ،
 الخبرات الع يمة التي ُتفيد السائر وما نوى المسير.

مإإوله يحإإرص بعإإض قادتإإا ور   ا ممإإا يأسإإ  لإإا أا نإإرى العإإالم الىربإإي الكإإافر
إا لهإم، وقإدوة لمإا بعإدهم، ونحإا  عل  كتابة ما جإرى فإي حيإاتهم ليكإوا تاريخا
الدعاة أول  بكتابة أعمالنإا وتجاربنإا ومإا نجحنإا فيإا ومإا فشإلنا؛ لعإل فإي هلللإك 

فادةا لمعتبر.   يقا ا لنائم، وتوجيها لحائر، وا 
ا لحصلن و تجارب11و داعية وكتب كل واحد ي111ولو افترضنا أا لدينا نحو ي

علإإ  ألإإ  تجربإإة دعويإإة فإإي عإإام واحإإد، فلإإو ُطبعإإت فإإي كتإإاب أو نللإإت فإإي 
 نفٌع كبير، وما تأمرل عر . -بال شك -المواقع النافعة لكاا لها
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أم أا تإوالي األعمإال  فيا ترى هل سيلتفت الدعاة  ل  كتابة الخبإرات والتجإارب،
 .و1ي ا ال أريدهوالرغبة في  خفاع األحوال ستليل ههللا المعن  ما النفوس  ههللا م

 سبل تدويا التجارب الدعوية ونشرها: -2
  ا سبل تدويا التجارب الدعوية في العصر الحاضر كثيرة ومتنوعة، منها:

 نشاع يرابطة دعاة اإلسالمو: وهي رابطة  لكترونيإة خاصإة بالإدعاة  لإ  ا   -أ
 فإإإي كثيإإإر مإإإا البلإإإداا والمجتمعإإإات، يكإإإوا هإإإدفها التعإإإار  وتبإإإادل الخبإإإرات

 .و2يوالتجارب وخدمة ودعم مناشط الدعوة وتقديم المشورة...
تصإإميم موقإإع  لكترونإإي يجمإإع الخبإإرات الدعويإإة، ويكإإوا مرجعإإا لتجإإارب  -ب

 الدعاة، ويعلا عنا حت  يعرفا كل الدعاة  ا أمكا.
تكليإإ  ولارة األوقإإا  وهيئإإات الإإدعوة واإلرشإإاد بعإإض البإإاحثيا المهتمإإيا  -ج

الدعويإإة؛ لطبعهإإا فإإي كتإإاب قابإإل إلضإإافة مليإإد مإإا بالإإدعوة بجمإإع التجإإارب 
 التجارب في كل طبعة، عل  أا تكوا هناك نسخة بيا يد  كل داعية.

تحديإإإد قسإإإم مخإإإتص بإإإولارات األوقإإإا  والمأسسإإإات الدعويإإإة السإإإتقبال  -د
التجإإارب الدعويإإة المإإأثرة مإإا قعَبإإلع الإإدعاة ومإإا لهإإم صإإلة بالحقإإل الإإدعو ، 

 أمره.  واإلعالا عنا حت  يشتهر 
تخصإإإيص مسإإإاحة فإإإي الصإإإح  أو المجإإإالت الدعويإإإة إلبإإإرال التجإإإارب  -هإإإإ

الدعوية المأثرة، واستكتاب الدعاة؛ إلرسال تجاربهم  ليها، ونشرها بعإد تإدقيقها 
 وتنقيحها.

                                 
و ان إإر: الداعيإإة وتإإدويا التجإإارب، مقإإال علإإ  موقإإع ييإإا لإإا مإإا ديإإاو، المشإإر  العإإام: 1ي

 سلطاا العمر .
 .882و ان ر: األسس العلمية لمنهج الدعوة اإلسالمية، د. عبد الرحيم المىهللو ، صإ2ي
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عناية كل داعية بتدويا تجاربا الشخصإية بإدافع هللاتإي فإي ملإ  ورقإي أو  -و
خريا، فمإا لإم يإدوا يإهللهب، ولعإل ا   لكتروني؛ ليستفيد منها الحقا، ويفيد اآل

 يقيض لا ما ينشرها في أ  وقت وتصبح ما العلم الهلل  ينتفع با.
التإإدويا مإإا خإإالل التسإإجيالت الصإإوتية فقإإط، أو الصإإوتية المرئيإإة، فإإي  -ل

برامج  هللاعية أو تليفليونية تبثها  هللاعات وقنوات  سإالمية، تستضإي  أصإحاب 
 وة؛ لعرض تجاربهم ومناقشتهم فيها.التجارب المأثرة في ميداا الدع

 نموهللج مقتر  لتدويا التجارب الدعوية: -5
وفيمإإا يلإإي نمإإإوهللج مقتإإر  لتإإإدويا التجإإارب الدعويإإة؛ لتعميمإإإا عبإإر المواقإإإع 

 الدعوية اإللكترونية وعبر المأسسات الدعوية
 نموهللج تجربة دعوية
 أوال: بيانات الداعية

 نسية:............اللىة:.............االسم:..........السا:.............الج
المأهل العلمي:.........................جهة 

 العمل:.......................مدة العمل في الدعوة:............  
 ثانيا: بيانات التجربة      

مكاا التجربة:.....................تاريخ التجربة:..../..../.........الطر   
 لتجربة:...............اآلخر في ا

 ثالثا: تفاصيل التجربة
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................ 



 

 
11 

 رابعا: ما يستفاد ما التجربة في ميداا الدعوة  ل  ا 
 :اإليجابيات 
1- ...................................................................... 
2- ...................................................................... 
5- ......................................................................  
1- ......................................................................  
3- ...................................................................... 

 :السلبيات ي ا وجدتو 
1- ...................................................................... 
2- ...................................................................... 
5- ......................................................................  

 :مقترحات التطوير 
1- ......................................................................  
2- ...................................................................... 
5- ......................................................................  

 وا  الموفق والهاد   ل  سواع السبيل
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 المطلب الثاني
 فهم التجارب وتحليلها وتطويرها

 ا االستفادة ما التجارب الدعوية ال تتم بالوقو  عند حد التدويا والنشر، 
نما تتحقق بمرح لة  ضافية أكثر أهمية، وهي مرحلة فهم التجارب وتحليلها وا 

 وتطويرها.
جميل أا يعيش كل  نساا تجربتا، واألجمل أا يتعلم ما كل تجربة شيئا 
جديدا. لكا الناس يختلفوا في ههللا األمر؛ ففي الوقت الهلل  تمثل  حدى 
و التجارب نقطة انطالق لشخص ما في اتجاه المستقبل، وموجها لخط سيره نح

األمام، قد تمثل التجربة هللاتها لشخص آخر محطة انىالق وانكفاع عل  الهللات، 
 .وموجها لخطواتا الحياتية المقبلة نحو الوراع

يختل  الناس في فهم تجاربهم، واستقائهم معاني حياتهم مما مروا با ما 
مواق  ومحطات، وفي طريقة تعاملهم مع ههلله المواق  وأسلوب تسييرهم 

، كل ههللا ُيْحدعث فرقا جوهريا بيا شخص وآخر، حت   ا كانا حياتهم بعدها
أخويا، أو صديقيا متاللميا، فما الطبيعي أا يختلفا في اللاوية التي 
ين روا بها  ل  الموق  هللاتا الهلل  يتعرضاا لا في وقت واحد، مع اتفاق 
كبير في ال رو  الخارجية المحيطة، لكا اختالفهما الداخلي ي ل هو صاحب 

 .مة األكثر ثباتا في حياة كل منهماالبص
في كتابا يخطوات ع يمة: القليل ما التىيير لتحقيق  و1ييهللكر أنتوني روبنل

الكثير ما الفارقو أا التجارب الشخصية هي أحد المصادر المهمة الدالة 
عل  التفرد والتميل. وقد أطلق عل  الهللكريات الواعية وغير الواعية التي 

                                 
م، لإإا 1691ام و أنتإإوني روبنإإل: كاتإإب ومتحإإدث أمريكإإي، ومإإدرب تنميإإة بشإإرية، ولإإد عإإ1ي

العديد ما الكتب في المواضيع التي تخص الصحة والطاقة، التىلب عل  المخاو ، التواصل 
 واإلقناع، تعليل العالقات. تطوير الهللات. راجع: موقع ويكبيديا. 
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، وتمثل كل ما يراه اإلنساا، أو يسمعا، أو يلمسا، أو نتعرض لها بشكل يومي
 يتهللوقا، أو يشما، اسم يالتجارب المرجعيةو.

ويقول:  ا ههلله التجارب ت ل مخلونة في المخ، وهي ما نعتمد عليا للتأكد 
مما نأما با، ما أصىر شيع يمر بنا،  ل  أكبر شيع يتعلق بكينونتنا، 

 حدى الندوات التدريبية التي ن مها  ويمثل قدراتنا، وضرب مثاال عل  هلللك
للكالم عل  التجارب المرجعية، وطلب فيها ما المشاركيا تدويا التجارب 

 .الخمس التي يأمنوا أنها أكثر األشياع  سهاما في تشكيل حياتهم
وقد لفت انتباها وجود الكثير ما التجارب المرجعية المتشابهة بيا 

انت مختلفة تماما، ما هلللك ما هللكره عا المشاركيا، ولكا طرق تفسيرهم لها ك
اثنيا ما الرجال المشاركيا فقدا والديهما وهما في سا مبكرة. وقد استخدم 
أحدهما ههلله التجربة كهللريعة لينعلل عل  نفسا عاطفيا أمام العالقات الودية 

 .كافة، في حيا أصبح اآلخر ما أكثر الناس انطالقا وتأثيرا في اآلخريا
أفراد المجتمع بضرورة السعي لتعميق ن رتهم لتجاربهم ما المهم توعية 

الخاصة والعامة، وللتحديات المحيطة بهم. ههلله الن رة ستساعدهم عل  رفع 
سق  أحالمهم وطموحاتهم، وستوجههم للتحرك نحو األمام، بدال ما الن ر 

 . ل  الخل  بيا الحيا واآلخر
شيع يمر علينا ُيسهم في االهتمام بجميع التفاصيل ضرور  جدًّا، ألا كلر 

رسم مالمح شخصيتنا، وتوجيا حياتنا  ل  وجهات قد ال ندركها في حينها، 
ولكننا سنعرفها فقط حيا نجد أننا قد وصلنا  ليها، وسنبدأ آنهللاك بمحاولة فهم 
الكيفية التي وصلنا بها  ل  هلللك المكاا في تلك الجهة.. ربما نصل  ل  فهمو 

، وربما ال نصل  .ُمْرضو
 -عل  الرغم ما أنا ضرور  -ال أا االهتمام بالتفاصيل وحده ال يكفي 

فالتفاصيل والتجارب ليست وحدها التي تشكل حياتنا،  نما هو المعن  الهلل  
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نمنحا لههلله التجارب، وههللا المعن  هو الهلل  سيقودنا  ل  نحت طريقنا نحو 
عل  الطريق التميل واالختال  عا المالييا المحيطيا بنا، ألننا  هللا سرنا 

المرسوم سلفا، والمأد   ل  نهاية معروفة مسبقا، معتمديا عل  الفهم 
الموجود أساسا للتجربة نفسها، أو للتفاصيل هللاتها التي مّر بها اآلخروا 

 .و1يقبلنا، لا نصل  ل  أبعد مما وصل  ليا السابقوا
ني  التعمق في التعامل مع التجارب الدعوية، ما حيث التص  ننا بحاجة  ل 

والتو ي ، وههللا ال يكوا  ال في  ل اهتمامو كبير ما قعَبلع المأسسات الدعوية، 
والباحثيا المتخصصيا في المجال الدعو  بدراسة التجارب الدعوية وتحليلها، 
واستخراج ما فيها ما  يجابيات، وتعليلها، وربطها بواقع الدعوة المعاصر، وما 

 اد  تكرارها.فيها ما سلبيات، ومعرفة أسبابها؛ لتف
وليس هلللك فحسب، بل يجب فتح مجال التقييم والتقويم للتجارب الدعوية أمام 
جمهور المدعويا المستهدفيا بالدعوة، فالعقول متفاوتة، والرأى متعددة، 

 والخبرات متنوعة، والحكمة ضالة المأما، يأخهللها ما أ  وعاع خرجت.

                                 
و معن  التجربة، د. فاطمة البريكي، صإحيفة البيإاا اإلماراتيإة اإللكترونيإة، مقإال منشإور 1ي

 م. 8/5/2119بتاريخ 
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 الخاتمة
، يطيب لي أا أهللكر أبرل النتائج بعد ههللا العرض لموضوع التجارب الدعوية

 والتوصيات:
 أوال: النتائج:

المقصود بالتجارب الدعوية هو يما ُيْكَتَسُب في ميداا الدعوة ما خبرات،  -
تطورا  -بتأملا واالستفادة منا -عل  مستوى الدعاة أو المأسسات، وينعكس

 وارتقاعا في العمل الدعو و.
الدعوية واالستفادة منها تأصيٌل التأصيل الشرعي ألهمية تدويا التجارب  -

 قائٌم متعدد الجوانب.
التجارب الدعوية المدونة كنل ثميا يجب أا يستفاد منا في الدعوة  ل   -

ا ؛ توفيرا للوقت والجهد، واستفادة ما خبرات اآلخريا في تحقيق النجا  
 وتجنب عوامل اإلخفاق.

ا الجماعي، ومنها التجارب الدعوية متعددة متنوعة، فمنها الفرد ، ومنه -
 المأسسي، وكلها تتضافر لالرتقاع بالدعوة.

سبل االستفادة ما التجارب الدعوية في الواقع المعاصر سبٌل متعددة،  -
يسهم في تحقيقها كلُّ ما لا صلة بميداا الدعوة، كلٌّ حسب وجهتا واهتماما 

 واختصاصا.
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 ثانيا: التوصيات:
 ايا البحث أوصي بما يلي: ضافة  ل  ما سبق هللكره ما توصيات في ثن

أا يخصص أصحاب المواقع الدعوية اإللكترونية غرفةا في مواقعهم لتدويا  -
 التجارب الدعوية المثمرة ما قعَبل الدعاة  ل  ا  في كل مكاا.

العمل عل  تحقيق التكريم الملموس للدعاة الهلليا عنوا بتدويا تجاربهم  -
ة؛ ليكوا حافلا للدعاة ما جهة، الدعوية البناعة ما قعَبل المأسسات الدعوي

 وبيانا ألهمية تدويا التجارب ما جهة أخرى.
 برال التجارب الدعوية المتنوعة يالفردية والجماعية والمأسسية، التطوعية  -

والرسميةو في اإلعالم اإلسالمي يالمقروع والمسموع والمرئيو، ما خالل برامج 
 المجالت...  لخ. هللاعية، أو تليفليونية، أو كتابات في الصح  و 

بتدويا تجاربهم الدعويرة والتربويرة، كلٌّ  -تعال  -أا يقوم الدعاة  ل  ا  -
في بلدتا أو محلتا؛ حت  ال ُيْحَرَم  خوانهم المسلموا في شتر  أصقاع األرض 

  ما االستفادة منها.
أا تعن  المأسسات الدعوية ب صدارات خاصة، ُتهلْلَكر فيها التجارب   -

مأسسية المأثرة ما حيث الرصد والتخطيط والتنفيهلل والمتابعة الدعوية ال
 والتقييم والتقويم.

أا تعن  دور النشر المعنية بالكتابات الدعوية باستكتاب الدعاة المبرليا  -
مما هم عل  قيد الحياة، واستكتاب هللو  الصلة بالدعاة المبرليا الهلليا فارقوا 

نهم ويدركوا أبعاد جهودهم الدعوية؛ الحياة، ما تالميهللهم أو َمْا كانوا ياللمو 
خراجها ونشرها؛ لتعم  لكتابة تجاربهم الدعوية هللات األثر الملموس، وجمعها وا 
الفائدة بها، وما أمثلة هلللك كتاب يالتجربة الدعوية للشيخ عبد الحميد ابا 

 باديسو.
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أا تعن  المأسسات األكاديمية المعنية بالدراسات والبحوث المتخصصة في  -
بدراسة أعالم الدعوة عبر العصور في بقاع مختلفة؛ الستخالص الدعوة 

تجاربهم الدعوية بمنهج علمي دقيق، عل  أا تطبع تلك الدراسات، وتنشر في 
ا لم يتوافر الدعم المالي للنشر الورقي، ففي النشر  األوساط الدعوية، وا 

 اإللكتروني غنية.
ستفادة منها في عقد مأتمر دعو  عالمي عا التجارب الدعوية وسبل اال -

 الواقع المعاصر.
أا يعن  الدعاة باستصحاب موضوع تدويا التجارب الدعوية واستشعار  -

 أهميتا، فيفيد كل منهم اآلخر بما رآه أو مارسا أو سمعا ما تجارب خي رة.
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 فهرس المراجع
هإإإإو  591أحكإإإام القإإإرآا، لممإإإام/ أبإإإي بكإإإر أحمإإإد الإإإرال  الجصإإإاص يت  -
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عادل أحمإد عبإد الموجإود،  -هإو المحقق: علي محمد معوض 951يالمتوف : 
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 هإ.1151
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 م.2112األول، ديسمبر 

بصإإإائر دعويإإإة، د. محمإإإد أبإإإو الفإإإتح البيإإإانوني، دار السإإإالم، القإإإاهرة، ط  -
 م.2119الثانية، 

التجربإإة الدعويإإة للشإإيخ عبإإد الحميإإد ابإإا بإإاديس،  عإإداد/ مركإإل البحإإوث  -
 .هإ1153والدراسات في مجلة البياا، الرياض، 
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التعدديإإإة الدعويإإإة: دراسإإإة منهجيإإإة شإإإاملة، نشإإإأتها وتطورهإإإا، وم اهرهإإإا  -
يجابياتهإإا وسإإلبياتها، د. معإإاهلل بإإا محمإإد أبإإو الفإإتح  ومواقإإ  النإإاس منهإإا، وا 

 م. 2119-هإ1129البيانوني، دار اقرأ، القاهرة، ط األول ، 
/ محمإد تفسير الفخر الرال  المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الىيب، لممام -

–هإإإإ1113هإإإإو، دار الفكإإإر، بيإإإروت، د.ق، 911–311الإإإرال  فخإإإر الإإإديا ي
 م.1663

تفسير القرآا الع يم، لممام أبي الفداع الحاف  ابإا كثيإر الدمشإقي المتإوف   -
 م.1689-هإ 1119هإ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط األول ،  991سنة 
جهودهإا،  –منهجهإا  – أهإدافها –جماعة أنصار السإنة المحمديإة: نشإأتها  -

 هإ.1123أحمد محمد الطاهر، دار الفضيلة، الرياض، ط األول ، 
جماعإإة التبليإإ  فإإي شإإبا القإإارة الهنديإإة: تعريفهإإا وعقائإإدها، د. سإإيد طالإإب  -

الإإإرحما، تقإإإإري  الشإإإإيخ صإإإإالح الفإإإولاا، دار البيإإإإاا، باكسإإإإتاا، ط األولإإإإ ، 
 هإ1116

م، محمإد جنيإد عبإد المجيإد، رسإالة جماعة التبلي  في الهنإد.. دراسإة وتقإوي -
 هإ1116ماجستير، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

الإإدعوة اإلسإإالمية أصإإولها ووسإإائلها، د. أحمإإد أحمإإد غلإإوش، دار الكتإإاب  -
 م.1689اللبناني، بيروت، 

الدكتور عبإد الإرحما بإا حمإود السإميط وجهإوده فإي مواجهإة التنصإير فإي  -
، رسإإالة ماجسإإتير، كليإإة الإإدعوة اإلسإإالمية، أفريقيإإا، مصإإطف  السإإيد محمإإود

 جامعة األلهر.
سلسإإإإإلة األحاديإإإإإث الصإإإإإحيحة وشإإإإإيع مإإإإإا فقههإإإإإا وفوائإإإإإدها يالسلسإإإإإلة  -

 هإ. 1113الصحيحةو، محمد ناصر الديا األلباني، مكتبة المعار ، الرياض، 
 -صحيح البخار  = الجامع المسند الصحيح المختصر ما أمور رسإول ا  -

وسإإإننا وأيامإإإا، محمإإإد بإإإا  سإإإماعيل أبإإإو عبإإإد ا   -ا وسإإإلمصإإإل  ا  عليإإإ
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