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ب

اإلدهدا


أهدي بحثي هذا إلي والداي الحبيبان الغاليان –حافظهما هللا -الذان كانا معي

طوال حياتي في العسر واليسر ,وتحمال معي هموم الدراسة وإليهما معنى الحب والحنان.
ودعواتهما من أعظم السر للنجاحي ,ونصاحاتهما من أثبت أساسا في حياتي.


وإلى أخوالي الذين لم يرتاحوا في تحمل مسؤولية حياتي ودراستي باألخص.



وإلى كل من أعانني في هذا البحث من البداية إلى النهاية ولو بفكرة أو حرف،

ماديا أو معنويا  -جزاهم هللا خي ار. -


وإلى أسرتي التي شجعتني طوال عمري وصابروا معي كل هذه السنوات الدراسية

بعيدا عنهم.


وإلى أسرتي (اليوغندية في السودان) التي عاشت وصبرت معي طوال هذه

السنوات الجامعية ،أسأل هللا أن يوفقهم جميعا في دراساتهم .


وإلى أسرة (جامعة إفريقيا العالمية) ( -المركز اإلسالمي اإلفريقي) ،أسأل هللا أن

نلتقي ثانية معهم في الجنة.


وإلى كل داعية إلى هللا تعالى يهتدي بدعوة النبي –صلى هللا عليه وسلم -أقول

"أنتم األبطال حقا".

ج

شكر وعرفان
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل الذي مكنني في إتمام هذا العمل ،أرجوا

وأسأل هللا أن يكون علما نافعا لكل من قرأه.

اعترافا ّمني لذوي الفضل بفضلهم ،وألهل العلم بجهدهم ،فإنه ال يسعني في هذا المقام،
إال أن أتقدم بجزيل الشكر ،وعظيم اإلمتنان ،إلى كل من كانت له بصمة في إتمام هذا العمل،
وأخص بال ِّّذكر:
فضيل الدكتور /عماد أحمد علي أحمد المشرف على هذا العمل فيما تقدم إلي مساهمة

في اكمال هذا البحث ،أسأل هللا أن يجزيه خي ار في الدنيا واآلخرة.

وكما أقدم عظيم شكري وفائق احترامي للقائمين على هذه الجامعة ،على رأسهم

البروفيسور /كمال محمد عبيد – مدير الجامعة ،سعادة الدكتور /عبد الوهاب دفع هللا (مدير
المركز اإلسالمي اإلفريقي األسبق) الذين عينوني كخريجة متدربة ،وأعطوني هذه الفرصة
لدراسة مرحلة الماجستير والتدريب في مجاالت مختلفة .وكل واحد(ة) في المركز األسالمي
اإلفريقي وإدارات الجامعة المختلفة عموما ،جزاكم هللا خي ار.

كما أتقدم بجزيل الشكر لكل المتبرعون لقيام (جامعة إفريقيا العالمية) .أسأل هللا أن

يضاعف أمثالهم ويبارك في أموالهم ،وأعمالهم ،وأعمارهم ويجزيهم خي ار في الدنيا واآلخرة.

د

مستخلص البحث
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم. -

تناول هذا البحث موضوع (الهدي النبوي في إدارة العمل الدعوي في العهد المدني) دراسة
وصفية -تحليلية .لقد تم تناول الموضوع عبر محاور مختلفة غطت جوانب البحث المتعددة في
إطار خطة منهجية تكونت من مقدمة ،وأربعة فصول وخاتمة ،وفهارس .كما يلي:
تناول البحث في الفصل األول أساسيات البحث ،ثم تناولت الباحثة في الفصل الثاني
مفهوم الدعوة ،وحكمها ،وأهميتها استدالال بآيات هللا وأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح التي
تدل علي قيام الدعوة إلى هللا .وفي الفصل الثالث؛ تناولت الباحثة المنهج النبوي وأهميته في
إدارة العمل الدعوي في العهد المدني ،وفيه ثالث مباحث :المنهج النبوي في إدارة العمل

الدعوي في العهد المدني ،خصائص المنهج النبوي في إدارة العمل الدعوي في العهد المدني،

أهمية المنهج النبوي في إدارة العمل الدعوي في عهد المدني .وفي الفصل األخير ،تناولت

الباحثة عن تطبيقات الهدي النبوي في إدارة العمل الدعوي في العهد المدني ،وفيه؛ بناء
المسجد ورسالته الذي كان أول ما قام به –صلى هللا عليه وسلم -عندما وصل المدينة المنورة،
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار والدروس المستفادة منها ،ووثيقة المدينة وارسال الوفود
للدعوة .ثم الخاتمة ،وتشمل أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ثم التوصيات.
من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة؛ أن أول ما قام به –صلى هللا عليه وسلم-
في المدينة بعد الهجرة شمل بناء المسجد وما يترب عليه ،ثم المواخاة بين المسلمين من
المهاجرين واألنصار ،والوثيقة المدنية التي سهل العالقة بين المسلمين مع غيرهم جميعا.

ه

ABSTRACT
All praises be to Allah, peace and blessings be to His prophet;
Muhammad (peace be upon him); the topic of study: “The prophetic
guidance in Islamic call administration in medina” (descriptiveanalytical study). The research covered different topics on how the
prophet (peace be upon him) conducted Islamic call administration in
medina.
This research cut across different aspects as part of its systematic
plan consisting of an introduction, four chapters, and a conclusion. The
outline below shows what was covered in the research as follows:The first chapter covers the basics of an academic research and an
introduction to the topic.
The second tackled the description of Islamic call, its ruling, and its
significance to mankind.
In the third chapter, the researcher talked about the prophetic
methodology and its significance as well as its characteristics in building
the new Islamic empire.
Lastly the research covered the application of prophetic guidance in
dawa administration and lessons derived from it; it consisted of building
mosque as an institution which was his first mission upon reaching
Medina, fraternization between the immigrants (from Mecca) and the
helpers (from Medina), the medina constitution and the prophet’s
delegation of his followers to go out and spread the Islamic call to
different parts of the world.
The researcher used descriptive- analytical method to give a
comprehensive concept of an Islamic call and its relation. Also an
exploration method, to extract the study from different verses, prophet’s
sayings and the sayings of the righteous predecessors.
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