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  إعداد

 
  آمين... غفر اهللا له ولوالديه وللمسلمين 

  
  الناشر

  دار الطرفين للنشر والتوزيع
  ٠٥٠٥٧٠٤٨٠٨جوال 

   مكتبة الفرقان ـ مكة المكرمةيطلب من
 ٠٥٠٤٦٢٨٥٨٧مدخل جامعة أم القرى 
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه             
  : وبعد . أمجعني ، ومن سار على دربه وجه إىل يوم الدين 

حىت يكون  .  ا إالّ من وفقه اهللا لذلك      ىل اهللا، أمانة عظمى، ال يتحملها ويقوم      إفالدعوة  
ومن أَحسن قَوالً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ {: من أحسن الناس عند اهللا تعاىل قوالً وعمالً قال تعاىل 

لِمِنيسالْم نَّنِي مِن    . )٣٣:فصلت (}صالِحاً وقَالَ إِ
  .رواه مسلم" ثل أجر فاعلهمن دلّ على خري فله م : " وقد قال املصطفى 

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلـك مـن                  : "وقال  
أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلـك مـن          

  . رواه مسلم " آثامهم شيئاً
متفق "  خري لك من محر النعم     فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً       : "....  وقال  

  . عليه 
ولذا فإنين أمتىن أن يقوم ذه األمانة كُلَّ قادر على التشرف حبملها كلٌ علـى قـدر                 

  .استطاعته العلمية والعملية 
بلغوا عني  : " قال " !! كلنا دعاة"فالدعوة ليست حمدودة بأشخاص معينني فقط بل      

  " .م مسؤول عن رعيتهكلكم راِع، وكلك: "؛ وقال " ولو آية
كُنتُم خير أُمـةٍ أُخرِجـت لِلنـاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروفِ      {: وقبل هذا وذلك قوله تعاىل   

         ــون مِنؤالْم مهمِـن ــمـراً لَهيخ ــان ــن أَهـلُ الْكِتَـابِ لَكَ آم لَـو ــهِ و ــرِ وتُؤمِنـون بِاللَّ تَنهـون عـنِ الْمنكَ و
   . )١١٠:آل عمران( }كْثَرهم الْفَاسِقُونوأَ



 ٣

   اراً يف أية ساعة، والدعوة إىل اهللا غري حمدودة بزمان وال مكان فباإلمكان الدعوة ليالً و
  .يف الرب والبحر ويف جو السماء 

يتضح لكل طالـب    ..." : "رمحه اهللا تعاىل  "قال مساحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز         
ىل اهللا من أهم املهمات، وأن األمة يف كل مكان وزمان يف أشد احلاجة إليها،               إعلم أن الدعوة    

  . ٣٣٣ص/١جمموع فتاوى ومقاالت ج" بل يف أشد الضرورة إىل ذلك
والدعوة إىل اهللا تكون باألساليب املشروعة واملباحة واألفكار املتجددة واملتطورة يومـاً   

  . بعد يوم 
الوسائل احلديثة للدعوة إىل اهللا وذلك بسبب الثورة      وقد تيسر يف هذا الزمن الكثري من        

  .الصناعية والعلمية والتقنيات اإلعالمية املتطورة يف مجيع جماالت اإلعالم
نافسوا يف تسخريها للـدعوة إىل اهللا       ووقد استفاد منها الدعاة املخلصون حق الفائدة        

  . على بصرية 
يار و مجع وترتيب وإعداد هذا الِسفر       ورغبة مين يف نشر اخلري والداللة عليه قمت باخت        

وأعدت " اإلنترنت"من كتب وكتيبات وأشرطة مسموعة ومرئية، ومواقع على الشبكة العاملية           
  .رجاالً ونساًءاملسلمون صياغتها وإعدادها وترتيبها، ليستفيد منها 

 وهي خالصة جتارب الدعاة من واقع حيام العملية يف ميدان الدعوة الفسيح الذي ال             
وخالصة أفكارهم وكتبهم وجتارم املثمرة، مـوجزة تـارة، ومفـصلة    . يحد بزمان أو مكان   

  . أخرى، ليستفيد منها الداعية يف أي موقع وأي وقت 
ويف هذا اموع املبارك إن شاء اهللا جتد مئات األفكار والوسائل واألساليب الدعويـة              

  . حديثاً واليت كانت نتيجة جتارب العلماء والدعاة قدمياً و
  : ورتبت على النحو التايل 

v  مفهوم وسائل الدعوة إىل اهللا . 
v  ضوابط الوسائل واألساليب الدعوية. 
v  ىل اهللا تعاىل إركائز الدعوة . 
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v  وسائل وأفكار عامة يف الدعوة إىل اهللا . 
v  من رسائل أئمة الدعوة. 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف املسجد. 
v رنت وسائل وأفكار للدعوة يف اإلنت. 
v  وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب. 
v وأفكار للدعوة يف مراكز الدعوة واملندوبيات وسائل . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف املراكز الصيفية . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف املنازل . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف املكتبات ودور النشر . 
v  وسائل وأفكار للدعوة بني طالب العلم . 
v لدعوة النساء فكار وسائل وأ . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف النادي الرياضي . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف التسجيالت . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف اجلهات اخلريية . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف الشركات واملؤسسات . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي . 
v  يف الفنادق وسائل وأفكار للدعوة . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف املستشفيات . 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف الدوائر احلكومية. 
v  وسائل وأفكار للدعوة يف مكاتب توعية اجلاليات . 
v املدارس وسائل وأفكار للدعوة يف  . 
v  الداعية احلي. 
v  الداعية البصري ، أخالقه وصفاته ومنهجه. 
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v طيبة االستثمار الدعوي بالكلمة ال . 
v  من الكلمات اليت ينبغي للداعية استخدامها . 
v  املشروع الدعوي للفرد الواحد . 
v  فرصة دعوية٥٠(كيف تصبح دليل خري لآلخرين . ( 
v فكرة ووسيلة وطريقة للدعوة إىل اهللا ١٢١ . 
v وسيلة للتأثري على القلوب ١١ . 
v  أفكار غالية ألصحاب اهلمم العالية. 
v  املطويات وسيلة دعوية . 
v  طرق خلدمة اإلسالم عرب اإلنترنت . 
v  مقترحات وأفكار للدعوة إىل اهللا عرب اإلنترنت. 
v أسباب جتعل اإلنترنت يف مقدمة وسائل الدعوة إىل اهللا ٦  . 
v  ا ؟! املرأة الداعيةكيف تنجح يف دعو 
v  تمعات النسائيةفقه الدعوة يف ا . 
v نصيحة لكل معلم ومعلمة ٥٠ . 
v ًكن داعيا .  

 إىل تفاصيل األساليب والنصائح واألفكار جتد أخي الداعية أا زادت عـن             وعوبالرج
  . وهللا احلمد .. األلف 

وملعرفة شـرح  .. بإمكانك اختيار املناسب لك حسب قدرتك العلمية والعملية واملالية      ف
 املراجع واإلطالع على أصول هذه الكتب وشروحها        ةموسع هلذه األفكار عليك مبراجعة قائم     

عة أقوال كاتبيها واإلفادة القصوى منها ، وتفعيلها وحتويلـها إىل أعمـال ومـشاريع               ومراج
  . ملموسة األثر، عظيمة األجر 

وجوزي خرياً من أعان أو دلّ على طبع ونشر وتوزيع وترمجة هذا اجلهد سواًء بنفسه،               
يف الدعوة إىل    كل من ساهم     يبأو قلمه، أو ماله، أو جاهه، وأسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن يث           
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اهللا وكان هذا العمل سبباً يف إعانته ودليله إىل طرق اخلري واهلدى يف هذا العصر الذي كثرت                 
  . فيه الفنت وظهر فيه الفساد 

وأمتىن من كل أخ أو أخت، املالحظات اهلادفة واالنتقادات الـصادقة، والتوجيهـات             
ول على هذا الكتاب من املكتبـات       املسددة، ليستفاد منها يف الطبعات القادمة، وميكن احلص       
  .ومراكز الدعوة واملواقع الدعوية على الشبكة العنكبوتية

هذا ما يسر اهللا مجعه وطبعه فإن كان صواباً فمن اهللا وحده فله احلمد واملنة، وإن كان                 
  . هناك أخطاء فمن نفسي والشيطان، واهللا ورسوله بريئان ، وأستغفر اهللا وأتوب إليه 

لفـوز جبنـات    لعلي العظيم أن يبارك يف هذا العمل وأن جيعله من أسباب ا           أسأل اهللا ا  
  . النعيم

سيد الدعاة حممد ومن وااله وآخر دعوانا أن احلمـد هللا           خلق اهللا   وصلى اهللا على خري     
  . رب العاملني 

  
  وكتبه حمبكم

  
 

  املسجد احلرام ـ أمام الكعبة املشرفة
  ة من عصر اجلمعةآخر ساع
  هـ٥/٤/١٤٢٦
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  " . ما يتقرب به إىل الشيء"وهي " وسيلة"مجع مفردها : الوسائل 
  .الوصلة والقربة اليت ينبغي أن يطلب ا : والوسيلة 
  .رغب وتقرب: من وسائل فالن إىل اهللا تعاىل، يسيلُ وسالً، أي : والوسيلة 

  :ونطق الوسيلة يف اللغة يراد به معنيان 
  .ـ الوصلة والقربة١
  . ـ املنـزلة والدرجة عند امللك ٢

  . توسل فالن إىل اهللا تعاىل، إذا عمل عمالً تقرب به إليه سبحانه وتعاىل : وعلى املعىن األوىل
ا الَّـذِين آمنـوا اتَّقُـوا اللَّـه وابتَغُـوا إِلَيـهِ             يـا أَيهـ   {: هو الراغب إىل اهللا عز وجل، قال تعـاىل          : والواسل  

ونتُفْلِح لَّكُمبِيلِهِ لَعوا فِي ساهِدجسِيلَةَ و٣٥:املائدة( }الْو( .    
  .وهو املنـزلة والدرجة عند امللك، وعليه مسيت أعلى منـزلة يف اجلنة وسيلة : واملعىن الثاين 

 وداره يف اجلنة، وهي     نـزلة يف اجلنة، وهي منـزلة رسول اهللا        علَم على أعلى م   : فالوسيلة  
  .أقرب أمكنة اجلنة إىل العرش 

إذا مسعتم املؤذن، فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإنـه            : " أنه قال    كما ثبت عن النيب     
           ا عشراً، مث سلُوا اهللا يل الوسيلة، فإ صالة، صلى اهللا عليه ا منـزلةٌ يف اجلنـة  من صلًَّى علي

ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل يل الوسيلة حلَّـت عليـه                     
  " .شفاعيت

 
  .ما يتوصل به إىل الدعوة: تعرف الوسيلة يف االصطالح الدعوي بأا  
  . تعاىل على حنو نافع مثمر ما يستعني به الداعي على تبليغ دعوته إىل اهللا : وقيل   
  . ما يستخدمه الداعي من وسائل حسية لنقل الدعوة إىل املدعويني : وقيل هي   
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  .ومتثل الصفات اليت ينبغي للدعاة أن يتصفوا ا : وسائل معنوية : القسم األول
  :منها وسائل مادية، وهذا القسم له أنواع  : القسم الثاين

ومن أمثلتها األقوال بكل ألواا من خطاب، أو حوار، أو حماضـرة، أو             : الوسائل املادية الفطرية  / أ
درس، أو خطبة، أو حديث عادي، أو ندوة، أو غري ذلك، ومن أمثلتها أيضاً احلركة واالنتقال مـن       

  .مكان إىل مكان سعياً يف إيصال الدعوة على الناس 
ومن أمثلتها ما جد يف حياة الناس يف وقتنا احلاضـر مـن خمترعـات        : فنيةالوسائل العلمية وال  / ب

ومكتشفات كالبث املرئي واملسموع، وأجهزة االتصال املختلفة، وينبغي يف مثل هذه الوسـائل أن              
  .يضبط استعماهلا بضوابط الشرع 

  .ريية، وحنوها ومن أمثلتها املساجد، واملراكز الدعوية، واجلمعيات اخل: الوسائل التطبيقية/ ج
 

 :  
  .سلب، وهو من باب نصر وقتل: األسلوب كلمة جاءت من الفعل الثالثي  
بفتح السني هو السري اخلفيف السريع، واألسلوب بفتح        : االختالس، والسلب : واالستالب  
هو على أسلوب من    : األسد، والشموخ يف األنف، ولذا يقال     هو الطريق، وهو الفين، وعنق      : اهلمزة

  .أي على طريق من طرقهم: أساليب القوم
  . أي أسرع يف السري جداً : وانسلب 
لبئاً ال     {: هو نزع الشيء من الغري على القهر، قال تعاىل          : والسـيش ابب  وإِن يـسلُبهم الـذُّ

هو الرجل السلوب، والناقة : والسلب . )٧٣اآلية: احلج (}الِـب والْمطْلُـوب  يستَنقِذُوه مِنه ضَعف الطَّ   
  .اليت سلب ولدها

  . هي الفنون املختلفة : واألساليب 
سلبته أسلُبه سـلباً، إذا أخـذت       : وكل شيء على اإلنسان من اللباس فهو سلب، والفعل          

  مـن قتـل     : "قال رسـول اهللا     : سلبه، ومنه حديث أيب قتادة رضي اهللا عنه يف غزوة حنني قال           
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  " .ه سلبهقتيالً له عليه بينة فل
: واألسلوب هـو    . أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب       : ويقال للسطر من النخيل   

أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منـه، وإن           : الطريق والوجهة واملذهب والفن، يقال    
  . أنفه لفي أسلوب إذا كان متكرباً 

  .لعبة لألعراب أو فعلة يفعلوا بينهم : ب واألسلو
  .سلكت أسلوب فالن، أي طريقته وكالمه على أساليب حسنة: يقال

  .بكسر السني ثوب أسود تلبسه املرأة يف احلداد واحلزن : والسالب 
  . أي طريقته ومذهبه : سلكت أسلوب فالن يف كذا: هو الطريق، يقال: واألسلوب

  .نوعة مأي يف فنون :  يف أساليب من القول أخذنا: وهو الفن، يقال 
إشـارة  : اجتاه مضاد لالجتاه املوجـب، ويف البـصريات       : والسالب يف اللغة والطبيعة   

ما يقع ظله يف وضع عكس لظل الـشيء األصـلي           : للدوران إىل جهة اليسار، ويف التصوير       
ملادة أكثر من عـدد     إذا كان عدد اإللكترونيات على سطح ا      : كهربائية سالبة : وضوئه، ويقال 

  . الربوتونات 
  .الذي ال يؤكد وجود امليكروبات وهي سالبة : ويف البكترييا 

  .الطريق والوجهة واملذهب والفن : إذاً فاألسلوب يف اللغة يطلق ويراد به عدة معان منها 
 

مصطلح عام يشمل مجيـع     نظراً لشمولية املعىن اللغوي لألسلوب، فمن الصعب حتديد         
الفنون والتخصصات ، وحيث إن ما يتعلق مبوضوع هذه الدراسة يف جانب الـدعوة إىل اهللا                
تعاىل؛ فسيكون التعريف خاصاً باألسلوب الدعوي، قال الدكتور أبو اد السيد نوفل رمحـه              

فكـار  عرض ما يراد عرضه مـن معـاين وأ  : "اهللا تعاىل يف تعريف األسلوب الدعوي بأنه هو     
  . ومبادئ وأحكام يف عبارات وصيغ ذات شروط معينة

  .صيغ التبليغ يف دعوة الناس : وقيل هو 
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  إن األسلوب هو الطريقة الكالمية اليت يـسلكها املـتكلم يف تـأليف كالمـه               : وقيل
  . واختيار مفرداته 

عرض ما يراد عرضه من معان وأفكـار        "وحيث إنه حبسن األسلوب يستطيع الداعي       
 يف عبارات ومجل خمتارة لتناسب فكر املخاطبني وأحواهلم، وما جيب لكل مقـام مـن                وقضايا
مليـة  جمموعة الطرق القولية والع   : "، فإن التعريف االصطالحي لألسلوب الدعوي هو      "املقال
تخدمها الداعية للعبور إىل قلب املدعو وإقناعه مبا يدعو إليه، ومن ثَم حتقيـق اهلـدف              يس اليت

  " .  حتقيقهالذي يصبو إىل
اللَّه نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَاباً متَشابِهاً مثَـانِي تَقْـشعِر مِنـه جلُـود الَّـذِين      {: قال اهللا تعاىل  

ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك مهقُلُوبو مهلُودج تَلِني ثُم مهبر نوخْشضْلِلِ يي نمو اءشي 
  .  )٢٣:الزمر (}اللَّه فَما لَه مِن هادٍ

هنالك عوامل تساعد الداعية على إجناح دعوته إىل حد كبري يف جماالت الـدعوة،              "إن  
وحتقق له اخلصب واإلمثار، ومتنحه القدرة على التأثري والتفاعل واإليغال بأفكاره يف كل وسط              

احلسن هو أحد العوامل احلساسة اليت توفر على الداعية الوقت          وعلى كل صعيد، واألسلوب     
  " . و اجلهد، وتصل به إىل الغاية املطلوبة بأقل التكاليف وأيسرها

واألساليب الدعوية إمنا يستخدمها الدعاة لقصد التأثري واإلقناع يف املدعوين ، وعلـى             
 ، أو فن يسلكه الداعية يف سبيل        بأنه طريقة ، أو كيفية    : هذا ميكننا أن حندد األسلوب الدعوي     

تبليغ دعوته، بغية التأثري واإلقناع، ليصل بذلك حنو األهداف الدعوية، وعلى هـذا ينـسجم               
  . معىن األسلوب االصطالحي مع معناه اللغوي 
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واعد الـشرع،  إن لوسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل وأساليبها ضوابط حىت ال تنحرف عن ق   
  . وال خترج عن األهداف اليت وضعت من أجل جناح الدعوة اإلسالمية 

  أي يشترط أن تكون الوسائل واألساليب الدعوية       : االنضباط بأحكام الشرع
مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة، أو أن تكون مستنبطة عن طريـق املـصادر الـشرعية                

س، االستحسان، املصاحل املرسلة، ومعـىن ذلـك أال يـستخدم        االجتهاد، القيا : األخرى مثل 
. املزمار:هي عنها يف الكتاب مثلالداعية الوسائل واألساليب احملرمة واملمنوعة، أي اليت جاء الن 

          أي حبيث  : أال يؤدي استعماهلا من أجل مصلحة إىل الوقوع يف مفسدة أعظم
وسيلة أكثر من املصلحة اليت كان جيب أن حتققها، ألنه قـد            ال تترتب مفسدة على استخدام ال     

  : تكون الوسيلة ممتازة، وهلا شروط جيدة، ولكن استخدامها يترتب عليه مفسدة، قال تعـاىل               
   )١٠٨من اآليـة : األنعام( }وال تَسبوا الَّذِين يدعون مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيـرِ عِلْـمٍ       {

ففـي هـذه   : يقول الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي رمحه اهللا تعاىل يف هذه اآلية الكرمية             
. أن الوسائل تعترب باألمور اليت توصل إليها : اآلية الكرمية دليل للقاعدة الشرعية وهي  

 :  مراعاة األولويات :  
امه الوسيلة واألسلوب، ومراتب    إنه جيب على الداعي أن يراعي األولويات يف استخد        

الوسائل واألساليب تابعة ملراتب مصاحلها، فالوسيلة إىل أفضل املقاصد هي أفضل الوسـائل،             
والوسيلة إىل أرذل املقاصد هي أرذل الوسائل، مث تترتب الوسائل بترتب املصاحل واملفاسـد،              

  . ا ومقدمها ومؤخرها فمن وفَّقه اهللا للوقوف على ترتيب املصاحل عرف فاضلها من مفضوهل
 التدرج يف استخدام الوسائل واألساليب  :  

أن يتدرج الداعي بدعوتـه شـيئاً     : وهو التقدم شيئاً ، والصعود درجة درجة ، ومعناه        
لْنـاه                {: فشيئاً، كما قال تعـاىل       نَز كْـثٍ ولَـى مـاسِ علَـى النع أَهلِتَقْـر ـاهقْنآنـاً فَرقُرو  ـزِيالتَن { 

   .)١٠٦:سراءاإل(
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التدرج فمن البيان العـام  " يف الوسائل واألساليب الدعوية وقد استخدم رسول اهللا   
للدعوة، إىل اهلجرة، إىل السرايا، إىل الغزوات، إىل الكتب، والرسل، إىل الوفود، إىل البعوث،              

   ."إىل انطالق اجلهاد يف ربوع الدنيا
َّن الوسيلة أو األسلوب شعار الكفار، مثل البوق والناقوس          تكو أال

ليس منا من تشبه بغرينا، ال تشبهوا بـاليهود وال           : لليهود والنصارى، وذلك لنهي رسول اهللا       
  " .  احلديث–بالنصارى 

  " . إن اليهود والنصارى ال يصبغون فخالفوهم : "وقال 
 يف قصة بدايـة األذان      نا فيه أسوة بالنيب     وهذا الضابط يف الوسائل واألساليب الدعوية ل      

حيث إنه وسيلة إلظهار شعار اإلسالم وكلمة التوحيد واإلعالم بدخول وقت الـصالة ومكاـا،               
  .والدعوة إىل اجلماعة 

كان املسلمون حني قدموا املدينة جيتمعـون،       : فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه قال         
اختذوا ناقوساً مثل   : دي ا أحد، فتكلموا يوماً يف ذلك، فقال بعضهم        فيتحينون الصلوات، وليس ينا   
أَوال تبعثون رجـالً ينـادي      : بل بوقاً مثل قرن اليهود، فقال عمر      : ناقوس النصارى، وقال بعضهم   

  " . يا بالل، قم فنادي بالصالة : "بالصالة؟ فقال رسول اهللا
م بشعرية من أعظم شعائر اإلسـالم وهـي          مل يأخذ بوسيلة من شعار الكفار لإلعال       فالرسول  

  . الصالة، ألن يف ذلك تشبهاً م، واإلسالم جاء ليتميز عن األديان األخرى يف العقائد والعبادات 
فعلى الداعية أن يتجنب يف دعوته أي وسيلة تعد شعاراً من خصائص الكفار مهمـا كـان                 

لدنيوية فما وافق الشرع أخذ به، وما خالفـه         نوعها، هذا يف األمور العقدية، أما ما خيص الشئون ا         
  . تركه، واحلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها 

أن الوسائل واألساليب الدعوية ليست توقيفية بالكلية، وال اجتهاديـة علـى            : واخلالصة  
اإلطالق، وإمنا فيها ما هو توقيفي وهو املنصوص يف الكتاب والسنة، ومنها ما هو اجتهادي، ولكنه                

  .ضبوط بضوابط الشرع م
  . وذا لعلي أكون قد أضفت شيئاً جديداً يف جمال الدعوة إىل اهللا تبارك وتعاىل 
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وأخرياً أسأل اهللا تعاىل العون والتوفيق ، وأن جيعل هذا العمل خالصاً لوجه اهللا، وأن ينفع به،          
  . إنه نعم الويل ونعم النصري 

  ىل وأساليبها بني التوقيف واالجتهاد وسائل الدعوة إىل اهللا تعامن كتاب . هـ.ا
 
 

 
ذكر الشيخ األستاذ الدكتور فضل إهلي يف كتابه ركائز الدعوة إىل اهللا هذه اخلالصـة               

  . املاتعة أرفقها يف كتابنا هذا لعلها جتد صدى ونفعاً 
لعبد املذنب الضعيف بإعداد هذه الوريقات املتواضعة حـول         احلمد هللا الذي من على ا       

وأسـأله ذا   . فله احلمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتـه          . موضوع عظيم 
  . اجلالل واإلكرام قبوهلا مبنه وكرمه، وينفع ا كاتبها ومن قرأها إنه مسيع جميب 

 
  : ومنها ما يلي . اىل عدة أمور وقد جتلت يف هذا البحث بفضل اهللا تع

 
  . ـ دلّت نصوص كثرية على أن الدعوة إىل اهللا تعاىل مسؤولية كل مسلم ١
  . ـ ورد احلث على مجيع أفراد األمة بالقيام ا يف آيات وأحاديث كثرية ٢
  . ـ بدأ سلف األمة يف القيام ا إثر دخوهلم اإلسالم ٣
  . ملسلمني ا عرب القرون، وقد شهد بذلك األعداء ـ قام عامة ا٤
  .ـ صرح العلماء املتقدمون واملتأخرون بأن الدعوة إىل اهللا تعاىل مسؤولية كل مسلم٥

 
  .ـ يقوم عامة الناس بالدعوة اخلاصة دون غريها ١
  . الناس حصر دعوم يف نطاق األمور الواضحة  ـ جيب على عامة٢
 كثرية على ضرورة بقاء الداعي وغريه يف دائرة علمه، وخيـشى يف حالـة               ـ دلّت نصوص  ٣

  . اخلروج منها أن يتقول على اهللا تعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم بغري علم 
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ندعو إىل اإلسالم الشامل الكامل احمليط جبميع شؤون احلياة من عقيدة وعبادة وأخالق               

  : أدلة ذلك ما يلي ومن. و معامالت 
  . بالتمسك جبميع شرائع اإلسالم   اهللا جل جاللهمرـ أ١
  .ـ توبيخه سبحانه وتعاىل اليهود على اإلميان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ٢
  .ـ بيان النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم أن اإلميان بضع وستون شعبة ٣
  . ن إليه لصالح دنياهم وآخرم ـ تعليمه صلى اهللا عليه وسلم األمة كل ما حيتاجو٤

 
  .ـ إنَّ الدعوة إىل التوحيد أساس الدعوة ١
  . اخلامتة مع الدعوة إىل التوحيد ةلرورة الدعوة إىل اإلقرار بالرساـ ض٢
  .ـ ضرورة مراعاة أحوال املخاطَبني يف اختيار املوضوعات بعد دعوم إىل الشهادتني ٣
  . الكتاب والسنة ال إىل غريمها  إىل ةوـ ضرورة كون الدع٤
 

يدعى كل من وجد يف الكون بعد بعثه النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم إىل اعتنـاق                   
  : وذلك ملا يلي . اإلسالم والتزامه

  . إىل الناس كافة، وخِتم به النبيون عليهم السالم   ـ بِعث النيب الكرمي ١
  .ه القرآن الكرمي ذكراً للعاملني، وخاطب القرآن الكرمي الناس أمجعني ـ أنزل جل جالله علي٢
ـ فرض اهللا تعاىل على كل من وجد بعد بعثته صلى اهللا عليه وسلم أن يؤمن به، وقرر أنـه                    ٣

  .من يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 
م مجيع أصناف الناس مـن املـشركني، واليهـود،          ـ دعا النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسل       ٤

والنصارى، واملنافقني، واوس، واألقارب، والنساء، والـشباب، واألطفـال، واملرضـى،           
  . واملنكوبني، والتجار، والفقراء، واألعراب وغريهم 

  .وقد أكد العلماء كذلك عموم دائرة خماطيب الدعوة اإلسالمية 
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وقد استخدم الصاحلون من األنبياء السابقني ونبينا الكرمي        .  بكل وسيلة مشروعية   ندعو  

  : ومنها ما يلي . عليه وعليهم الصالة والسالم وغريهم طرقاً كثرياً للدعوة إىل اهللا تعاىل 
  .ـ الدعوة القولية بالترغيب والترهيب، وبسوق القصص، وبضرب األمثال١
  .لعمل، وباإلشارة، وبالرسم والشكل املقرونة با ـ الدعوة القولية٢
  .ـ الدعوة بالعمل وحدها، وباإلشارة وحدها كذلك٣
  .ـ الدعوة باادلة باليت هي أحسن٤
  .ـ الدعوة بإرسال الرسل والكتب ٥
  .ـ الدعوة باملال ٦

 
  .ـ ال يرغَّب وال يرهب باألحاديث الضعيفة ١
  .ة يف الترغيب والترهيب ديث املوضوعاحـ ضرورة اجتناب األ٢
  .ـ ليس املقصود بسوق القصص استقصاء الوقائع واحلوادث ٣
  .ـ ضرورة اجتناب تصوير ذوات األرواح عند الدعوة مع الرسم والشكل ٤
  .ـ ضرورة كون اادلة باليت هي أحسن إال مع الذين ظلموا ٥
 

ام الصاحلون  قلقد  .  كل مكان مالئم   يف مكان حمدد، بل إا يف      ليست الدعوة حمصورة    
من األنبياء السابقني والنيب الكرمي عليه وعليهم الصالة والسالم وغريهم بالدعوة يف أمـاكن              

  : ومنها ما يلي . كثرية
  .ـ يف السجن ١
  . امللكي طـ يف البال٢
  .ـ يف كنيسة اليهود ٣
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  .ـ يف منازل الناس ٤
  .سفرالـ يف السوق، ويف الطريق، ويف ٥
  . ـ يف املقربة، وعند املرور بالقبور ٦

 
  . ال تتخذ القبور مكاناً مستقالً للوعظ والتعليم   
 

لقد قـام عبـاد     . إنها يف كل وقت مالئم    . ليس للدعوة وقت حمدد، ال يدعى يف غريه         
م وغريهم يف كل وقت     لرسول الكرمي صلى اهللا عليه وعليهم وبارك وسل       االرمحن من الرسل  و    

  :ومن األوقات اليت قاموا ا ما يلي . وجدوا فرصة للقيام ا
ـ بعد صالة العشاء، وبعد ثلث الليل، وعند بلوغ نصف الليل، وبعد ذهاب ثلثي الليـل،                ١

  .وعند االستيقاظ من النوم
  .ـ بعد صالة الفجر، وعند نصف النهار، وبعد الظهر، وبعد العصر٢
  .معة، والعيدين، واالستسقاء، والكسوف ـ يف خطبة اجل٣
  .ـ عند موت األحبة ٤
  .ـ قبل القتال ٥
  . ـ عند حضور موت الداعي نفسه ٦

 
  :وأغتنم هذه الفرصة فأوصى مبا يلي 

رة بإقرار مـادة    وـ أوصى القائمني على اجلامعات اإلسالمية واملعاهد الدينية يف أرجاء املعم          ١
  ) .مفاهيم دعوية(
 أوصي أهل العلم والفضل وطلبة العلم بتصحيح األخطاء اليت انتشرت بني الناس حـول               ـ٢

  .مفاهيم الدعوة وجتلية حقائقها 
ـ أناشد املسلمني يف مشارق األرض ومغارا حكاماً وشعوباً، علماء وعامة، رجاالً ونساًء،             ٣
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على قدر استطاعته، عسى أن يقوم كل واحٍد منهم بالدعوة إىل اهللا تعاىل، كل على قدر علمه و      
صره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيز{: اهللا تعاىل أن يدخلنا فيمن وعدهم بقوله  ن ي نم اللَّه نرص ن لَي و * إِن الَّذِين

ا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرأَمو كَاةا الزآتَوو الةوا الصضِ أَقَام فِي الْأَر ماهكَّنةُ ماقِبلِلَّهِ عكَرِ وننِ الْم
  .  )٤١ـ٤٠:احلج (}األُمورِ
وأسأل ريب احلي القيوم احلنان املنان بديع السماوات واألرض ذا اجلالل واإلكـرام أن           

يوفقين ومجيع املسلمني بالقيام بالدعوة إليه، وخيرجنا مما حنن فيه من ذل وهوان وإنه مسيع جميب                
ينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم وآخـر دعوانـا أن         وصلى اهللا تعاىل على نب    
  . احلمد هللا رب العاملني 

  
  ئز الدعوة إىل اهللا تعاىلمن كتاب ركا. هـ.ا

  
 

  .يف اجلوانب اليت حيتاجها الدعاة،السيما األخبار والقضايا امللحةإصدار دورية دعوية متخصصة  .١
ية إىل اهللا متكلم بلسان الشرع، ال بلسان العرف، ومن صور هجر القرآن عند بعض      الداع .٢

، هجره يف خطابنا الدعوي للناس مع ما فيه من الربكة والتأثري ، فما أبلغ أن يضمن           الدعاة
، علـى أن  تصر مثالً يف خطابه ملرأة متربجـة الداعية خطابه بنصوص من الشرع، ال أن يق       

 ، ال    أصالة بكالم اهللا، وكـالم رسـوله       فالناس خماطبون . ر اجتماعي التربج عيب وعا  
 .بكالم الداعية 

تربية الناس وتعويدهم على االتصال بالعلماء والدعاة، عند حصول املشكلة ، فلعل فيهـا        .٣
 .جانباً شرعياً حيتاج إىل هؤالء املتخصصني 

لناس ودعوم نثراً وشعراً،    استكتاب األدباء والقراء، وكسب إنتاجهم وتسخريه ملخاطبة ا        .٤
 .والستثارة الوجدان اإلمياين، واستنهاض اهلمم لآلخرة



 ١٨

مـن اإلقليميـة، إىل     ) اخل... الكتـاب    –احملاضرة  (حماولة التخلص يف اخلطاب الدعوي       .٥
 .اخلطاب الدعوي العاملي؛ نظراً لتوسع حركة االتصاالت اليوم 

، يف أوقات ومظانّ اإلجابة بـصِدق لألهـل   ىلكثرة الدعاء واالبتهال إىل اهللا سبحانه وتعا    .٦
 .واإلخوان والدعاة واملستضعفني وااهدين وأصحاب احلاجات واملوتى ومجيع املسلمني 

 . متابعتهماقتطاع جزء من الراتب شهرياً ألعمال اخلري، وحثّ الزمالء وتذكريهم بذلك و .٧
 .يادة الثقة والدعم عرض منجزات املؤسسة الدعوية، وإخراجها للناس لدفعهم إىل ز .٨
، اليت توضع على زجاج السيارات األمامية )الشمسية(تصميم لوحات الوقاية من الشمس      .٩

 .من الداخل، لتحوي جمالً دعوية مفيدة، أو أبياتاً شعرية مؤثرة 
استثمار املدرس جلهوده يف الدروس اخلاصة اانية، أو املخفضة ، وكذلك الطبيب الذي          .١٠

اً، واملوظف الذي يقدم تسهيالت للمراجعني؛ وذلك باستغالل وجـود    يعطي الدواء جمان  
 .يه للمراجعنيأرضية خصبة يف نفوس الناس، وبذل النصيحة والتوج

 .استصحاب كتيبات ومطويات و أشرطة يف السيارة، ويف العمل؛ لتوزيعها ونشرها  .١١
 .تشغيل إذاعة القرآن يف حملّ العمل أو املتجر؛ الستفادة الناس منها .١٢
الداللة على البدائل املشروعة ، حىت يسهل على الناس ترك احلـرام، مثـل األمـاكن                 .١٣

 . اخل ... الصيفية اليت ليس ا منكرات، واألسواق والعيادات احملتشمة
 .ختصيص برامج أو زوايا، يف الوسائل اإلعالمية للرد على شبهات امللحدين املبطلني  .١٤
 أبواب املنازل، وتعهد أصحاا بوضع مطويـات        االستفادة من صناديق الربيد اليت عند      .١٥

 .دعوية فيها 
 .جعل الشفاعة وسيلة دعوية ، بدعوة املشفوع فيه للخري، ونصحه وتوجيهه  .١٦
 .تشجيع األخيار على الشراء، والتعامل مع احملالت اليت ختلو من بيع احملرمات  .١٧
ازها للدعاة ليستثمروها  االستفادة ما أمكن من تفعيل األنظمة والقرارات احلكومية، وإبر         .١٨

 .لصاحل الدعوة إىل اهللا عز وجل 



 ١٩

) . اخل... حماضرة، مـسابقة، دون     (إقامة الليايل التربوية، تتخللها أنشطة دعوية خمتلفة         .١٩
 . وتبدأ من صالة املغرب إىل بعد الفجر، سواء أقيمت يف املسجد أو يف املدرسة 

 .ربية الذاتية اإلميانية للفرد إقامة دورات خاصة، قصرية ومركّزة يف مهارات الت .٢٠
إشاعة كلّ عمل إسالمي تراه أو تسمع عنه، فتدلّ عليه أو ختـرب عنـه يف زاويتـك أو              .٢١

 . جمالسك، ولك أجر فاعله 
دعوة أحد الزوار واحلجاج واملعتمرين للمنـزل، واحلديث املباشر معه أثنـاء تقـدمي              .٢٢

 .الضيافة له 
 . أحد املشاريع الدعويةاستغالل التجمعات األسرية لطرح تبين .٢٣
 . كتابة اخلطابات التشجيعية، فإن رسائل الثناء على الشخص تدفعه لالستمرار والتطوير  .٢٤
 .وضع واختيار عبارات دعوية مناسبة ، يف جهاز الرد اآليل للهاتف .٢٥
التركيز على املنتسبني واحملبني للدعوة يف االقتطاع الشهري من الراتب؛ لضمان استمرار           .٢٦

 .لدعوي، وختفيفاً على املتربع ليستمر عطاؤه بكلّ سهولة، وبدون كلفة املشروع ا
يـسهمون يف   ختصيص مراكز لالستماع إىل املشاكل االجتماعية، بوضع خمتص وخمتصة           .٢٧

 هذه املشكالت عن طريق اهلاتف فقط، ويقتصر عليـه، وال يـستقبل أي شـيء                حل
شعب العمل ويـضعف    مكتوب، وال مقابالت شخصية، حىت ينحصر األسلوب، وال يت        

 .دوره، ويتطلب إمكانات كبرية 
٢٨.       توفر به كثري من الوسائل جلـذب فئـات   – ولو باإلجيار –إجياد مركز ترفيهي يف احلي 

 .اتمع إليه، ويوجه توجيهاً سليماً نافعاً عن طريق الربامج الدعوية 
 كثري مـن احملفـزات      اختيار وانتقاء املنـزل املناسب واملدرسة املناسبة، اليت تتوفر فيها         .٢٩

 . اخل ... للخري، كوجود الصاحلني فيها، أو اجلو اإلسالمي، أو دعاة نشيطني 
حسن املعاملة مع املدعوين، باالبتسامة واملخالطة باملعروف والتواضع هلـم وتـوقريهم             .٣٠

 .واحترامهم، وبذل اهلدية هلم 



 ٢٠

ح العميـق يف املوعظـة      جذب الطبقة املثقفة الواعية، بالتحضري اجليد املرتب، والطـر         .٣١
 .واملوضوع الذي يقدمه الداعية 

 .إذكاء روح التنافس بني املدعوين من فترة إىل أخرى، عن طريق املسابقات .٣٢
 . هلممواصلة األصدقاء القدامى، واغتنام فرصة املناسبات العامة، وإهداء النصيحة  .٣٣
ي مـع الركـاب،     استغالل وسائل النقل يف الرحالت الطويلة، للحديث املباشر الدعو         .٣٤

 .فيتوفر للداعية جو االنفراد بالشخص
مصارحة املقصر يف الوقت املناسب، مع مراعاة ارتياح نفسه وتقبله للحوار الـصريح يف     .٣٥

 . خمالفته أو اختيار من يؤثر عليه 
 .تنويع األساليب والطرق يف الدعوة إلزالة املنكر ودعوة املقصر  .٣٦
هل املعاصي، كجانب الرمحة أو العاطفة الصادقة حنو        استغالل جانب خير يف املدعو من أ       .٣٧

اخلري أو الرجولة، وجعل إبراز هذا اجلانب يف املدعو مدخالً لدعوته؛ ألنه ال خيلو املسلم               
 .من جوانب خيرة ميكن استغالهلا وإذكاؤها يف النفوس 

يجـد  ، ف ) اخل...كوفاة قريب أو مـصيبة يف مـال       (استثمار املواقف املؤثرة يف النفوس       .٣٨
 .الداعية فرصةً للنفوذ منها إىل نفوس املدعوين 

 . توزيع الكتب واملصاحف واملطويات واألشرطة السمعية  .٣٩
 .كتابة املؤلفات النافعة، وإعداد البحوث العلمية اليت متس واقع الناس .٤٠
 .توزيع اإلعالنات الدعوية، ومتابعة تعليقها وإيصاهلا للناس .٤١
 .ية من احملاذير الشرعية إعداد جمالت دعوية نافعة، وخال .٤٢
وضع وتوفري االت املفيدة والكتيبات الدعوية يف حمالت احلالقة، واملكاتب العقاريـة،             .٤٣

 .وأماكن انتظار املراجعني 
 بالزيارات واخلطب وإلقـاء كلمـات يف        – السيما من األقارب     –تعهد القرى واهلجر     .٤٤

 .املناسبات االجتماعية، كالزواج والعقيقة 
 .خيمات والرحالت الدعوية إقامة امل .٤٥



 ٢١

 .إعداد برامج نافعة حلفالت الزواج  .٤٦
 .ومراكز األحياءالتعاون مع مراكز الدعوة واإلرشاد، واملكاتب التعاونية واملؤسسات اخلريية  .٤٧
متابعة اجلرائد واالت ، وأخذ عناوين هواة املراسلة؛ لدعوم عن طريق الرسـائل يف               .٤٨

 .الداخل واخلارج 
 اللوحات الدعائية على الطرق السريعة، وداخل املدن، ووضع العبـارات           االستفادة من  .٤٩

 . الدعوية عليها 
 .ادين العامة يف الدعوة إىل اهللاالستفادة من اللوحات اإللكترونية الدعائية الكبرية يف املي .٥٠
 ) . املاسج(النصيحة عن طريق اهلاتف والرسالة، واالستفادة من التوجيه عرب جهاز  .٥١
 ." البلوتوث"هلاتفية عن طريق اجلوال الرسائل ا .٥٢
 . تعميم وتوزيع البطاقات الدعوية الصغرية  .٥٣
 .اصطحاب الكتب واألشرطة واملطويات أثناء السفر، وتوزيعها على املسافرين .٥٤
 . تلمس أحوال الفقراء واملساكني، ونقل أحواهلم لألغنياء؛ ليساعدوهم  .٥٥
 .السعي يف اإلصالح بني الناس ومجع القلوب  .٥٦
 .تصال اهلاتفي وتسخريه يف الدعوة إىل اهللا، وصلة األرحام، واألصحاب، واجلريان اال .٥٧
 .داللة الناس على الربامج النافعة، واالت املفيدة  .٥٨
وغريها من املعطيات اجلديـدة     ... إنشاء املؤسسات العلمية والدعوية واإلغاثية واخلريية      .٥٩

 .) مثل مجعيات مراكز األحياء(واملفيدة 
 .ة من جهاز الربوجوكتر يف الدعوة إىل اهللا االستفاد .٦٠
 .االستفادة من احلاسب اآليل وبراجمه املختلفة يف الدعوة إىل اهللا  .٦١
 .املشاركة يف املؤمترات والندوات واللقاءات  .٦٢
 .االستفادة من اإلجازات يف نشرات الدعوة اإلسالمية  .٦٣
 .املراكز الصيفية ، ومراكز األحياء املسائية  .٦٤



 ٢٢

يف األسواق واملراكز التجاريـة الكـبرية لبيـع         ) األكشاك(ركان الدعوية   االهتمام باأل  .٦٥
 . األشرطة واملطبوعات اإلسالمية 

 .د غيبتهم، وذكر حماسنهم وفضائلهمالدفاع عن العلماء والدعاة واملصلحني، ور .٦٦
 .تفنيد شبه األعداء حول القضايا اإلسالمية، والرد القوي املقنع عليها .٦٧
 .وكشفها وفضحها متابعة خطط األعداء  .٦٨
اإلعجاز العلمي املبين على قواعد وأسس االستنباط الـسليمة مـن القـرآن والـسنة          .٦٩

 . الصحيحة دعوة إىل اإلميان باهللا تعاىل
 

 
 

من عبد اهللا بن عبد اللطيف إىل كافة اإلخوان سلمهم اهللا تعاىل، ورزقهـم البـصرية                  
  .. دين القومي، آمني والفقه يف مقام الدعوة إىل ال

  .. سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته   
أما بعد فاملوجب هلذا هو الوصية بتقوى اهللا تعاىل ومبعرفة أوجب الواجبـات، وأهـم                 

  .املهمات وهو معرفة حقيقة دين اإلسالم
 عن غربة اإلسالم وأنه سيعود غريباً كما بدأ، وأن هلـذا الـدين إقبـال        وقد أخرب   

 من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حىت ال يوجد فيها إال منـافق أو منافقـان    وإدبار، وأن 
فهما مقهوران ذليالن، وأن من إدبار الدين أن جتفوا القبيلة بأسرها حىت ال يوجـد فيهـا إال                  

  .مؤمن أو مؤمنان فهما خائفان مضطهدان 
ر معروفاً، نشأ علـى      حىت عاد املعروف منكراً، واملنك     وقد وقع مصداق ما أخرب به       

ذلك الصغري ، وهرم عليه الكبري، واعتقد أكثر الناس أن الشرك ديناً جلهلـهم ، واإلسـالم                 
  .شركاً حىت كفروا من اعتقده ، ودان به، فاهللا املستعان



 ٢٣

وقد أنعم اهللا علينا وعليكم يف أواخر هذه األزمان بشيخ اإلسالم إمام الدعوة النجدية              
  .حممد بن عبد الوهاب 

ففتح اهللا على يد هذا الشيخ قدس اهللا روحه، ما أغلق من األبواب، وأشرقت بوجوده               
مشوس السنة والكتاب، وتطهرت جند به من أوساخ شرك اجلاهلية وعارها وحبـث ونـاظر،               
وصنف وجادل وماحل، حىت استبان احلق يف األصل والفروع، واستقامت بعـده  الـدعوة               

  .ام سوق اجلماعة واالئتالف اإلسالمية، وانقطع اخلالف واستق
فينبغي لنا ولكم معرفة هذه النعمة ورعايتها والقيام بشكرها وأن نقتصر على بيان هذه              
الدعوة، وجتريدها وغرسها، وترك األغالظ يف بعض املستحبات ، لئال يكون ذلك سبباً للصد              

  .عن هذه الدعوة واالنشغال مبستحب عما هو أهم منه 
ختالف بينكم يف مسائل الفروع من وساوس الشيطان اليت تصد          فتنبهوا لذلك فإن اال   

عن العمل باملشروع، ولتكن كلمتكم واحدة يف الدعوة إىل اهللا ويف الذب عن دينه وجماهـدة                
أعدائه، والدعوة على اهللا باليت هي أحسن، فإنكم يف زمان غربة ، املقام فيه مقام دعوة، ال يف                  

  . قل فيه اجلهاد باللسان واإلغالظ ؟ فإن زمان اإلقبال ينت... زمان
  .وعليكم باإلخالص ، وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 

 
  

  .إلقاء الكلمات الوعظية املرجتلة بعد الصلوات املفروضة .١
 .إقامة احملاضرات األسبوعية أو الشهرية أو الفصلية  .٢
مية الطويلة أو القصرية بني األذان واإلقامة يف صالة العشاء، أو بني            إلقاء الدروس العل   .٣

 .املغرب والعشاء حسب مستوى طالب الِعلْم يف املسجد
 .إقامة الندوات العلمية  .٤



 ٢٤

، ويوضع فيه بعض الكتب واملطويات واألشرطة املخصـصة         ) خذ نسختك (صندوق   .٥
 .جماناً للتوزيع 

 . ويدعى أهل اخلري لتوقيف الكتب عليهااملكتبة العلمية العامة يف املسجد ، .٦
 . وضع دوالب إلعارة األشرطة، وخيتار هلا قيم لتنظيمها  .٧
إعداد املسابقات الثقافية األسرية والشبابية واألطفال من أهايل املـسجد، خاصـة يف              .٨

 .اإلجازات 
 . واإلشراف واملتابعة هلا – للكبار والصغار –فتح حلقات لتحفيظ القرآن الكرمي  .٩
 . قراءة من كتاب على مجاعة املسجد ال .١٠
 .إقامة درس أسبوعي للجاليات، وذلك بإحضار مترجم  .١١
تشجيع أصحاب املواهب من مجاعة املسجد واالهتمام م واالستفادة منهم يف الدعوة             .١٢

 يف احلي. 
تلمس أحوال مجاعة املسجد، ومعرفة الفقراء واملساكني، ونقـل أحـواهلم لألغنيـاء              .١٣

 .ية؛ ليساعدوهم واملؤسسات اخلري
 .السعي يف اإلصالح بني الناس ومجع القلوب، واالستعانة بكبار السن من مجاعة املسجد .١٤
 .إقامة إمام املسجد لقاًء دورياً أسبوعياً مع مجاعة املسجد يف البيوت، وحيرص على حضوره  .١٥
 .إرسال هدية جلريان املسجد يف املناسبات ، كاألعياد  .١٦
 . صالة اجلماعة من جريان املسجد زيارة املتخلفني عن أداء .١٧
 .إجياد صندوق يف املسجد لوضع املقترحات واألسئلة وغريها  .١٨
إعداد لوحة يف املسجد، يوضع عليها فوائد وفتاوى وإعالنات احملاضرات والدروس،            .١٩

 .واالهتمام بتطويرها وجتديدها، ودعوة مجاعة املسجد للمشاركة فيها 
 . قلوب الناس بزيارم والتودد هلمالقدوة واألخالق احلسنة، وتأليف .٢٠
 .الدعوة الفردية ألفراد مجاعة املسجد .٢١
 .النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلي جتاه املنكرات املتفشية الظاهرة  .٢٢



 ٢٥

 .اإلعداد اجليد واملسبق خلطبة اجلمعة، واالهتمام بتطويرها  .٢٣
 .مسابقة حفظ السنة النبوية واملتون العلمية  .٢٤
 .ر فتاوى أهل الِعلْم بني مجاعة املسجد نش .٢٥
 .ودعوم إىل اإلسالم ) يف احلي احمليط باملسجد(إحصاء العمالة غري املسلمة  .٢٦
 .التأكيد على أهل احلي، وحتريضهم على إحضار أبنائهم للصالة واالستمرار عليها  .٢٧
، وسـؤال   حثّ رب األسرة على تفقيه أسرته، واالستعانة بأبنائه إذا كان غري مـتعلم             .٢٨

 .اإلمام عما يشكل عليه 
حثّ الطلبة اجلامعيني على الدعوة إىل اهللا، السيما إذا كانوا ملتزمني، واالستفادة منهم              .٢٩

 .يف أنشطة املسجد 
تفعيل دور خطبة العيد، واالستفادة من الدعاة املقتدرين فيها، ودعوة اخلطباء املؤثرين             .٣٠

 .مبكان اخلطبة املبدعني إللقاء خطبة العيد، وإبالغ الناس 
لفة، وحثّ املصلني على تغرس حمبة املسجد يف نفوس أطفال احلي والصغار، بتوفري أنشطة خم        .٣١

 .الصرب على أخطاء الصغار يف املسجد، وعلى استخدام اللني والرفق مع املخطئ منهم 
 .االستفادة من األشرطة القدمية، بوضعها يف مكتبة املسجد لإلعارة  .٣٢
؛ - بالعني –) العصماء( نقيض – بالقاف –) القَصماء( من اخلطبة    – أخي اخلطيب    –احذر   .٣٣

 .فإا عدمية التأثري، وهي اليت يسخرها ملقيها لتصفية حسابات شخصية أو علمية 
اجتماع شهري موعة من اخلطباء جتمعهم البلدة أو املنطقة أو احلي أو الزمالة؛ لتبادل            .٣٤

 . اآلراء ، وتطوير مستوى اخلطبة 
وة العلماء إللقاء كلمة يف املسجد، ويئة أسئلة ليستفيد مجاعة املسجد من أجوبتها،          دع .٣٥

 .أو جعله حواراً مفتوحاً منهم مع الشيخ 
للخطباء إدخال اخلطبة يف اإلنترنت؛ لتعميم االستفادة منها، أو التعامل مع موقع املنرب              .٣٦

 .لعرضها يف هذا املوقع املتخصص 



 ٢٦

فنان تطـاولَ علـى     : مثالً. رصة التوجيه عن طريق احلدث    اهتبال واغتنام اخلطيب ف    .٣٧
...  ،فنكشف للعامة ضحالة أوساط الفنانني وفسقهم وفجـورهم        شخصية الرسول   

وهذا يتطلب من اخلطيب اإلطّالع على ما خيدم دعوته من األخبار واألنباء،            . وهكذا  
 . واالستماع إليها 

٣٨. للتفاعل معها إعداداً وتنفيذاًيئة املصلنيوضع خطّة دعوية تربوية سنوية أو فصلية، و . 
إقامة لقاءات دورية بني جمموعة خطباء احلي؛ لتبادل اخلربات، والتـشاور يف توجيـه               .٣٩

 .اخلطبة وتقييمها
 .إهداء هدية لألطفال الصغار املرتادين للمسجد؛ لتحبيبهم يف املسجد  .٤٠
 . مورهم حثّ املصلني على تعاهد املعتكفني وقضاء حوائجهم وتيسري أ .٤١
املشاركة الفعالة يف مهوم األسر وجريان املسجد، بإقامة حفـل مـصغر يف املـسجد                .٤٢

 .للطالب الناجحني ودروس تقوية للمصلني وغريهم
 .دعوة أهل احلي للمشاركة يف االت اإلسالمية  .٤٣
 .إقامة موائد اإلفطار الرمضانية للعمالة واستغالهلا يف الدعوة .٤٤
احلي جبوار املسجد، يدعى هلا اجلاليات املـسلمة؛ لتخفيـف          إقامة حفل معايدة ألهل      .٤٥

 . وحشتهم يف العيد ببعدهم عن أهليهم 
ضرورة إجياد مترجم لترمجة خطبة اجلمعة إذا تعذّر إجياد مساجد خاصة للجالية الناطقة              .٤٦

 . بغري لغة البلد 
بات وفـضائل   جتهيز بعض امللصقات احلائطية لالستفادة منها يف دعوة الناس يف املناس           .٤٧

 ) . اخل... قدوم رمضان، احلج، اية العام(األعمال احلَولية 
تنادي املختصني ملعاجلة املشكالت الدائمة يف كل مسجد، واخلروج حبلـول تناسـب              .٤٨

 ) . مشكلة عزوف فئة الشباب عن ارتياد املساجد: (مجاعة املسجد، مثل 



 ٢٧

جد للمحالت التجارية، وتذكري    زيارة ميدانية إلمام املسجد وبعض وجهاء مجاعة املس        .٤٩
أصحاا بالبعد عن املنكرات، وإعطائهم الفتاوى واملطويات، كالصالونات، وحمـالت          

 .الشيش، وأشرطة الغناء
وضع خطة لربنامج دعوي يف العطل ملختلف شرائح مجاعة املسجد؛ للقـضاء علـى               .٥٠

 .الفراغ واستثمار أوقام يف العطل واإلجازات 
 



 ٢٨

 
 

هل تعلم أن املذاهب اهلدامة واألديان الباطلة، حىت البوذيني والوثنيني وعبدة الشيطان، هلم                
مئات املواقع بلغات العامل امليتة، وأن اللغة الصينية وهي لغة أكثر من مليار من البشر، ال يوجد ألهل           

د فردية ضعيفة، وإمكانيات بدائية قدمية، جتعل الفائدة منـها          السنة واجلماعة إال موقعان فقط، جبهو     
  :وأمالً يف مشاركتك الدعوة عرب اإلنترنت، إليك هذه الوسائل واألفكار . حمدودة
عقد امللتقيات الدعوية والندوات، حول مواضيع واهتمامات الـدعوة عـرب شـبكة              .١

 اآلن بالـصوت    اإلنترنت، وتبادل وجهات النظر حول العمل الدعوي، وهو متـاح         
  . والصورة

االستفادة يف تقوية براجمنا الدعوية وأطروحاتنا من األحباث اإلحـصائية املتـوفرة يف              .٢
 .اإلنترنت، مما يعطي تصوراتنا ومواقفنا قوة وثقالً يف اإلقناع والتأثري 

تاليف سلبية العمل يف املواقع اإلسالمية بالطابع الفردي واملنحي االجتهادي، بدالً مـن              .٣
 . روح اجلماعية املتكاتفة ال

متنـاول اليـد    نقل ما ميكن من الدروس العلمية واحملاضرات املباشرة، وتوفريهـا يف             .٤
 .وربطها باملواقع األخرى 

الدروس ـ احملاضرات ـ الكلمات ـ الدورات    (اإلعالن للناس عن املناشط الدعوية  .٥
 ) . ـ اخلطب

افس إىل اإلبداع ويسهل الرجـوع      تكثري املواقع املتخصصة، حىت ميكن أن تصل بالتن        .٦
. إليها ، مواقع متخصصة يف الشباب ، املشكالت االجتماعيـة االقتـصادية، املوقـع          

 .اخل ... شخصيات إسالمية، مساحة اإلسالم، احلضارة اإلسالمية
ينبغي على كل مسلم مستخدم لإلنترنت ، لديه هم دعوي، أن يكون له دور يف نشر                 .٧

أخذ وال يعطي لدينه شيئاً، ولو بالداللة على األفكار الدعويـة  اخلري، وال يكون سلبياً ي 
 .وإرساهلا للمستخدمني 



 ٢٩

٨.     ز يف أي موضوع، وإرساله إىل املنتـديات واملواقـع          ركّاملسامهة بكتابة مقال شهري م
 .التعميمية 

احتساب اإلخوة املتخصصني يف جمال اإلنترنت، لتفعيل دور العلماء والدعاة وافتتـاح         .٩
 . ، لتسهيل مهمة الوصول إليهم، وإخراجهم لينتفع الناس من علمهم مواقع هلم

تقدمي البدائل للمواقع اإلسالمية، وإخبارهم باجلديد يف جمال برامج اإلنترنت وعلومها،            .١٠
 .وتقدمي االستشارات واخلربات العلمية هلم يف جمال احلاسب 

 .ين ميكن االستفادة منهم التعرف عرب املواقع والداللة على طالب العلم املغمورين الذ .١١
إغراق الشبكة باملواقع اليت تعرض اإلسالم عرضاً صحيحاً، عقيدة وفقهـاً ومنـهجاً              .١٢

يزية الـيت هـي لغـة       ودعوة، لتضييق اال على املواقع املنحرفة، خاصة باللغة اإلجنل        
 . اإلنترنت من مستخدمي% ٨٠

ل املتصفح واجلدية يف تقـدمي  إعطاء أمهية للمالحظات على املواقع واالستبيانات من قب      .١٣
 .  وبذل التضحية،النصح البناء، واالحتساب فيها

ربط مواقع اجلهات الرمسية اإلسالمية مع اهليئات واجلهات اخلرييـة، بغيـة تطـوير               .١٤
 .االتصال فيما بينها، وحماصرة الفكر املشبوه 

د؛ ألنـه لـن   إغراق املواقع املشبوهة املعادية لإلسالم برسائل االحتجاج يف وقت واح        .١٥
يتمكن من جمرد استقباهلا وقراءا يف وقت واحد ، فضالً عن التعامل معها، مما يضطره               

 .إىل إعادة التفكري يف املواد اليت يعرضها ضد اإلسالم واملسلمني 
ضرورة نشر معلومات عن العقائد الباطلة املنحرفة، لتحذير الناس منها وإلظهار الرباءة       .١٦

 .م مقتضيات ال إله إال اهللامنها، واليت هي من أعظ
فالذي يبحث عن اليهودية لن تنفرد به املواقع اليهودية، بل سيفاجأ بوجود مواقع إسـالمية             

 . تتحدث عن اليهودية من وجهة نظرها، وهكذا مع بقية امللل والنحل واملذاهب
 .اخل ... إجياد مواقع متخصصة ملشاكل الشباب، األسرة  .١٧



 ٣٠

ميع املناشط يف املواقع، وفهرستها ونشر أمسائها، واالستفادة        الرصد اإلعالمي الدقيق جل    .١٨
 .منها وتيسري الوصول إىل األفكار 

إجياد موقع للتنسيق بني اجلمعيات اخلريية الدعوية، واجلهات واملؤسسات العاملـة يف             .١٩
 . احلقل اخلريي الدعوي 

لداعيـة يف   ري اجلهد والوقت بإقامة الدروس واحملاضرات، وإدخال مجيع مناشـط ا          فتو .٢٠
 .اإلنترنت، حىت يتخطى الزمان واملكان يف إفادة عباد اهللا احتساباً 

 . توجيه رسائل شكر وثناء ومدح للمواقع اليت تقدم أفكاراً إسالمية وبرامج جادة  .٢١
االستفادة من اإلنترنت يف تأصيل فكرة نشر وتعلم العربية بني املـسلمني مـن غـري                 .٢٢

وال يكـون   . الغرض الشرعي واملقـصد الـديين     العرب، وافتتاح مواقع خلدمة هذا      
الصينيون الوثنيون الذين أرغموا شركات احلاسب على تشفري لغة هندسة احلاسـب            

 . بالصينية ال يكونوا أعز منا بلغتنا العربية 
إنشاء مواقع خاصة مبتابعة اجلديد من األفكار واملعلومات باللغات األجنبية ، وترمجتها             .٢٣

 . فكار والوسائل اليت ختدم الدعوة إىل اهللا عز وجل إىل العربية، خاصة األ

 
 

ميثل حاجز اللغة عقبة دون كثري من الناس يف الدعوة غريهـم لإلسـالم،              
وذلك أن كثرياً من املسلمني ال جييدون لغة هؤالء، وهذا ما دفـع ـذا               

اء جمموعة من الكتب اليت     أحدهم قام باقتن  . الرجل إىل هذا الفكرة الرائدة    
وكتب على  ) شنطة سيارته ( اإلسالم باللغات املختلفة ووضعها يف       تدعو إىل 

إذا أردت أن تعرف اإلسالم فأوقفين، وحني يوقفـه         : سيارته بلغات عدة    
) شنطة الـسيارة  ( يفتح له    – وكثري منهم ال يعرف صاحبنا لغته        –شخص  

  . يتفق مع لغته ويطلب منه أن خيتار ما 
  



 ٣١

 
هِم{:  عند قوله تعاىل – رمحه اهللا –ذكَر احلافظ ابن كثري    بوا بِرنةٌ آمفِتْي منَّه  }... إِ

 وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتـوا         أنّ الشباب أقبلُ للحق،   " ،   )١٣اآلية: الكهف(
  " . وانغمسوا يف دين الباطل

إنّ الشباب رصيد األمِة الذي تواجه به مسؤولية املستقبل، فإذا فرطْت األمة يف تربيِة              "  
  " . شباا، تقدم عل مستقبلها بغري رصيد

  

 
التركيز على أمهية عرض قضايا العقيدة وعبودية اهللا جلّ وعال وحمبته من خالل أمثلـة         .١

شباب، كعبودية الشهوات، واستباحة احملرمات، وظهور مجاعة عبدة        واقعية يف حياة ال   
  .إخل .. الشيطان، وسب الدين

كبح مجاح الشباب يف شراء الكتب واملراجع العلميـة، وحـثهم علـى استـشارة                .٢
 .املتخصصني لدى الرغبة يف شراء أي كتاب 

ضـرات أو  حماأن يكون للشباب يف برامج كل داعية منا وكل جولة دعوية أو جدول             .٣
 ختتلف األساليب، وقد ال تتاح الفرصة للشاب إال يف          خطب نصيب، وإن تعددت فقد    

 .حماولة الداعية البعيدة 
تكوين جلنة يف مراكز الدعوة ويف املساجد واملكاتب التعاونية متخصـصة يف دعـوة               .٤

الشباب وحبث قضاياهم ومتابعتها، وقياس مستوى احللول املقدمة هلا، وتقسيم دعـوة           
 .شباب أي حي إىل مراحل، مع تصور واضح ألهداف كل مرحلة ووسائلها

تفعيل دور املتخصصني التربويني ذوي اخلربة والديانة واالستنارة بآرائهم، واالستفادة           .٥
 . من خربام يف توجيه الشباب ودعوم 

ضرورة املواصلة يف الطرح اإلسالمي املؤصل العميق ملشكالت الـشباب املنحـرفني،          .٦
 اإلكثار منها يف املكتبات والتسجيالت واملواقع، حىت يسمع الصوت اإلسالمي بني و



 ٣٢

   تضليلي آالف األصوات اليت سبقت يف تناول قضايا الشباب، وبطرح إفسادي. 
 جهود، ولكن جمال دعوة الشباب تتطلب أكثر من هـذا        – واحلمد هللا    -وقد وجدت   

 . وتستوعبه 
ر احنراف الشباب، فإنّ درجة إقناع الداعيـة للـشاب          إمجال الداعية يف عرض مظاه     .٧

مبعرفته واقعة ال تتطلب التفصيل والشرح واإلسهاب يف مظاهر االحنـراف ووصـفها            
 وحتليـل أسـباب الفـساد       لوصفاً دقيقاً ، بقدر ما تتطلبه يف وصف العالج واحللو         

 .للتحذير منها 
دعوه؛ ميوله عيوبه، أخالقـه      للشاب الذي ت   – أخي الداعية    –معرفة اخلريطة النفسية     .٨

 .احلميدة، تسهل عليك التأثري عليه
 – الصيف ، الربيع     –مراكز دائمة، مومسية    (وجود مراكز احتواء  للشباب يف األحياء         .٩

 . تقوم بأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية) املكتبات
عمل ركن خاص يف املكتبات حيوي الروايات واألقاصيص اخلاصة بالشباب بـشكل             .١٠

  عاماً حبثاً عن خمرج، جبل التوبة، دموع على سفوح اد، القافلة           ٨٠: (اب، مثل   جذّ
 ). ...معاناة شاب

تفعيل حلقات حتفيظ القرآن يف املساجد، وجعلها حمببة لنفوس النشء من خالل قـوة               .١١
 .االستقطاب واجلذب واملتابعة وحسن املعاملة من مدرسي احللقات

األرصفة، الكازينوهـات، االسـتراحات ،    (ت الشباب   الدعوة العامة يف أماكن جتمعا     .١٢
 .من خالل إلقاء الكلمات وتوزيع األشرطة ) مقاهي اإلنترنت

١٣.           ،استغالل مواسم األعياد يف التقارب مع الشباب من خالل حفل معايدة أهـل احلـي
 ...).مسابقات، مقابالت، تناول طعام العشاء(حيوي 

هي عن املنكر وعامة الشباب، وتبين برامج إلزالة        التقارب بني هيئة األمر باملعروف والن      .١٤
 .احلواجز وكسبهم 

 .استغالل التجمعات العائلية الدورية لعمل برامج للشباب .١٥



 ٣٣

دورات كمبيوتر، الدفاع عـن     : (من برامج ملء وقت فراغ الشباب وتنمية مهارام        .١٦
تخصـصة  ، وذلك بالتنسيق مع املراكـز امل      ...)النفس، الفروسية، اإلسعافات األولية   

 .وبأسعار خمفضة 
 .عمل رحالت عمرة دورية إىل مكة، واالستفادة من نظام العمرة اجلديد .١٧
: وجود تربويني متخصصني يف خماطبة الشباب وحلّ مشكالم، وبوسائل ميسرة، مثل             .١٨

 ).اهلاتف املباشر، الربيد ، الربيد اإللكتروين(
 .  على نشرها بني أوساط الشباب إصدار االت الشبابية اليت تم بأمورهم، والعمل .١٩
 . )ضرات ، مسابقات، زيارات ، رحالتحما(االستفادة من جماالت النشاط يف املدارس  .٢٠
إذا تومست يف شاب ما أنه حيتاج أن يعتىن به يف الدعوة، إما لقربه من اخلري، أو لكونه                   .٢١

 يتجاوزون  ميتلك مؤهالت وقدرات ومواهب ميكن أن تسخر يف اخلري، فاختر عدداً ال           
األربعة من الصاحلني امللتزمني، ونظموا رحلة قصرية، فسيكون هلا أثر كبري يف نفـسه،              

 .وكسر احلواجز بينه وبني امللتزمني 
الزيارة اخلاصة للشاب ومصارحته، واجللوس الفردي معه، وعرض الـدعوة عليـه،             .٢٢

 .وحماورته وتعهده مبثل هذه الزيارات 
 . عوده يف االلتزاماية تغيريه، حىت يقوى جديد عند بدنقله إىل حمضن .٢٣

  

 
االهتمام بتحفيظ الشباب النصوص من القرآن والسنة والعلوم الشرعية واألدب، ألنهـم             .١

  .سيكونون خطباء ودعاة املستقبل، وعدة الداعية حمفوظاته املختلفة
 .نفس واالجتهاد يف العبادة تفقيه الشباب امللتزمني بفقه سياسة ال .٢
استغالل ميدان االعتكاف واملخيمات الصيفية يف تربية الشباب على املواظبة على العبـادة              .٣

 .من نوافل وغريها 
تكوين جمموعات عمل إغاثة من الشباب بالتنسيق مع مؤسسات اإلغاثة الداخلية لتوزيـع              .٤

 .الغذاء والكساء 



 ٣٤

 : مة يف عمل مسابقات عامة ترصد هلا جوائز ضخ .٥
  .ـ حفظ القرآن الكرمي أو أجزاء منه

  ) . األربعني النووية ـ خمتارات من رياض الصاحلني(ـ حفظ أحاديث من السنة 
   .ـ تلخيص كتاب 

  .ـ حبث اجتماعي إلحدى املشكالت االجتماعية 
 .مع مالحظة أنّ كل جمال ميكن أن يتكون من عدة مستويات 

لدعم املواقع اإلسـالمية    ) اإلنترنت( يف جمال الكمبيوتر     االستفادة من الشباب املتخصصني    .٦
 .وأهل العلم الذين هلم مواقع يف الشبكة 

 .عمل ركن متخصص يف املسجد ملشاركات الشباب الثقافية والتوجيهية .٧
 .وجود حلقات علم ذات منهج علمي حمدد ومبسط يتدرج لتخريج طالب الِعلم وتربيتهم .٨
 التربية ، وترك جمال له لالنطالق والعطاء، واسـتقالل          مصاحبة الشاب بعد أخذ قسط من      .٩

 .قي دائماً  وعدم جعله يف موقع التلميذ املتلالشخصية عن املريب، ونسيان فضله عليه،
ومراعاة الوسطية واالعتدال يف النقـد بعيـداً عـن          التنويع بني التربية العلمية والعملية ،        .١٠

 .  القضايا الفكرية القفزات احملطمة غري املدروسة يف تناول بعض
حىت ال خنسر الشباب وننفرهم من اخلري وااللتزام، علينا ضبط مالحظتنا وانفعاالتنا معهم،              .١١

واملرونة يف الرقابة عليهم، ويف تنفيذ الربامج معهم مثالً نغضب من الشاب وجره؛ ألنـه               
 .ذهب مع جمموعة ملتزمة أخرى فهذا خطأ 

شباب، تالحظ مسألة الشمولية يف الربامج، واالهتمـام        يف كسب النوعيات املختلفة من ال      .١٢
 .بالتربية العقلية الذهنية اليت تقوي القدرات العقلية



 ٣٥

 
  

االهتمام بتطوير اخلطاب الدعوي لدى الدعاة، وتعديل وتطوير املادة العلمية بتنـوع             .١
احلديث للمرأة يتطلب عبارات عاطفيـة، وإثـارة اجلانـب          : مثالً  . املستفيدين منها 

  .العاطفي أكثر من الرجل، وضرب األمثلة من واقع املرأة
 ومعرفة مدى جناح احللول اليت تقترحها عليه،        ،متابعة الداعية ملن استشاره يف مشكلته      .٢

 . أحواهلم، وإظهار االهتمام به، خاصة ممن يترددون عليه عن والسؤال 
لدعاة بتزويد املراكز باجلديد من األشرطة،  والكتب الدعوية وتوفري قاعـدة            مطالبة ا  .٣

 .معلومات وإتاحتها للناس 
: تكرمي الشخصيات الدعوية النشطة املتعاونة مع مراكز الدعوة وإجالل بذهلا من باب            .٤

 ) .من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا(
عاة، واالسـتفادة مـن اآلراء      تنمية الروح اجلماعية، واحترام مبدأ الشورى بني الـد         .٥

 .واملقترحات، وإشراك الدعاة املتميزين يف وضع خطة العمل السنوية للمركز 
 .اإلعالن عن املناشط يف وسائل اإلعالم، واإلنترنت والربيد اإللكتروين .٦
 .املشاركة يف اإلذاعة واجلرائد واالت بزوايا دعوية  .٧
ملات اجلمهور، واختيار ذوي األسلوب والتميز      االنضباط يف مواعيد من يتوىل الرد على مكا        .٨

 .العلمي من دعاة املركز، حىت تبقى صلة الناس باملركز، وتزداد ثقتهم مبصداقيته 
تكليف أعضاء مراكز الدعوة من الدعاة ببحث سنوي حول وضع حلول ملـشكالت              .٩

 .متفشية يف اتمع، ودراستها ميدانياً، والتخصص فيها 
  والبكم عن طريق التنسيق مع من يحـسن املفامهـة معهـم،              االهتمام بدعوة الصم   .١٠

 .وتعهدهم ببعض الربامج والتوجيه 
 .على الدعوة إىل اهللا عز وجلوالعملي  إقامة دورات يف التدريب العلمي .١١



 ٣٦

أن يصطحب الداعية معه أحد الشباب ممن يتوسم فيهم القرب مـن اهلدايـة أثنـاء                 .١٢
 .مناشطه، إلفادته والتأثري عليه 

 .يل املواقف والتجارب من قبل الداعية، وتعميم االستفادة منهاتسج .١٣
اإلفادة من فنون الداعية، واإلعالن، لترويج برامج املركز، وجتاوز طرحهـا بطريقـة              .١٤

 . بدائية ال جتديد فيها وال ابتكار، فللداعية دور هام يف اإلقناع 
 .اإلفادة من املدرسني يف التقدمي للندوات واحملاضرات  .١٥
اضع من ِقبل مدير املؤسسة الدعوية بزيارته للدعاة وطـالب العلـم ودعـام              التو .١٦

 .للمشاركة الفعالة يف برامج مؤسسته 
١٧.  إكساب الدعاة مهارات يف العمل اإلداري بتكليفهم به، وإقناعهم أنه من العمل الدعوي. 
 .التقييم املستمر للربامج وما يطرح، حماولة لتطويرها وإخراجها من الرتابة .١٨
 .إقامة دورات تربوية علمية ملدرسي حلقات حتفيظ القرآن من غري اجلامعيني مبنطقة املركز .١٩
تبين املسابقات الصيفية يف ااالت العلمية املختلفة، لسد احلاجة والفراغ بني طـالب              .٢٠

 : العلم، وميكن اختيار 
v مسابقة قرآنية. 
v  مسابقة يف حفظ السنة. 
v ةمسابقة حفظ متون يف علوم اآلل. 
v   ث ـ خطابـة ـ إبـداعات     حبـو (امللتـزمني  " املـستقيمني "مسابقة للـشباب  

 ) . اخل....دعوية ـ
 .فتح موقع يف اإلنترنت  .٢١
املشاركة بركن يف املعارض العامة، وتعريف اتمع بدور املركز وتوزيـع املطويـات              .٢٢

  . الدعوية فيه 



 ٣٧

 
  

ات الشاملة اليت تنمي كافة متطلبات الطالب وتعتمد على ما ميكن تـوفريه   إقامة الدور  .١
 : من الواردات ومن اخلربات املتاحة مثل 

  .ـ دورات يف القرآن الكرمي وعلومه 
  .اخل ... ـ دورات شرعية يف العقيدة والتجويد واحلديث 

  .اخل ... ـ دورات مهنية إلكترونية، وكهربائية، وإنقاذ
  .اخل...ن التعامل مع الوالدين، واملراجع اإلسالمية والنجاحـ دورات يف ف

  : ويكون يف الدورات ما يلي 
  . اختبار ائي /أ

  . شهادة جناح /ب
  . شهادة حضور /ج

الزيارات امليدانية خارج املركز، كاملصانع والعلماء وكبار السن ويعد كل طالب بعد              .٢
داته وما أعجبه وما مل يعجبه، واقتراحاته يف  الزيارة تقريراً عن الزيارة، يسجل فيه مشاه      

 . الزيارة القادمة 
الدروس واحملاضـرات والنـدوات والـرحالت       : الربامج األسبوعية واليومية، مثل      .٣

 . واالستضافات 
فرز املراكز الصيفية يف البلد، حسب مستوى الطالب يف االلتزام والعلم على ثـالث               .٤

خرى للمتوسطني، وللقدماء الذين شـاركوا يف       مراكز صيفية للمبتدئني، وأ   : مستويات
 .وتوضع لكل مركز خطّته وأهدافه . مراكز ال تقلّ عن مخس سنوات

حماولة إضفاء مسة وصفة اجلدية على طالب املركز، والتوازن يف براجمها حىت ال تطغـى       .٥
 .الربامج الترفيهية على السمة العامة للمركز 

 .جلهات اخلريية، ومعرض الكتاب وغريهامعارض ا: مثل. إقامة املعارض املفيدة .٦



 ٣٨

  
  
  

 
  

 
الوسيلة إذا مل يتحقق املقصد إال ا شرعاً، فاإلحداث فيها ابتداع           (... 

مذموم، وإذا حتقق املقصود ا أو بغريها ومل يدل دليل على اعتبارها أو             
  ) . عدم اعتبارها، فاإلحداث فيها ليس من االبتداع املذموم

  
  

 
قام هذا الداعية مبفاوضة حافلة عامة للركاب يف أنه سوف يـستأجر            

 احلافالت، طوال رحالا، وفعالً أعطـي هـذا         ىحداملقعد األمامي إل  
إذا أردت أن   : (املقعد بسعر خمفض، وقام بكتابة الفتة على هذا املقعد          

وجلـس يف   ...) . تعرف شيئاً عن اإلسالم فاتصل على هـذا الـرقم         
  .منـزله يستقبله مكاملات الباحثني عن اهلداية

  



 ٣٩

 
استفادة األب من املواقع اجليدة البناءة يف اإلنترنت، بشرط الرقابة الدقيقة الواعية عليهـا،              .١

  . خطر وضرر املواقع السيئةمن والتوجيه املباشر، وإعطاء االبن مناعة وحصانة 
لعائلية الدورية واخلرجات الربية رونق خاص يف الدعوة، بشرط ترتيـب بـرامج       قاءات ا للّ .٢

 .خاصة باألطفال والنساء والرجال، وترك جمال كايف للعب األطفال وحركتهم
استغالل زيارة أحد الدعاة أو طالب العلم، أو استضافة إمام املسجد إللقاء نصائح أو كلمة          .٣

 .توجيهية لألبناء 
 السيارة، ومناقشتهم يف استماع الشريط، وطرح أسئلة عليهم لتركيز استغالل  وجودهم يف   .٤

 .االستفادة من الشريط 
ختصيص لوحة حائطية لسكان العمارة، للمشاركة يف اخلري ودعوم إىل املناشط الدعويـة،              .٥

 .وتوضع يف مدخل العمارة السكنية 
ملعاملة احلسنة، وإظهار احلنان    مشاركة األب ألبنائه ألعام، والتودد إليهم جبميل األلفاظ وا         .٦

والعطف عليهم، واملناداة بأمساء هلا معىن تربوي، كل ذلك جيعل لتوجيهه القبول يف نفـوس            
 .األبناء الصغار 

 .إقامة درس عائلي أسبوعي يف كتاب، يعاد ويكرر الكتاب طوال العام .٧
 .سرةإقامة مكتبة علمية مصغرة، وتزويدها بأهم الكتب املؤثرة يف تربية األ .٨
أشرطة الفيديو اهلادفة واجلائزة شرعاً، مع احلرص على عدم الرضى بالبدائل اإلسالمية، اليت             .٩

 .ا حمظورات شرعية، كاملسرحيات وغريها
الوسـيلة حلفـظ    (تعليم كتاب العلم وتعلمه يف املنـزل، واالستفادة من مسجل مؤسسة            .١٠

 ) . القرآن الكرمي
 .عية أثناء اجللسات العائليةالقراءة من كتاب قراءة فردية أو مجا .١١
 .تفعيل دور األخيار يف صلة األرحام  .١٢
 .االستماع إىل الربامج اإلذاعية اهلادفة، كإذاعة القرآن الكرمي  .١٣
 .االشتراك يف االت النافعة، كاألسرة والدعوة وغريها .١٤



 ٤٠

فكر يف النـزهة الربية العائلية، وإعداد الربامج اجليدة فيها، والتركيز علـى التربيـة بـالت        .١٥
 .خملوقات اهللا، وبديع صنعه يف الكون 

 .إهداء اهلدايا لألسرة يف املناسبات  .١٦
 .توفري كتب وأشرطة بلغة اخلادمات والسائقني وحنوهم  .١٧
 .تشجيع مواهب األبناء، واالهتمام ا واالستفادة منها يف الدعوة إىل اهللا  .١٨
 .وضع صندوق صغري يف املنـزل، لدعم املشاريع اخلريية  .١٩
مكتبة صوتية يف املنـزل، واختيار األشرطة املناسبة هلا، ومراعاة استفادة مجيع أفراد            وضع   .٢٠

 .األسرة منها، وتعهدها باجلديد 
ختصيص جلسة عائلية يشارك فيها مجيع أفراد العائلة ملناقـشة التقـصري يف حقـوق اهللا،                 .٢١

 .والتواصي على نشر اخلري والدعوة 
 . كتاب دعوى إهداء اهلدايا للجريان ا شريط أو .٢٢
 .االستفادة من الربامج احلاسوبية النافعة  .٢٣
إقامة املسابقات الثقافية املتنوعة بني األبناء، مثل مسابقة حفظ سورة تبارك، آية الكرسـي،          .٢٤

 .اخل.. حفظ األربعني النووية، حفظ األصول الثالثة
مـادة يف  مسابقة تلخيص الكتب النافعة، أو تفريغ مادة الشريط، أو بوضع أسـئلة علـى        .٢٥

 .الشريط، لضمان استماعه
االهتمام بأسلوب سرد القصص اهلادفة على األطفال، وإحضار الربامج القصصية اليت ختلو             .٢٦

 . من احملاذير الشرعية، كقصص األنبياء، والصحابة وغريهم 
اصطحاب األبناء إىل إحدى املكتبات والتسجيالت اإلسالمية، وتربيتهم على اختيـار مـا            .٢٧

 .ملواد املفيدة اليت تنمي عندهم حب القراءة ، وحب االستطالع يناسبهم من ا
 .من قبل األب أو املعلم، له أثره الفعال يف نفوس األطفال ) ثناء ومدح(أسلوب التعزيز اللفظي  .٢٨
غرس ألفاظ وعبارات اعتيادية يف ذهن االبن وتربيته عليها، له معىن عميق يف نفسية الطفل،               .٢٩

 . اخل .. حلزن واهلم، والتسبيح عند االستغراب إظهار احلوقلة عند ا: مثل



 ٤١

 
  .املبادرة باقتراح موضوعات على العلماء والباحثني للكتابة فيها  .١
احلـج  (إعادة طباعة مطويات إرشادية موثقة، وتوفريها للقراء يف مواسـم الطاعـات              .٢

 ...) . موالعمرة، رمضان، اية العا
تبين طباعة بطاقات دعوية، أو كروت أفراح، بإخراج جذّاب تكتب عليهـا عبـارات               .٣

دعوية قصرية مناسبة للدعوة يف جماالت كثرية؛ ألنّ الوقوف لدعوة الشخص قد حيتـاج       
 .إىل إمكانات وقدرات، خبالف الدعوة بالبطاقات 

 فيهـا نـصائح     اعة رسائل دعوية قصرية ترسل على شكل مغلّف بريـدي، توجـه           بط .٤
 . ألصحاب املنكرات املقصرين يف طاعة اهللا 

 .تبين إصدار جمالت دعوية  .٥
 .مناصحة الناشرين وأصاحب الشركات اليت تتوىل نشر وطباعة ما يصادم الشرع  .٦
 .ره وسرعة وصوله للناساالحتساب من ِقبل الناشرين يف ختفيض سعر الكتاب اإلسالمي لنش .٧
علّ اهللا أن   . عة لكل مسلم مقتدر واالحتساب يف ذلك      جعل حقوق الطبع  والترمجة مشا      .٨

 . يسخر الغري لترمجتها وطبعها وتوزيعها 
 

 
، من بني الطالب وتكوينه ليكون من علماء األمة،          وذكاؤه مبكّراً  هانتقاء من يظهر نبوغُ    .١

  .ووضع اخلطة املستقبلية هلذا اهلدف البعيد 
صحيح نظرة كثري من املربني يف املدارس عن الصور السيئة ألبناء امللتـزمني، وذلـك               ت .٢

 .بالعناية م دراسياً، وتربيتهم على األخالق والتقدير للكبار واملدرسني وغريهم 
أن ندعو يف أحيائنا بلسان احلال والقدوة؛ بأن تكون بيوتنا منوذجية ومضرب املثل للبيت      .٣

 .ذوه، ويقتدى بهاملسلم الذي يحتذى ح



 ٤٢

عدم إمهال دعوة أطفال احلي على مشاهدة فيلم فيديو والتعليق عليه، أو وضع أسئلة يف                .٤
 .موضوعه 

بعض األخيار ال يزال يتردد يف اقتحام عامل احلاسب اآليل، وال يعلم أن الرهبان البوذيني                .٥
فيها، ناهيك  يف البالد الوثنية، تطاولت مهمهم إلتقان التعامل مع الشبكات والتخصص           

 .عن التنصري وغريه 
 من الوقت تبذُله يف تعلم احلاسب بداية، يوفر عليك الكثري من            – أخي املبارك    –فقليل   .٦

 .الوقت 
، وحثهم على العمل الدعوي، وعلى ترك البطالة الدعوية والسلبية،          املستقيمنيزيارة اإلخوة    .٧

 . يف الدعوة إىل اهللا عز وجل ومعرفة ااالت اليت تناسب كل واحد منهم لإلفادة منه
تفَقُد أحوال إمام املسجد، وقضاء حاجاته، وإطالعه على اجلديد من األخبار ومن الكتب  .٨

 .واألفكار، وإظهار إجالله واحترامه ومكانته حىت نكسبه للدعوة ، وندفعه للعطاء 
 لـبعض   استنـزاف اإلخوة امللتزمني من املتقدمني يف االلتزام، والعلـم، استنــزافهم           .٩

اإلذاعات واجلهات التنصريية أو املنحرفة باملراسلة الدائمة هلذه اجلهات، واإلكثار مـن            
طلب منشوراا حلرقها وإتالفها، وتفويت إرساهلا للغري، وكذلك أصـحاب األفكـار            

 .املنحرفة وإشغال مواقعهم بالتشويش عليهم 
. الضالة املنحرفة، وحتذير العامة ذاهب  استغالل الفرصة حينما تتاح لنا، لنعبر عن التربؤ من امل          .١٠

حىت يعتمد الناس معايري أهل السنة واجلماعة يف مستقبل حيام، وحىت ال يأيت يوم نسمع مبن                
 .أثرت فيه أفكار أهل البدع والضالل، بسبب عدم احلصانة واملناعة العلمية 

االسـتراحات يف ايـة   تعهد شباب األرصفة ومجهور الرحالت الربية واحلدائق العامة و  .١١
 .األسبوع بالدعوة 

 . تفعيل دور سائقي األجرة والنقل اجلماعي، وتزويدهم باملطويات واألشرطة لدعوة الركاب  .١٢
جلسة أسبوعية مع األسرة، ولو لقراءة سورة الكهف  كل مجعة، أو أثناء تناول الـشاهي بقـراءة         .١٣

 .شط هلا ويواظب عليها من األخيار كتيب، وهذه هلا وقع عظيم يف نفوس األهل، وقلّ من ين



 ٤٣

مواصلة خطابات الشكر، وكلمات الثناء، عرب اهلاتف أو املراسلة أو الفاكس أو الربقية، ملـن      .١٤
ملست فيه احلرص على الدعوة، أو رأيت عنده فكرة مؤثرة، أو وسيلة ناجحة، تشجيعاً لغريه،         

 .يؤثر فيه هذا األسلوب ودفعاً له على مواصلة العطاء وبذل املزيد، والداعية بشر 
تقوية الروابط والصالت مع الدعاء وطالب العلم يف احلي، وتبادل اخلربات، واالستفادة     .١٥

 .منهم يف برامج أو أعمال دعوية مشتركة، من شأنه أن يزيل الوحشة يف النفوس 
عمل ملف للمخالفات الشرعية يف احلي الذي تسكن فيه، وجدولـة طريقـة تغـيريه                .١٦

 .وإزالته بالتعاون مع مركز اهليئة يف احلي وإصالحه 
 لزيارة السجون واإلصالحيات، ومناصحتهم والشد من أزر القائمني عليها،        إعطاء وقت  .١٧

 .وعرض الوسائل املُبتكرة عليهم وزيارة السجناء والرفع من معنويام 
وانب ودراسته  التخصص بتبين منكر معني منتشر بني الناس، والتركيز عليه من مجيع اجل            .١٨

دراسة واعية مع إجياد احللول الناجحة له، ورفع مذكرة قوية شاملة يف ذلك إىل من بيده               
 .احلل والعقد 

تقوية وتوثيق العالقة مع عمدة احلي ، وتعهده بالزيارة والتعاون معه ومؤازرته يف طريق               .١٩
 .اإلصالح بني الناس وأفعال اخلري

ت اليت ا منكرات، وإهداء الكلمـة الطيبـة هلـم،           القيام بالزيارات الدورية للمحال    .٢٠
 فقط من أهل املساجد حمالً    بدون ملل أو انقطاع، ولو زار مخسني      واالستمرار يف دعوم    

 .فيه خمالفات، وتعهدوه بالنصح الستجاب الكثري من أصحاب هذه احملالت 
 مـن القـرآن،     دعوة األقارب واجلريان وأبنائهم، وإقامة حفل عند حفظ األبناء شـيئاً           .٢١

 . م وحتفيزهملتشجيعه
محاولة حتويل االس العامة إىل جمالس ذكر، بلباقة وِخفّة وجاذبية، بـربط األحـداث               .٢٢

 .والسوالف يف الس باللفتات اإلميانية التربوية
استغالل اهلاتف يف التسميع ، ومراجعة القرآن واحملفوظات وإعطاء دروس للجمعيـات             .٢٣

 .تف النسائية عن طريق اهلا



 ٤٤

عمل فهارس للمكتبات اخلاصة، وفهارس دقيقة للكتب واألشرطة الدعوية، وعرضـها            .٢٤
 .على املهتمني بالدعوة كإمام املسجد والداعية وطالب العلم لإلفادة منها

فهرسة دقيقة للمجالت واألشرطة الدعوية أوالً بـأول، وإجيـاد فهـارس دقيقـة يف                .٢٥
 . بيانات عن الدعوة إىل اهللا موضوعات األشرطة الدعوية، يسهل نشر قاعدة 

 . تصميم ألعاب بديلة لألبناء، تلتزم باآلداب اإلسالمية وتكون مفيدة وجذّابة .٢٦
 . التواصي على أالّ ِغيبة مشروعة بيننا، فال نغتاب أحداً وال جنالس مغتاباً، وال ننصت له  .٢٧
 .قة أو الدرس دوام التواصل واالرتباط بني الشيخ والطالب وتعهد العالقة خارج احلل .٢٨
التميز يف حياة املُلتزمني حىت لو اضطر إىل خادمة ال يأيت ا إال مع حمرمها فيكون حبالـه                   .٢٩

والعمالة اليت تعمل يف بيوت األخيار متميزة أيـضاً         . داعيةً إىل الفضيلة واحلشمة واحلياء    
 .عن غريها وااورة تعدي كما يقولون 

ومستلزمات وحلي األفراح وجعلها وقفاً إلعارا يتربع األهل يف املنـزل بشراء مالبس      .٣٠
 .ألخواا احملتاجات 

 . املُسامهة يف توزيع األشرطة والكتيبات واملطويات يف أقسام النساء يف األماكن العامة  .٣١
املُسارعة بالدعم املادي للمشاريع اإلسالمية املُتعدية النفع، وإخراجها من أزماا املاليـة             .٣٢

الت حىت ال يتوقف نشاطها كالتسجيالت وا. 
 .هر نبوغهم يتفرغون للدعوة والعلمدعوة املُحسنني إىل كفالة طالب علم ودعاة، ممن يظ .٣٣
 .ولو مرة يف الشهر ختصيص وقت لزيارة القرى واهلجر  .٣٤
مشاورة كبار السن واالستفادة من جتارم يف احلياة وتسجيلها، ويف ذلـك كـسبهم               .٣٥

 كمـا يف صـحيح       زيارات، وبعض الربامج الدعوية، قال      وتكثري السواد م يف ال    
وميكن استضافتهم يف املدارس واملراكز الصيفية وتشريفهم       ) الربكة مع أكابركم  (اجلامع  

 .بتسليم اجلوائز
تعهد مكتبات صاالت وأماكن االنتظار يف الدوائر العامـة، باجلديـد واالحتـساب يف        .٣٦

 .تنظيمها وترتيبها 



 ٤٥

للغات األجنبية، وتفعيل دورهم يف الدعوة ولو بترمجة مقـاالت أو           االستفادة من ذوي ا    .٣٧
 .كلمات حمرمة أو مخالفات للتحذير منها

إصدار بعض الربامج اخلاصة املتنوعة الشيقة يف أشرطة فيديو أو حاسب آيل، لتعرض يف               .٣٨
، املُخيمات وحفالت الزواج واألعياد، مع مراعاة التنوع واجلدية والتناسب يف الطـرح           

 .وخلوها من التشبه بربامج الفساق اهلزلية 
زيارة وتفقد إخواننا احلجاج يف أماكنهم، ومعرفة أحواهلم وتوجيههم، واستغالل فتـرة             .٣٩

 .وجودهم يف هذا اجلو اإلمياين، لزرع وإيقاظ احلس الدعوي يف نفوسهم
ـ           .٤٠ شاركة يف  مراسلة بعض املواقع والتسجيالت واالت واجلرائد، واملبادرة بعـرض امل

 .الدعوة عليهم 
تسجيل أي فكرة أو اقتراح أو اكتشاف يف الدعوة ، وإيصاله ملن يتمكن مـن تنفيـذه                  .٤١

 .واإلفادة منه 
الزيارة الفصلية وتعهد اجلهات الدعوية بالزيارة، واإلطالع علـى اجلديـد، وعـرض              .٤٢

 .اخلدمات عليهم والتعاون معهم كمراكز الدعوة واهليئات
 . االت اإلسالمية، لتشجيعها وضمان استمرارهااالشتراك السنوي يف .٤٣
 .مبادرة املؤهلني من امللتزمني األخيار إىل وظائف اإلمامة واألذان، إلفادة نفسه ونفع الناس  .٤٤
استغالل الذهاب مع محالت احلج والعمرة، لدعوم وتزويدهم مبا أمكن من املطويـات      .٤٥

 . واألشرطة وتوزيعها ونشرها يف بلدهم 
 األخ امللتزم يف جانب من جوانب الدعوة، يركز فيه ويبدع، ويعطيه جـلّ              أن يتخصص  .٤٦

 . اخل ... اهتمامه، مثالً التخصص يف دعوة الصم أو البكم، أو عمل إغاثي 
 .اصطحاب الداعية بعض الشباب معه يف الربامج الدعوية اليت يلقيها .٤٧
سالمية وتوجيـه أصـحاا   االحتساب على اإلنترنت، مبتابعة أوجه النقص يف املواقع اإل      .٤٨

وتسديدهم؛ فإن معظم القائمني على الدعوة عرب اإلنترنت ال تنقصهم العاطفة الصادقة،            
 .وال التضحية، بقدر ما ينقصهم من حضور العلماء وطالب العلم فيها 



 ٤٦

 .إرسال رسائل دعوية للمواقع السيئة، والقنوات املشبوهة، وتكثري سواد الرافضني هلا .٤٩
ال اجلديد املفيد عرب اإلنترنت، من األفكار والكتب والفوائـد لطـالب            املشاركة بإرس  .٥٠

 العلم، وبذلك حنقق التواصل بني األخيار والتعاون على الرب. 
تنظيم برامج على شكل زيارات أسرية متبادلة بني األخيار، ألم يعيشون واقعاً متقارباً              .٥١

 . وتطلعات واحدة 
م األسبوع، حىت يتسىن للداعية التفـرغ لألسـرة         ختفيف الربامج واألنشطة يف آخر أيا      .٥٢

 . ومواصلة براجمه الدعوية معها 
 . االستفادة من طاقات الشباب الذين يربونه يف الدعوة باملراسلة  .٥٣
أن نعود أبنائنا وطالبنا الدعوة عملياً، بتدريبهم يف دعوة األهل وأقربائهم واألصـدقاء              .٥٤

 .وزمالء الدراسة 
ة، خاصة بالتدريب الدعوي العملي لفئـات مـن املهـتمني           إنشاء مؤسسات استثماري   .٥٥

 . بالدعوة، تقدم دورات بشهادات معتمدة يف الدعوة إىل اهللا عز وجلّ 
انتقاء النوعيات الشابة اليت متتلك القدرات، والتركيز عليها وإخراجها للمجتمع دعـاةً           .٥٦

 .س واملناشط بني امللتزمني إىل اهللا عز وجلّ، وجعل هذا اهلدف ماثالً أمامنا يف الدرو
 . يف العامة واخلاصة تزمني يف الدعوة، إصالح ذات البنيمن أعظم ميادين األخيار املل .٥٧
تبين إنشاء مؤسسات وشركات إعالمية قوية، ومشاريع إلصدار النافع املفيد يف الربامج             .٥٨

 . اإلعالمية 



 ٤٧

 
لنساء يف وضع خطط األعمال واملناشط الدعوية، مـثالً جـدول           فسح اال أمام مشاركة ا     .١

احملاضرات والدروس يف احلي يستشرنَ فيه، ويطلب منهن وضع تصور مقترح للموضوعات            
أما أن تكون كل مناشطنا تقف عنـد خماطبـة النـساء            . اليت ينبغي احلديث عنها ومعاجلتها    

  .باحلجاب فقط فهذا فيه تقصري يف دعوة النساء 
طرق جمال املواقع املتخصصة للمرأة، وتقدمي الدعوة عرب هذه اخلدمات، مثالً موقع ألفكـار               .٢

 .. . وهكذا.. التجميل، ينبه فيه على احملظورات الشرعية يف الزينة
من املعلوم من واقع التجربة الدعوية، أن املرأة أقدر من الرجل يف الكثري الغالب على إصالح                 .٣

فلـو أقيمـت    . جهودها مع الرجل يف إصالح املعوج جنده أبلغ أثراً        األسرة، وحينما تقارن    
دورات ختصصية يف كيفية تربية األبناء تربية صحيحة، ويف كيفية معاملة الـزوج مبقتـضى               

 . الشرع، وكيفية احملافظة على طَبع املنـزل بطابع اإلسالم واإلميان 
تها ال تناسب وقار احلجـاب الـذي        كم رأينا من األخوة امللتزمني من يسري مع أهله، ومشي          .٤

 .تلبسه، ولعل هذا من مظاهر انتشار الدعوة بني امللتزمني كماً ال كيفاً 
عدم االقتصار يف دعوة النساء على األمر باحلجاب وطاعة الزوج فقط، بل ينبغي أن تـشمل           .٥

ورهـا  براجمنا خمتلف ما يطرح يف دعوة الرجال، مما هو مشروع يف حقهن، حىت تأخذ املرأة د               
 .يف كل ميدان رمسه هلا الشرع

تفعيل دور املرأة يف جعل الكتب للقراءة، ال للديكور املنـزيل، وذلك بتدريبها على البحث               .٦
 . اخل ... عن معلومات، وإشراكها يف حتضري الدروس واحملاضرات

إقامة دورات من واقع اهتمامات النساء غري امللتزمات، هدفها التفقه يف مـا حيـل وحيـرم،            .٧
 .اخل ... دورة يف جتهيز العرائس: وتوجيهها شرعياً، مثل 

وضع برنامج دعوي متكامل، لدعوة العامالت باملنـازل يف حميط األقارب واجلريان، ومتابعة             .٨
 . تنفيذ هذا الربنامج 

استغالل حب الطبخ لصاحل الدعوة، بعمل أكالت خفيفة، وترسل إىل اجلـريان أو العمالـة                .٩
 .و شريط ويرسل معها كتيب أ



 ٤٨

تفريغ الدروس من األشرطة، وجعلها يف متناول طالب العلم، تشجيعاً للقادر على طبعها بعد               .١٠
 .تنقيحها، وكذلك تفريغ املواد املناسبة وإرساهلا خلطيب احلي، لالستفادة منها

 .إقامة درس أسبوعي للجارات، وحثّهن على اخلري، ولو عن طريق اهلاتف ألحد الدعاة يف املنـزل  .١١
تعويد الطفل على اقتناء دفتر خاص، يكتب فيه املفيد من العبارات واحلكـم، ينقلـها مـن                .١٢

الصحف أو من األشرطة اليت يسمعها أو من املدرسني، وكلما مأل ثالث صفحات يطلب منه               
 .قراءا، ويثبت اجليد منها، فينمو فيه حب الكتابة واإلمالء 

يقة تغليف احللوى، وتقدميها للضيوف جيعـل       وضع سلة مزينة ومغلفة ا بعض األشرطة بطر        .١٣
 ).متوفرة يف التسجيالت. (للزيارة طعمها اخلاص 

 .تقدمي أشرطة وكتيبات مع هدية العروس، ومع حلوى الفرح  .١٤
 .عمل برنامج للنشاط وكتيبات مع هدية العروس، ومع حلوى الفرح .١٥
 .عمل برنامج للنشاط النسائي خاص برمضان، يعلق يف مصلى النساء .١٦
 .ك الزوجة بعض األشرطة النافعة يف سيارة الزوج، وتعهدها واستبداهلا تر .١٧
إعداد طبق شهي ألهل الزوج عند اجتماعهم يف املنـزل، إرضاًء للزوج، وإدخاالً للـسرور               .١٨

 .على املسلمني، وتقرباً إىل اهللا بسبب من أسباب دخول اجلنة وهو إطعام الطعام
ة، ولطفها يف إاء اجللسة، وإاء احلـديث مـع          عند دخول وقت الصالة تظهر لباقة الزوج       .١٩

واألبنـاء  الزوج أو مالعبته األطفال، لتشعر اجلميع بأمهية وعظم قدر الصالة، وتعني الزوج             
 .على إدراك تكبرية اإلحرام

كسب قلب الزوج، بأن حيس أن الزوجة تتعلم منه، وذلك بسؤاله عن بعض أمور الـدين،                  .٢٠
ذ مع أستاذه، ويف هذا األسلوب غري املباشر حافز لـه علـى             ومناقشته بتواضع وأدب التلمي   

 !).أم األوالد(اإلطالع واالستزادة وسؤال أهل العلم، والتحضري ألسئلة التلميذة 
 .ويستثمر لصاحل الدعوةويزيده تعرف الزوجة على مواطن اإلبداع يف الزوج، ينميه  .٢١
 .يف نفس البنتإهداء البنت اخلمار، والسجادة للصالة، له أعظم األثر  .٢٢



 ٤٩

  
  

 
  

 
أن حياتـه   : إن أكرب مشكلة تواجه كل مسلم بل كل إنسان على هذا الوجود هـي               

حمدودة، فمهما بلغ املسلم من حرص وجهد لكسب احلسنات فال يزال العمر قـصرياً             
أعمـار   : ( قال   أن رسول اهللا     موازنة بأعمار األمم السابقة، حلديث أيب هريرة        

فإن متوسط الـزمن اإلنتـاجي      ) . أميت ما بني ستني إىل سبعني، وأقلهم من جيوز ذلك         
فلو كان عمر الفرد منا ستني سنة . لإلنسان قد ال يتجاوز عشرين سنة من عمره الكلي    

 على افتراض أن اإلنسان ينام مثاين ساعات يومياً أي ثلـث            –فإن ثلثها سيكون نوماً     
سنة تكون فترة طفولة ومراهقة ومشاغبة غالباً، وهي قبل سـن            ومخس عشرة    –يومه  

التكليف، فيبقى حوايل مخس عشرون سنة قد ميضي منها على األقل سنتان تقريبـاً يف               
تناول وجبات الطعام الثالث وقضاء احلاجة وحنو ذلك من األمور امللحة على افتراض             

، ثالثة وعشرون سنة، وهو ما      مضى منها ساعتني يومياً فيبقى حوايل ثلث عمره تقريباً        
وذلك الثلث يزيد املـرء     . ينبغي عليه أن يستغله يف إنتاج أكرب قدر ممكن من احلسنات          

  :حسرة على قصر عمره اإلنتاجي، وتربز ضرورة األخذ بأسباب إطالة العمر وهي
باألخالق الفاضلة ، كـصلة الـرحم، وحـسن اخللـق،           العملي  إطالة العمر    .١

   . واإلحسان إىل اجلار
  باألعمال ذات األجور املضاعفة، كالصالة، واحلج والعمرة، العملي إطالة العمر    .٢

 .. والصيام، غريها     
باألعمال اجلاري ثواا إىل ما بعد املمات، كالعلم النـافع،          العملي  إطالة العمر    .٣

 . والولد الصاحل وغريها 
  



 ٥٠

 
ية أو موجه تربوي، ختصص شريعة يعىن بالربامج اليت تريب أعضاء النـادي             وجود داع  .١

  .تربية إميانية روحانية 
تفعيل دور األنشطة الثقافية املقررة من رعاية الشباب، و تطويرها وتعميم االسـتفادة              .٢

 . منها بني منسويب النادي 
 .ت النشاطاالهتمام مبسجد النادي، واختيار إمام مناسب لتفعيل دوره يف وق .٣
 .تأسيس مكتبة ثقافية إسالمية مقروءة ومسموعة  .٤

  
 

الفهرسة الدقيقة املكتوبة للشريط الدعوي، حىت يسهل على الدعاة االستفادة من هذا             .١
  .الكم اهلائل يف جمال املوضوعات الدعوية 

ويق الشريط اإلسالمي إىل البيوت     االستفادة من طرق التسويق التجاري السريع، لتس       .٢
 .أو عرب اهلاتف أو الربيد اإللكتروين 

رفع مستوى العاملني يف التسجيالت دعوياً، حبيث يدرك أيضاً دوره يف أثناء وجوده يف               .٣
 .هذا املرفق الدعوي اهلام 

تقسيم التسجيالت إىل أركان ختصصية، ركن الشباب، ركن األطفال، ركن النساء، ركن             .٤
اجلديد، ركن دعوة غري املسلمني، ركن للمدرسني، للطـالب، لآلبـاء، للـدعاة،             املسلم  
 .واقتراح مواد ممتازة قوية يف هذه األركان. اخل...طيب، للطبيبللخ

االنتقاء والتركيز على الكيف ومستوى اإلنتاج، وذلـك بعرضـه علـى املختـصني          .٥
 ن إنتـاج مكـرر، أو ال    ح يف الساحة م   واستشارم يف تلك املادة، وترك كثري مما يطر       

يرقى إىل مستوى النشر والتميز، فضالً عن وجود بعض املخالفات الشرعية يف هـذه              
هم، وتغليـب الوسـيلة   ساإلصدارات، مثل تقليد هلجات الشعوب، والسخرية من لبا     

 . التروحيية على اهلدف العام، وهو الدعوة إىل اهللا 
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ء الشريط اإلسالمي، وإيصاله إىل     ختصيص فريق للعمل يف قسم الدعوة عن طريق إهدا         .٦
 .كل مكان، ومتابعة املدعوين عن طريق املراسلة فقط

العزاء، الزواج، العقيقـة، زيـارة   : جتهيز ركن خاص بأشرطة املناسبات اخلاصة، مثل       .٧
 .املريض، أو البومات ختدم هذه املناسبة 

 
 

م األجساد، فاألوىل بنا أن نتحملهم ونترفق م إلطعام أرواحهم من زاد            إذا حتملنا إطعا   .١
  .اإلميان الذي ينجون به يوم القيامة

إعطاء العاملني يف جمال اإلغاثة دورة مصغرة متخصصة يف فقه جبايـة الزكـاة وآداب                .٢
اخل، وذلـك   .. فقه حفظ وحرمة األمـوال العامـة        ومعاملة الفقري ومصارف الزكاة،     

 .فادة من طالب الِعلْم والعلماء والدعاةباالست
دعوة أبناء الفقراء عن طريق عمل دروس تقوية هلم، أو رياض أطفال جمانية ا سـكن                 .٣

 .داخلي للطالب 
٤.              استشعار القائمني على األعمال اإلغاثية أنّ ما تقوم به يف سبيل الفقراء، ما هو إال حـق

 .أحد؛ لئال حتبط أعمالنا وحنن ال نشعر مكتسب وواجب، جيب أالّ يشعروا فيه مبنة من 
 ة، فيأمر الفقري بتقوى اهللا واحملافظ     للصدقةحثّ املتصدقني على توجيه النصح أثناء بذهلم         .٥

فتتكامـل  . وحنو ذلك .. على الصالة، وحيذّره من استخدام املال يف احلرام، كشرب الدخان         
 .يد اخللق هللا عز وجل أعمالنا اإلغاثية والدعوية، وتنسجم يف هدف واحد، وهو تعب

استئجار مواصالت ألهايل األحياء اليت ا فقراء ال يستطيعون التنقل للربامج الدعويـة،    .٦
 .كالدروس واحملاضرات، مع التكفل بتقدمي وجبة هلم بعد احملاضرة 

أن يكـون   جيب  حىت ميكن االستفادة من مساعدة الفقراء واحملتاجني يف الدعوة إىل اهللا،             .٧
ى البحث االجتماعي وتوزيع املساعدات مدربني علـى املعاملـة احلـسنة            القائمون عل 

والصرب على إحلاح بعض الفقراء، وعلى امتثال آداب الصدقة من السماحة والتبسم يف             



 ٥٢

وجه احملتاج وعدم ر السائل، واستعمال طيب الكالم عند انعدام النفقة بعيـداً عـن               
معهم على أم اسـتغالليون، وأذيتـهم يف        التصرفات اليت تصد عن دعوم، كالتعامل       

 .وال خيفى ما يف ذلك من الصد عن دعوة هؤالء . الكالم

 . ربط توزيع الصدقات واملساعدات باملسجد ورسالته، وبالدعاة إىل اهللا عز وجل  .٨
عدم وجود مسوغ أو مربر شرعاً إىل ادخار أموال الزكاة والصدقة بزعم قلة املتصدقني               .٩

) أنفق يا بالل، وال ختش من ذي العـرِش إقـالالً          (مشروعات يف املستقبل    واملمولني لل 
 ] .صحيح الترغيب والترهيب[
تعليم أبنائه يف املدارس، وجتهيزهم مبا حيتـاجون،  : تقدمي األولويات يف حاجة الفقري، مثل    .١٠

 .واملصروفات العالجية على الطعام وامللبس 
 . وكتابة أمسائهم عليها توزيع مرافق وأجزاء املبىن على احملسنني، .١١
 .ضرورة دمج الربامج الدعوية ضمن الربامج اإلغاثية  .١٢
يف بناء املشاريع اخلريية من اهلام جداً توثيق مجيع املعلومات والوثائق من جهاا الرمسية،               .١٣

مع التأكيد على عدم زج مشاريعنا اخلريية يف مشاكل قانونية حمتملة، وضرورة عدم متكـني               
 .ويل اإلشراف على املشروع، وإسناد كل ذلك إىل شركة أجنبية عن املوقع األهايل من ت

إقامة مشاريع إغاثية تقوم أساساً على تعليم وتدريب الفقراء على الصناعات اليت متكنهم             .١٤
من االعتماد بعد اهللا سبحانه وتعاىل على أنفسهم وإعالة أسرهم وذويهم، وتعدي نفعهم             

ب اإلنفاق الوقيت املقطوع، ويكون املشروع حتت شعار    ودورهم للمجتمع بدالً من أسلو    
، أو مـشروع    ) معاً حىت ال يعود السائل إىل السؤال      (، أو شعار    )أعِطِه فأساً ليحتطب  (
يدفع االبن مبلغاً يكون    ) وقل رب ارمحهما كما ربياين صغرياً     (، أو شعار    )وفاًء لوالديك (

 .شروع إىل حتقيق الرب للوالدين سهماً يف مشروع صدقة جارية عن والديه، يهدف امل
إقامة دورات تدريبية للعاملني يف اهليئة اخلريية حول العمل اإلغاثي يف مجيع يف اـاالت                .١٥

 .يف املراكز الصيفية وأماكن جتمع األخيار امللتزمني
نخل وغربلة الدراسات والكتب األجنبية يف جمال تسويق األفكار؛ لإلفـادة منـها يف                .١٦

 .عنا الدعوية واإلغاثية تسويق مشاري



 ٥٣

التكامل يف بناء املشاريع يف املوقع الواحد، حبيث يـشتمل علـى مـسجد ومدرسـة                 .١٧
 . ، وإدارة للمشروع ) جتاري(ومستوصف ، ومالعب أو صالة ترفيهية، وعائد وقفي 

إجياد مرافق رحبية لألعمال اإلغاثية متميزة يف مبناها، مثل عمائر سكنية راقية يف منطقـة                .١٨
 . مكلّفة تستمر عائداا لصاحل املشاريع اخلريية ال أعياا راقية

العمل بنظام احلوافز الوظيفية للدعاة والعاملني يف اهليئات اإلغاثية واملدارس واملراكـز             .١٩
 .اإلسالمية؛ لضمان استمرار اإلبداع والتجديد يف العطاء والتميز يف األداء 

 .ر كيف تكسب مالهلب املتربع قبل أن تفكّ يف العمل اإلغاثي كيف تكسب ق- أخي -فكّر  .٢٠
تشجيع األطفال على حب الصدقة واإلنفاق من خالل حصالة اخلري لكل طفل، مث تقدمي               .٢١

 .شهادة لكلّ طفل قدم حصالة من اجلهة اخلريية
 .والدعوية، ونقل اخلربات والتجاربتبادل الزيارات مع اجلمعيات واملؤسسات اإلغاثية  .٢٢
املصارف اليت يودع ا املتربعون؛ للمساعدة يف التربع عن طريق استقطاع           االتفاق مع بعض     .٢٣

 .املصرف من الراتب شهرياً؛ لضمان استمرار القسط ووصوله إىل املؤسسة اخلريية 
إجياد كوبونات يستلم فيها احملتاج حاجته من حمالت املواد الغذائية حبدود مبلغ الكوبون              .٢٤

 .بدل من إعطائه املبلغ 
اجات واحملتاجني  تعات عينية من ذهب وفضة وأثاث وملبوسات إلعارا للمح        وضع ترب  .٢٥

 . يف املناسبات، مث إعادا بعد املناسبة 
توثيق أعمال اهليئة أو اللجنة اإلغاثية بإبراز عملها ومشروعاا بالوسـائل اإلعالميـة،              .٢٦

 . اخل ... فيديو، كاسيت، صحف، منشورات، حاسب، إنترنت 
تصدق عند الناس، والتربع باإلعانات العينيـة، كـاملالبس واملقـررات    تسهيل مهمة ال  .٢٧

القدمية، والفائض من أطعمة املناسبات، بتخصيص سيارة وهاتف يعمـل علـى مـدار              
 .الساعة؛ التصال املتربعني به، واستالم هذه التربعات من منازهلم 

حية كل  وقف إخراج األض  : ختصيص أوقاف مستقلة لكل نشاط ومشروع دعوي، مثل        .٢٨
 ) . أعطنا مرة وحنن نضحي عنك كل مرة(سنة حتت شعار 

  



 ٥٤

 
 
 
 

 
  

 
رمبا يصعب على بعض الدعاة أن جيد فرصة للقاء الطويل مع من يريد             

 به، وهذا ما دفع بـصاحبنا إىل هـذه          ويقنعهمأن يشرح هلم اإلسالم     
  .الفكرة 

 الذي يسري مسافات طويلـة  كان أحد الدعاة يف هولندا يركب القطار    
نسبياً، فيجلس جبوار أحد الركاب املنفردين ويستثمر هذا الوقـت يف           
احلديث معه عن اإلسالم وإقناعه به، مث يعود يف طريق العودة وجيلـس           
جبوار راكب آخر، واستطاع ذه الطريقة أن يقنع عدداً مـن النـاس          

  . بالدخول يف اإلسالم 
  



 ٥٥

 
  
  .إلقاء الكلمات الوعظية يف املصلى  .١
 . إقامة دروس بلغات اجلاليات  .٢
 .توزيع الكتب واملطويات واألشرطة بلغات اجلاليات املوجودة لديهم .٣
 .توفري جهاز فيديو واختيار األشرطة املناسبة، ويكون مكانه يف استراحة الشركة .٤
 . بني أفراد اجلاليات، حلثّهم على الِعلْم الشرعي إعداد املسابقات الثقافية املتنوعة .٥
 .إقامة حلقة لتعليم كتاب اهللا عز وجل يف الشركة  .٦
 .توفري فصل دراسي لتعليم اللغة العربية  .٧
 .توفري مكتبة علمية للجاليات يف الشركة  .٨
 .توفري مكتبة مسعية لإلعارة بلغات اجلاليات  .٩
 .استضافة وزيارة العلماء واملشائخ للشركة  .١٠
 .االستفادة من مسجل دار الوسيلة حلفظ القرآن الكرمي  .١١
 .وضع االت املفيدة والكتب الدعوية يف أماكن انتظار املراجعني .١٢
 .إقامة الدورات الشرعية ملنسويب الشركة، بالتعاون مع مركز الدعوة ومكاتب اجلاليات  .١٣
 . معايدة هلمإهداء اهلدايا النافعة ملنسويب الشركة يف األعياد، وإقامة حفلة  .١٤
االستفادة من ذوي اللغات األجنبية يف توجيه اجلاليات، وكتابة اإلرشـادات، وترمجـة              .١٥

 .بعض املقاالت والكلمات ونشرها 
 .تعريف اجلاليات بالشركة مبكتب توعية اجلاليات وربطهم به، والتعاون مع املكتب يف ذلك  .١٦
املصلى، وجتديدها بالفوائـد    إعداد اللوحات احلائطية، ووضعها يف استراحة الشركة أو          .١٧

 .والفتاوى 
 .، وحسن اخلُلق معه إعطاء العامل حقّه، وعدم احتقارهالقدوة الصاحلة يف العدل، و .١٨
 .تلمس أحوال املوظفني والعمال املعيشية، وإجياد حلول ملشاكلهم، ومساعدم مادياً ومعنوياً  .١٩



 ٥٦

 .ناسب لهإقامة لقاء دوري خارج وقت الدوام، ووضع الربنامج امل .٢٠
 .القيام برحلة خلوية مجاعية للموظفني، وترتيب برناجمها  .٢١
 .القيام برحلة للحج والعمرة  .٢٢
 .االستفادة من اإلنترنت، ومتابعة املواقع اإلسالمية فيها  .٢٣
 .االستفادة من برامج احلاسب اآليل املناسبة يف دعوة منسويب الشركة أو املؤسسة  .٢٤
 .يف زيارة ألهله احلقيبة الدعوية لكلّ عامل مغادر  .٢٥
 ) . مطويات دعوية يف موضوعات خمتلفة يف املكتبات(توفري سلسلة القراءة للجميع  .٢٦

 
  

  

   : 
جمموعـات،    يقسم طالب احللقة إىل أسـر أو     ، فردية أو مجاعية أو أسرية     اتمة املسابق إقا .١

بعنايـة حـسب   ا ختيار ماد ابينهم مسابقات علمية يف العلوم اإلسالمية ، ويفضل         وتقام  
   . مستوى الطالب

   . مسابقة اإللقاء واخلطابة بني طالب احللقة .٢
   .اخلميس وطرح األسئلة عليه ، ولو بتحضريها من مدرس احللقة ستضافة أحد الدعاة يوما .٣

 :  
   . أو يوم كامل أو أكثر حالت لنصف يوماملخيمات والرحالت ، كر .٤
   . اإلشراف على نظافة املسجد وصيانته .٥

  :  
   . باءوتصحيحها لآل تلقني الفاحتة وبعض قصار السور ، .٦
   . تعليمهم كيفية الطهارة والصالة .٧
   . يعها على أولياء الطالبواألشرطة ، وتوز توفري الكتيبات .٨



 ٥٧

   . املسجد أو قراءة من كتاب كلمات قصرية بعد الصلوات على مجاعة .٩
   . اإلشراف على لوحة حائطية يف املسجد .١٠
متخصص يف ثانويات حتفيظ القرآن الكرمي وحلق التحفيظ ، لدعوة  إقامة معرض قرآين .١١

قراءات ورسم القرآن التخصص النادر يف القرآن وعلومه ، كال الشباب لإللتحاق ذا
   . هذا التخصص يف األمة حىت ال ينقرض. واملتشابه 

  .تزداد الثقة بينهما أن يتعرف املدرس على آباء الطالب ، ويزورهم يف املرتل حىت .١٢
 :  

   .ثنني واخلميس يومي اال تشجيع من يناسب من الطلبة على صيام .١٣
  .والنوافل القبلية والبعدية وحتية املسجد تشجيع الطالب على أداء ركعيت الضحى .١٤
   . متابعة حفظ وتطبيق األذكار .١٥
   . التنسيق مع إمام ومؤذن املسجد ، يف قيام بعض الطلبة أحياناً باألذان أو اإلمامة .١٦
   . حترامه ، بعدم وضعه على األرض والكتابة فيهاتربية الطالب على تعظيم املصحف و .١٧
  ) .اتيبالكت (تبادل الزيارات بني احللق .١٨
زلة حـافظ القـرآن ،   ـ منئهأمام الناس ، وإعطا إظهار إجالل مدرس احللقة وتوقريه .١٩

  . التربية وإظهار فضله ألهل املسجد ، وإبراز دوره يف
  

 
  .إقامة شبكة تلفزيونية، وينتقى هلا برنامج مفيد وخاٍل من احملاذير الشرعية .١
تاب حصن املسلم وبعض الكتيبات الدعوية املناسبة جلميع الفئـات     وضع مصحف وك   .٢

 .يف غرف النـزالء وبلُغام 
 .وضع مسجل مع أشرطة مناسبة وخمتارة بعناية يف غرف النـزالء  .٣
إقامة مكتبة علمية ومسعية يف الفندق، وفتح باب اإلعارة للنـزالء، على أن تنتهي مدة               .٤

 . اإلعارة عند مغادرم 



 ٥٨

 . حات حائطية فيها فوائد وفتاوى ونصائح يف استراحة الفندق أو البهووضع لو .٥
 .إهداء النـزالء جمموعة من األشرطة النافعة والكتب عند املغادرة .٦
 . وضع لوحة إلكترونية، وكتابة عبارات دعوية موجهة فيها  .٧
توزيع وصايا وتذكرة مسافرين على شكل كتيبات أو مطويات تبني آداب وأحكـام              .٨

 !!، وتذكر بالسفر األخري السفر
 . إنشاء شبكة صوتية خاصة بإذاعة القرآن الكرمي، والربامج اهلادفة  .٩

 
 

 
  ) . غفلة: الراحة للرجال  : (قال الفاروق عمر 

  .لتكن يف الداعية طبيعة املاء الذي حيطم الصخرة بينما يسقط قطرة قطرة
)لّحسن اللقاء وحسن اإلخاءد  . (  

ورحم اهللا من أعان على الدين ولـو        : ( الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا        قال
  ).بشطر كلمة، وإمنا اهلالك يف ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إىل هذا الدين

من عالمات صدق واحتراق الداعية أن يدخر شيئاً من طعامه وشرابه ولباسـه يف       (
  ) . سبيل دينه وأمته

  
  ديـت يف املـىن    عجبت هلم قالوا متا   

  فاقــصر وال جتهــد يراعــك إمنــا
  ليـأس شـيميت  افقلت هلم مهالً فما     

  إذا أنا أبلغـت الرسـالة جاهـداً       
  

  ويف املثل العليا ويف املرتقى الصعب       
  ستبذر حباً يف الثرى ليس باخلصب     
  سأبذر حيب والثمار مـن الـرب      
  ومل أجد السمع ايب فمـا ذنـيب      

  
  



 ٥٩

 
إلقاء الكلمات الوعظية يف املساجد واملصليات التابعة للمستـشفى، والـدروس العلميـة،              .١

  .احملاضرات والندوات
 .إقامة الندوات العلمية الطبية اليت تبني إعجاز اهللا يف خلق اإلنسان  .٢
  . تبصري الناس باألمراض الناجتة عن معصية اهللا ورسوله  .٣
 .فقه وأحكام املريض من مصام، وتعليمهم ما جيهلون زيارة املرضى والتخفيف من  .٤
 .الدعاء للمرضى بالشفاء يف اخلطب واية املواعظ والدروس  .٥
 .توزيع الكتب واملطويات واالت النافعة على املرضى .٦
 . توزيع املصاحف على املرضى أو أجزاء القرآن الكرمي  .٧
 .ض الربامج املفيدة والنافعة فيها إنشاء شبكة تلفزيونية داخلية يف غرف املنومني، لعر .٨
 .إجياد مكتبة علمية وصوتية يف املستشفى مبختلف اللغات  .٩
 .إجياد مكتبة علمية وصوتية بلغات اجلاليات  .١٠
 .إقامة دورات شرعية لألطباء واملمرضني يف الفقهني، األكرب العقيدة، واألصغر األحكام  .١١
 .كتيبات ومطويات دعويةتقدمي اهلدايا النافعة للمرضى بعد شفائهم وا  .١٢
 .توزيع فتاوى أهل العلم على املرضى .١٣
إعداد اللوحات احلائطية يف مصلى املستشفى أو يف االستراحات، وتعهدها بالفوائد والنصائح             .١٤

 .والتوجيهات 
 . وضع لوحة إلكترونية وكتابة عبارات دعوية موجهة فيها  .١٥
 .عاملة من أبلغ ما يؤثر يف الناس يف امل واملمرضنياحلة واألخالق احلسنة من األطباءالقدوة الص .١٦
 .ربط قلوب املرضى وتعلقها باهللا، وأنه هو الشايف وحده، من قبل الطبيب واملمرض  .١٧
 . مغلقة اًاإلعجاز العلمي من القرآن والسنة الصحيحة يفتح اهللا به قلوب .١٨
 .التنسيق مع مراكز الدعوة وتوعية اجلاليات يف دعوة غري املسلمني .١٩

  
 



 ٦٠

 
املشاركة الفعالة يف املعارض لتوعية الناس ضد االحنراف واجلرمية وخطرها، عن طريـق              .١

  .اختصاص كل دائرة حكومية 
تبين إدارة هيئة األمر باملعروف، استكتاب الباحثني، ولو على شكل مـسابقات لعمـل               .٢

 للمنكرات املنتشرة بني الناس إلزالتها      دراسات وحبوث قوية، مشتملة على وضع حلول      
 . وتغيريها 

: تفعيل دور موظّفي املطارات واملداخل احلدودية، ويئة شنطة دعوية حتتـوي علـى               .٣
لتوزيعها على القادمـات إىل  )  جوارب وكتيب وشريط– قفازين –طاء وجه   غعباءة و (

 .البلد بدون حجاب 
 .مصلى الدائرة إلقاء الكلمات الوعظية بعد صالة الظهر يف  .٤
إقامة الدروس العلمية واحملاضرات والدورات الشرعية التخصصية، أثناء فترة الـدوام،            .٥

 .خيتار هلا لبعض املوظفني وتسهيلها لنشر التوعية بني املوظفني
 . توزيع الكتب واملطويات واألشرطة السمعية املومسية، ولو باالشتراك من املوظف نفسه .٦
 . لدعوية يف الدائرة، إلعالم الزمالء باملناشط الدعويةتعليق لوحات اإلعالنات ا .٧
 .إقامة مكتبة دعوية مصغرة يف مقر انتظار املراجعني .٨
إنشاء مكتبة صوتية يف الدائرة، وختصيص جزء منها لإلعـارة لتفعيـل دور الـشريط                .٩

 .اإلسالمي اهلام يف الدعوة
 .باهلديةإهداء اهلدايا النافعة للموظفني يف مناسبة شرعية وتآلفهم  .١٠
االستفادة من كتب وأشرطة اجلاليات، لتوزيعها على اجلاليات مـن العمـال يف اإلدارة          .١١

 .احلكومية 
 .تصوير فتاوى أهل العلم ونشرها بني املوظفني واملراجعني .١٢
التعاون مع مراكز الدعوة واإلرشاد واملكاتب التعاونية واملؤسسات اخلريية على إيصال            .١٣

 .مناشطهم للدائرة 



 ٦١

للوحات احلائطية، وتعليق الفتاوى والنـصائح والفوائـد عليهـا يف اسـتراحة      إعداد ا  .١٤
 . املراجعني، ويف األماكن البارزة يف الدائرة 

 .النصيحة والدعوة الفردية ألعضاء الدائرة احلكومية  .١٥
 . تعميم وتوزيع البطاقات الدعوية الصغرية يف مناسبات األعياد  .١٦
 . واإلبداع فيه من أعمق وسائل دعوة الزمالء اإلخالص يف العمل املكلف به املوظف، .١٧
  م سبب لنيل الربكة من دعوة النيبقضاء حوائج الناس، خاصةً الضعفاء والتيسري عليه       .١٨

 ...) . اللهم من ويل من أمر هذه األمة(
 .داللة الزمالء واملراجعني على الربامج النافعة واالت املفيدة .١٩
 .قراءة حسنة، ومسعة طيبة وهم دعوي االهتمام باملصلّى ودعمه بإمام ذي  .٢٠
 .العبارات الدعوية املوجهة يف لوحات حائطية يف املكتب .٢١
 .الشبكة التلفزيونية يف السجون  .٢٢
 .جعل استقامة املوظف وحفظه للقرآن ، بند من بنود الترقية ولو عند مدير الدائرة .٢٣
ل مراكز اهليئـات، أو     دورات تدريبية يف كيفية األمر باملعروف والنهي عن املنكر من ِقب           .٢٤

 .إنشاء معاهد تابعة للهيئات لتخريج كوادر تواكب تطور الوسائل العصرية
 . وضع مكتبة صغرية يف غرفة األفراد بأقسام الشرطة  .٢٥
 .وضع كتب يف غرف احلجز لكي يقرأها السجناء، واختيار الكتب املناسبة هلا  .٢٦
وتفعيل دورها يف الدعوة إىل اهللا عز       إنشاء أقسام يف الدوائر احلكومية للتوعية والتوجيه،         .٢٧

وجل، وال يستغرب مثل هذه األقسام ألن إقامة الدين يف نفوس املوظفني مـن أسـباب     
 . اخل .. االستقامة والقضاء على كثري من املشكالت الوظيفية كالرشوة والتسيب

  



 ٦٢

 
 

 التعاونية للجاليات ال يستفيد منها غالباً إال عامـة النـاس، دون     حيث إن جهود املكاتب    .١
فيخصص مكتب خاص   . شرحية كبار الشخصيات ذوي املناصب العالية من غري املسلمني        

لكبار الشخصيات، وجيهز بأجهزة تقنية عالية كاملعامل وتوجه هلم الدعوة ولو باسم تعليم             
  .البلد الذي يقدمون عليه العربية، أو دورة عن التعرف بعادات أهل 

دعوة كبار الشخصيات ذوي املناصب العالية لالشتراك يف رحلة وزيارة ميدانية، للتعرف             .٢
على األماكن السياحية األثرية يف مكان عملهم، ويتخلل الرحلـة التعريـف باإلسـالم              

 .ليه إوالدعوة 
ر فيها مـساجد أو     ختصيص سيارات متنقلة، تكون مصليات يف أماكن العمال اليت ال تتوف           .٣

املتنـزهات الصيفية، ويف حمل التجمعات املومسية، أو أوقات جتمع الناس باألسواق اليت ال             
 .يوجد ا مسجد 

كسب املسلمني اجلدد بالتكرمي، وحسن االستقبال واهلدية، ملا له من أثر يف احملبة، ومتييزه               .٤
 .ري املسلمنييف املعاملة من ِقبل من يعمل معه كسباً ملن وراءه من غ

ختصيص يـوم لرياضـة كـرة       : تطعيم جدول املكتب بالكثري من األنشطة اجلذّابة، مثل          .٥
 الـسفارات  فتوح للجالية مع مسؤول من مـسئويل الطائرة جلالية من اجلاليات، أو لقاء م  

 .والقنصليات 
معرفـة  االهتمام باجللسات الفردية مع املدعو، ملعرفة مهومه وآالمه يف العمل واملعيشة، و            .٦

 .واالستقامة آماله حىت يسهل التخطيط له، والوصول به إىل مستوى متقدم يف االلتزام 
ولو وجد يف مكاتب توعية اجلاليات باحث اجتماعي يتوىل دراسة هذا اجلانب يف املـسلم            

  . اجلديد على األقل ليتحولوا دعاةً يف بالدهم 
  



 ٦٣

  
 

  .  اإلسالمية التوعيةمجعية ر يئة مق .١
وركن عـرض   ) ة القصص اهلادف  – األشرطة   –الكتب  : (ويشتمل على ركن الستعارة      .٢

 الفيديو ومعمل للقرآن الكرمي لعرض اللوحـات واالبتكـارات واألفكـار الوعظيـة            
   .واإلرشادية

  : ض تقسيم أفراد اجلماعة إىل أسر لعدة أغرا .٣
   . ته وعبادتهالطالب يف حيا عمل دروس فيما حيتاج •
  ) .  هادفة–علمية  (تفريغ شريطً  أو جمموعة أشرطة •
   . تلخيص كتيب •
   . عمل مسابقة ، ومسابقة الشريط اإلسالمي والكتاب •

  ) . ةالصال  كلمة بعد– إذاعة الفسحة –اإلذاعة الصباحية ( ةاالستفادة من الربامج اإلذاعي .٤
اخلارج  من(جزة عند مدخل املدرسة استغالل اللوحات الوعظية واإلرشادية املنوعة املو .٥

   . ويف املمرات والفصول الدراسية وغرف املدرسني كل مبا يالئمه) والداخل
  ). هبوضع السؤال يف صندوق ، مث اإلجابة علي(ركن للفتاوى واالستفسارات  عمل .٦
  ). ةاستبدال األشرطة الغنائية بأشرطة إسالمية هادف(جلنة لألشرطة  عمل .٧
  ) . دملعاجلة السلوكيات اخلاطئة ، للتوجيه واإلرشا (ةتكوين جلنة احلسب .٨
   .املختلفةاملؤسسات الدعوية  القيام بالزيارات للمستشفيات ، أو .٩
   . على مستوى املدرسة إعداد معرض للكتاب والشريط اإلسالمي .١٠
   . إقامة املخيمات والرحالت الدعوية .١١
   . حللول هلاواملدرسني ، وتفقد مشاكلهم وإجياد ا تلمس أحوال الطالب .١٢
  – اللقاء الشهري خارج اجلو التعليمي –الزالت  استغالل احلصص الفارغة والعفو عن .١٣



 ٦٤

   . الدورات التعليمية يف الدعوة إىل اهللا –  الطالب الكبار–جمالس اآلباء 
   . إلقامة احملاضرات والندوات استضافة املشايخ من خارج املدرسة .١٤
   . العلمية اهلادفة يف حصة النشاط أو احلصص الفارغة مشاهدة أشرطة الفيديو الدعوية ، أو .١٥
  ) . ةيف حصة النشاط أو احلصص الفارغ(اإلنترنت  مشاهدة بعض املواقع اإلسالمية على .١٦
   . الطالب واملدرسني كتابة الرسائل الدعوية وإرساهلا إىل .١٧
   . إقامة املراكز الصيفية يف اإلجازات .١٨
  ). ة توزيع األشياء اخلريي– اإلعالنات(اخلريية  إعداد بعض األعمال .١٩
   . لالستعارة إنشاء مكتبة صغرية يف كل فصل .٢٠
   .الغرف وضع شاشة أو شاشات تعرض فيها األشياء املفيدة يف فناء املدرسة أو بعض .٢١
   . تشجيع املدرس الطالب لدعوة زمالئهم يف الفصل .٢٢
  ة فيـه ،  ابية موجـود جيظاهرة سلبية موجودة عنده ، أو ظاهرة إ تكليف الطالب ببحث .٢٣

  . له أبلغ األثر يف دعوته
  

 
إنه الداعية املتحرك يف كل صوب، املتقن لدعوته يف كل ثوب، إن كان يف بيته فـنعم                 
العائل واملريب، فإن نزل الشارع وخالط الناس، وسعهم بدعوته، فإن ركب وسيلة مواصالت             

خل مصلحة مل خيرج منها إال بغنيمـة        تناثرت بركات دعوته على من حوله من الركب، إذا د         
دعوية، نصيحة يسار ا موظفاً، أو موعظة يسمعها لسافرة، أو كلمة معروف يذكر ا مـن                 

  : يقف معه يف الطابور، إنه املبارك يف حلِّه وترحاله، كالغيث أينما وقع نفع 
  وال أرضاً أبقلت أبقـاهلا    فال مزنةً ودقت ودقَها       

مر وعقل يثابر، تقي حفي، نقي أيب، نفعه متعد، وخريه عام، يتجذر هـداه يف               قلب عا 
كلّ أرض أقام فيها، تنداح جحافل وعظه كالسيل العرم، تذهب بكل سد منيع جـامث علـى                 

اعترضته قلوب الغافلني، إذا قالَ أمسع، وإذا وعظ أخضع، دؤوب اخلطو، بدهي التصرف، إذا              
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أقِبلي يا صعاب، أو ال تكوين، حممدي اخلُلـق، صـديقي اإلميـان،    : ، وقال العوائق نظر إليها شزراً   
  .عمري الشكيمة، عثماينّ احلياء، علوي الصالبة، فَضلي الِعربة، حنبلي اإلمامة، تيموي الثبات

إنّ مظهره متناسق مع وظيفته السرمدية، هندام نظيف ومتواضع، وهيئة تقية، وإخبات            
  . اخللق ذكروا اهللا تعاىل غري متكلف، إذا رآه

وهو داعية متعاٍل على السفاسف، إنه ال يساوم الباعة، ويلح يف خفض األسـعار، وال               
يأنف يف إماطة األذى عن الطريق، يبتسم يف وجوه الناس أمجعني، وحيفظ حشمته مـن نـزق                 

  . الطائشني، ومسود العابثني
دا مليئة بـاحللوى والكتيبـات      مستعد للدعوة يف كلّ ميدان، إذا فتشت حقيبته وج        

يصطحب معه يف سريه أشرطة الدعاة واخلطباء والوعاظ، بل وأشرطة          . واهلدايا الصغرية غري املكلفة   
  .إا أسلحة الداعية احلي . حيمل معه العطر والطيب دوماً . القرآن الكرمي ملشاهري القراء

عظ واإلرشاد، واهلدايا مـع     يستخدم احللوى يف التعارف، والكتيبات يف التأليف والو       
دعوة حلضور حماضرة أو خطبة، واألشرطة لتكون البديل عن شريط غناء أقنـع صـاحبه             كل  

  .جره، والطيب إلزالة حزازات النفوس، وتوجس اخلائفني من مظهر الدعاة 
لقد وقع ) ألفيت كل متيمة ال تنفع    (فإذا ما رأيته أقبلَ بوجهه الضحوك، وسالمه الرونق         

يف شرك هذا الداعية، واشتبكت القلوب املؤمنة وائتلفت، والتقت العيون واملقل، فإذا            القلب  
                 كلمات الـود اخلوف من اهللا تتعرف على نفسها، حىت إذا ما سكب ذلك الداعية احلي عمأد
واحملبة يف اهللا، والتقت إرادة اهللا باهلداية، أبصرت اهلوى صريعاً يف ساحته، والقلـب تتـهاوى         

واته وغرائزه أمام هذا السيل الدافق من فيض اإلميان والتقى، وكأنك بالشيطان رابض مثَّة              شه
  .ويلي ويلي، قد اختطفه فالن الصاحل مني : ينادي بالويل والثبور

ال يلعـن   . يعتمد الداعية احلي على كل اإلمكانيات املتاحة، ويستغلّ الظروف لصاحله         
ة، إذا قصرت به وسيلة نزل إىل اليت دوا، حىت لو مل جيـد              الظالم، ولكنه يشارك يف إيقاد مشع     

  .إال لسانه أو اإلشارة باليدين الستعملها متوكالً على اهللا ا هلادي إىل صراٍط مستقيم
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إن الداعية احلي يترقّب الفرص، ويسعى إليها وال ينتظر جميئها إليه، يباغت املواقـف ،               
 ِلما يسميه الناس الصدف أو الفجأة، بل تراه بـدهياً  و رد فعل هلا، ال يترك فرصة    هوال يكون   

  .مستعداً لكل موقف مبا يناسبه 
     يةاجل: من مسات الداعية احليأنه يعمل يف صمت ، ويؤثر العمل الـدؤوب          ، حيث د 

  هق، ليس باملنان وال باملعجب، شعاره بعد مساع األمر مـن القـادة            على الثرثرة والتفي :ـ ع  مِل
التنفيذ جاٍر بعـون اهللا، فـإذا أتـم    :  عن تكليف أُنيط به، قاللَِئاهللا، وإذا سوسينفذ إن شاء   

  .إا اجلندية يف أرقى صورها .. تم التنفيذ واحلمد هللا: مهامه، أبلغ املسؤول يف صمت 
إن الداعية احلي متحرك لدينه، سواء كان مدرساً أو طالباً، مهندساً أو طبيباً، عاِلماً أو               

، سائقاً أو راكباً، حاال أو مرحتالً، أمرياً أو مأموراً، رئيساً أو مرؤوساً، زوجـاً كـان أو      متعلماً
عزباً، فقرياً كان أو غنياً، صحيحاً كان أو سقيماً، مبصراً كان أو أعمى، سـليم األعـضاء أو      

افلـة أو يف    معوقاً، يف الشارع أو يف البيت أو يف اجلامعة أو يف املدرسة أو يف الدكان أو يف احل                 
الشارع أو يف أي مصلحة حكومية، بلسانه ويده، بنفسه وماله، بكلّه يتحرك للدين وينـافح               

ال شرِيك لَه وبِذَلِك * قُلْ إِن صالتِي ونُسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِني{: عنه، لسان حاله
لِمِنيسلُ الْمنَا أَو ت وأَ لَى {، و شعاره )١٦٢-١٦١: األنعام( }أُمِرو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه

رِكِنيشالْم نَا مِن نَا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللَّهِ وما أَ ةٍ أَ ري صِ ١٠٨: يوسف (}ب( .   
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 .سلمني بالزيارة والتواصل يتعاهد امل..الداعية البصري .٢٢
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تنادي املدعو وتدعوه بأحب األمساء إليه وأوقعها يف نفسه، فهو أسلوب حمبب إىل القلب               .١
  .املدعو

 .تدع للمدعو بأن يهديه اهللا ويشرح صدره ويفتح عليه  .٢
تشوق املدعو إىل االستجابة ألمر اهللا وأمر رسوله من خالل الترغيب يف اخلري الترهيـب         .٣

 .من الشر 
 .دعو مبعاين اإلسالم قوالً وعمالً من خالل العيش معه عيشاً مجاعياً تربط حياة امل .٤
 .زرع احلس اإلسالمي يف نفوس الناستشيع كل عمل إسالمي تراه أو تسمع به، فهي وسيلة ل .٥
 .تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر باحلكمة واملوعظة احلسنة  .٦
 . فز إىل عمل اخلري واالستزادة منه تذكّر املدعو بفضائل األعمال الصاحلة، فهي من أهم احلوا .٧
تشكر كل من ساهم يف نشر اخلري والدعوة، ففي هذا الشكر تشجيع للعاملني للعمـل                .٨

 .اخلريي والدعوي 



 ٦٩

 . تطرح مشاريع خريية ودعوية يف االس العامة واخلاصة ولك أجر الداللة على اخلري  .٩
 .ونشر العلمتشجيع كافة أعمال الرب واخلري السيما يف جمال الدعوة  .١٠
 .تكتب مقاالً يف جملة أو جريدة أو إنترنت وغريها من وسائل اإلعالم املقروءة واملرئية  .١١
 .تقدم نصيحة إىل اآلخرين، فالدين النصيحة  .١٢
 .دي ضاالً، وتعلم جاهالً، وترشد تائهاً، وتذكر غافالً  .١٣
 .تدعو كافراً إىل اإلسالم  .١٤
 .تبذل شفاعة حسنة  .١٥
 .رةتقدم رأياً وتقترح فك .١٦
 .تروح قلباً وتنفّس كربة  .١٧
 .تبلغ آية وتروي حديثاً وتنقل فتوى  .١٨
 .تحي سنة ومتيت بدعة  .١٩
 .تنشر دعوة، وتنشط خامالً ، وتنمي موهبة وختط مشروعاً  .٢٠
 .تشغل الناس باهللا تعاىل وأمره ويه وجنته وناره  .٢١
 .تعلن عن حماضرة أو كتاب أو شريط مفيد  .٢٢
 :  احلاالت التالية تقتنص الفرصة بالكلمة الطيبة يف .٢٣

v  رفيق السفر يف القطار أو الطائرة. 
v  فرصة اللقاء العابر على الوليمة أو أي مناسبة . 
v  جلسة استراحة يف ناٍد أو مستشفى أو دائرة حكومية. 
v  جلسة املرافقة يف الدراسة. 
v  جمال ارتباط يف التجارة أو أي معاملة. 
v        ة أو يف املسجد أو يف التعاريف مـع         يف السوق وعند الشراء، أو يف احلدائق العام

 . الغري يف السفر 
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قد تنشئ دعوة، وقد تبين مؤسسة خريية، وقد ينقـذ اهللا           : ذه الوسائل للكلمة الطيبة   
تعاىل ا قلوباً من السبات، وقد خيرج ا اهللا أمماً من عامل األموات، وقد يتحول اتمع بأكمله                 

  .تعاىل من االحنراف إىل الصالح بإذن اهللا 
واملوفق السعيد من وفَّقه اهللا لكلمة اخلري اليت تنتشر يف اآلفاق فيكون له أجرها وأجـر               

  .من يعمل ا إىل ما شاء اهللا 
ومن هنا ينبغي للداعية اإلجيايب أال يزهد أبداً مبا عنده من العلم واخلري، أو يبتعد عـن تبليـغ                   

وصلى اهللا وسلم علـى     . اءها ومىت تثمر؟    األمانة، فما يدري أين يكون ومىت تؤيت كلمته عط        
  . سيدنا حممد 

  
 

  :بعض الكلمات الطيبة اليت ينبغي على الداعية أن ميارسها أثناء كالمه مع الناس
v  ًجزاك اهللا خريا . 
v  بارك اهللا فيك . 
v  عفا اهللا عنك مل فعلت ذلك. 
v  غفر اهللا لك. 
v  أخي الكرمي أشكرك. 
v  رمحك اهللا تعاىل . 
v  معذرة أخي احلبيب . 
v  لو مسحت أخي الفاضل . 
v  ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا . 
v  لو تكرمت أخي املسلم . 

  . إىل غري ذلك من الكلمات الطيبة اليت تطرب األذن، وتطمئن القلب وحتببك إىل اآلخرين 
  .ة دوماً على لسانكفلتكن الكلمة الطيبة شعارك، ولتجر الكلمة الطيب
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وضع برنامج عمل لشغل أفراد الصحوة اإلسالمية من خالل هذا املشروع الدعوي مبا              .١
  .ينفع اإلسالم واملسلمني 

 . غرس احلس الدعوي لدى األفراد لتغيري الواقع إىل األفضل .٢
 . عات اتمع املختلفة االنتشار بأبناء الصحوة يف شىت قطا .٣
 .الوصول بصوت احلق إىل أكرب شرحية من اتمع من خالل تطبيق هذا املشروع  .٤
 . زيادة رصيد املسلم من اخلري  واألجر واخلربة يف كيفية التعارف وجذب القلوب  .٥
 .يئة الناس للعمل لآلخرة وفعل الطاعة  .٦
 .مواجهة تيار الفساد ضد اإلسالم وأهله  .٧
 .من اخلري يف نفوس الناس حتريك كوا .٨
 .عدم االعتماد على اجلهود اجلماعية الدعوية فقط .٩

وأخرياً االهتمام باألعمال الصاحلة املتعدية النفع للغري، والسيما يف جمال الدعوة ونشر العلـم              
  .وخدمة اتمع 

 
  : فات ما يلي هناك عدة تعريفات هلذا املشروع الدعوي الذايت، ومن هذه التعري

        أن ينطلق املسلم الداعية مبفرده من خالل طرق دعوية مـشروعة يف ميـدان
الدعوة إىل اهللا؛ لنشر اخلري لعموم املسلمني، ونقلهم من حميط املعصية إىل حميط الطاعة، ومـن                

.أجواء الغفلة عن الدين، إىل أجواء اإلميان والعمل به  
قيام املسلم بدعوة فرد واحد أو جمموعة قليلة إىل دين اهللا والعمـل بـه،   هو 

. والدعوة إليه، من خالل وسائل دعوية متعددة  
     ًأن حياول كل فرد يف الدعوة أن يدخل يف طريق اهلداية واالسـتقامة  أخـا

  .متابعة إلصالحهمسلماً جديداً يف مدة حيددها، ويبذل ما بوسعه من جهد وتفكري و
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إذن املشروع يعتمد على اجلهد الذايت الذي يبذله  املسلم الداعية مستعيناً باهللا تعاىل مث                 
  . بالوسائل املادية واملعنوية هلداية اآلخرين 

 
  : مما يدل على فضل هذا املشروع الدعوي الفردي ما يلي 

نَّنِـي مِـن الْمـسلِمِني             ومن{: قال تعاىل    .١  } أَحسن قَوالً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صـالِحاً وقَـالَ إِ
 ) . ٣٣فصلت، (

  .ال شيء أحسن منه وال أوضح من طريقته وال أكثر ثواباً من عمله: أي 
 ) . ٧٤: الفرقان (}واجعلْنا لِلْمتَّقِني إِماماً{: قال تعاىل  .٢

  " . أي قدوة يقتدون بنا يف اخلري: "عالمة القرطيبقال ال
 . وسر دعائهم هذا كي يكونوا قدوة لغريهم فيكسبوا أجر من يقتدي م يف اخلري

 ) . ١٠٤: آل عمران(} ...ولْتَكُن مِنكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ {: قال تعاىل .٣

رض، حىت النملة يف جحرها، وحىت      إن اهللا ومالئكته، وأهل السموات واأل     : "  قال   .٤
 ).رواه الترمذي" (احلوت، ليصلون على معلم الناس اخلري

من دعا إىل هدى؛ كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من                : "  قال   .٥
 ) . رواه مسلم" (أجورهم شيئاً

 ) . رواه مسلم" (من دلَّ على خري؛ فله مثل أجر فاعله: "  قال  .٦
 
  :ومن احلوافز ما يلي " من دلّ على خري؛ فله مثل أجر فاعله : "  قال 

مل حيصر كيفية الداللة يف نوع حمدد بل تركها مطلقة، فقد تكـون             " من دلَّ : "  يف قوله   / أ
  .إخل ... ابية، تالداللة قولية، أو فعلية، أو ك

  .لداللة على مصراعيه وهذه نعمة عظيمة من نعم اهللا تعاىل تفتح للداعية جماالت ا
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مطلق شائع يف كل ما يقال له خري، وهو أي عمل أو قول ممـا               " على خري : "  يف قوله   / ب
  . لذا على الداعية أالَّ حيقر أي عمل خري يدعو إليه الناس . فيه أجر وثواب

 ذلك أن كل تسبيحة أو حتميدة أو تكبرية ينطقها       : أي  " فله مثل أجر فاعله   : "  يف قوله   / ج
  . املدعو، وكل عمل صاحل يعمله؛ يكون يف ميزان الداعية

  .وهذا إذا اهتدى رجل واحد، فما ظنك مبن يهدي به كل يوم طوائف من الناس
 

  :لنجاح هذا املشروع الدعوي البد من أساسيات هلذا العمل اجلليل   
  .ألجر والثواب يف هذا املشروعاإلخالص والعمل هللا وحده، واحتساب ا .١
 .االقتناع بأمهية وضرورة العمل الدعوي الذايت، وأنه جزء من عبادة املسلم اليومية  .٢
 .االستمرار يف هذا العمل، وعدم الفتور  .٣
 .التخطيط والتنظيم املسبق قبل طرح الوسيلة أو األسلوب يف واقع الناس .٤
 . العالقات؛ اتسعت دائرة الدعوة والعمل صنع عالقات ودية مع اآلخرين فكلما اتسعت دائرة .٥
  .   احلرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم اقتداء بالنيب  .٦
 . محل هم الدعوة والعمل لإلسالم  .٧
 .حبذا لو خيصص املسلم مبلغاً من املال هلذا املشروع .٨
 . التعاون مع اآلخرين واالستفادة منهم من متطلبات هذا املشروع .٩
 . فيق والفتح من اهللا يف العمل ذا املشروع، وليكون دليل خري لكثري من الناس الدعاء بالتو .١٠

 
  :هناك الكثري من املواطن اليت ميكن للداعية أن ميارس فيها هذا املشروع ومنها   
  .أألسرة واألقارب  .١
 .املسجد ومجاعته  .٢
 .العمل ومنسوبيه  .٣
  ....) .- والئم – عزاء –أعراس (املناسبات العامة  .٤
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  ...) .- مقر الدورة– املعهد – اجلامعة –املدرسة (مكان التعليم  .٥
 .يف السفر  .٦
 .اللقاءات العابرة، واحلديث العادي  .٧
 .القرى واهلجر، من خالل قافلة دعوية  .٨
  ...) .- اجتماعات – العامة –اخلاصة (االس  .٩
  ...).-بارزة   احملالت ال- احلدائق –املستشفيات (مرافق اتمع  .١٠

 
ما يستعني ا الداعية يف ممارسة هذا املشروع؛ لتبليغ دين اهللا           : وأقصد بوسائل املشروع    

  . تعاىل بغرض التأثري اإلجيايب على الناس،  وجعلهم ممن حيملون هم العمل لآلخرة 
  

 
 

 
  .السرية احلسنة وسيلة فاعلة جلذب الناس إىل طريق اخلري  .١
 .سعاده لإلنسان يف الدنيا واآلخرةاربط حياة من حولك باإلسالم بذكر فضائله وقدرته على إ .٢
بة واخلدمة العامة حىت    وثِِّق الصلة مع األقارب واألرحام، واكسب مودم بالكلمة الطي         .٣

 .يشعر كل فرد بأن له عالقة خاصة بك
 .محل من حولك هم الدعوة والعمل لإلسالم  .٤
 .اصنع من صديقك وقريبك وزميلك داعية إىل اهللا من خالل العيش معه عيشاً مجاعياً  .٥
ورهب .   وهو كل ما يشوق املدعو إىل االستجابة ألمر اهللا ورسوله           : رغب يف اخلري   .٦

وهو كل ما خييف وحيذر املدعو من عدم االستجابة أو رفض احلـق، وهـي               : الشرمن  
 .وسيلة هلا تأثريها يف النفوس، فمارسها حبكمة واتزان 

 إظهار احملبة واملودة والشوق أثناء املقابلة، واملهاتفة، والدعاء للشخص املقابل بأدعية  .٧



 ٧٥

 .لتآلف وزيادة احملبة رمحك اهللا، هداك اهللا، فهي وسيلة ل: تؤثر يف نفسه مثل
 .احلرص على التعارف فهي بداية انطالقة لدعوة اآلخرين إىل اهلداية والصالح .٨
 .احلرص على دعوة من تتوسم فيهم اخلري والفالح من األصدقاء وأبناء احلي .٩
املشاركة الذاتية يف الرحالت اإلميانية والزيارات األخوية مع احلرص على تقدمي ما ينفع              .١٠

 . من أمور اخلري
 .حماضرة عامة يف موضوع حيوي مناسب  .١١
 .درس يومي أو أسبوعي منتظم  .١٢
 ...) . مجعية ـ عيد (خطبة  .١٣
إلقاء موعظة مؤثرة يف مسجد أو يف اجتماع، مع مراعاة احلكمـة يف اختيـار الوقـت                  .١٤

 .املناسب واملوضوع املالئم 
 .دية ملن تالحظ عليه قصوراً أو ارتكاب معصية ظاهرة هتقدمي نصيحة  .١٥
ر الكتاب أو الكتب بطريقة مشوقة على حسب مستوى املدعو املعـريف والعقلـي؛              نش .١٦

 .ليكون تأثريه أقوى يف نفسية املدعو 
اترك يف سـيارتك    (توزيع الشريط اإلسالمي املناسب، خاصة مع من ال مييل إىل القراءة             .١٧

 ) . جمموعة مناسبة من الكتيبات واألشرطة لتوزيعها على من تلقاه وتتلمس فيه اخلري
نشر املطويات اليت تعاجل موضوعاً معيناً يناسب من توزعه عليهم، وهي تتميز بأا تقـرأ          .١٨

 .يف دقائق معدودة 
 .إشاعة كل عمل  إسالمي يراه الداعية أو يسمع به وهي عالمة على حب العمل لإلسالم .١٩
  .تأليف الكتيبات والرسائل، وهي من الوسائل اليت يبقى نفعها، وثواا ال ينقطع .٢٠
الرسالة، وهي أن يقوم الداعية بكتابة رسالة مدعو ينصحه ويدله على اخلري، أو ترك ما                .٢١

 .هو عليه من أخطاء، مع مزج هذه الرسالة بالعاطفة والرقة واللفظ اجلميل 
شكر كل من أسهم يف دعم الدعوة والثناء عليه من خالل املقابلة أو املهاتفة أو املراسلة                 .٢٢

 . اإلنترنت، ويف هذا تشجيع له على مواصلة العطاء الدعوي أو الفاكس أو عرب شبكة
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التفكري فيما ينفع الدعوة والعمل اإلسالمي والتخطيط اجلاد له؛ ألن أول خطوة للعمل              .٢٣
اجلاد هو التفكري، لذا على الداعية أن تكون له جلسة تفكري إلجياد اجلديـد للوسـائل                

 .الدعوية أو تطوير ما هو قائم
أن يهديه اهللا تعاىل ويشرح صدره ويفتح عليه، وهذا أسـلوب قـرآين       الدعاء للمدعو ب   .٢٤

}       الْفَـاتِحِني ـريخ أَنْتو ق ا بِالْحمِنقَو نيبا وننيب ح تَ ، وأسـلوب  ) ٨٩األعراف،  (}ربنا افْ
 ) . البخاري" (اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون: "  نبوي، قال 

 .اخلري، والسيما يف جمال الدعوة ونشر العلم وتقدمي اخلدمات تشجيع كافة أعمال الرب و .٢٥
 : طرح مشاريع خريية ودعوية يف االس العامة أو اخلاصة، مثل  .٢٦

  . كفالة داعية / أ
  .تفطري صائم/ ب
  .كفالة يتيم / ج
  . طباعة كتاب / د

  .وقف خريي / هـ
م عليها للمـشاركة    ويف طرح مثل هذه املشاريع فائدة، وهي تعريف الناس ا ودالال          

 .فيها، وبث احلس الدعوي لديهم 
لزيارة األرحام واجلـريان، وأن تكـون       ) ساعة يف األسبوع مثالً   (ختصيص وقت دعوي     .٢٧

 .أن يضع الداعية هدفاً تربوياً حيققه من خالل تلك الزيارة : الزيارة هادفة مبعىن
ولـك  . "ري لآلخرين  دليل خ  – أخي الداعية    –الداللة على كل خري للمسلمني، فكن        .٢٨

 " .مثل أجور من تبعك منهم
رمضان، احلج، األعياد، األفراح،   (استثمار الفرص واملناسبات وتوظيفها لنشر اخلري كـ         .٢٩

من ميتلـك صـفة حـسن       : والداعية الناجح ...) األتراح، االس العائلية واخلاصة،     
 .ا يف خدمة الديناستغالل الفرص وتوظيفها يف خدمة الدعوة، بل يصنع الفرصة ويوظفه
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 أجـر   – إن شاء اهللا     –دعوة فرد بعينه وحماولة جذبه إىل طريق اهلدى واالستقامة ولك            .٣٠
 . صالحه وهدايته 

 : املشاركة يف االت اإلسالمية وذلك بدعمها  .٣١
 .مادياً باالشتراك فيها / ب.        معنوياً باملراسلة والتشجيع / أ

ة واإلغاثية واملشاركة فيها بقدر اإلمكان وخاصـة يف         تقوية العالقة باملؤسسات الدعوي    .٣٢
 ) . اخل... املواسم؛ كرمضان، احلج، األعياد، األفراح، االس العائلية 

 .تسخري وتوظيف الطاقات واملواهب والقدرات خلدمة هذا الدين .٣٣
احلوار واملناقشة اهلادفة بني اثنني فأكثر حول قضية من القضايا دف إحقاق احلـق أو                .٣٤

 .لدفاع عنه باحلجة والربهان ا
مالزمة اإلمامة يف أحد املساجد، وذلك لتفعيل دور املسجد، ودعوة أهل احلي للهدايـة             .٣٥

 ) . ٧٤الفرقان،  (}واجعلنا للمتقني إماماً{: والعمل الصاحل، قال تعاىل 

وا وجاهـدوا   إِن الَّـذِين آمنـوا وهـاجر      {املسامهة يف دعم نشاطات الدعوة مادياً ومعنويـاً          .٣٦
ــضٍ      عب ــاء لِي أَو مــضُه عب ــك ــصروا أُولَئِ نَ ا ووآو ــذِين ــهِ والَّ ــبِيلِ اللَّ ــي س ــسِهِم فِ نْفُ ــأَموالِهِم وأَ    }بِ

 ) . ٧٢األنفال، (
التعاون الدعوي مع اآلخرين واالستفادة منهم لنشر الدعوة اإلسالمية بأقـصى وقـت              .٣٧

نُوا علَى {ممكن  اوتَعىوالتَّقْوو ٢املائدة، (}الْبِر . ( 

ة، مناسـبات،  التخطيط جبدية لربامج الدعوة، وضع خطة يومية، أسبوعية، شهرية، سنوي  .٣٨
 . ...مستقبلية

 .االستفادة منهم يف متطلبات الدعوة واستثمار مهة الناس  .٣٩
 . إقامة املنشآت النافعة وحنو ذلك / ب.  بناء مساجد / أ
 .الدعوة وتأثريه على األحياء ااورة وذلك بنشر الدعوة بينهم تسخري البيت يف خدمة  .٤٠
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 : املبادرة الذاتية لفتح نشاط دعوي مناسب مثل  .٤١
  . تفعيل مجاعة املسجد / ج. نشاط مدرسي/ ب.   جملس حارة/ أ
إقامة معرض للكتاب والشريط اإلسالمي أو معرض جراحـات         / هـ  .  نشاط عائلي   / د

 . العامل اإلسالمي 
 .جولة وقافلة لدعوة أهل القرى واملناطق النائية_ إن أمكن _ يم تنظ .٤٢
 ورقة عمل ملمارسـتها عمليـاً       االستعداد الدعوي للمناسبات اإلسالمية، وذلك بإعداد      .٤٣

 ...) . العيد – احلج –رمضان : (مثل
 .قدم رأياً واقترح فكرة فلعلك تكون ممن سن يف اإلسالم سنة حسنة .٤٤
ملدينة املنورة موعة من الشباب من أبناء احلـي  اة إىل مكة املكرمة أو    القيام برحلة إمياني   .٤٥

 . لتربيتهم ودعوم إىل اهللا 
 . االستفادة من محالت احلج والعمرة من خالل إعداد الربامج التربوية والثقافية  .٤٦
  .يف الدعوة إىل اإلسالم ونشر مبادئه السمحة ) اإلنترنت(االستفادة من الشبكة العاملية  .٤٧
ختصيص ساعة يف اليوم للقراءة يف الكتب الدعوية، لزرع احلس الدعوي الذايت، ومعرفة              .٤٨

 .الوسائل واألساليب اجلديدة وكيفية ممارستها دعوياً يف واقع الناس 
 .املشاركة الدعوية يف وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفاز وغريها .٤٩
اه دعوة اإلسالم وتبليغها للناس بأقواله      أن يستشعر الدعية املسلم مسؤوليته جت     : وأخرياً   .٥٠

وسلوكه وأعماله، فتعيش الدعوة حية يف قلبه، متوجهة يف ضمريه، جتـري يف دمائـه،               
فتنقله من الفتور والكسل إىل احلركة والعمل، ومن حظـوظ الـنفس وشـهواا إىل               

 ) . الرائد دروس يف التربية والدعوة(احتياجات الدعوة وواجباا 
 

 – سبحانه وتعـاىل     –من ربه     اإلسالم الذي جاء به حممد      : أقصد مبوضوع الدعوة    
  لقانون الشامل ألمور احلياة مناهج السلوك لإلنسان اليت جاء ا حممد            ام و اوهو النظام الع  

اب أو عقاب، قال    من ربه وأمره بتبليغها إىل الناس، وما يترتب على اتباعها أو خمالفتها من ثو             
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ــاىل  ــرِين         {: تع ــن الْخَاسِ ةِ مِ ــر ــي اآلخِ ــو فِ هو ــه ــلَ مِن قْبي ــن ــاً فَلَ ــالمِ دِين األِس ــر ــغِ غَي تَ بي ــن مو{  
  ) . ٨٥آل عمران، (

، مراعياً  لذا على صاحب املشروع أن يدعو الناس باإلسالم كله، كما دعا به النيب                
  .  اليت يعيشها حالة املدعو، واملرحلة الزمنية

 
حيسن بالداعية أن ينوع بني املوضوعات والكلمات مـع مراعـاة حـسن اإلعـداد                 

  : والتحضري ، ومنها 
  ..." .حسن الصلة باهللا، ذكر اهللا، التوبة، قصص مؤثرة: "مثل : املوضوعات اإلميانية .١
 ..." .صالة، سجود السهو، البيوع احملرمةالوضوء، ال: "مثل: املوضوعات العلمية .٢
 ..." . بر الوالدين، حقوق اجلار، حقوق الزوجني: "مثل : املوضوعات االجتماعية  .٣
 ..." . توصيل اخلري للغري، التعاون على الرب والتقوى: "مثل: املوضوعات الدعوية .٤

ة إىل اهللا،   وغريها كثري من موضوعات اإلسالم الشاملة؛ بل اإلسالم كله موضوع للـدعو           
  .وأظنك أخي الداعية على قدر من حسن االختيار، ومراعاة ما يناسب احلال 

 
يعـوده،     فمرض، فأتاه الـنيب      كان غالم يهودي خيدم النيب      : "قال   عن أنس   

   أبـا القاسـم      أسلم، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال أطـع        : فقعد عند رأسه، فقال له    
  ) . البخاري" (من الناريب احلمد هللا الذي أنقذه : "وهو يقول   فأسلم، فخرج النيب 

 

  ) . ١٠٧األنبياء، ( } رحمةً لِلْعالَمِنيوما أَرسلْناكَ إِالَّ{إنقاذ الناس من النار برمحة اهللا  .١
 .لناس نشر اخلري بسرعة يف أوساط ا .٢
 .التقليل من أبناء الشر  واإلكثار من أبناء اخلري  .٣

صركُم{نصر اهللا لألمة اإلسالمية  .٤ ن ي وا اللَّهرص ن  ) . ٧حممد ،  (}....إِن تَ



 ٨٠

 .كل قول أو عمل يفعله املهتدي يكون يف ميزان الداعية  .٥
 .حتقيق هدف من أهداف العمل اإلسالمي وهو إنشاء اتمع املسلم  .٦
 

طرح هذا املشروع بقوة يف جمالس ولقاءات الصحوة حىت يتولد احلس الـدعوي لـديهم               / أ
  . وتنمية اجلانب الذايت احلركي عندهم 

  . لشباب يف كيفية حتقيق هذا املشروع يف الواقع اعمل حوار ومناقشة بني املربني و/ ب
نفعاً للدعوة والدعاة ولكاتبها ومن أسهم يف إخراجهـا،         أسأل اهللا أن جيعل يف هذه الصفحات        

  . وصلى اهللا على نبينا حممد 
 

 
 

 
توزع حامالت للكتيبات يف أحناء متفرقة يف املستـشفيات اخلاصـة واملستـشفيات             : الفكرة  

تظار الرجال وصاالت انتظار النساء وأمام العيـادات        احلكومية واملستوصفات مثل صاالت ان    
جنليزيـة والفلبينيـة    اإل(  باللغات ١٢ كتيب باللغة العربية و    ٢٤حيوي كل حامل    . اخلارجية  

  .يتم جردها وتكملة الناقص مرتني شهرياً . )واالندونيسية
خالل قراءة هذه   استثمار وقت فراغ املراجعني مبا يعود عليهم باملصلحة واملنفعة من           : األهداف

  . السيما وأا حتتوي على موضوعات دعوية متنوعة اجتماعية وثقافية ، الكتيبات 
 

املقاوم للحـرارة والرطوبـة     ) فليكس فيس   (وضع لوحات دعوية مضاءة من نوع       : الفكرة  
 عليـه   داخل املقابر تشمل نصائح وتوجيهات وآداب وأدعية مأثورة عن املصطفى صـلى اهللا            

  .إخل .. وسلم وأحكام العزاء 
إعداد لوحات إرشادية مكربة توضح اإلجراءات النظامية املتبعة يف حالـة الوفـاة تعلـق يف                

  .املساجد واملستشفيات وأماكن غسيل املوتى 
  



 ٨١

  :األهداف 
  .توعية الناس مبوضوع املقابر وشؤون املوتى ونشر السنة املطهرة  -١
ىف مبواسام وداللتهم على اإلجراءات الشرعية املطلوب   ختفيف املصاب على أهل املتو     -٢

 .منهم عملها 
 .فتح قنوات اتصال وتعاون وتنسيق مع اجلهات ذات العالقة  -٣

 
  :الفكرة 
وتكفني مجع املادة النظامية من اجلهات والدوائر احلكومية املعنية بإاء إجراءات تغسيل            -١

  .أو جنائية ، ووفاة طبيعية أو إصابية ، ودفن امليت مواطنا كان أو مقيما
 مجع املادة الشرعية من املصادر الشرعية املعتمدة وعرضها على املـشايخ والعلمـاء              -٢

  .ملراجعتها واعتمادها 
 مجع املادتني الشرعية والنظامية يف كتيب وطباعته وتوزيعه ألهل املتويف عـن طريـق               -٣
  .ملستشفيات أو عن طريق املكتب التعاوين أو مندوبيات املكاتب ا

  : األهداف 
  .توعية أهل املتويف بالسنة فيما يتعلق بالتغسيل والدفن والتعزية  -١
 .مساعدة أهل املتوىف وإرشادهم إلاء إجراءات املتوىف  -٢
زيـة  التخفيف على أهل املتوىف بإهدائهم هذا الكتيب الذي حيتوي على عبارات التع            -٣

 .والتصبري لتخفيف مصام 
 

إقامة خميم دعوي ترفيهي خالل إجازة الصيف والربيع واألعياد يرتاده أهل املدينة        : الفكرة  
  .لالستفادة من وقت اإلجازة مبا يعود عليهم بالنفع 

  : األهداف 
  . نشر الوعي الديين بني األهايل -١



 ٨٢

  .ي  نشر الشريط والكتاب اإلسالم-٢
   .)طبية اجتماعية علمية إدارية(عة   إقامة ندوات متنو-٣
  . التعريف باملؤسسات الدعوية واهليئات اخلريية وإبراز أعماهلا الدعوية -٤
  . إقامة مسابقات هادفة ومفيدة -٥
  . الترفيه املباح البعيد عن املنكرات -٦

 
  :الفكرة 

  .اء احلج للدعوة وتوعية احلجاج أثن) مىن(خيمة يف  -١
 .يستضيف مكتب الدعوة املشرف عليها بعض العلماء واملشايخ  -٢
 يوفر املكتب األجهزة الصوتية املتنقلة الستخدامها عند زيارة خميمات احلجاج  -٣
 يقوم بعض األخوة احملتسبني بتوزيع مغلفات دعوية ألحكام احلج                            -٤
  : األهداف  
  . توعية احلجاج الوافدين عن طريق احملاضرات واملواعظ واألشرطة -١
  . القيام بواجب الدعوة إىل اهللا -٢
  . سد حاجة الناس املاسة لالستفسار عن كيفية أداء مناسكهم -٣

 
 أبـواب    يتم تثبيتـها عنـد     A3لوحة خشبية بغالف بالستيكي شفاف مقاس         : الفكرة  

املساجد يتم تغذيتها بنشرة دعوية بشكل دوري حتوي فتاوى علمية أو توجيهات دعوية أو            
  آداب إسالمية أو نصائح إرشادية 

  :األهداف 
  إيصال النصح واإلرشاد للناس بطريقة جذابة وملفته لالنتباه  -١
 .توعية املصلني ببعض األحكام الشرعية واآلداب اإلسالمية  -٢
  عند خروجهم من املسجد بالفتاوى واإلرشادات شد انتباه املصلني -٣



 ٨٣

 
عبارة عن جمسم مصغر للجمرات ويوضح فيه كيفية الرمي وعدد اجلمرات وبأي            : الفكرة  

  .اجلمرات يبدأ احلاج 
  : األهداف 

  . توعية احلجاج بالطريقة الصحيحة املوافقة للسنة يف رمي اجلمرات -١
ة احلجاج بأحكام الرمي عامة مثل حجم اجلمرة والسنة يف الدعاء مـن حيـث                توعي -٢

  .املكان والكيفية 
 

أن يقيم الشيخ احملاضر حماضراته من مرتله أو مكتبه يف مدينته وتبث عن طريـق               : الفكرة  
اً لدى املـشايخ    متوقع أن تلقى قبوالً كبري    .. اهلاتف إىل املساجد واملدارس للبنني والبنات       

  .الذين ال يتيسر هلم السفر نظراً النشغاهلم 
  :األهداف 
  .توفري اجلهد على الشيخ احملاضر  -١
 .االستفادة من هذه التقنية يف نفع الناس وإيصال اخلري ألماكنهم  -٢

 
  :الفكرة 

تب الـدعوة   ربط هواتف عدد من املشايخ بعد االتفاق معهم برقم خاص للفتاوى مبك            -١
  .يتم التحويل آلياً عن طريق نظام اهلاتف باملكتب بتوجيه رسالة مسجلة للمستفىت 

يقوم مكتب الدعوة بتسجيل توجيهات وفتاوى من أشرطة العلماء واملشايخ وربطهـا             -٣
 .للمستمع بتحويلة معينة ليستفيد من مساعها مىت رغب ذلك 

  : األهداف
   . تيسري طريق الفتيات على املستفيت-١
   إجياد خطوط إفتاء مساندة لدار اإلفتاء ومراكز الدعوة -٢
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  .االستفادة من املشايخ املوجودين يف مدينة املستفيت وفتح باب اخلري للجميع -٣
  

 
، آن النسائية   نقل دروس الدورات كاملة عن طريق اهلاتف إىل مراكز حتفيظ القر          : الفكرة

مع ختصيص مسابقات وشهادات ، وميكن أن تكون الدروس مسجلة أو على اهلواء مباشرة        
  .وجوائز خاصة بالنساء 

  :األهداف 
االستفادة من اهلاتف أو غريه من التقنيات يف إيصال الـدروس العلميـة إىل أمـاكن       -١

  طالبات العلم دون اضطرارهم للحضور للمسجد 
 . نة من النساء لالستفادة من الدروستغطية أكرب شرحية ممك -٢
 .حث طالبات العلم على طلب العلم واملشاركة يف املسابقات  -٣

 
حيتوي علـى كتيـب وشـريط    ، عبارة عن مغلف كرتوين صغري بتصاميم جذابة      :الفكرة  

ـ            دورات ومطوية يتم توزيعه يف املناسبات املختلفة كاملخيمات واألعياد واالحتفاالت أو ال
 ،تـاجر  ، مدير أو مدرس   ( ويتم أيضاً ختصيص هدايا لفئات حمددة من اتمع         .. العلمية  
ويتم توفريها بكميات ملـن أراد      ) اخل  ... هدايا معلمات   ، هدايا مولود   ، ممرضة  ، طبيب  

  .الشراء بأسعار رمزية واالستفادة من التوزيع اخلريي 
  :األهداف 

  )ادوا حتابوا (ني عمالً بقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  حتقيق احملبة بني املؤمن-١
   ختصيص الدعوة لفئات من اتمع مبا يتناسب مع جمال أعماهلم أو ظروفهم االجتماعية -٢
  .سلوب جذاب يف متناول اجلميع أ تيسري طريق الدعوة إىل اهللا ب-٣

 
خبلفيات جذابـة   ) مثل املناظر الطبيعية    ( رات مجيلة   جمموعة من اللوحات يف إطا    : الفكرة  

  وم ـار النـومناظر مجيلة تعلق يف املنازل وحتوي أذكار الدخول واخلروج من املرتل وأذك



 ٨٥

  . واالستيقاظ أو عبارات ترحيبية 
  :األهداف

   تذكري األسر باألذكار واآلداب الشرعية -١
ل مجيلة حتوي إضافة للمنـاظر الطبيعيـة         االستفادة من جدران املنازل يف تعليق وسائ       -٢

  .أذكار وأقوال مأثورة لالستفادة منها 
 

يتم التنسيق مع شركة االتصاالت بإرسال رسائل باجلوال إىل أكرب شرحية ممكنـة              :الفكرة  
 من الناس من أهل منطقة حمددة يعلن فيها عن احملاضرات والدروس والدورات املختلفة أو             

  .أي عمل دعوي يقام ا 
  :األهداف 

  .التعريف باألعمال الدعوية والدعوة حلضورها  -١
االستفادة من وسائل االتصاالت احلديثة يف اإلعالن عن الربامج واألنشطة العلمية            -٢

 .والدعوية املختلفة 
 

مث ، هايل املنطقـة املخاطبـة      كرب قدر ممكن من عناوين الربيد االلكتروين أل       أمجع  : الفكرة  
أو ، إرسال رسائل تعريفية بأوقات وأماكن هذه األعمال الدعوية لتكثيف احلضور إليهـا             

  .إرسال رسائل تذكريية ووعظية ملستخدمي احلاسب 
  :األهداف 

  .االستفادة من جمال احلاسب اآليل يف الدعوة إىل اهللا  -١
 تكون بعيدة عن مثـل هـذه        تغطية شرحية من اتمع من مستخدمي احلاسب قد        -٢

 .تعرف ا  األعمال الدعوية أو ال
 .التعريف بكثري من الربامج الدعوية  -٣

 
 



 ٨٦

 
جمموعة من إطارات الصور املكتبية بأشكال أنيقة توضع يف املكتبات والـدواليب   :الفكرة  

م واالسـتيقاظ   يف املنازل حتتوي على أذكار الدخول واخلروج من املرتل وأذكـار النـو            
  .خبلفيات جذابة ومناظر مجيلة 

  :األهداف 
  .تذكري األسر باألذكار واآلداب الشرعية  -١
االستفادة من إطارات الصور يف املنازل بوضع عبارات تذكريية بـبعض األذكـار              -٢

 .واألقوال املأثورة لإلفادة منها 
 

 املكتب التعاوين يف كل حي من أحياء املدينة أو يف جمموعة من             فتح فروع مصغرة عن   : الفكرة  
  .األحياء املتقاربة تركز على العمل الدعوي بتلك األحياء 

  : األهداف 
  . االستفادة من الطاقات الدعوية املوزعة يف األحياء والقرى-١
  .تغطية أكرب مساحة ممكنة من أحياء وقرى املدينة املعنية بالربامج الدعوية -٢
  . تبادل اخلربات واألفكار الدعوية من حي آلخر ومن قرية ألخرى-٣
  . الرفع من جودة مستوى العمل الدعوي بالعمل باملركز -٤

 
طباعة مطويات وكتيبات حتوي عناوين خمتلفة من الرسائل الدعوية واملوضـوعات            : الفكرة  

فيدة اليت متس حياة الناس اليومية وتبصريهم بأمور دينهم واألخطاء اليت يقع فيهـا الكـثري                امل
  .وتوزيعها على الناس 

  :األهداف 
  .توعية الناس بأمور دينهم بأسلوب سهل وواضح  -١
 إجياد وسائل سهلة التوزيع يف قطاعات خمتلفة بأسعار رمزية  -٢
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 .اليومية اختيار موضوعات متس واقع الناس وم حيام  -٣
 

جتهيز عدد من السيارات بفرش الصالة وجوالني املاء واألباريق للوضوء وأجهزة            :الفكرة  
الصوتيات ويشرف عليها عدد من الدعاة يقومون جبوالت دعوية على جلسات الـشباب             

ـ                تم يف التجمعات الشبابية ودعوم إلقامة الصالة عند دخول وقتها مث بعـد الـصالة ي
  .إعطاؤهم موعظة قصرية وتوزع هدايا وأشرطة دعوية بقصد إرشادهم 

  :األهداف 
  كسر احلاجز الومهي بني شباب الساحات والعاملني يف اال الدعوي  -١
 إقامة الصالة وذكر اهللا يف أماكن اللهو املعتادة لدى الشباب  -٢
 .هداية الشباب احلريان إىل طريق اهلداية واالستقامة والصالح  -٣
 داد دعاة من الشباب هلذا العمل الدعوي إع -٤

 
وضع بطاقات أو مطويات أو كتيبات صغرية حتوي أذكار الـصباح واملـساء أو       : الفكرة

آداب اللباس وأحكامه أو فتاوى يف أحكام لباس املرأة ووضعها يف جيوب املالبس اجلديدة              
 املالبس أو حمالت غسيل املالبـس       أو يف حمالت بيع عباءات املرأة أو لدى حمالت خياطة         

  .لتوزيعها على أصحاب تلك املالبس 
  :األهداف 

  .إرشاد الناس بطريقة جديدة حمببة للنفس  -١
 مشاركة أصحاب هذه احملالت يف خدمة دين اهللا والدعوة إليه  -٢
 .توعية الناس بأحكام اللباس وباألذكار الشرعية  -٣
 . فتاوى هيئة كبار العلماء هلن توعية املرأة بأحكام الزينة واللباس وإيصال -٤
 توعية أصحاب احملالت التجارية  -٥

 
 



 ٨٨

 
تطهري وسائل النقل من الفساد واستغالل الوقت مبـا يعـود بـالنفع          :اهلدف من الفكرة    

  .واستبدال مساع احملرم مبا هو مفيد 
  .ذه السيارات سائقي سيارات األجرة واملستفيدين من خدمات ه :الفئة املستهدفة 

االتفاق املسبق مع إدارة سيارات األجرة وحتديد أمساء السائقني ولغام ويتم            :املستلزمات  
  :توفري هدية للسائق حتتوي على 

  .كتيب وشريط بلغة السائق  -
قاليـد األنظمـة األمنيـة      العادات وت ، النظام الديين   (وية عن األنظمة املتبعة بالبلد      مط -

 .) واملرورية
 .آن باللغة العربية شريط قر -

   :أمور جيب مراعاا
  .استشارة املتخصصني بدعوة اجلاليات عن الكتب واألشرطة املناسبة  -
 أن تأخذ األشرطة العربية الطابع الوعظي لقصر الفترة اليت يقضيها الشخص بالسيارة -

 اهلدف من الفكرة :  
  ل مساع احملرم باملفيد استغالل الوقت مبا يعود بالنفع واستبدا

  : الفئة املستهدفة 
  .من خدمات سيارات التأجري ) املستفيدين ( مستأجري  -
 :املستلزمات  -
 .االتفاق املسبق مع إدارة سيارات التأخري على هذه الفكرة  -
 .توفري أشرطة بشكل كايف باللغة العربية ولغات أخرى  -
العادات وتقاليد األنظمـة األمنيـة      ،   النظام الديين ( مطوية عن األنظمة املتبعة بالبلد       -

 .) واملرورية 
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   : أمور جيب مراعاا
ويفضل ختصيص شخص مـن إدارة      ، أن تكون األشرطة قرآن كرمي أو خطب وعظية          -

  .مكتب التأجري بوضع ومتابعة األشرطة بالسيارات 
 

   إميام وربطهم باهللا مؤانسة املرضى وختفيف اآلالم عنهم وتقوية : اهلدف من الفكرة 
  .املنومني باملستشفيات  :الفئة املستهدفة 

  :املستلزمات 
  .هدية حتتوي على كتيبات وأشرطة ومطويات  -

  :أمور جيب مراعاا 
  ) أطفال –نساء –رجال ( مناسبة الكتب للمريض  -
 ) يقدم املرضى ذوي اإلصابات الصعبة على غريهم ( مراعاة حال املريض  -
من عالقات   مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة الصحة كما ميكن االستفادة        يتم التنسيق    -

 .املرضى أو جلنة أصدقاء املرضى 
 

  .واستغالل الوقت مبا يعود بالنفع ، تطهري األماكن العامة من وسائل الفساد :  اهلدف من الفكرة 
  .العمالة املوجودة ذه األماكن ، )املشاغل النسائية، الت احلالقةحم(مرتادي املكان : الفئة املستهدفة
  : املستلزمات 

  االشتراك باالت اهلادفة وتوزيعها باستمرار على هذه األماكن  -
 .توفري كتيبات ومطويات تناسب حال زائري املكان  -
 توفري كتيبات ومطويات للعمالة املوجودة ذا املكان  -
 :أمور جيب مراعاا  -
 تقدمي االت والكتيبات مقابل سحب االت اهلابطة  -
 .تقدمي هدية للعاملني  -
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وإفادة الناس من وجودهم باألماكن اليت      .. نشر الكتاب وتسهيل قراءته     : اهلدف من الفكرة    

  .توجد ا هذه املكتبة 
  :املستلزمات 

  ) .حامل كتب (منصة كتب  -
 .ملكان كتيبات ومطويات تناسب ا -
 .املتابعة الدورية هلا حسب كثرة مرتادي املكان وتزويدها بالنواقص  -
 :أماكن تنفيذها  -
 .أماكن االنتظار باملؤسسات والدوائر احلكومية واملستشفيات ، املدارس ، املساجد  -

  :أمور جيب مراعاا 
  .تغيري حمتويات املكتبة دورياً  -
 مناسبة حمتوياا للمكان  -

 
  .إيصال الشريط أو الكتاب أو املطوية جلميع زوار املكان : اهلدف من الفكرة 

  :املستلزمات 
  .حامل حبجم مناسب يوضع عند أبواب املخارج أو على الطاوالت  -
  .)خذ نسختك .. فضالً (وضع عبارة ملفتة لالنتباه مثل  -
 .املتابعة الدورية هلا  -

  :أماكن تنفيذها
 .املعارض –رية احملالت التجا–املساجد  -

  :أمور جيب مراعاا 
  .أن تناسب احملتويات املكان املوجود به احلامل  -
 .أن تكون بارتفاع مناسب حىت ال يعبث ا األطفال  -
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 .يفضل وجود شخص بشكل مستمر لتغذية احلامل باستمرار من الكتب اليت قد تنقص منه  -
 

  .وجيه الناس للخري دائماً ت : اهلدف من الفكرة 
  . أصحاب احملالت التجارية –جتار البالستيك : الفئة املستهدفة 
  .أكياس املغاسل – سفرة الطعام – أكياس احملالت  : أماكن تنفيذها 

احلجاب :(التنسيق مع املستهدفني لكتابة بعض العبارات الدعوية القصرية مثل          :  املستلزمات  
   . )تنس أن تسمي عند األكل ال ، عبادة وليست عادة 
   :أمور جيب مراعاا

  .أن ال حتتوي العبارات املكتوبة على أمساء اهللا ألن األكياس غالباً ما متتهن  -
 

  ونشر الفوائد واحلكم ، تثقيف الناس وتعليمهم أينما كانوا  :اهلدف من الفكرة 
  :املستلزمات 

  .ن املوجودة به اللوحة مقاالت متنوعة تتناسب مع املكا -
  .أماكن االنتظار ، أماكن العمل ، املستشفيات ، املدارس ،املساجد  :أماكن تنفيذها 

  .تغيري املقاالت دورياً :أمور جيب مراعاا 
 

  .توجيه اخلطاب للجمهور من مكان بعيد : اهلدف من الفكرة 
 . الرسائل القصرية هلم تثقيف الناس وتعليمهم وإرسال -

 :املستلزمات 
  .)و ثابتمتحرك أ(لوحة إرشادية مبقاس مناسب مع حامل اللوحة  -

 :أماكن تنفيذها 
التسجيالت ، الفنادق  ، احلدائق العامة واملنتزهات    ، املستشفيات  ، املدارس  ،املساجد   -

  .ألسواق ا،)احلافالت (املطارات وحمطات القطارات والنقل اجلماعي ، ودور النشر 
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  :أمور جيب مراعاا -
 .أن تكون مبكان مفتوح حىت تشاهد من كل اجتاه  -
  .اختيار عبارات قصرية وتصميم بشكل جذاب تقرأ من مكان بعيد  -
  . تغيري العبارات دورياً -
 

ويتم تقدمي الـدرع    .. تذكري الناس باألدعية واألذكار بشكل جذاب        :اهلدف من الفكرة    
  .احلصول على وظيفة أو ترقية ، سكن مرتل جديد ، عند الزواج 
 :املستلزمات 

 . )خشب ، اكرلك ، كريستال( درع تذكاري  -
 ).فضل الذكر ، كفارة الس ( توفري عبارات تذكريية قصرية مثل  -
 .طباعة العبارات على الدرع  -

   :احلاالت اليت يقدم فيها الدرع
  . عند املناسبات  -

 
  : اهلدف من الفكرة 

  .تنمية روح الدعوة لدى أفراد اتمع -
  .  استخدام السبل امليسرة لنشر الدعوة -

  :الفئة املستهدفة 
  .كل من لديه أوله احتكاك معهم -

  :املستلزمات 
  .كتيب أو مطوية أو شريط بلغة العامل -
  .رسالة بريدية ترسل ألهل العامل -
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  : أمور جيب مراعاا
  .معرفة حال املرسل له الكتيب  -
  .إرفاق عناوين اجلهات الدعوية املوثوقة لكي يتواصل معهم -

 
  :اهلدف من الفكرة 

  . تنمية روح الدعوة لدى أفراد اتمع-
  : الفئة املستهدفة

  . )مسلمني وغري مسلمني(اجلاليات الوافدة -
  :املستلزمات 

  . حقيبة على تقسيمات عديدة -
  .كتب متنوعة للجاليات املوجودة بالبلد -

   :أمور جيب مراعاا
  .استشارة املتخصصني بدعوة اجلاليات الختبار الكتب املناسبة  -
احملـالت  ، الـورش  ، كمحطات الـبرتين  ( عرض الكتب عند مقابلة العمالة الوافدة   -

 ).عمال املنازل ، التجارية 
 .اليات أو أي جهة لديها كتب جاليات تزويد احلقيبة دورياً من مكاتب دعوة اجل -
 .إرفاق عناوين اجلهات املختصة بدعوة اجلاليات ليسهل االتصال م  -

 
  :اهلدف من الفكرة 

  .استغالل وقت الفراغ مبا هو نافع ومفيد  -
 :الفئة املستهدفة 

  .)بنني وبنات( سنة ١٨-٦شباب من سن األطفال وال -
 :املستلزمات 
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 .حتتوي على تقسيمات عديدة حقيبة  -
 .جهاز تسجيل  -
 ).ثقافية ،قصصية ،دينية (أشرطة صوتية وكتيبات متنوعة  -
 .مسابقات علمية أو ثقافية أو دينية  -
 .ألعاب -

  :أماكن تنفيذها
 ).املنازل ، االستراحات ، األعراس (وأماكن جتمع األوالد أو البنات  ،املدارس  -

  : أمور جيب مراعاا
  .د الدعوية للمراحل العمرية املختلفة مناسبة املوا -
 .وعدم تكرار العرض خالل فترة قصرية ، تغيري العرض باستمرار  -

 
  :اهلدف من الفكرة 

  .تنمية روح الدعوة لدى اتمع  -
 .دعوة الناس وتوجيههم أينما كانوا  -

  :الفئة املستهدفة 
  . املسافرين عموماً –رجال األعمال 

   :املستلزمات
  .حقيبة حتتوي على تقسيمات عديدة -
  . كتب متنوعة بلغة الدولة اليت ستسافر إليها -

  :أمور جيب مراعاا 
  استشارة املتخصصني بدعوة اجلاليات الختيار الكتب املناسبة للبالد اليت ستسافر إليها  -
  . ) الفنادق ( توزيع هذه الكتب باألماكن اهلادئة نسبياً مثل  -
 .ليات أو أي جهة لديها كتب جالياتة عند العودة فوراً من مكاتب دعوة اجلا تزويد احلقيب -
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إرفاق عناوين مكاتب دعوة اجلاليات ليسهل االتصال م يستحسن كتابة بعض املواقـع             
  .لتسهل هلم الوصول ملعلومات أكثر اإلسالمية عرب الشبكة العنكبوتية 

 
  .دعوة اجلاليات الوافدة لإلسالم  :الفكرة اهلدف من 

الشخصيات البارزة وأصحاب التخصصات النادرة كاألطباء واملهندسني        :الفئة املستهدفة   
  .من غري املسلمني 

  :املستلزمات 
  . وجود داعية جييد لغة اجلالية املخصصة هلا الرحلة -
  . ترتيب برامج تناسب اجلالية املقصودة -

  وجود طلبة علم متمكنني ملواجهة االستفسارات املتوقعة من قبل تلك           :ا  أمور جيب مراعا
  .اجلاليات وعرضها بأسلوب ثقايف يناسب حال املستهدفني 

ترتيب بعض املوضوعات للنقاش دف توجيه التجمع لقضية معينة مث إبـداء الـرأي               -
  .العلمي الصحيح ومقارنته برأي اإلسالم 

 .لجاليات ذات التخصصات البسيطة كالعمال واخلدم وخالفه ميكن القيام بربامج مشاة ل -
 

  تصميم  حقيبة مدرسية لتقدم لطالب مسلمني يعيشون يف جمتمعات منحرفة : الفكرة 
  :األهداف 

استثمار هذه احلقيبة يف إرشاد هؤالء الطالب بكافة اللغات املستهدفة لاللتزام بتعـاليم           -
 .إلسالمي وبيان فضل التمسك ذا الدين وحالوة اإلميان الدين ا

 
  .ال تبيع الدخان واالت الساقطةاالحتفاء الدوري بأصحاب البقاالت والتموينات اليت :الفكرة

استثمار ذلك بإقامة حفل مبسجد قريب والتأكيد علـى أصـحاب احملـالت              :األهداف  
خالفة أيضاً باحلضور ويتم توزيع اجلوائز على اجلميع ليتم تشجيع املخالفني على الـسري              امل

  .يف النهج اإلسالمي الصحيح 
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  .االرتباط بأحد املسلمني من غري العرب ليكون وسيطاً دعوياً مع بين جلدته  :الفكرة 

 املهن املختلفة ومتابعة أعمال هذا الوسيط       استثمار ذلك مع كافة اجلنسيات يف     : األهداف  
  .غري العريب ونتاجه بشكل منظم نظراً ألن اللغة من عوامل إعاقة العمل الدعوي 

 
  .تصميم صناديق مجيلة الشكل لعرض الكتيبات واالت واملطويات التوعوية  : الفكرة

  :األهداف 
 أماكن – سيارات النقل اجلماعي – املستوصفات – احلالقني توزيع هذه الصناديق على  -

  جتمع الناس كاملرور واجلوازات واملستشفيات 
 .يراعى متابعة هذه الصناديق باستمرار وإكمال الناقص من الكتيبات واملطويات  -

 
  .عمل ملصقات دعوية مجيلة ومؤثرة : الفكرة 

ر توزيع هذه امللصقات كهدايا يف املـدارس وغريهـا وتوضـع علـى       استثما: األهداف  
  .السيارات وحتوي حكما أو أبياتاً شعرية أو حنو ذلك من املأثورات 

 
اليت توضـع علـى زجـاج    ) الشماسات  ( تصميم لوحات الوقاية من الشمس       :الفكرة  

  .السيارات األمامية من الداخل 
  :األهداف 

  .تثمار التصميم هلذه اللوحات بكتابة مجل دعوية مفيدة وأبياتاً شعرية مؤثرة وغري ذلك اس -
 

  .االستفادة من اللوحات املضيئة املوجودة يف الشوارع املهمة  :الفكرة 
بعمل مجـل   استثمار هذه اللوحات بالشوارع املهمة أو عند التقاطعات وذلك           :األهداف  

دعوية مؤثرة ومأخوذة من الكتاب والسنة ومتول من قبل املقتـدرين أو تتبناهـا بعـض                
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اإلدارات الدعوية الرمسية ويشابه هذه الدعايات املوضوعة على جوانب سيارات النقـل            
  .اجلماعي وكذا فواتري الكهرباء واملاء وغري ذلك 

 
  .طبع املظروف وتصميمه  :الفكرة 

فهـذا  : يتم تصميم املظروف حبيث تدل الرسومات على الـشخص املـدعو             :األهداف  
واحلرص على أن يكون    ، وهكذا  .. وآخر لتاجر وحالق    ، مظروف لطبيب وثان لصيديل     

  .احملتوى مناسباً متاماً للشخص املقصود باهلدية 
 

  .ة من صناديق الربيد االستفاد: الفكرة 
  .دعوة إنسان بعينه عن طريق صندوقه بدالً من استخدام األسلوب الدعوي املباشر :األهداف

 
  .تصميم حقائب األرصفة كأسلوب دعوي جديد للشباب : الفكرة 

ثابت استثمار توزيع هذه احلقائب على أماكن جتمعات الشباب وتوضع بشكل            :األهداف  
  .أو تسلم هلم كهدية إن كان املكان غري ثابت .. هلم ويتم متابعة احلقائب بعد انصرافهم 

 
  .يتم عمل ملف للمخالفات الشرعية اليت يراها اإلنسان  :الفكرة 

، ألمـر  بعد جتميع هذه املخالفات الشرعية يتم رفعها بعد ذلك إىل من بيـده ا      :األهداف  
  .ليساهم بذلك يف إصالح اخللل وتعديل املسار 

 
إنشاء جملة أسرية خمتصة باألسرة فقط حتوي مجلة من الفوائد والوقفات التربويـة              : الفكرة

  .والطرائف املتنوعة 
   :األهداف 

  .سرة  يتم التركيز يف الة على عرض أخبار األسرة يقوم بإعدادها شباب األ-
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، ع منها جملة صغرية خاصة باألطفال حبذا لو قامت نساء األسرة بإعداد جملة نسائية يتفر        -
  .أو باشتراك شهري ، وتدعم هذه الة مادياً من قبل املقتدرين من األسرة 

 
  .االستفادة من الزيارات الدعوية للسجون وتكثيفها : الفكرة 

 استثمار احلاجة املاسة لرتالء هذه السجون واإلصالحيات للتوجيه واملناصحة            :األهداف
  .ليكونوا أعضاء صاحلني منتجني بعد خروجهم 

 
  .تبين منكر معني موجود بني الناس بين والتركيز عليه من مجيع اجلوانب  :الفكرة 

نكر دراسة واعية وإجياد احللول الناجعة له يتم رفع مـذكرة يف             بعد دراسة هذا امل     :األهداف  
  .ذلك إىل من بيده احلل والعقد 

 
  .أخذ قطاع من احلارة أو احلي حمدود بشوارع معلومة ودراسته دعوياً  :الفكرة 

ت الـشرعية عمـل     يتم بعد حصر مجيع األماكن اليت تصدر منها بعض املخالفـا           :األهداف  
أسلوب للعالج بالتعاون مع بعض اإلدارات الشرعية يف احلي كفرع هيئة األمـر بـاملعروف               

  .والنهي عن املنكر أو املكتب التعاوين 
 

  .املشاركة يف االت اإلسالمية :  الفكرة 
أو مادياً باالشـتراك فيهـا   ،  واملشاركة يتم بدعم الة معنوياً باملراسلة والتشجيع   : األهداف  

  .وحث اآلخرين على ذلك 
 

القيام بزيارات متتابعة ملكتب الدعوة التعاوين وكذلك فرع هيئة األمـر بـاملعروف              :الفكرة  
  .والنهي عن املنكر 

  : األهداف 
  .توثيق الصلة بتلك املكاتب  -



 ٩٩

 املمكنة دعمهم بالوسائل  -
 .تنسيق اجلهود الدعوية معهم  -

 
  .عمل اشتراك يف جملة إسالمية أسبوعية أو شهرية  :الفكرة 

  :األهداف 
   يتم إرسال الة إىل أحد العناوين ممن يرغب الداعي يف دعوم وإيصال اخلري إليهم -
   . احلرص على أال يشعروا ذا العمل من الداعي-

 
  .ربط وزيادة الصلة باملؤسسات الدعوية واإلغاثية  :الفكرة 

  :األهداف 
  .استثمار تلك املكاتب يف تلقي أخبار املسلمني منهم  -
 .التعرف على جهودهم ومؤازرم  -

 
  . احلاسب مطويات دعوية ملونة مجيلة عرب :ة الفكر

  :األهداف 
 االستفادة من إمكانات احلاسب اآليل يف إخراج مطويات دعوية متتاز بالدقـة العلميـة               - 

  .واللمسات الفنية 
  .أن تتطرق ملواضيع شىت  -
 .يستفاد منها يف ميادين الدعوة  -

 
  .زل ـجتهيز لوحة مجيلة توضع يف صالة املن :الفكرة 
  :اف األهد

استثمار هذه اللوحة بأن تقوم األسرة من مجيع الفئات بإعداد ملصقات تربويـة دعويـة               
  .مفيدة ومنوعة وتوضع على اللوحة ليستفيد منها أهل املرتل والزوار 



 ١٠٠

 
يتم تصميم دوالب عرض مجيل الشكل مناسب لديكور املرتل ويـتم وضـعه يف     :الفكرة  
  .رجال جملس ال

استفادة أهل البيت وزواره من االطالع بعـد أن يـتم تغذيتـه بالكتيبـات                :األهداف  
  .واملطويات الدعوية والكتب الدينية 

 
توجيه نداء ألصحاب حمالت الكاسيت باملسامهة يف تسجيل بعـض احملاضـرات          :الفكرة  

  .ن األخرى القيمة اليت تقام يف املساجد وبعض األماك
  :األهداف

  .استثمار احملاضرات بتسجيلها وتوسيع دائرة اخليار بالنسبة للمشتركني واملستفيدين  -
املسامهة يف إبراز جمموعة من احملاضرين األكفاء ليكونوا بدائل معدة ملواصلة محل الراية              -

 .ونشر اخلري 
 

قاطع املؤثرة من قراءة بعض الشيوخ وإمساعها للمعـاكس عـرب           تدوين بعض امل   : الفكرة
  .اهلاتف بشكل مباشر 

  :األهداف 
  .اإلرشاد عرب اهلاتف  -
 احلد من ظاهرة املعاكسات اهلاتفية  -
 .التأثري املباشر على املعاكسني  -

 
  .يعية املأخوذة من بالدنا يقوم أصحاب التسجيالت بطبع مجلة من املناظر الطب :الفكرة 

  : األهداف 
  . استثمار تلك املناظر بالكتابة عن املنظر وموقعه -
  ، يكتب على كل منظر نص شرعي من قرآن أو سنة يدعو إىل التدبر يف ملكوت اهللا -



 ١٠١

  .ويكون التناسق ظاهراً بني النص الشرعي واملنظر املصور 
 

  .طبع أقوال مأثورة على األقالم وامليداليات وحنوها  :الفكرة 
  : األهداف

ووضعها ضـمن مظـروف فيـه       ، دى لآلخرين بعد طباعة أمسائهم عليها إن أمكن          -
  .كتيبات وأشرطة دعوية وغريها 

 
ؤهم بعـض   عند القيام برتهة يف الرب منر ببعض الرعاة من بالد شىت يـتم إهـدا               : الفكرة

  .الكتيبات واملطبوعات املؤثرة 
  :األهداف 

  . سد حاجة هؤالء الرعاة لألمور الدعوية -
  . تقدم هلم الكتب مع قليل من املال لسد عوزهم وفاقتهم -
  . إرشادهم إىل ما فيه نفعهم وصالحهم -

 
فيـتم  ، حنات على الطريـق     عند السفر من بلدة ألخرى بتجمعات سائقي الشا        :الفكرة  

  .إهداؤهم بعض األشرطة الدينية الدعوية 
  :األهداف 

استثمار امللل الذي مير به هؤالء السائقون يف الطرق الطويلة بإهدائهم هذه الـشرائط               -
  .ليكون هلا أثراً طيباً 

 
ند العودة من السفر أو الزواج أو وصول االستفادة من زيارات النساء لبعض منهن ع   :الفكرة  

  .مولود هلن 



 ١٠٢

  : األهداف
استثمار زيارات النساء بتسليمهن بعض الكتيبات والشرائط الدعوية ليتم تقدميها برفقة         -

  .هدية املرأة لصديقتها 
 

وإخبـار  .. صاحف يف املـساجد     وضع بعض التفاسري املوجزة املوثوقة يف دواليب امل        :الفكرة  
  .املصلني بوجودها لتعم الفائدة 

  :األهداف 
  .تشجيع املصلني للبحث يف تلك الكتب لالستفادة القصوى من وجود هذه التفاسري  -

 

 توزيع شرائط قرآن كرمي بأصوات قراء معروفني ميتازون حبسن الصوت وقـوة            :الفكرة  
  .التأثري على أصحاب سيارات األجرة والليموزين والنقل اجلماعي وغريهم 

  :األهداف 
استثمار تلك الوسائل لالرتباط بالقرآن الكرمي واألحاديث وغريها من شرائط الدعوة            -

  .املؤثرة 
 

احلكـم  إعداد دليل هاتف جيب وتعبئة الصفحات األوىل منه مبجموعـة مـن              :الفكرة  
وبقية الصفحات املرتبة هجائياً يكتب يف رأس كل صفحة بعض أبيات الشعر            .. والنصائح  

  .املؤثرة واحلكم املفيدة 
  : األهداف

 استثمار إطالع الناس على ذلك بشكل دائم يف اإلرشاد واالستفادة من احلكم املوجودة             -
  .واألقوال املأثورة 

  .عاً  يوزع جماناً كي يكون مردود قبوله سري-
 
 



 ١٠٣

 
االستفادة من وجود هذه اللوحات والقيام بالتغيري والتجديد وإعـادة الـصياغة       :الفكرة  

  .واالبتكار فيها بشكل متتابع 
  :األهداف 

  .حماولة لفت نظر املصلني للوحة اجلديدة وقراءة املكتوب فيها  -
 .ئدة للجميع تغيري مواقع اللوحات داخل املسجد كي تعم الفا -

 
،  والكتب الزائدة أو اليت استهلكت  االستفادة من وجود صناديق سحب األشرطة      : الفكرة

  .ومن مث إعادة االستفادة منها مرة أخرى 
  :األهداف 

  .استثمار توزيعها يف مناطق نائية  -
 .استثمارها يف نسخ مواد جديدة عليها  -

 
  :تصميم حقيبة صغرية مجيلة حتتوي على  :الفكرة 

   .) جوارب– قفازين –غطاء وجه –عباءة (حجاب متكامل 
  .جمموعة أشرطة وكتيبات خاصة باملرأة ودورها يف اتمع 

  :األهداف 
  .توزع على رواد احلدائق العامة ممن ال يهتمون باحلجاب  -

 
ة على توفر شرائط وكتيبات دعوية ومطويات بسيارته وعدم خلوها         حيرص الداعي  : الفكرة

  .من تلك الوسائل 
  : األهداف

  .استثمار األسواق لتوزيع تلك اموعات  -
 .استثمار إشارات املرور لتوزيعها على السيارات  -



 ١٠٤

 
ة ختصص هلا جوائز قيمة وتقسم إىل       أن يتبىن مسجد احلي مسابقة دورية أو فصلي        : الفكرة

وتعلن نتائجها يف احتفال مـصغر يـدرج ضـمن          .. فئات متفاوتة حبسب اجلنس والسن      
  .احتفاالت ختام برنامج حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أو تعلن طريقة مناسبة أخرى 

  : األهداف
  تشجيع الفئات العمرية املختلفة على االرتباط باملسجد  -
 .ى البحث والقراءة حلل املسابقات تشجيعهم أيضاً عل -
 .حتفيزهم على االشتراك باإلعالن عن جوائز للفائزين  -

 
القيام بزيارات للمخيمات واالستراحات يف وقت خلوها وتقدمي هديـة ألهـل             :الفكرة  

  .املخيم أو االستراحة بوضعها مباشرة أو عن طريق احلارس املسؤول 
  :هداف األ
من خالل وجود هذه اهلدية يتم استغالهلا من قبل املوجودين باملخيمات أو االستراحات         -

  .واملترددين عليها 
 

والقيـام جبـوالت    ، وشراء جمموعة من املطويات     ، زيارة مكاتب دعوة اجلاليات      :  الفكرة
والتفاهم مع مسؤول هذه املنـشآت لترتيـب        .. كات  وتوزيعها على الورش واملصانع والشر    

  .لقاءات بني عمالة منشآته وبني موظفي مكاتب الدعوة 
  .الوصول بالدعوة إىل الورش واملصانع والشركات مباشرة  - : األهداف

 
ج مـن خـالل     توزيع كتيبات دعوية أو إرشادية على العمالة القادمة من اخلار          : الفكرة

  .وضعها يف أرفف مجيلة يف مكاتب اجلوازات يف املطارات الرئيسية 
العمل على إيصال رسالة الدعوة للعمالة الوافدة حبيث تكون أمجل هدية هلم             -: األهداف

  .عند وصوهلم 



 ١٠٥

 
البس النسائية أو غريهـا ممـا       زرع احلس الدعوي لدى بعض باعة الذهب أو امل         :الفكرة  

  .يتعلق بالنساء 
  : األهداف

  .وضع مجلة من الوسائل الدعوية على الطاوالت الزجاجية لتأخذ منها املرأة ما تريد  -
 .وضع شيء منها مع البضاعة املباعة  -
احلرص على وصول الرسالة الدعوية للمرأة وحثها على دورها يف اتمـع الـصغري               -

 .واتمع الكبري 
 

عـرب  ، أثناء السفر للخارج حبذا لو يقوم الداعية بنشر الدعوة يف تلك الـديار               : الفكرة
  .وينشر ذلك قدر ما يستطيع ، الكلمة والعبارة والكتيب واملطوية والشريط 

  :األهداف 
  .وحث تلك الدول على االتباع وعدم االبتداع ..نقل الرسالة الدعوية لدول أخرى  -

 
تصميم ملصقات مجيلة ذات ألوان زاهية حتوي عبارات االهتمام بالنعم وتقديرها            :الفكرة  

  .وحث الناس على شكرها واحترامها 
  .ويتم توزيع هذه امللصقات على املطاعم والبوفيهات وغريها 

  :األهداف 
  .تعود الناس على شكر اهللا وشكر نعمه واحترامها  -

 
تصميم ملصق مجيل الشكل فيه حث على عدم إسبال الثياب والتحذير من ذلك              :الفكرة  

خالل عرض موجز لبعض النصوص الشرعية ويتم توزيع هذا امللصق على حمالت املالبس             
  .الرجالية 

  



 ١٠٦

  :األهداف 
  .ة النبوية الشريفة يف ذلك املوضوع التنبيه على الرجال على اتباع تعاليم القرآن والسن -

 
وتوزيع جمموعـات مـن     ، االستفادة من مواسم اخلري كرمضان واحلج واألعياد         :الفكرة  

  .وتضمني ذلك مجلة من الكتيبات واألشرطة ، اهلدايا القيمة على اجلريان 
  :األهداف 

  .يقدم يف تلك املواسم اخلرية استثمار تلك اهلدايا لتكون أمجل هدية وأنسب شيء  -
 

ال بقـصد ختفـيض     ، ه وتالطفـه    البشاشة يف وجه البائع عند الشراء منه وتالين        :الفكرة  
  .وبعد ذلك قدم له هدية مناسبة ، ولكن بقصد الثقة بك واالطمئنان إليك ، السعر

  :األهداف 
  .الء البائعني الوصول ألكرب شرحية من الناس عرب هؤ -

 
يشارك فيه مجيع أفراد األسـرة      ، عمل درس أسري أو أسبوعي أو نصف شهري          :الفكرة  

  .وحيتوي على مجلة من الفقرات ، صغاراً وكباراً 
  : األهداف

 .استثمار ذلك الدرس يف عرض مشاكل بعض أفراد األسرة والعمل على تقدمي احللول هلا  -
 
االستفادة من التجمعات العائلية الكبرية يف إحدى املناسبات وعـرض مـسألة             :الفكرة  

تصرف يف شأن مـن شـؤون       ) مخسة أو عشرة رياالت     ( التربع يف كل لقاء مببلغ بسيط       
  .األسرة أو التربع ا لدعم مشروع خريي 

  :األهداف 
  .ائلي حبيث يكون عادة حسنة ميكن استمرار هذا التربع يف كل اجتماع أسري أو ع -
 .ميكن من خالل املبلغ دعم أي مشاريع خريية داخلية كانت أو خارجية  -



 ١٠٧

 
حتوي مجلة من الكتب العلمية والدعوية والتربويـة        ، إنشاء مكتبات علمية صغرية     :  الفكرة  

  .اإلدارات احلكومية توزع على بعض األماكن الكبرية كاملؤسسات والشركات و
  :األهداف 

  .استثمار هذه املكتبات لتكون مكتبة كبرية تناسب حجم املنشأة  -
 تشجيع العاملني على االطالع واالستفادة والقراءة  -

 
االستفادة من أصحاب حمالت القرطاسية واملواد املكتبية بطباعة بعـض بـرامج             :الفكرة  

  .حافظات األقالم ، علب اهلدية ، علب األلوان ، ات دعوية على الدفاتر تربوية وشعار
  : األهداف

   .يعود هذا املشروع بالفائدة على املتعاملني مع القرطاسية من طالب العلم بنني وبنات -
 

ج دعوية متخصصة ونشرها    االستفادة من إمكانات احلاسبات اآللية يف تصميم برام       :  الفكرة  
  .ورابع بالعمال ، وثالث باألطباء ، وآخر بالنساء ، فهذا برنامج خاص بالطالب ، بني الدعاة 
  :األهداف 

وعرضـاً ألمسـاء    ، استثمار إمكانات احلاسبات لعمل مجلة من التوجيهات الدعويـة           -
  .الكتيبات املناسبة لكل حالة على حدة 

 
طباعة خطب اجلمعة على أوراق صغرية قوية المعة مشاة ملا هو موجود يف الـسوق     :الفكرة  

  .حتت مسمى ألعاب املعلومات 
  :األهداف 

فهـذه  .. يتم تصنيف اخلطب على جمموعات حبيث كل جمموعة تطرق موضوعاً واحداً   -
  .النهي عن املنكر وثالثة عن األمر باملعروف و، وتلك عن اجلهاد ، عن الصالة 

 . ميكن االستفادة منها يف املناطق النائية واهلجر والقرى  -



 ١٠٨

 
القيام بتموين صناديق اجلرائد واالت املوجودة أمام بعض املنازل ببعض الكتيبـات          :الفكرة  

  .وأشرطة واإلرشادات الدعوية بشكل متتابع مبا جيد يف السوق من كتيبات 
  .تعميم الفائدة الدعوية اليت ستعود على أصحاب هذه الصناديق  :األهداف 

 
يتم تصنيع صناديق صغرية ومجيلة لألشرطة والكتيبات واملطويات ووضـعها يف            : الفكرة

رى مبا يـستجد يف الـساحة مـن    داخل املباين السكنية الكبرية وإمدادها بني الفينة واألخ  
  .أشرطة وكتيبات دعوية 

  .نشر الوعي بشكل مباشر على الناس يف مساكنهم  :األهداف 
 

  .حماولة تزويد بعض الغرف بالفنادق جبملة من الوسائل الدعوية املثمرة  :الفكرة 
ستفادة مما يعرض مـن كتيبـات       استثمار وقت الرتالء بالفندق باالطالع واال      : األهداف

  .وأشرطة ومطويات توعوية 
 

 وحماولـة  "أخي املسلم خذ نـسختك "تكثيف نشر أرفف املساجد اليت حتمل عنوان         :الفكرة  
  .إمدادها باألهداءات املتنوعة بشكل دائم 

ائدة على أكرب شـرحية مـن       زيادة أعداد املطلعني على هذه الكتيبات مبا يعود بالف         :األهداف  
 .املسلمني 

 
تصميم دوالب كبري احلجم متعدد األغراض يوضع يف املسجد وميتـاز باألناقـة             : الفكرة  

ولوحة ، " خذ نسختك   " ورف  ، وركن لألشرطة   ، والتناسق يشمل مكتبة عامة لإلعارة      
  .شرطة الزائدة وقسم مجع الكتيبات واأل، املسجد 
  .تشجيع املصلني على اإلعارة لتعم الفائدة على منازهلم : األهداف

 .إعادة طباعة األشرطة الزائدة مبواد دعوية جديدة  -



 ١٠٩

 
تقدمي الشكر لكل من ساهم يف دعم الدعوة والثناء عليه مبهاتفته أو مراسلته حـىت                : الفكرة

افزاً له على بذل املزيد من العمل الدعوي ودفعه على مواصلة العطـاء وبـذل               يكون ذلك ح  
  .اجلهود يف سبيل دعم العمل الدعوي 

  : األهداف
إظهار مساحة اإلسالم وأن الواجب على الداعية شكر كل من قدم وسـاهم يف دعـم                 -

  .ليكون حافزاً ملن ساهم يف املزيد .. الدعوة 
 

، لتشمل بعض الـرحالت اخللويـة القـصرية         تطوير برامج حلقات حتفيظ القرآن       : الفكرة
وتدريب الطالب علـى    ، حبيث تكون مرة يف األسبوع      ، وكلمات توجيهية   ، وبرامج رياضية   

  . وتكثيف حفالت التكرمي للمبدعني ، اإللقاء والتحدث أمام اآلخرين 
  : األهداف

  .لعلم للتفوق ة احلافز لدى طلبة ادزيا-
  . تعويدهم على اإللقاء والتحدث أمام اآلخرين -

 
مع وضع لوحـة    ، واحلث على االستفادة منه     ، وضع صندوق يف املساجد للفتاوى       :الفكرة  

  .صغرية جبواره تدون فيها إجابات الفتاوى 
  .تشجيع املصلني على طلب الفتوى بشكل مباشر  :األهداف 

 .أن تعم الفائدة اجلميع مبا فيهم من مل يطلب الفتوى  -
 

يقوم أحد أئمة املساجد بعقد لقاء دوري بني أئمة مساجد احلي ويدعى من خالل               : الفكرة
  .اللقاء مندوب الدعوة يف احلي وبعض طلبة العلم باحلي 

  .ة داخل املساجد تدريس مجلة من الربامج الدعوي : األهداف
 .ترتيب حماضرات وندوات نصف شهرية وتنظيم كلمات وعظية يومية  -



 ١١٠

 .عرض املشاكل والعوائق وحماولة وضع احللول املناسبة هلا  -
 

التركيز على بعض املستشفيات املتخصصة كمستشفى األمل اخلـاص بعـالج            : الفكرة
والتعاون معهـم يف سـبل      ، كذا مستشفى الصحة النفسية وغريها      و، مدمين املخدرات   

  .اإلصالح 
استثمار إقامة احملاضرات والدروس الدعوية املبسطة وبرامج التوعية والـوعظ           : األهداف

 .مع مصاحبة ذلك دايا تقدم للرتالء 
 

كل سنة بتنظيم مجلة من الـربامج الدعويـة   االستفادة من محالت احلج اليت تقام     :الفكرة  
  .والعلمية والثقافية للمشاركني يف هذه احلمالت 

  .استثمار الطريق ذهاباً وإياباً أو أثناء اإلقامة باملشاعر أو التنقل بينها  -: األهداف
 .ميكن تنظيم مثل هذه الربامج يف رحالت العمرة  -

 
بالـصدقات  ، لة كسب دعم بعض أعيان البلد الـربامج الدعويـة ماديـاً             حماو :الفكرة  

  .أو معنوياً بالوقوف مع الدعاة مؤازرة وتشجيعاً ، والتربعات واملشاركات 
 

وعلـى الـشواطئ   ، حماولة استغالل التجمعات يف أوقات اإلجازة يف املـصايف          : الفكرة
  .ربامج الدعوية حتت إشراف مكاتب الدعوة إلعداد مجلة من ال

، واملسابقات الثقافية   ، إقامة خميمات تربوية تقام من خالهلا حفالت السمر          - :األهداف  
  .واحملاضرات الدعوية 

 
ة مسجده ويعلـن  ينبغي على إمام كل مسجد أن يضع برناجماً تعليمياً مرتباً جلماع       : الفكرة

  .ذلك يف لوحة املسجد بشكل أسبوعي 



 ١١١

تقسيم الربامج التعليمية حبيث تكون لألسبوع األول مثالً قراءة يف تفـسري             - :األهداف  
كريـاض  (ث قـراءة مـن كتـاب        والثال، واألسبوع الثاين خاص بالفتاوى     ، ابن كثري   
  ).الصاحلني

 
يتم القيام بترتيب كلمات تلقى خالل شهر رمضان أثناء صالة التراويح أو القيام              :الفكرة  

  .وتعلن يف لوحة املسجد على شكل جدول بني واضح 
  .احلرص على أن تعم الفائدة مجيع املصلني يف هذه التجمعات اخلرية كل عام  :   األهداف

 
، ل إمام مسجد على تقدمي هدايا للمصلني بعد انتهاء إحدى الصلوات            حيرص ك  : الفكرة

يف كل مرة يركز اإلمام على موضـوع       ، تشمل مجلة من الكتيبات واملطويات أو األشرطة        
وثالثـة عـن صـلة      ، ع اخلريية   وأخرى عن دعم املشاري   ، فمرة عن صالة الفجر     ، معني  
  .وهكذا .. الرحم

 
وتطرح من خالله مجلة من القضايا      ، عقد لقاء دوري أسبوعي بني مجاعة املسجد         :الفكرة  

  .) املتخلفني عن الصالة( ااورة ومنها احملالت، اليت م اجلميع حنو أوضاع املسجد 
 .حتقيق رسالة املسجد اليت يغفل عنها الكثري  - : األهداف

 
على أئمة املساجد الكبرية واملشهورة التركيز على إقامة حماضرات علمية أو طبية             :الفكرة  

  .أو اقتصادية أو اجتماعية وربطها بالقضايا اإلميانية 
  :األهداف 

استثمار ندوة عن أمراض العيون مثالً لعرض مجلة من األمراض املعنوية لألمة اليت تؤثر               -
  .ريق العني على اجلسد عن ط

 .أو حماضرة عن الفلك يلقيها متخصص ويتم من خالهلا إظهار عظمة اخلالق بعظيم صنعه -
 



 ١١٢

 
إن من وسائل الدعوة أن تعرف أسباب احنراف من تدعوه إىل احلق حىت يـسهل                : الفكرة

لشبهات ويكون لديه   فعلى الداعية أن يلم بأسباب الوقوع يف الشهوات وا        ، عليك العالج   
وعليه معرفة عقائد وأفكار اآلخرين     ، العلم باملناهج الدعوية املضادة ملنهج السلف الصاحل        

  .ليأخذ احلذر وحيذر غريه 
 

على صاحب األسرة احلرص أن يكون تصميم مرتله دعوياً حبيث حيرص على أن              : الفكرة
لـى الـصالة وأن جيعـل بيتـه         جد ألن ذلك أدعى للمحافظة ع     يكون بيته قريباً من املس    

وأن خيصص غرفة للصالة إن أمكن وحيرص على وجود مكتبة إسالمية شـاملة             .. مستوراً
  .زله ـمبن

  : األهداف
  .استفادة أفراد األسرة من مساع ما يلقى يف املسجد من حماضرات وخطب ومواعظ  -
 .راد األسرة الرجوع إليها عند احلاجة يستطيع أف) مكتبة عامة(وجود مرجع باملرتل  -

 
ميكن أن يتوىل إمام املسجد مع جمموعة من املصلني إصدار نشرة دوريـة باسـم                :الفكرة  

  :تطبع وخترج بشكل أنيق ومجيل حتوي بعض املوضوعات املهمة مثل ، مجاعة املسجد 
  .عرض برامج املسجد الدعوية  -
 .تلخيص لبعض احملاضرات اليت ألقيت باملسجد  -
 .مواضيع تربوية ودعوية ومسابقات ثقافية  -

 
عمل لوحة مضيئة جبوار املسجد على غرار لوحات اإلعالنات املوجـودة عـن              : الفكرة

  .التقاطعات املرورية لتكون جماالً دعوياً خاصاً باملسجد 
  .استثمار هذه اللوحات لإلعالن عن الدروس واحملاضرات املقامة يف املسجد  - :األهداف

 .عرض مجلة من اآليات واملواعظ واألحكام  -



 ١١٣

 
القيام بزيارات مباشرة لشباب األرصفة وحيبذ أن يرافق الزائر شخص مشهور لدى             :  الفكرة

غين أو ممثل مثالً ومن مث جمالسة الشباب ودعوم الشباب ممن من اهللا عليه باهلداية كالعب أو م    
  .باملوعظة احلسنة مع تقدمي جمموعة من اهلدايا املفيدة إليهم 

العمل على القضاء على الوقت الضائع هلؤالء الشباب وحثهم علـى حـسن              - :األهداف  
  .استثماره 

 
وذلك بأن تقوم باسـتخدام  ، اصة قادرة ملمة    وهذه وسيلة خاصة موجهة لفئة خ      : الفكرة

وإكثار الطلب  ، باملراسلة الدائمة هلا    ، زاف مع بعض اإلذاعات التنصريية      ـأسلوب االستن 
  .مع احلذر من التأثر ا استمتاعاً أو مراسلة ، منها 

 
، املسجد مـن الناحيـة اخللفيـة        تأمني سبورة بالستيكية بيضاء تكون يف وسط         : الفكرة

ليكتب خبط عريض ومجيل وكبري حكمة أو آية أو        ، ويستعان بأحد اخلطاطني من أهل احلي       
  أو غري ذلك حبيث يتم تغيري ذلك أسبوعياً ، بيت شعري 

  . احلرص على أن يستفيد املصلني من املعلومات املكتوبة على اللوحة - :األهداف 
 

يقوم جمموعة من املوظفني الذين يتمثل فيهم احلس الدعوي بإنشاء لقاء دوري بني      : الفكرة
، يتم من خالله زيادة األلفة والـصلة بـني الـزمالء            ، زمالء الوظيفة خارج نطاق العمل    

استضافة ألحـد   و، من مناقشات مثمرة    ، ويستثمر اللقاء فيما يعود بالفائدة على اجلميع        
  .ويتم من خالله أيضاً توزيع مجلة من الوسائل الدعوية ، طلبة العلم 

   : األهداف
  .زيادة احملبة بني زمالء الوظيفة  -
 .زيادة التثقيف الدعوي لديهم  -

 



 ١١٤

 
عـودة إىل   االستفادة من األخوة الوافدين من مجيع اجلنسيات الذين يريـدون ال           : الفكرة

  .ديارهم يف إجازة أو خروج ائي أو غري ذلك بإهدائهم مجلة من الوسائل الدعوية 
  :األهداف 

  استثمار ذلك يف نشر اخلري يف كل البالد  -
 

ب القيام بزيارة املرضى يف املستشفيات وتشجيعهم وحثهم على الصرب واالحتسا          : الفكرة
  .واالستفادة من حالة الضعف اليت يعيشوا بتذكريهم باللجوء إىل اهللا تعاىل 

  :األهداف 
  استثمار زيارة املرضى املنومني بتوزيع هدايا دعوية مفيدة  -
 .أخذ الدروس والعرب التربوية من خالل الزيارة  -
 .التخفيف عن املرضى ومساعدم على اخلروج من حالتهم  -

 
خيصص أمام املسجد بالتعاون مع بعض املصلني صندوقاً لتلقي التربعات يفـرغ             : الفكرة

يومياً حبضور بعض املصلني ويتم ختصيص برنامج منظم لتوزيع هذه التربعات على الربامج             
  .الدعوية وتوزيعها على احملتاجني 

  : األهداف
ل جزء منها مثالً جلماعات حتفيظ القرآن       استثمار التربعات لتنظيم برامج دعوية وإرسا      -

  .وبعض احملتاجني يف احلي 
 

أن يتعلم الداعية مجلة من العلوم املساندة اليت يكسب ا ثقة اجلميـع وخاصـة     :   الفكرة
ها من كبار السن كأن يلم ببعض املعلومات عن الفلك ومنازل القمر ومواسم األمطار وغري   

  .املواضيع اليت تساعده على التالحم مع اجلميع 



 ١١٥

تثقيف املتلقني ببعض املعلومات واستغالل ذلك بإهدائهم بعض اهلدايا الدعوية           : األهداف
  .وحثهم على االستفادة منها 

 
الت بني األسر   نشر أشرطة الفيديو اإلسالمية املتوفرة يف كثري من حمالت التسجي          : الفكرة

اليت لديها أجهزة الفيديو وإمدادهم ا بشكل متتابع والتركيز علـى مآسـي املـسلمني               
  .وجراحهم يف أرجاء املعمورة 

  : األهداف
  .بث الوعي الديين لدى هذه األسر  -
 .استثمار تلك األجهزة االستغالل األمثل بعرض األشرطة اإلسالمية  -

 
أو إعـادة صـياغة مطويـة       ، يقوم إمام املسجد وبعض املصلني بإخراج مطوية         : كرةالف

وتذيل باسـم مجاعـة     ، مطروحة يف السوق وتوزع يف املساجد ااورة وعلى أهل احلي           
  .مسجد كذا 

  : األهداف
  .إذكاء روح التنافس وإعالء اهلمم بني أئمة املساجد  -
 ناس وحثهم على االستفادة منها احلرص على أن تصل هذه املطويات أليدي ال -

 
االستفادة من التجمعات األسرية كل شهر بوضع برنامج منوع الستثمار هـذا             :الفكرة  

اللقاء فيما يعود بالفائدة والنفع واملتعة على اجلميع كباراً وصغاراً ويتم التركيز خالل هذه              
  .حهم الفرصة للتحدث واإلمساك بزمام األمور اللقاءات على الشباب ومن

  .حرص مجيع أفراد األسرة على حضور مثل هذه اللقاءات  -:  األهداف
فوائد كثرية تعود من خالل عمل مجعية تعاونية مالية باشتراك شهري أو سنوي ويسمى               -

 .صندوق األسرة يستخدم يف دعم املشاريع اخلريية اخلاصة باألسرة 
 



 ١١٦

 
غرس حمبة االهتمام اخلريي لدى التجار وأصـحاب رؤوس األمـوال الدعويـة         :الفكرة  

  .وحثهم عليه وبيان فضله وتذكريهم بالنصوص الشرعية الدالة على عظيم أجره 
استثمار نتاج الوقف واستثمار فوائده وأرباحه يف دعم الـربامج الدعويـة             - : األهداف

  .واملساجد واحملتاجني وغري ذلك ، لقرآن الكرمي املتنوعة كحلقات حتفيظ ا
 

متابعة سلوكيات األطفال يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة حيث يعكس سلوكيام           : الفكرة
  .وضع البيت يف كثري من األحيان 

سفرياً دعوياً بالطريقة املناسبة بينه     حرص املدرسني على أن جيعلوا من الطفل         - :األهداف  
  .وبني األسرة

 
 

  
هذه سهام لصيد القلوب، أعين تلك الفضائل اليت تستعطف ا القلوب، وتستر ـا               
العيوب وتستقال ا العثرات، وهي صفات هلا أثر سريع وفعال على القلوب، فإليـك أيهـا                

 ما أن تطلقها حىت متلك ا القلوب فاحرص عليها، وجاهد نفسك علـى              احملب سهاماً سريعة  
  . حسن التسديد للوصول للهدف واستعن باهللا

 
قالوا هي كامللح يف الطعام، وهي أسرع سهم متلك به القلوب وهي مع ذلـك عبـادة      

مـا  ( عبد اهللا ابن احلارث      مذي، وقال كما يف التر  ) فتبسمك يف وجه أخيك صدقة    ( صدقة،  و
  ).   رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول اهللا 

 
سهم يصيب سويداء القلب ليقع فريسة بني يديك لكن أحسن التسديد ببسط الوجـه          
والبشاشة، وحرارة اللقاء وشد الكف على الكف، وهو أجر وغنيمة فخريهـم الـذي يبـدأ     



 ١١٧

، )خرجت مع ابن عمر فما لقي صغرياً وال كبرياً إال سـلم عليـه         (:قال عمر الندي  بالسالم،  
ال : ( والنيب صلى اهللا عليه وسـلم يقـول         ) املصافحة تزيد يف املودة    (:وقال احلسن البصري  

ويف املوطأ أنه صلى اهللا عليه وسلم       ). حتقرن من املعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق           
قال ابن عبد الرب هذا يتصل      ) ا يذهب الغل، وادوا حتابوا وتذهب الشحناء        تصافحو: ( قال  

  . من وجوه حسان كلها
 

وهلا تأثري عجيب فهي تذهب بالسمع والبصر والقلب، وما يفعله الناس مـن تبـادل               
 نفسه إال وسـعها،     اهلدايا يف املناسبات وغريها أمر حممود بل ومندوب إليه على أن ال يكلف            

خرجت أليب جائزته فأمرين أن أكتب خاصته وأهل بيته ففعلت، فقال يل            (قال إبراهيم الزهري    
تذكّر هل بقي أحد أغفلناه ؟ قلت ال قال بلى رجل لقيين فسلم علي سالماً مجيالً صفته كـذا                   

  .  انتهى كالمه) وكذا، اكتب له عشرة دنانري
  .  فأراد أن يرد عليه دية ويكافئه على ذلكانظروا أثّر فيه السالم اجلميل

 
وإياك وارتفاع الصوت وكثرة الكالم يف االس، وإياك وتسيد االس وعليك بطيب الكالم             

لـوب  كما يف الصحيحني، وهلا تأثري عجيب يف كسب الق) فالكلمة الطيبة صدقة (ورقة العبارة   
ئشة رضـي اهللا عنـها   والتأثري عليها حىت مع األعداء فضالً عن إخوانك وبين دينك، فهذه عا          

مهـالً يـا    : ( فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ) وعليكم السام واللعنة  (قالت لليهود   
 متفق عليه، وعن أنس رضي اهللا عنه قال، قال رسول         ) عائشة فإن اهللا حيب الرفق يف األمر كله       

عليك حبسن اخللق وطول الصمت فو الذي نفسي بيده ما جتمل           : ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  . أخرجه أبو يعلى والبزار وغريمها) اخلالئق مبثلهما 

  وهـه ملفـالم وإنـذر الكـح         د خيزنُ الورع التقي لسانه ـق
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ال يقطع احلديث حىت يكون املـتكلم         تحدث فقد كان رسول اهللا      وعدم مقاطعة امل  

هو الذي يقطعه، ومن جاهد نفسه على هذا أحبه الناس وأعجبوا به بعكس اآلخر كثري الثرثرة                
إن الرجل ليحدثين باحلديث فأنصت له      : ( واملقاطعة، وامسع هلذا اخللق العجيب عن عطاء قال         

  ). ن يولدكأين مل أمسعه وقد مسعته قبل أ
 

إن اهللا مجيـل حيـب      : (يقول    ومجال الشكل واللباس وطيب الرائحة، فالرسول       
شاب الناسك نظيف الثوب    إنه ليعجبين ال  ( :وعمر ابن اخلطاب يقول   . ا يف مسلم  كم) اجلمال  

  و ال أشد تعهـداً داً أنظف ثوباًإين ما رأيت أح(بن حنبل ، وقال عبد اهللا بن أمحد   )طيب الريح 
  ).  من أمحد ابن حنبل وأشده بياضاًلنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، وال أنقى ثوباً

 
  : سهم متلك به القلوب وله تأثري عجيب صوره الشاعر بقوله

  ا استعبد اإلنسانَ إحسانُفطامل          أحسن إىل الناس تستعبد قلوم 
، واهللا )هم للناس أحب الناس إىل اهللا أنفع    : (   كما قال    بل متلك به حمبة اهللا عز وجل      

  .) ١٩٥اآلية: البقرة( }وأَحسِنوا إِن اللَّه يحِب الْمحسِنِني{ :عز وجل يقول
  رفيق ل ـكـوك لـىت مملـف         إذا أنت صاحبت الرجال فكن 

  على الكبد احلرى لكل صديق        مثل طعم املاء عذبا وباردا وكن 
عجباً ملن يشتري املماليك مباله كيف ال يشتري األحرار مبعروفه، ومن انتشر إحـسانه              

  .  كثر أعوانه
 

فإن لكل قلب مفتاح، واملال مفتاح لكثري من القلوب خاصة يف مثل هـذا الزمـان،                
كما )  منه خشية أن يكبه اهللا يف النار   إين ألعطي الرجل وغريه أحب إىل     : (يقول    سول  والر

  . يف البخاري
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 من املسلمني بعد أن استنفذ كـل جهـوده يف           صفوان ابن أمية فر يوم فتح مكة خوفاً       
األمان ويرجـع     ، فيعطيه الرسول      الصد عن اإلسالم والكيد والتآمر لقتل رسول اهللا         

بل لك   ويطلب منه أن ميهله شهرين للدخول يف اإلسالم، فقال له رسول اهللا        يب  إىل الن 
إىل حنني والطائف كافراً، وبعد حصار الطـائف          تسري أربعة أشهر، وخرج مع رسول اهللا        

  . ينظر يف الغنائم يرى صفوان يطيل النظر إىل واٍد قد امتأل نعماً وشاء ورعاء  وبينما رسول اهللا 
  عليه الصالة والسالم يرمقه مث قال له يعجبك هذا يا أبا وهب؟ فجعل 

  .هو لك وما فيه  قال نعم، قال له النيب 
ما طابت نفس أحد مبثل هذا إال نفس نيب، اشهد أن ال إلـه إال               : فقال صفوان عندها    

  . اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 العجيب أن يصل هلذا القلـب       ذه اللمسات وذا التعامل     لقد استطاع احلبيب    

  . بعد أن عرف مفتاحه
فلماذا هذا الشح والبخل؟ وملاذا هذا اإلمساك العجيب عند البعض من الناس؟ حـىت              

  . كأنه يرى الفقر بني عينيه كلما هم باجلود والكرم واإلنفاق
 

ل للوصول إىل القلوب منه، فأحسن الظن مبن حولـك          فما وجدت طريقا أيسر وأفض    
وإياك وسوء الظن م وأن جتعل عينيك مرصداً حلركام وسكنام، فتحلل بعقلك التصرفات             

  :ويذهب بك كل مذهب، وامسع لقول املتنيب
  اده من توهمـا يعتـدق مـوص       إذا ساء فعل املرِء ساءت ظنونه 

املـؤمن يطلـب معـاذير    (: ك جهدك فقد قال ابن املبارك       عود نفسك على االعتذار إلخوان    
  ). إخوانه، واملنافق يطلب عثرام 

·  
فإذا أحببت أحداً أو كانت له مرتلة خاصة يف نفسك فأخربه بذلك فإنه سهم يصيب القلـب                 

) ليأته يف مرتله فليخربه أنه حيبـه      حبه ف إذا أحب أحدكم صا   ( :  ويأسر النفس ولذلك قال     
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، لكـن   )فإنه أبقى يف األلفة وأثبت يف املـودة       ( كما يف صحيح اجلامع، وزاد يف رواية مرسلة         
بشرط أن تكون احملبة هللا، وليس لغرض من أغراض الدنيا كاملنصب واملال، والشهرة والوسامة              

األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو     (عداء  واجلمال، فكل أخوة لغري اهللا هباء، وهي يوم القيامة          
  ). إال املتقني

، إذا فإعالن احملبة واملودة من أعظـم        - يعين يوم القيامة     -  واملرء مع من أحب كما قال       
فإما جمتمع مليء باحلب واإلخاء واالئـتالف، أو جمتمـع ملـيء    . الطرِق للتأثري على القلوب   

 على تكوين جمتمع متحـاب فـآخى بـني            بالفرقة والتناحر واالختالف، لذلك حرص      
املهاجرين واألنصار، حىت عرف أن فالنا صاحب فالن، وبلغ ذلك احلب أن يوضع املتـآخيني               

على وسائل نشر هذه احملبـة        ، بل أكد    .يف قرب واحد بعد استشهادمها يف إحدى الغزوات       
 وال تؤمنوا حىت حتابوا،    ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا،    (ومن ذلك قوله صلوات اهللا وسالمه عليه        

  . كما يف مسلم) أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم
ولألسف، فاملشاعر والعواطف واألحاسيس الناس منها على طريف نقيض ، فهناك مـن             
يتعامل مع إخوانه بأسلوب جامد جاف جمرد من املشاعر والعواطف، وهناك من يتعامل معهـم    

.  عاطفي حساس رقيق رمبا وصل لدرجة العشق واإلعجاب والتعلـق باألشـخاص            بأسلوب
واملوازنة بني العقل والعاطفة خيتلف حبسب األحوال واألشخاص، وهو مطلب ال يستطيعه كل             

  . أحد لكنه فضل اهللا يؤتيه من يشاء
 

داراة واملداهنـة؟ روى البخـاري يف     فهل حتسن فن املداراة؟ وهل تعرف الفرق بني امل        
، فلما راءه      استأذن على النيب     أن رجالً (ديث عائشة رضي اهللا تعاىل عنها       صحيحه من ح  

يف وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل،         قال بئس أخو العشرية، فلما جلس تطلق النيب         
تطلقـت يف وجهـه     قالت له عائشة يا رسول اهللا حني رأيت الرجل قلت كـذا وكـذا، مث                

، يا عائشة مىت عهدتين فاحشاً؟ إن شر الناس عنـد اهللا              وانبسطت إليه، فقال رسول اهللا      
وهذا احلديث أصل يف    (قال ابن حجر يف الفتح      ) مرتلة يوم القيامة من تركه الناس لقاء فحشه       
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الدنيا لصالح الدنيا والفرق بني املداراة واملداهنة أن املداراة بذل ( ونقل قول القرطيب ) املداراة
  .  )اهنة ترك الدين لصالح الدنياأو الدين أو مها معا، وهي مباحة ورمبا استحبت، واملد

إذا فاملداراة لني الكالم والبشاشة للفساق وأهل الفحش والبذاءة، أوالً اتقاء لفحشهم،       
 يف أمور الدنيا فقـط،   لعل يف مدارام كسباً هلدايتهم بشرط عدم ااملة يف الدين، وإمنا   وثانياً

وإال انتقلت من املداراة إىل املداهنة فهل حتسن فن املداراة بعد ذلك؟ كـالتلطف واالعتـذار                
أنـه قـال      والبشاشة والثناء على الرجل مبا هو فيه ملصلحة شرعية، وقد روي عن النيب              

 من أخالق املـؤمنني،     املداراة(أخرجه الطرباين وابن السين، وقال ابن بطال        ) مداراة الناس صدقة  (
   .)وهي خفض اجلناح للناس، وترك اإلغالظ هلم يف القول، وذلك من أقوى أسباب األلفة

  بتصرف من شريط طريقنا للقلوب: املصدر 
  

  
  

 مسئوليتهم يستمتعون بلذة الدعوة إىل اهللا ويستشعرون عظم إىل أولئك الركب الذين
ـ    أمام اهللا عز وجل ، إىل  دالذين يتمنون بعض األفكار اليت تناسـبهم ، إىل أصـحاب التجدي
 قم ، وخذ نصيباً وباألجر فز ، امن أراد خدمة دينه قد أتاك ما تريد فهي والتفكري العميق ، إىل

يكون وبعض من املشاورة وبعض من التركيز على العمل وكثري من اإلخالص  وببعض من اجلد
 .بإذن اهللا متقناً ناجحاً

 :   
إلتزامه بـسيط   يكون من الشباب من يلتزم مؤخراً أو من الشباب من يكون :الشرح

هذا األمر وهـو   ويبقى عنده بعض املعاصي الظاهرة مثل اإلسبال وتطويل الثياب ومن أمثال
بينه وبني اإللتزام شعرة  لوس معهم واللقيا م ومؤانستهم وهناك منحمب للملتزمني ويتمىن اجل

الـشباب واإللتـزام ومل    ومنهم من كان مع الشباب لفترة وجيزة مث حصل له ما حصل وترك
القيام بطلعـة أو جلـسة    فنقترح على أصحاب اهلمم العالية...يستطع الرجعة لكنه على خري 
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برناجماً منوعاً والقيام بدعوة بعـض    كل أسبوع ويقام فيهاأسبوعية حتدد مثالً بعد العشاء من
الشرحية واعلم أخي احلبيب لقد جربت هـذه   املشائخ واحملاضرين الذين يستوعبون مثل هذه

 .احملاضرين وانبسطوا جدا من هذه الفكرة الفكرة فظهرت نتائج طيبة ولقد استبشر
  :   

امللك سـعود   يأيت من كل بلد أناس يدرسون عندنا يف هذه اجلامعات جامعة : الشرح
يف هـذه  ..اجلامعـات   جامعة اإلمام جامعة امللك عبدالعزيز جامعة امللك فيصل جبميع أنواع

غـداً إذا رجعـوا إىل    الفترة احرص على تعلمهم على ما ينفعهم وطورهم واعلم أن هـؤالء 
معنا بعض األخوة الـذين   ناس كثر يف قريتهم ومن التجربة فقد جلسأهليهم سيستفيد منهم أ

أواجلامعة فلما ذهب إىل بلـده أقـام    تيسر وخالط الشباب يف أيامه األوىل يف مراحل الثانوي
وزرع اخلري فيهم فكانوا من أنشط النـاس   اجلمعيات اخلريية واألعمال اخلريية وبذل النصيحة

 .تأتيك األجور وأنت يف بلدك مل خترج منه  الشباب ومن مثوأسعدهم وأنت إمنا عليك إعداد
 :  

املشاركة تكون يف  اقترب رمضان نسأل اهللا أن يبلغنا رمضان وإن كانت هذه : الشرح
 .. األصل يف منتداها لكن تفرد فيما بعد

 : 
  .إقامة حفل منوع لطالب املسجد .١
املسجد يتدارسون العلـم   قوم إمام املسجد جبلسة أسبوعية عند كل ويل أمر من أهلي .٢

  .ويكون لقيا تعارف فيما بينهم
  .جربت وفرح الكثري من اآلباء مبثل هذه الرحلة الذهاب للعمرة مع اآلباء إىل مكة وقد .٣
  . ة  مسابق–الكتاب  – الشريط: التوزيع اخلريي بأنواعه .٤
 .. علـى مطويـة  ..خلفيفـة علـى شـريط علـى كتـاب      قامة بعض املسابقات اإ .٥

  .عتناء بالقراءة بعد الصالة واختيار الكتاب املناسباال
  .لإللقاء بعد الصلوات اختيار بعض الشباب .٦
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  .تفطري الصائمني والقيام بشؤوا .٧
مثـل  ..ويكون أهل املسجد هم الذين يتربعون به ويرونه  القيام على مشروع خريي .٨

  .مثالً وهو جمرب أو املساندة ببعض املشاريع اخلريية ملكةالقيام مبسجد خارج امل
واملؤذن أمانة كبرية جيب عل كل منهما استشعارها ولو أن كل إمـام   إن على إمام املسجد *

 . وفقكما اهللا...عليهما لرأينا نتائج فوق اخليال واملتصور  ومؤذن قاما بالذي
  :  
  من األعمال اخلريية  قام كل مسجد ذه األربعة أحسب أننا سنقوم بشيء كبري جداًلو الشرح

  : إىل أربعة فلو قسم نشاط املسجد
  .احللقة هتمام بنشاط الطالب من حفظ وتسميع وطلعات ونشاطاتمهمته اال -١
استـضافات   أناس يقومون جبلسة احلي األسبوعية والقيام ببعض الربامج املفتوحـة مـن   -٢
  .حده كل على.ويكون للرجل والنساء ....سابقات وزيارات ورحالتوم
 القيام خبدمة اتمع من توزيع شريط وتبديل جمالت فاسـدة بغريهـا عنـد احلالقـني     -٣

 واملستوصفات واألماكن العامة والقيام ببعض املسابقات للجاليـات والـسواقني والعمـال   
  . وإهدائهم اجلوائز اليت تنفعهم دين ودنيا

يـضرها ومعاجلـة    بأكمله والتعاون مع اهليئة مبـا ال  القيام بإنكار املنكرات يف هذا احلي -٤
ح والقيام بدورات للرقي بكيفية الـدعوة  ئاستشارية ونصا القضايا يف هذه احلي بتكوين جلنة

  .... وكيفية النصح
 .  املوفقواهللا..يكفينا أن نقوم ذا العمل يف كل حي وسنخرج حبصيلة رائعة جدا جدا  أظن

 :  
ولكن  ..هو وقد أفردا ألمهيتها فكم من شخص يأتينا غري مسلم ويرجع كم : الشرح

  يقول الين  كم األجر املترتب عندما يسلم أحد األشخاص على يديك حديثاً فكسبت أجره
-أسلم هذا السواق وهذه اخلادمة  فتخيل) لئن يهدي بك رجالً واحد خري لك من محر النعم(

   ..بالدهم فيسلم الكثري علـى أيـديهم     مث رجعا ليدعو يف-الذين ابتلوا أهل هذه الديار م 
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وأنت ما قمـت إال  ..أجور عظيمة منهم  أمجل هذه الدعوة كل من أسلم سيبقى تأتيك اهللا ما
  .بشيء بسيط

   : وإن على هؤالء اآلباء القيام بالتايل
  .به  وإهدائهمانن بكتاب وشريط جيدتيااإل -١
 وضع دورة عن اإلسالم مع التعاون مع إمام املسجد ويتفق مع أهايل احلارة أنه سـتكون  -٢

  . حماضرة عن هذا األمر فنريد عدم إشغاهلم يف هذه الفترة
 . هلم كل فترة لتطويرهم ولكي يعرفوا معاين اإلسالم القيام بدورات شرعية -٣

  :  
لرعاية وحتتـاج   حتتاج..هذه املرأة احلبيبة لقلوبنا ، أمي وأمك أخيت وأختك  : الشرح

  : وأكرر ما حيتاج لتأكيده وعليه فأقترح نفس األمور األربعة السابقة.. ملن يهتم ا ويسمع هلا 
ه رمبا يتكلمـون عـن   ينتفع ب القيام مبجالس دينية وتربوية ألن الس إذا مل يكن به علم -١

  .مليئة بالفوائد والدروس أشياء على األقل هي مباحة فاحلرص أن تكون هذه االس
  . القيام باالستضافات -٢
  .وأشرطة القيام بتوزيع ما ينفعهم من كتيبات -٣
  ..الصباح والكبار رمبا يقومون به يف فترة..القيام حبلقة حتفيظ للصغار والكبار  -٤
  . ذكرنا عند الرجالوغريها ممن  -٥

  :  
برنامج يستطيع  وهناك..الكثري يعاين من عدم استطاعته للقيام لصالة الفجر  : الشرح

اإلعالن على  وهي جمربة فقد وضع أحد األئمة هذا.األخوة وضعه لكي يساعدهم على ذلك 
علـى   هم لـصالة الفجـر والربنـامج   املسجد وسجل الكثري عند إمام املسجد لكي يساعد

 . الكمبيوتر أو على اهلاتف
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  :  
أنـاس   رمبا يكون يف حي من األحياء اليت تـسكنها وال تـدري أن هنـاك    : الشرح

اهللا فيهم  يتضوعون جوعاً وعطشاً لعدم استطاعتهم على سد جوعهم وواهللا أن هؤالء ممن قال
يصربون على اجلوع اليوم  تراهم وكأم ممن يسر اهللا عليهم ولكنهم) إحلافاً يسألون الناس  ال(

ومعرفة أمورهم ومـن مث الـتحفظ    واليومني وإين أقترح أن يكون هلؤالء جلنة تقوم بالعناية م
  .. على معرفتهم وكتم أسرارهم وأخرياً دعمهم

وكـم خـري   ..لغفار ستأتيك من مثل هذه األفكار وكم أجر جزيل من اهللا ا كم دعوة
 .. يديك واهللا إن هذا هو الفخار سيكتبه اهللا على

  :  
بعـضهم   يل بعض األقرباء جيتمعون كل أثنني ليتناولوا وجبة اإلفطـار مـع   : الشرح

  ..والتعاون على الصوم سوياً وهلم يف هذا العمل مدة طويلة جداً
 وهكذا تستفيد....عمات..خاالت.. أخوات جيتمع مثالً يستطيع أن

اللهم اكتب لكل من يقوم ـذا العمـل أو هـذه    ..يا كرمي  يا رب العاملني يا عظيم
لكل خري وسدده إىل أعظم النتائج والثمرات اللـهم وفقهـم    األعمال باخلري على يديه ووفقه
  اًوأخري..فقهم لكل خري هلم عوناً ونصرياً ويسر هلم أمورهم وو ويسر أمرهم وأعنهم اللهم كن

  ....مزيد ومزيد واألفكار ال تنتهي املوضوع حيتاج إىل
  .  وأخرياً ال تنسوين من دعوة صادقة
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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وآله             

  -:أما بعـد.. وصحبه وسلم 
ت وسائل الدعـوة ، وأصبح الدعـاة اليوم يستطيعون أن ميارسوا الدعـوة       لقد تعدد 

عرب وسائل كثرية ، فلم تعد الدعوة حمصورة يف خطبة، أو موعـظة أو درس بل قد وجـدت                  
  .وهللا احلمد وسائل كثرية للدعوة إىل اهللا، وقد جربت هذه الوسائل وأبدت جناحاً كبرياً

ارة عن مواضيع تكتب يف ورقة واحدة مث تلـف ،    من هذه الوسائل املطويات، وهي عب     
ومعروفة لدى اجلميع وهي سهلة التناول، قصرية الكلمات ،جذابة املنظر، ال تأخـذ وقتـاً يف          
قراءا ، تعاجل موضوع حمددا ، ولقد أصدرت بعض دور النشر، مجلة من املطويـات مبظهـر                 

  .مجيل وجذاب يلفت األنظار ، ويشد القارئ إليهـا
مزاياها إذن أا سهلة قصرية جذابة ال تأخذ من القارئ سـوى بـضع دقـائق    وفأهم  

  .وحتوي معلومات مركزة ومفيدة 
 

  .توعية الناس بأمور دينهـم بأسلوب سهل وواضح. ١
  .إجياد وسائل دعوية سهلة من خالل توزيعها يف قطاعات خمتلفة من الناس وبأسعار رمزيـة. ٢
  .س واقع الناس وم حيام اليوميـةاختيار موضوعات مت. ٣
  .تصحيح كثري من االحنرافات العقدية واألخالقيـة والسلوكيـة. ٤
  .وغري ذلك من األهداف . غرس مبادئ وأفكار إسالميـة يف نفوس الناس. ٥

 
  :ميكن أن نقسم املطويات حبسب املواضيع اليت تطرح فيها ومن ذلك

 
  وذلك كمعاجلتها حديثها عن موضوع أو مفهوم عقدي وقع االحنراف فيه ، أو جهلت أمهيته 

  ومكانته يف حياة الناس مثل بيان معىن ال إله إال اهللا وشروطها وأركاا، أو نواقض اإلسالم، أو 
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لرقيـة ،  أو خمالفات يف ا     بيان عقيدة الوالء والرباء وحكم سب اهللا عز وجل أو الرسول            
التوسل باألنبياء واألولياء والصاحلني االبتداع يف الدين واالحتفال باملولد ، حكـم الـسحر              

  .املفاهيم العقدية وما إىل ذلك من املواضيع أو... والكهـانـة ، عيد احلب
 

وفيها تنشر املواضيع الفقهية مثل الصالة شروطها وأركاـا ومكانتـها يف اإلسـالم              
أحكام صالة املريض وطهارته وغريه من أهل األعذار ، واألضحيـة وأحكامهـا، وضوابط            و

  ...  العبادة الصحيحة، ، وصفة احلج والعمرة، والزكـاة، ، صفة الصوم وصـوم الـنيب    
  .وما إىل ذلك

 
 معنامهـا   وهي تعاجل فيها مواضيع حتث على خلق فاضل أو حتذر من خلق رذل أو تبني              

حسن اخللق عامة ، أوبر الوالدين ، وحسن العشرة ، وأدب الطريق ، وإفشاء            : كاحلديث عن   
   .إخل...السالم، وحكم املزاح، واحليـاء ، وترك الغضب، سالمة الصدر

 
عـن األم  ويتحدث فيها عن مواضيع م املرأة املسلمة يف دينها ودنياهـا كاحلـديث         

مكانتها ودورها أو احلديث عن احلجاب وأحكام زينة املرأة ، أو حترير املرأة، وخطر مشاركة               
املرأة الرجل يف ميدان عمله أو مواضيع تتعلق بالفتاة املسلمة مثل إليك يا ابنيت ، وأفيقي يا فتاة         

حها السري ا حنو    اإلسالم ، وفتاة ال تعجبين أو احلديث عن مواضيع م األسرة املسلمة وصال            
 ،ية وتسعى ا حنو التفكك والـضياع      حياة هنيئة مطمئنة آمنة أو أمور تفسد العالقات األسر        

الوسائل املفيدة للحياة السعيدة ،أو أخطار دد األسرة ، وأطفالنـا ومعـاين             : كاحلديث عن   
  .وغريها من املواضيع ... الرجولة، ويا بنيت ،

 
األعمـال املـضاعفـة   : صورا مواضيعها واضحة معروفة تتركز يف احلديث عـن       و

األجور كالشكر واحلمد واالستغفار ، وفضائلها ، أو احلديث عن احملاسبة والتفكر يف حـال               
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تكـون هـدفها ترقيـق الـنفس       الدنيا ومآهلا واآلخرة وأهواهلا وغري ذلك من املواضيع اليت          
  ... وذيبها
 

وا تعاجل مواضيـع ذات عالقة بالدعوة إىل اإلسالم والسبل املوصلة إىل اهلدايـة أو              
املانعة من االستقامة كاحلديث عن موانع اهلداية وطرق االستقامة والبدايل الدعوية أو احلديث             

  .اخل... اإلسالم هو احلل والتعريف بدين اإلسالم ،: عن أن 
 

دروس والعرب من اهلجرة ، والغزوات واملواقف ، واملشاهد وفـضائل الـصحابة،             كال
  .اخل... ومعرفة األنبياء ، وسري الصاحلني واالقتداء م 

 
فانكحوا ما طاب لكم ، الوصيـة الوصيـة، فلنتـصارح يـا أيب، األلفيــة              : مثل  

  .اخل... القادمـة 
أؤكد على أمهية املطوية وأثرها يف الدعوة إىل اهللا عز وجـل ، ملـا          أعود و : ويف األخري 

تتمتع به من مزايا يف هذا اجلانب نسـال اهللا أن يهدينا ملا حيبه ويرضاه أن ويل ذلك والقـادر                   
  ...عليه 

 ،، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم 
  

 
 العامل من ثورة عارمة يف جمال املعلومات يضع املسلمني على ثغرة كبرية حتتاج              يعيشه ما

افر اجلهود واإلمكانيات لسدها، ويعد اإلنترنت نتاج هـذه الثـورة، فكيـف ميكـن      ضإىل ت 
عديد من الطرق واألساليب الـيت  الاالستفادة من هذه الشبكة العاملية يف خدمة اإلسالم؟ هناك       

  . ها السيما ممن يتعامل مع هذه الشبكةيقدر الكثري منا علي
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Web Sites 
وهذه أهم وسيلة خلدمة الدين، واملقصود باملواقع النافعة كل موقـع يـستفيد منـه                

يف دينه أو دنياه، والشك أن املوقع الديين هو األهم خاصة أن املواقع اإلسالمية ال               ) املتصفح(
باملواقع غري اإلسالمية، وأقل من ذلك املواقـع اإلسـالمية الـصافية مـن              تزال قليلة مقارنة    

  :الشوائب والدخن، والبد من مراعاة بعض األمور يف إنشاء مثل هذه املواقع، من أمهها
 أن يسبق إنشاء املوقع دراسة واقعية يتم من خالهلا حتديد اهلدف من املوقع وطبيعته ومدى                -١

ل هذه الدراسة أن نتفادى التكرار يف املواقع ونسخها، فإن كـثرياً  حاجة الناس إليه، وفائدة مث   
من املواقع تتشابه يف املضمون إىل حد بعيد وإن اختلفت يف الظاهر، فنجد أن املوقع يبدأ مـن                  

  .حيث بدأ غريه ويعيد التجارب واألخطاء بسبب عدم اطالعه على منجزات اآلخرين
صصة أو على األقل أحد العلماء أو طالب العلم،          أن يشرف على املوقع جلنة شرعية متخ       -٢

  .حىت ال يعرض املوقع ما خيالف شرع اهللا
يكون تابعاً ملوقع آخر ممن يقدمون خدمة         أن يستقل املوقع بذاته قدر اإلمكان، مبعىن أن ال         -٣

 Hostتصميم املواقع جماناً، وإن مل يكن بد من االستعانة مبثل هذه املواقع فليكن املوقع املضيف     
من املواقع اليت ال تعرض ما خيالف الدين واألخالق، والذي جعلين أقول ذلك أنين رأيت موقعاً     
يعىن بالقرآن وحتفيظه، ولكنه يعرض بعض الصور السيئة حني التنقل بني صفحاته، والسبب أن              

يبايل بعرض مثل هذه األمور، فلذا ليست لديهم سيطرة          موقعهم مت تصميمه من خالل موقع ال      
  .  تامة على موقعهم

 
أن يكون العنوان سهل التذكر، وهذا      :  حسن اختيار عنوان املوقع، وهذا يتطلب ثالثة أمور        -

أن يكـون   : أن يدل العنوان على حمتوى املوقع، والثالث      : يكون طويالً، والثاين   يستلزم أن ال  
  .انتباه املتصفحنيالعنوان جذاباً يلفت 

يتم إال باستخدام تقنيـات الوسـائط         استعمال أساليب اجلذب والتشويق للزائر، وهذا ال       -
وتعين دمج النص والصوت والصورة والعروض املرئية والرسـوم      (Multimediaاملتعددة  
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 -يقـصد    ، وال Interactivوحينها يطلق على املوقع أنه تفاعلي       ) املتحركة يف بيئة واحدة   
 شحن املوقع باملؤثرات الصوتية والرسومية أو برجميات اجلافا، فإن كثرة مثـل هـذه               -لطبعبا

  .األمور قد تزعج كثرياً من املستخدمني ناهيك عن البطء الناتج عنها
  . مراعاة التصميم لطبيعة املوقع واهلدف منه إن كان جتارياً أو تعليمياً أو إخبارياً وحنو ذلك-
  .user friendly االستخدام وحيقق مفهوم الصداقة مع املستخدم  أن يكون املوقع سهل-
  . االهتمام بالفصحى وجعلها لغة املوقع األساسية يف مجيع الصفحات-
  . أن يدعم املوقع أكثر من لغة السيما اللغات احلية كاإلجنليزية والفرنسية-
 -علمـي (معـني    التعميم أو التخصيص بشرط اجلودة، فإما أن يتخصص املوقع يف جانب             -

، وقد يتخصص كل جانب مـن       ) املرأة املسلمة  - سياسي - جهادي - تربوي - إمياين -دعوي
هذه اجلوانب يف فرع من الفروع، فاملوقع العلمي قد يهتم بالعقيدة أو بالفقـه أو باحلـديث                 
النبوي أو بالقرآن وعلومه وهكذا، وبذلك جيعل املوقع كل ثقله يف اجلانب الذي ختصص فيـه     

ه إملاماً جيداً، حبيث يكون مرجعاً جلميع الزوار يف اجلانب الذي ختصص فيه، أو أن يكون           فيلم ب 
إخل، وبغض النظر عـن     .. املوقع عاماً شامالً فيجمع بني جوانب خمتلفة من علم ودعوة وتربية          

  .االختيار تعميماً أو ختصيصاً فاملهم التركيز على جودة احملتوى
ه من االختراق وأمن بياناته وملفاته وكذلك حتديثه بني فتـرة         إدارة املوقع من حيث صيانت     -٥

 تقدم مثـل  Web hosting serviceوأخرى، مبا جيذب الزوار، وهناك شركات تسمى 
 تتوىل القيام مبثل هذه املهام، إضافة إىل أن         - أعين إدارة املوقع من مجيع النواحي      -هذه اخلدمة 

قوم باإلشراف على كفاءة املوقـع،   تWeb Server Softwareهناك برجميات تسمى 
 Links، وكذلك معرفة الروابط Home pageمن حيث سرعة حتميل الصفحة الرئيسية 

  .املنقطعة بني الصفحات وغري ذلك
EMail 

بالرغم أن الربيد اإللكتروين كان معروفاً قبل اإلنترنـت إال أن اإلنترنـت أشـهره،               
  داً، ـلة جـالسه األمور  وصاً أن حصول أي مستخدم على بريد إلكتروين جماين يعد من خص
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  !وحترص كثري من املواقع على منح هذا الربيد ألغراض خاصة م
  : ونستطيع خدمة اإلسالم عن طريق هذه األداة من بعض اجلوانب أمهها

ر، وذلك بإرسال رسائل إىل مجيـع        الدعوة إىل اهللا تعاىل واألمر باملعروف والنهي عن املنك         -١
أهل األرض مسلمهم وكافرهم، فأما املسلم فقد يكون مقصراً أو واقعا يف معـصية أو بدعـة         

ـع الْمـؤمِنِني   {: فينبه لذلك وينصح ويوعظ ويذكر، قال اهللا تعاىل      كْرى تَنفَ إِن الـذِّ ر فَ  }وذَكِّ
م وعرضه عليه وإيراد الشبهات عليه والـيت        وأما الكافر فبدعوته إىل اإلسال    .  )٥٥:الذريات(

  .أقل األحوال أا تزعزع ثقته بدينه
وعناوين مثل هؤالء األشخاص ميكن احلصول عليها من طريق الصحف واالت السيارة اليت             

  . تم بنشر عناوين قرائها
إلنـسان  حيتاجه ا   طلب العلم وذلك من خالل مراسلة العلماء وطالب العلم وسؤاهلم حول ما            -٢

  .من أمور دينه، وكذلك النساء يستطعن استخدام الربيد يف طرح أسئلتهن اخلاصة دون خجل
 إن كانوا ممن يستخدم مثل هذه       - صلة الرحم وذلك من خالل مراسلة الوالدين واألهل          -٣

  .  ومراسلة األصحاب واخلالن-التقنيات
أو حىت املمتاز من حيـث عامـل        الشك أن الربيد اإللكتروين أفضل بكثري من الربيد العادي          

الوقت وعامل الكلفة، وعلى اإلنسان أن ال يستصغر مثل هذه الرسائل إمنا هـي كبـسة زر                 
وتصل إىل املدعو، فإن قرأها فاحلمد هللا، وإن مل يقرأها فاألجر ثابت إن شاء اهللا على دعوتك،                 

  : لـصالة والـسالم   فألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك من محر النعم، وقـال عليـه ا               
  .»حتقرن من املعروف شيئاً ال«

فال ) خري الكالم ما قل ودل  (واجعل شعارك يف رسائلك الدعوية عرب الربيد اإللكتروين         
  .حتشو رسالتك بالكالم الكثري وتذكر أن هناك رسائل أخرى تصل إىل املرسل إليه

Forums 
، ويف املنتـدى    )Newsgroups(عة األخبار   وتسمى أيضاً ساحات النقاش أو جممو     

املعلومات فيما بينهم واألفكار يف موضوع ما من خالل سـبورة           ) األعضاء(يتبادل األشخاص   
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إلكترونية كبرية حيث يستطيع كل واحد أن يبعث رسالته إىل اآلخرين حـول املوضـوع، مث                
األوىل إنشاء : يات من زاويتنيونستطيع أن خندم اإلسالم بواسطة املنتد . يردون عليها إن أرادوا   

املـشاركة  : املنتديات املفيدة، وهذا يدخل يف الطريقة األوىل وهي إنشاء مواقع نافعة، والثانية           
الفعالة يف مثل هذه املنتديات والرفع من مستواها، ال أن جنعلها حمالً لتنفيس مـا بـداخلنا أو                  

ن ذلك ونفعل دورها، ولـذلك أقتـرح        لرمي الكالم على عواهنه، وإمنا نرتقي ا إىل أرفع م         
  :مراعاة بعض األمور

 االشتراك يف املنتدى الذي سيستفيد منه اإلنسان أو الذي سيستفيد غريه من خاللـه، ال                -١
  . مضيعة للوقت- غالباً-املنتدى الذي حيبه ومييل إليه نفسياً فإن مثل هذا املنتدى

، وأن يتقـي اهللا يف اإلضـافة واحلـذف           على مشرف املنتدى أن يضطلع مبسؤوليته الكاملـة        -٢
ملشاركات األعضاء، وإن كان املشرف من ذوي العلم والفهم فقد يكون األفضل أن يطـرح هـو                 

  .املواضيع وأن خيتارها، مث يطلب من األعضاء املشاركة والتعليق، كما تفعله عدد من املنتديات
اإلنسان العاقل بكثـرة املـشاركني       عدم االستعجال يف املشاركة والتريث يف ذلك، وال يغتر           -٣

ولينظر ما قصده مبشاركاته، وردوده، فإن كان هللا فبها ونعمت، وإن كانت األخـرى فالـصمت                
ظَ والْعـافِني عـنِ     {: والسكون مرتلة عظيمة يف مثل هذه املواطن، قـال اهللا تعـاىل           الْغَـي الْكَـاظِمِنيو

أنـا  «: صالة والسالم على ترك اجلدال فقال     ، وقد حث عليه ال     ) ١٣٤:آل عمران ( }النـاسِ 
  .»زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً

  . االلتزام بأدب احلوار واملناقشة والتحلي حبسن اخللق وترك ردود األفعال اهلوجاء-٤
ملن يقوى   االبتعاد عن املنتديات املشبوهة واليت تبث األفكار املنحرفة والعقائد اهلدامة، إال             -٥

قال اهللا . على الدعوة والرد السيما إن كان املنتدى جيمع بني املسلم والكافر أو السين واملبتدع      
ج{: عز وجل   وقـال  ) ٤٦اآلية: العنكبوت(}  بِـالَّتِي هِـي أَحـسن   ادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِالَّوال تُ

  .لس مع صاحب بدعةإياك أن جت: اهللا بن املبارك كما يف سري أعالم النبالءعبد
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وإذا كان املنتدى نسائياً فيحبذ عدم املشاركة فيه من قبل الرجـال سـداً للذريعـة،                
  .وللشيطان يف مثل هذه األماكن وجود

 للمشرفني على املنتدى، وذلك يف حالة وجود خمالفات         Online توجيه النصيحة املباشرة   -٦
ا وتكررت منهم مثل هذه األمور فينظـر        شرعية أو احنراف عن املنهج القومي، فإن مل يستجيبو        

  .للمصلحة واملفسدة من املشاركة أو عدمها
           ا كل موقع على اإلنترنت يبـث مـا وأعين ،

  :خيالف اإلسالم عقيدة أو منهجاً أو سلوكاً، واإلنكار على مثل هذه املواقع بأمور أمهها
قع عن أبناء املسلمني حفاظاً على دينهم وأخالقهم، وذلـك باسـتخدام          حجب تلك املوا   -١

 أو غريها من الربجميات اليت حتـد مـن الوصـول إىل             Firewallبرجميات اجلدران النارية    
 يف ISPصفحات معينة على اإلنترنت، وهذه مسؤوليات كل شركات تزويد خدمة اإلنترنت            

ومدينة امللك عبد العزيـز للعلـوم والتقنيـة         أي بلد، وكذلك من واجبات األب يف املرتل،         
 ولكن األمر يتطلب    Filtering تقوم جبهد مشكور يف جمال التصفية      - على سبيل املثال   -بالرياض

  .مناصرة ومساندة من أهل اخلري والغرية السيما أن املواقع املنحرفة واإلباحية يف ازدياد يومياً
أو من هلـم إملـام بربجمـة اإلنترنـت          ) Hackers( نشر الوعي بني اهلواة املخترقني       - ٢

Internet Progeram ming أن يستخدموا ما وهبهم اهللا من ذكاء وفطنة يف خدمة 
  .الدين ونشر اخلري ال العكس

 
  . االشتراك فيها-١
  . دعمها مالياً إذا احتاجت لذلك-٢
  .بتعريف الناس ا دعمها معنويا -٣
  . كثرة زيارا والترداد عليها-٤
  . إبداء املالحظات وتقدمي املقترحات هلا-٥
  : اإلعالن عنها عن طريق-٦
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  . املواقع التجارية مبقابل مبلغ زهيد من املال-
  . الشهرية عربية أو أجنبيةSearch Engine إضافتها إىل حمركات البحث -
  .الم املقروءة واملسموعة الكتابة عنها يف وسائل اإلع-
  . التعريف ا يف املنتديات وساحات النقاش-


أمهها ،:  

ـ   وهو ما   إدارة أعماهلا وموظفيها إلكترونياً    -١ ، وهذا أيضاً يفيـد     e-business يعرف ب
  .املؤسسة عدة فوائد أبرزها تقليل الوقت واجلهد يف إجناز الكثري من املهام اإلدارية

كتب، كتيبات، أشرطة كاسيت، أشـرطة      ( إجراء عمليات بيع وشراء منتجات املؤسسة        -٢
  نيـة  يعـرف بالتجـارة اإللكترو     وتوزيعها إلكترونياً وهو مـا    ) CDsفيديو، أقراص ضوئية    

e-commerce       عرض مثل هذه املنتجات على     : ، وهذا أيضاً يفيد املؤسسة عدة فوائد أمهها
أكرب عدد ممكن من الناس، خاصة أولئك الذي حيتاجوا دوماً كالعلماء وطالب العلم علـى               
مدار الساعة، ناهيك عن الربح املادي السريع من هذه التجارة، واملسلمون اليوم حباجة ماسة              

ث علمية شرعية حتقق مثل هذه املسائل املعاصرة كإجراء عقود البيع والشراء واإلجارة             إىل حبو 
  .على اإلنترنت وكذلك املعامالت البنكية، وما إىل ذلك

 اإلعالن عن الوظائف الشاغرة باملؤسسة، وأعتقد أن اختيار األشخاص للعمل باملؤسـسة             -٣
 .ائلة الذين سيتقدمون للوظيفةسيكون أكثر توفيقاً من ذي قبل نظراً لألعداد اهل

  
 

ويكفيك األجر واملثوبة   ن تكوين داعية هللا عرب اإلنترنت       أخيت وأخي يف اهللا هل تريدين أ      
 إىل هدى من دعا: ((هللا عليه وسلم حيث قالاملستمرة الدائمة اليت وعدك ا رسول اهللا صلى ا       

  )) ... ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ن األجر مثل أجور من تبعهكان له م
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فواهللا ألن يهدي بك رجالً واحـداً       : (( .. وروى البخاري عنه عليه الصالة والسالم أنه قال         
  ).)خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت : (( ويف رواية )) خري لك من حمر النعم

يك بطريق الدعوة فقد قال تعاىل يف سورة التوبـة  هل تريدين أن يشملك اهللا برمحته فإل      
} الةالص ونقِيميكَرِ وننِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونرأْمضٍ ي عب اءلِي أَو مضُهعب اتمِنؤالْمو ونمِنؤالْمو

 أُولَئِك ولَهسرو اللَّه ونطِيعيو كَاةالز تُونؤيوكِيمح زِيزع اللَّه إِن اللَّه مهمحريس{.   
إذاً إليك ببعض األفكار واملقترحات يف الدعوة إىل اهللا عرب اإلنترنت فاحرصي عليهـا              
وال خيذلك الشيطان عن بذل النصيحة هلذا الدين وتذكري أن الوقت الذي تقـضينه أمـام                

   .  إن خرياً فخري وإن شراً فشراإلنترنت ستسألني عنه يوم القيامة مباذا قضيته
 
  .ـ نشر عنوان موقع إسالمي جديد وما حيتويه من مواد شرعيه وأهم ميزاته١
كموقع عن احلج يف    (ـ نشر بعض حمتويات موقع إسالمي متميز ومناسب يف وقت مناسب            ٢

   .)شهر احلج أو موقع عن الصيام يف شهر الصيام
  .يد املواقع اإلسالمية مع روابط متكاملة للمواضيع اجلديدة ـ نشر جد٣
  . ـ املشاركة الفعالة عن طريق مقال جيد٤
   . ـ تشجيع كاتب متميز مقل٥
  . ـ مجع روابط موضوع معني متس احلاجة إليها٦
  . ـ تذكري الناس بعبادة حيني وقتها قريباً كصيام عاشوراء واأليام البيض٧
   . م فقهية حيني وقتها كاحلج وصيام رمضان ـ تذكري الناس بأحكا٨
  . ـ تنبيه الناس على بدعه أو منكر أو خطأ يقع فيه بعض الناس٩
  .ـ تنبيه الناس على منكر معني واملساعدة الفعلية يف حماولة إزالته١٠
ـ تنبيه الناس على خطأ وقع فيه صاحب مقال يف حـدود آداب اإلسـالم يف احلـوار                  ١١

  . أحسنوالنصيحة باليت هي 
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 ـ وعظ الناس وتذكريهم باهللا عز وجل والتنويع يف كل مرة ما بني آية وحديث وموعظة  ١٢
  .وقصة وفالش دعوي 

  .ـ الداللة على باب من اخلري كمشروع خريي من مجعية أو مؤسسة خريية١٣
  . ـ الداللة على حمتاج إىل خدمة عاجله كمحتاج إىل فصيلة دم نادرة مثال١٤ُ
  .اس خبرب جديد وبشرى للمسلمني ـ إفادة الن١٥
  . ـ تفنيد خرب كاذب أو إشاعة باطلة بالدليل والربهان١٦
  .ـ التعاون يف جمال الدعوة ونقاش أفضل الطرق والوسائل يف باب معني١٧
  .ـ جندة الزوار من حمتاجني املساعدة بالداللة على موقع أو مقال أو أي مساعدة١٨
  .من حتصل بينهم مشاحنات أو مناقشات حادة ـ إصالح ذات البني باحلسىن بني ١٩

 
هناك الكثري من املواقع اإلسالمية النافعة اليت نقوم بزيارا واالستفادة منها ولكن هـل          

مع أصـحاب   فكرنا يف أن تكون زيارتنا هلذه املواقع أكثر إجيابية فنستفيد ونفيد حيث نساهم              
  : املواقع يف الدعوة إىل اهللا فإليك بعض الطرق 

 ـ كتابة كلمة شكر وثناء على املوقع أو على أفضل ما يف هذا املوقع يف سجل الـزوار أو   ١
  .برسالة إلكترونية 

 ـ بذل النصيحة للموقع باقتراح سديد أو نقد صائب أو فكرة إبداعية لتطوير املوقـع أو   ٢
بغي وجوده أو إرسال مادة علميه مناسبة ككتاب أو مقـال أو رابـط              النصح حبذف ما ال ين    

  اخل.... ليستفيد منه أصحاب املوقع أو اإلبالغ عن صفحة ال تعمل أو ا خلل تقين أو فين 
  . ـ التعاون مع املوقع يف نشاطاته املختلفة ٣

ن له موقع خـاص     الكثري من الناس يعتقد أنه لكي ميارس الدعوة عرب اإلنترنت فال بد أن يكو             
وهذا فهم خطاء والصواب أنه ميكنك أن تساهم بالدعوة بالتعاون مـن أصـحاب املواقـع                
املوجودة اآلن يف جماالت خمتلفة كل حبسب ختصصه فاحبث عن موقع متيل إليه وحتبه وتعـاون                

   . معه مبا تستطيع من خرباتك ومهاراتك وقدراتك
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املواقع ملن تعرفهم من زمالئك وأقربائك بـصورة   ـ املسامهة يف نشر املوقع بإرسال عنوان  ٤
  .يق والنشر واالنتشار وقلة الزوارمبسطة وغري مزعجة فمشكلة املواقع اإلسالمية الكربى هي التسو

 ـ نشر املواقع عن طريق اموعات اإلخبارية وهذا باب يكاد يكون مهمالً لألسف مع أنه  ٥
  . وسيلة إعالمية جيدة ورخيصة وتدوم طويالً

 ـ التربع بقيمة إعالنات لرابط أو شعار للموقع توضع يف مواقع بوابيه مشهورة مثل موقع  ٦
الرادادي أو نسيج أو غريها أو التربع للموقع للظهور يف حمركات البحث بـشكل جيـد يف                 

  . goto.comأعلى النتائج ال سيما مع املواقع املواجهة لفري املسلمني مثل حمرك
  .يه عنوان املوقع يف مكتبك أو بيتك أو خلف سيارتك وهذه فكرة جيدهـ وضع ملصق صغري عل٧
  ـ احلرص على عـدم إزعـاج أصـحاب املواقـع واإلزعـاج يكـون بأشـياء منـها                  ٨

األسئلة املكررة والسؤال عن شيء موجود يف املوقع ولكن الكسل مينع مـن البحـث عنـه                 
   .وكذلك إرسال الرسائل الطويلة للموقع

  .ال خيذلكم الشيطان عن بذل النصيحة هلذا الدينفاحرصوا على ذلك و
 

ميكنك أن تناصح أخوة لك يف الدين والعقيدة عن طريق املراسلة فقط مراسلة أصحاب         
املواقع اليت جتد فيها كثرياً من اخلري وشيئاً من املنكرات وكما هو مالحظ جند أن غالبية املواقع                 

   .شخصية ولألسف تبث األغاين واملنكرات وتضع روابط لبعض القنوات الفضائيةال
حيث ميكنك توجيه رسالة خمتصرة جداً ألصحاب هذه املواقع تذكرهم فيها باهللا عـز              

  : وجل وحتذرهم مما هم واقعني فيه ومثال هلذه الرسالة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم(

   .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته..... ) ( .........مسؤول موقع : األخ الفاضل 
لقد قمت بزيارة موقعكم فأعجبين التصميم ومدى االهتمام به فأحببت أن أبعث لكـم هـذه         

كما ال خيفى عليكم أن اإلنسان يف هذه احلياة يسعى جاهـداً            : الرسالة وا خاطرة ونصيحة     
 وتعاىل فاإلنسان مرن يوم القيامة      لتقدمي األفضل واألهم من ذلك تقدمي ما يرضى اهللا سبحانه         
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بعمله إن خرياً فخري وإن شراً فشرـ والعياذ باهللا ـ وإن اإلنسان لتكفيه ذنوبه ويرجو من اهللا  
! أن يغفر له فما بالكم بأناس نذروا أنفسهم جلمع سيئات غريهم وكأن سيئام ال تكفـيهم ؟                

لى اهللا عليه وسلم الذي جـاء  وعندما زرت موقعكم وجتولت فيه تذكرت حديث املصطفى ص     
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة ال يـنقص ذلـك مـن              ( فيه  

أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل ا إىل يوم القيامة ال ينقص مـن                   
  أوزارهم شيء فهل أنت ممن سن سنة حسنة يف موقعك ؟ أو ممن سن سنة سيئة ؟

   . هللا إن ذنوب املرء تكفيه وال حاجة الكتساب سيئات اآلخرين فوا
فلو عملت يف هذا املوقع لنشر اخلري والفضيلة ونشر القرآن والسنة فإنك تكسب أجر              
كل مستمع ، فكم سيكون لك من أجور ال يعلمها إال اهللا فاليوم عمل وال حـساب وغـداً                   

  .حساب وال عمل 
   ،،وشكراً 

 
إليك أخي صاحب مقهى اإلنترنت تلك القائمة من األفكار سهلة التنفيذ لنشر الدعوة             

   :وتوجيه رواد املقهى إىل مافيه اخلري والسداد
 تقود إىل أحـد املواقـع اإلسـالمية املناسـب     home.pageـ اجعل صفحة البدء ـ  ١

   .جلنسيات مرتادي املقهى
   .)جبميع اللغات ) (لدعوة غري املسلمني ( إلسالمية مثال للمواقع ا

 ـ أضف املواقع اإلسالمية إىل املفضلة واألهم من ذلك قم مبسح املواقع غري املناسبة منـها   ٢
   .وحجبها

ـ غري خلفية شاشة الكمبيوتر إىل خلفية دعوية فمثالً أذهب إىل موقع منابر الدعوة سـوف                ٣
احدة مث انتظر حىت تصبح الصورة حبجم الشاشة مث أضغط على          جتد الكثري من اخللفيات أختر و     

   . أو من موقع املصممset as wallpaperزر الفارة األمين وأختر 



 ١٣٩

 ـ قم بتنصيب بعض الربامج اإلسالمية املفيدة ومن أمثلتها برنامج احملدث وبرنامج أوقات   ٣
  . الصالة بواجهتني عريب وإجنليزي من موقع احملدث

اً على سطح املكتب حيوي جمموعة مميزة من اخلطب والتالوات القرآنية جتـدها              ملف ئـ أنش ٤
   . www,islamway.netيف موقع طريق اإلسالم 

 وضع به بعض الربامج املفيدة مثل الريل بالير وغريها وأضف معهـا             CDـ قم بتسجيل    ٥
  .املقهى أيضاً بعض التالوات واحملاضرات والفالشات اإلسالمية ووزعه لكل مشترك يف 

 ـ أمجع عدة مواقع إسالمية يف ورقة مث صورها ووزعها مع كل اشتراك إنترنت ويكتب يف  ٦
  .أسفلها أسم احملل للدعاية 

هذه بعض األفكار يف الدعوة اىل اهللا عرب اإلنترنت فاحرصـوا عليهـا وال خيـذلكم                
ة حـسنة فلـه     الشيطان عن بذل النصيحة هلذا الدين فالدال على اخلري كفاعله ومن سن سن            

   . أجرها وأجر من عمل ا إىل يوم القيامة دون أن ينقص من أجرهم شيء
 يف  ٢٦١ــ هذه األفكار واملقترحات ذكرت يف جملة الفرقان يف عـددها             : مالحظة

 الواقع والطموح للكاتب ذيـاب      مقال بعنوان الدعوة اإلسالمية ومواقعها على اإلنترنت بني       
  .  املقالالكرمي مع تغيري بسيط يفعبد
  

 
  ..من بينها جتاوز حدود اجلغرافيا واختصار الزمن 

هنـاك  . لإلنترنت وجه آخر غري ما يشار إليه من حتطيم للحواجز وجتـاوز للحـدود    
 األمر الـذي     مليون مستخدم هلذه التقنية يف خمتلف أحناء العامل        ١٥٠حسب اإلحصائيات حنو    

  يعتربه املهتمون فرصة مواتية وتارخيية لنشر الدعوة اإلسالمية سيما 
  . وأن هناك األلوف ممن نطقوا الشهادة كان لإلنترنت دور مهم يف إسالمهم

مل تنل وسيلة من وسائل نقل ونشر املعلومات يف تاريخ البشرية ما نالته اإلنترنت مـن                
اس ، وعمق يف التأثري يف حيام علـى خمتلـف أجناسـهم             سرعة يف االنتشار والقبول بني الن     
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وتوجهام ومستويام ، وما مييز اإلنترنت هو تنوع طبيعة املعلومات اليت توفرها ، وضـخامة       
حجم هذه املعلومات اليت ميكن الوصول إليها دون عقبـات مكانيـة أو زمانيـة ، وتتوقـع                 

 القادمة فقد     مليوناً يف األعوام   ١٥٠ثر من   الدراسات أن ينمو عدد املستخدمني إىل ما هو أك        
 للمعلومـات    ول واملفـضل  أصبح الناس اليوم ينظرون إىل اإلنترنت على أـا املـصدر األ           

، وقد يقال أن وسائل اإلعالم التقليدية كالصحف واالت واإلذاعات لن تلبث أن             واألخبار
 وكما انقرض    يد ورق الربدي  تنقرض على يد اإلنترنت ، كما انقرضت ألواح احلجارة على           

النسخ اليدوي للكتب على يد روتنربج ، من الطبيعي أن زعماً جريئاً مثل هـذا ال ميكـن أن         
ينشأ من فراغ وال بد أن تكون هناك أسباب قوية ووجيهة تستطيع ـا اإلنترنـت أن ـدم         

  .إمرباطوريات إعالمية وجدت من قرون
  .ترنت وسيلة إعالم واتصال املستقبل بال منازع فيما يلي بعض األسباب اليت جتعل اإلن

  .وبالتايل من أفضل وسائل الدعوة إىل اهللا ونشر الدين اإلسالمية 
  :  الالمكان -١

تتخطى اإلنترنت كل احلواجز اجلغرافية واملكانية اليت حالت منذ فجر التـاريخ دون انتـشار               
ف أن حواجز اجلغرافيا منها اقتـصادي     األفكار وامتزاج الناس ، وتبادل املعارف ، ومن املعرو        

حيولة بعض الدول دون    (ومنها فكري وثقايف    ) تكلفة شحن املواد املطبوعة من مكان إىل آخر       (
، أما اليوم فتمر مقادير هائلة من املعلومات عرب احلدود     )دخول أفكار وثقافات معينة إىل بالدها     

ال تعـد وال      ذلك نواح إجيابيـة    على شكل إشارات إليكترونية ال يقف يف وجهها شيء ويف         
  .واليت ميكن جتنيدها يف قضية الدعوة . حتصى
  : الالزمان -٢

إن السرعة الكبرية اليت يتم ا نقل املعلومات عرب الشبكة تسقط عامل املعلومات عرب              
 تسقط عامل الزمن من احلسابات ، وجتعل املعلومة يف يدك حال صدورها ، وتسوي                الشبكة

 أبناء البشر يف حق احلصول على املعلومة يف نفس الوقت وبالتايل فأنت تعـيش          بينك وبني كل  
  ).املساواة املعلوماتية ( يف عصر
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  : التفاعلية -٣
تعودت وسائل اإلعالم التقليدية أن تتعامل معك كجهة مستقبلة فقط ، ينحصر دورك             

ن ما تقرأ أو تـسمع   تأخذ ما يعطونك وتفقد ما ال يعطونك ، ولذلك فهم الذين يقررو             يف أن 
ىت تريـد أن حتـصل عليـه مـن           أما يف عصر اإلنترنت فأنت الذي تقرر ماذا وم          أو تشاهد 
 وأكثر من ذلك فبإمكانك اآلن من خالل منتديات التفاعل واحلوار أن تنتقل مـن               معلومات،

حرك وهذه نقلة حتصل ألول مرة ومتكن الناس من الت   .  إىل دور املرسل أو الناشر      دور املستقبل 
 مستوية دون أن يطغى صوت أحدهم على اآلخر ، وهلذا أمهية كبرية بال شـك يف          على أرض 

 الشرعي أو حوار األديان ، وينبغي علينا كمسلمني إدراك ما حتمله هذه التقنيـة مـن                احلوار
  .دعم لقضية الدعوة

  : اانية -٤
ة ، حيث إن الكـثري  لكنه سيحصل خالل السنوات القادم. وهي أمر مل حيصل متاماً بعد 

 األمناط التجارية بدأت تتبلور لتمكن اتمع من اعتبار خدمة اإلنترنت مـن اخلـدمات                من
 يف احلياة واليت سيتم توفريها للجميع بشكل جماين أو شبه جماين ، ومعروف اليوم يف                 األساسية

راً شهرياً ، وهو     دوال ٢٠ ساعة يومياً مقابل مبلغ      ٢٤الغرب أنه بإمكانك أن تتصل باإلنترنت       
 رمزي حىت للطبقة املتوسط يف كثري من اتمعات ، األمر الذي جيعـل مـن اإلنترنـت            مبلغ

 الذي يصل إىل أكرب عدد من شرائح اتمع وال سيما الفقرية منها ، عالوة على ذلك              الوسيط
ك من االتـصال     اإلنترنت مبيزة الربط الدائم ، حيث إنه ومع تطور التقنيات اليت متكن             تتمتع

باإلنترنت، مل تعد بالضرورة تقتصر على استخدامها من حسبك الشخصي يف العمل أو املرتل ،      
 أصبح بإمكانك أن تتصل بالشبكة من جمموعة كبرية ومتنوعة مـن األدوات كحاسـبات         بل

 واهلواتف النقالة وحىت جهاز الثالجة يف املطبخ ، وبذلك ستكون على ارتبـاط دائـم              اجليب
 يف كل مكان وزمان ، تتابع األخبار وتتسوق وتستدعي املعلومات املهمة يف الوقت               إلنترنتبا

  .املناسب
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  :  تنوع التطبيقات -٥
، د اإلنترنت ما هو إال غيض من فيض       ما ذكرناه من أمثلة قليلة على استخدامات وفوائ       

 فمـن التطبيقـات     إذ إن التطبيقات واخلدمات اليت تقدمها الشبكة تبلغ سعتها سعة احليـاة           
التعليمية والتربوية اليت ختدم أطفالنا يف تعلمهم واستكشافهم للعامل ، إىل اخلدمات اليت تـسهل        
االتصال كالربيد اإللكتروين وغرف احلوار ، إىل التطبيقات التجارية اليت حتول العامل بأسره إىل              

   ، إىل املواقع اإلخباريـة     سوق صغرية يستطيع فيها البائع واملشتري إمتام صفقام يف حلظات         
 حنـن    واملعلوماتية واألكادميية واملرجعية اليت ختدم الباحثني واملطلعني يف شىت ااالت بإمكاننا          

 احلنيف ،  الدعاة املسلمني أن نعمل على صب كل هذه التطبيقات يف حبرية الدعوة ونشر ديننا           
  .التقنية احلديثة يوماً بعد يوملالستفادة من هذه اإلمكانات اهلائلة اليت توفرها لنا 

  : سهولة االستخدام -٦
ال حتتاج أن تكون خبرياً معلوماتياً أو مهندساً أو مربجماً حىت تستخدم اإلنترنـت ، وال                

 رواد الشبكة إىل تدريبات معقدة للبدء باستخدامها ، بل إىل جمرد مقدمة يف جلسة ملدة                 حيتاج
  .لية لالستخدام مع صديق يوضح له املبادئ األو ساعة

 
ألنه أصبح بإمكانك إطالع العامل بأسره وتعريفه بدينك الذي يقوم بعض الناس بتشويه             

إن هذه األداة الـيت أهلـم اهللا ـا          ) اإلنترنت( يومياً باستخدام تقنيات العصر ومنها        صورته
ياً بال حـواجز فرصـة       ليخترق املسافات يف سرعة الربق وليدخل بيوت الناس مجع          اإلنسان
 للعاملني يف جمال الدعوة إىل اإلسالم وللحريصني على نـشر كلمتـه ، ليـصلوا إىل                  تارخيية
  !! ويقولوا هلم هذا ديننا وهذه دعوتنا ، ويكونوا شهداء على الناس ، ويا هلا من أمانة  العاملني

  .. !!فاهللا اهللا يف الدعوة يا دعاة اإلسالم 
ريفي ودليل املشاركني يف املعرض اخلامس لوسـائل الـدعوة يف           من جملة اإلصدار التع   

 ..املدينة املنورة 
  



 ١٤٣

 
  : نقدم لألخت املسلمة الداعية حملات يسرية فيما جيب أن تكون عليه لتنجح دعوا إىل اهللا 

 :  القلوب، قال الشاعر تأتلف مع البعيدة، وتريب القريبة، وتداوي: الداعية الناجحة
  احرص على حفظ القلوب مـن األذى      
  إن القلـــوب إذا تنـــافر ودهـــا

  

ــصعب    ــافر ي ــد التن ــا بع   فرجوعه
  مثــل الزجاجــة كــسرها ال يــشعب

: لديها عند لقائها ا، قال تعاىل    تظن كل واحدة من أخواا بأا أحب أخت         : الداعية الناجحة   
}ةً مِنبحم كلَيع تأَلْقَي٣٩طه، ( }يو . ( 

عرفت احلق فعرفت أهله، وإن مل تصورهم األفالم، أو متدحهم األقالم، قال            : الداعية الناجحة 
جداً يبتَغُون فَضْال مِن اللَّهِ ورِضْواناً سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَـرِ        {: تعاىل   كَّعاً سر ماهتَر 

جودِ ٢٩الفتح، ( }الس . ( 

إذا قرعت فقريةٌ باا ذكرا بفرقها إىل اهللا عز وجل، فأحسنت إليها، قـال              : عية الناجحة الدا
نْتُم الْفُقَراء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِي الْحمِيد{: اهللا تعاىل   ) . ١٥فاطر، (} يا أَيها الناس أَ

كَ    {: ا فلن تكون بغريهـن      تعلم أا بأخواا، فإن مل تكن       : الداعية الناجحة  ـضُدع دـشنس
جعلُ لَكُما سلْطَاناً نَ و ٣٥: القصص (}بِأَخِيك . ( 

ال تنتظر املدح يف عملها من أحد؛ إمنا تنظر يف عملها هل يصلح لآلخرة أم               : الداعية الناجحة   
 ال يصلح ؟ 

ولَـوال  {: ر كرات قال تعاىل     إذا رأت أختاً مفتونة ال تسخر منها، فإن للقد        : الداعية الناجحة 
      ئاً قَلِـيالـيش هِملَـي ت تَركَن إِ كِد اكَ لَقَدتْنثَب يا مقلب : (، وليكن شعارك)٧٩اإلسراء،  (}أَن

 ) . القلوب، ثبت قليب على دينك
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ترعى بنات الدعاة الكبار الذين أوقفوا وقتهم كله للدعوة، واجلهاد يف سبيل            : الداعية الناجحة 
ت مِن أَهلِك تُبوئ الْمؤمِنِني مقَاعِد لِلْقِتَـالِ واللَّـه     {: ، بعيداً عن األهل والبيت قال تعاىل        اهللا وإِذْ غَدو

لِيمع مِيعمن خلف غازياً يف أهله خبري فقد غزا: "، ويف احلديث ) ١٢١آل عمران، (}س." 

 تنفع به الدعوة، واحملتـاجني، كـأم املـساكني     جتعل من بيتها مشغالً صغرياً    : الداعية الناجحة 
 . رضي اهللا عنها ) زينب(

تعطي حق زوجها، كما ال تنسى حق دعوا حىت تكون مـن صـوحيبات              :  الداعية الناجحة 
طـردين  صدقتين إذ كذبين الناس، وآوتـين إذ        : "  خدجية رضي اهللا عنها، قال عنها النيب        

 . "لد، ومل يبدلين اهللا خرياً منهاين اهللا منها الوالناس، وواستين بنفسها وماهلا، ورزق
ألن .. "حترق نفسها يف سـبيل اهللا     ... ئهنيمصباح خري وهدى يف دروب التا     : الداعية الناجحة 

 " . يهدي اهللا بك رجالً خري لك من محر النعم
 تعلم أن مناهجها على ورق إن مل حتيها بروحها وحسها وضمريها وصـدقها            : الداعية الناجحة 

 . وسلوكها وجهدها املتواصل 
. الداخل واخلارج   ال دأ من التفكري يف مشاريع اخلري اليت تنفع املسلمني يف            : الداعية الناجحة 

جدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا {: أعماهلا تظل إخواا يف كل مكان  اسوا وكَعوا ارنآم ا الَّذِينها أَيي
 ) . ٧٧احلج،  (}كُم تُفْلِحونالْخَير لَعلَّ

تنقل األخوات من الكون إىل مكونه، فال تكون كبندول الساعة، املكـان            : الداعية الناجحة   
لِمن شاء مِنكُم أَن {: بل تشعر دائماً أا وأخواا يف تقدم إىل اهللا . الذي انطلق منه عاد فيه

رتَأَخي أَو م تَقَد٣٧املدثر، (}ي( .  

  تشارك بقلمها يف اجلرائد واالت اإلسالمية وملنتديات، تشترك فيها : الداعية الناجحة
وملقال القصري املقروء خري من     . وتقوم على إهدائها لألخوات وإرشادهن إىل أهم املوضوعات       

 " . أحب األعمال إىل اهللا أدومها وإن قلَّ"الطويل الذي ال يقرأ 
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علم على أرض الواقع، كان خلق الرسول الكرمي القرآن، فهي تعلـم         حتقق ال : الداعية الناجحة 
 .أن العلم بال عمل كالشجر بال مثر 

تبحث عن الوسائل اجلديدة واملشوقة يف تبليغ دعوا، ولكـن يف حـدود             : الداعية الناجحة 
الشرع وسيأيت الزمن الذي تسود فيه التقنية واملرئيات على الكتب واملؤلفـات يف اكتـساب               

ق ما ال تَعلَمون{علومات امل  . )٨: النحل (}ويخْلُ

كل علم  "هلا مفكرة تدون فيها ما يعرض هلا من فوائد يف كل زمان ومكان              : الداعية الناجحة   
 " . ليس يف قرطاس ضاع

تعرف يف أخواا أوقات النشاط وأوقات الفترة، فتعطي كل وقـت حقـه،             : الداعية الناجحة 
 ) . لكل عمل شرة ولكل شرة فترة(ه، وللفترة إدبار تترفق ن فللنشاط إقبال تستغل

يحـسبهم  {: غنية بالدعوة، فال تصرح وال تلمح بأا حمتاجة ألحد لقوله تعاىل            : الداعية الناجحة   
غْنِياء مِن التَّعفُّفِ تَعرِفُهم بِسِيماهم ال يسأَلون الناس إِلْحافاً جاهِلُ أَ  ) . ٢٧٣: البقرة( }الْ

: قـال تعـاىل   . تعلم أن املال قوة، فال تسرف طلباا لكماليات املنــزل         :  الداعية الناجحة 
نْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِـك قَوامـاً    { ، وتسخر ) ٦٧: الفرقان  (}والَّذِين إِذَا أَ

 .املال يف خدمة اإلسالم واملسلمني
متارس الدعاء للناس، وليس الدعاء عليهم؛ ألن القلوب الكبرية قليلة كمـا  : عية الناجحة  الدا

جنةَ قَالَ { : - تعاىل –، وقد قال "اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون: "  يف قوله  قِيلَ ادخلِ الْ
ونلَمعمِي يقَو تا لَيالْ ي لَنِي مِنعجي و بلِي ر ا غَفَربِممِنيكْر٢٧ـ٢٦: يس (}م . ( 

إذا نامت أغلب رؤياها يف الدعوة إىل اهللا، فإذا استيقظت جعلـت رؤياهـا              : الداعية الناجحة 
اً{ : - تعاىل –حقائق قال  ي حقّ ب ا رلَهعج لُ قَدقَب مِن يايؤ ذَا تَأْوِيلُ ر١٠٠: يوسف (}ه . ( 

  : قال اهللا تعاىل. العمل الصاحل، ال بزخارف الدنياتطيب حياا باإلميان و: الداعية الناجحة 



 ١٤٦

جزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما { لَنةً وب طَي اةيح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهنْثَى و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُ
لُونمع٩٧النحل (}كَانُوا ي . ( 

قرت عينها باهللا، فقرت ا كل عني، وأحبتها كل نفس طيبـة،            عرفت اهللا ف  : الداعية الناجحة 
 . فقدمت إىل الناس مرياث األنبياء 

ال تعتذر للباطل من أجل عملها للحق، وهل يأسف من يعمل يف سبيل اهللا؟              : الداعية الناجحة 
نَا{ الَّذِي فَطَراتِ ون يالْب نَا مِن اءا جلَى مكَ ع ثِرنُؤ ضِقَالُوا لَن  ) . ٧٢طه، (}  فَاقْ

!! تكون دائماً على التأهب للقاء اهللا، وإن نامت علـى احلريـر والـذهب             : الداعية الناجحة 
موا لِأَنْفُسِكُم واتَّقُوا اللَّه واعلَموا { قَدو أَنَّى شِئْتُم ثَكُمرفَأْتُوا ح لَكُم ث رح كُماؤنِس

رِ الْ شبو القُوهم أَنَّكُممِنِنيؤ٢٢٣البقرة،  (}م . ( 

ال تأسف على ما فات، وال تفرح مبا هو آت من متاع الدنيا، ولو أعطيت               : الداعية الناجحة   
لِكَيال تَأْسوا علَى ما فَـاتَكُم  {: ىلملك سليمان مل يشغلها من دعوة اهللا طرفة عني، قال تعا        

 ) . ٢٣احلديد،  (}ب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍوال تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه ال يحِ

سلمني واملسلمات، قال   ال تفكر يف نفسها فقط، بل تفكر يف مشاريع ختدم امل          : الداعية الناجحة 
 . )٧٧احلج،  (}وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلِحون{:اهللا تعاىل

اسـألوا اهللا أن  : "، وتسأله زيادته قال تسأل اهللا دائماً الثبات على اإلميان     : الداعية الناجحة 
 " . جيدد اإلميان يف قلوبكم

 .كلة على اهللا، وراضية بقضاء اهللامتو.رجو غري اهللا وال ختاف إال اهللاال ت: الداعية الناجحة
 " . وجعلت قرة عيين يف الصالح: "  قرة عينها يف الصالة، قال : الداعية الناجحة
 .ها حسن اخللق، فهي ودودة كرمية جوادة جيتمع في: الداعية الناجحة
 .تتحمل األذى من كل من يسيء إليها ، وحتسن إليهم: الداعية الناجحة
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 .العلم عندها العلم الشرعي ال الدنيوي :  الداعية الناجحة
أوالدها مؤدبون، دعاة، قدوة، تربوا يف بيت ديـن وعلـم، ال يولـدون              :  الداعية الناجحة 

 .لآلخرين اإلزعاج 
منارة حتتاط لنفسها يف جمال النسوة، ويف غاية األدب و الـتحفظ، وهـي              :  لداعية الناجحة ا

 .صادقة يف أخالقها
منضبطة تعرف مىت تزور ومىت تزار، حريصة على وقتها ليست خبيلة بزماا،            : الداعية الناجحة 

 .وليست ثقيلة فَتمل، وال خفيفة فيستخف ا
قراء وهي تلبس، وال تنسى املساكني وهي تطـبخ، وال تنـسى            ال تنس الف  : الداعية الناجحة   

لَن تَنالُوا الْبِر {: األرامل وهي تشتري حاجياا، وال تنسى اليتامى وهي تكسو عياهلا، قال تعاىل     
ونا تُحِبفِقُوا مِمتَّى تُن٩٢آل عمران، (}ح . ( 

أن : "ا تعلمت من حـديث الـنيب      تسعى على تزويج أخواا يف اهللا؛ أل      : الداعية الناجحة 
، فال تترك أخواا للهم والوحدة واألحـزان، وال         " املسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً     

 . دأ األخت حىت يتم ألختها اخلري والسعادة 
إن وقع عليها بالء كغضب زوج، أو إيذاء جار، تعلم أن ذلك وقع لـذنب   : الداعية الناجحة   
 . واالستغفار سبق فعليها التوبة
تصرب على الدعوة إىل اهللا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتصرب علـى  : الداعية الناجحة 

 . صح بلطف وتتابع باهتمام وال ملبل تنوال تظن بأحد الكمال،وال تتعجل إصالح عيوب أخواا،
إنـه ويل ذلـك   . فنسأل اهللا أن يوجد يف أخواتنا وبناتنا مثل هذه الداعية الدرة الثمينة          

  . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وسلم . والقادر عليه
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فـإن  . املخاطب تلك املرأة يف بيتها، واملرأة يف مدرستها، واملرأة يف عملها ويف جمتمعها              

لدعوة يرى عمق جناح الدعوات الفردية وما األنبياء والعلمـاء واـددون إال    الناظر لتاريخ ا  
وإذا كانـت  : "يقول الشيح الـسعدي رمحـه اهللا   . أفرادٌ جنحت م الدعوة ونشر م اخلري      

الدعوة إىل اهللا، وإىل شهادة أن ال إله إال اهللا فرضاً على كل أحد، كان الواجب على كل أحد                   
ى العامل من بيان ذلك والدعوة واإلرشاد واهلداية أعظم مما على غريه ممـن      حبسب مقدوره، فعل  

ليس بعامل، وعلى القادر ببدنه ويده أو ماله أو جاهه وقوله أعظم مما على من ليست له تلـك                   
ورحم اهللا من أعان على     )١٦اآلية: التغابن(} فَاتَّقُوا اللَّـه مـا اسـتَطَعتُمْ      {: القدرة، قال تعاىل    

". دين ولو بشطر كلمة، وإمنا اهلالك يف ترك ما يقدر عليه العبد من الدعوة إىل هذا الـدين                 ال
وذا الكالم ندفع ومهاً قد يقع يف األذهان وهو أن العمل الفردي يف الدعوة ال ميكن أن يؤيت                  

  .مثاره العمل اجلماعي الذي تتجمع فيه الطاقات 
  .من بيتك بل من املمكن أن تكوين داعية أنت وحدك، و

 
قال صـاحب   )٢٥من اآلية: يونس( }واللَّه يدعو إِلَـى دارِ الـسالمِ      {: يقول اهللا تعاىل    

ودعاء اهللا خلقه إليها كما يدعو الرجل النساء إىل مدعاة أي إىل مأدبة يتخذها وطعام               "اللسان  
عـم  : "دي رمحه اهللا يف تفسريه      ودار السالم هي اجلنة، يقول الشيخ السع      " . يدعو الناس إليه  

  " . تعاىل عباده بالدعوة إىل دار السالم واحلث على ذلك والترغيب
 

  دهم ـوالدعاة قوم يدعون الناس إىل بيعة هدى أو ضاللة، واح: "قال صاحب اللسان   
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دعاة ولكن  : مىإذن قد ندعو ونس   " إذا كان يدعو الناس إىل بدعة أو دين       : داٍع، ورجل داعية  
  ملاذا ندعو، وإىل ماذا، ومىت، وكيف، وأين، ومن ندعو؟ 

 دعاة للناس إىل بيعة هدى أو ضاللة؟ هل حنـن           نإجابات هذه األسئلة ستحدد هل حن       
  دعاة إىل بدعة أو دين ؟

الدعاة مجع داٍع، كقاٍض وقضاة، وراٍم ورماة، وإضـافتهم         : "يقول ابن القيم رمحه اهللا        
ختصاص، أي الدعاة املخصوصون به، الذين يدعون إىل دينه وعبادته ومعرفته وحمبته            إىل اهللا لال  

  " .وهؤالء هم خواص خلق اهللا، وأفضلهم عند اهللا منـزلة وأعالهم قدراً
  .وسنحاول اإلجابة على هذه األسئلة سريعاً علَّ األمر يتضح   

 
  : ـ لعظم أجر الداعي إىل اهللا ١

  :األجر املترتب مذكور بنصوص كثرية وهذا 
ومن أَحسن قَوالً مِمن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً {: فالداعية من أحسن الناس قوالً، قال تعاىل  •

لِمِنيسالْم نَّنِي مِن   ) . ٣٣فصلت، (}وقَالَ إِ

من دل على     : (  قال رسول اهللا  :  قال وللداعي مثل أجور من تبعه، عن أيب مسعود          •
 ) . خري فله مثل أجر فاعله

إذا مـات  : (  قال أن رسول اهللا   عن أيب هريرة    . والستمرار ثواب الداعي بعد موته     •
اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة، إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتفع به أو ولٍد صاحل                  

 . رواه مسلم ) يدعو له
حم على األموات من علمائنا ودعاتنا كلما ذكرنا أمساءهم أو          إننا نتر !! وقارين  .. انظري  

. قرأنا كتبهم ولنا من علمهم، يف مقابل أننا يف أيام كثرية ننسى خواص أقربائنا من األمـوات  
ابن تيمية رمحه اهللا، وابن القيم غفر اهللا له، وخواص أمواتنا           : وعدي كم من طلبة علم يقولون     

  .ال يترحم عليهم غرينا 
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  ) . بلغوا عين ولو آية  : (ـ استجابة ألمر النيب ٢

قُلْ هذِهِ سـبِيلِي أَدعـو   {: فالدعوة سبيل اتباع األنبياء صلى اهللا عليهم وسلم، قال تعاىل       
 شالْم نَا مِن نَا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللَّهِ وما أَ ةٍ أَ ري صِ لَى بإِلَى اللَّهِ عيقول  .  )١٠٨:يوسف (}رِكِني

أي } هـذه سـبيلي   {للناس  } قل  {يقول اهللا تعاىل لنبيه حممد      : "ي رمحه اهللا    دالشيخ السع 
طريقي اليت أدعو إليها، وهي السبيل املوصلة إىل اهللا، وإىل دار كرامته، املتضمنة للعلم باحلق،                

   " .والعمل به، وإيثاره وإخالص الدين هللا وحده ال شريك له
 

  ..ـ لكي تعذري أمام اهللا يوم القيامة ٣
ظُون قَوماً اللَّه مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَاباً شدِيداً قَالُوا {: قال اهللا تعاىل  وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تَعِ

     تَّقُـوني ملَّهلَعو كُم بإِلَى ر ة ذِرعيقول الشيخ السعدي رمحـه اهللا يف    )١٦٤:ألعرافا (}م ،

كُم{نعظهم وننهاهم : فقال الواعظون: "تفسري هذه اآلية بإِلَى ر ة ذِرععذر فيهم }مأي لن 

 أي يتركون ما هم فيه من املعصية فال نيأس من هدايتهم، فرمبا جنع فـيهم      }ولَعلَّهـم يتَّقُـون   {
قصود األعظم من إنكار املنكر ليكون معذرة، وإقامة حجة الوعظ وأثَّر فيهم اللوم، وهذا هو امل      

  " . على املأمور واملنهي، ولعلَّ اهللا أن يهديه فيعمل مبقتضى ذلك األمر والنهي
كُـم {: " ويقول ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه        بإِلَى ر ة ذِرعأي فيما أخذ علينا }م 

لَ{من األمر باملعروف والنهي عن املنكر،        تَّقُـون   وي ـملَّهيقولون ولعلَّ هلذا اإلنكار يتقون ما     }ع 
  " . هم فيه ويتركونه ويرجعون إىل اهللا تائبني
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  ..ـ طلباً للنجاة يف الدنيا واآلخرة ٤

ِصيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً واعلَموا    {: قال اهللا تعاىل       أَن اللَّه شـدِيد  واتَّقُوا فِتْنةً ال تُ
صِيبن {: "يقول الشيخ السعدي رمحه اهللا يف تفسريها     ) . ٢٥:ألنفالا (}الْعِقَابِ واتَّقُوا فِتْنةً ال تُ

 بل تصيب فاعل الظلم وغريه، إذا ظهر الظلم وغريه، إذا ظهر   }الَّذِين ظَلَموا مِـنكُم خاصـةً     
وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن املنكر وقمع أهل        .  وغريه الظلم فلم يغري فإن عقوبته تعم الفاعل      

  " . الشر والفساد، وأن ال يمكنوا من املعاصي والظلم مهما أمكن
 

  : ـ لتصلحي ويصلح بك اتمع ٥
تبذل األم اجلهود يف البيت لتصلح نشأة ولدها، فإذا خرج وجد ما يضاد هذه التربيـة           

  . واعتقاداً علماً وعمالً وسلوكاً
فلو وقعت الدعوة موقعها وعلم الناس ما جيهلون، الجتمعت العقول علـى مقيـاس                
والقلوب إذا مل جتتمع على عقيدة سلفية سليمة كان أصحاا يف شقاق لن جتمعهـم               . الصواب

  . األنساب وال األلقاب، فاجتماع األبدان لن يكون إال مؤقتاً إذا كان ِعقد القلوب مشتتاً 
 
  : ـ فأهل الباطل يبذلون جهودهم وأهدافهم دنيه، وأهل احلق أوىل بالبذل٦

وال والواقع يشهد بذلك، فجهود أهل الكفر ال تتوقف، بل جهود أهل البدعة ال تكلُّ                 
  متلُّ، فأين جهود أهل السنة ؟

مِ إِن تَكُ  {: يقول اهللا تعاىل       تِغَاءِ الْقَووا فِي ابال تَهِنو ونا تَأْلَمكَم ونأْلَمي منَّه إِ ونُوا تَأْلَمون فَ
   . )١٠٤:النساء (}وتَرجون مِن اللَّهِ ما ال يرجون وكَان اللَّه علِيماً حكِيماً
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  . فإذا تساوت اآلالم واختلفت اآلمال، فمن كان رجاؤه باهللا صح له االندفاع والثبات خبالف غريه 
 

  .ـ لكي يسمع الناس احلق، فال ينقلب احلق باطالً، والباطل حقاً لسكوتنا ٧
عندما يسكت أهل احلق يقبل الناس الباطل، فسبب انتشار الباطل ترك تعليم احلـق       : تذكري  

وال يصدك عن ذلك عدم قبول املنتصحني، بل يكفي إمساعهم صوت احلق والنصوص             . وبيانه
ـلَ          {:  تعاىل يقول اهللا . يف ذلك كثرية   مـا حـهِ ملَيـا عنَّم إِ لَّـوا فَ تَو ـإِن طِيعـوا الرسـولَ فَ أَ و وا اللَّـهطِيع قُلْ أَ

لْتُم وإِن تُطِيعوه تَهتَدوا وما علَى الرسولِ إِالَّ ما حم كُملَيعوبِنيالغُ الْم٥٤:النور (} الْب. (  

 
  :من العقلي واحلصانة الفكرية ـ ليحصل األ٨

ظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحون{: يقول اهللا تعاىل    ، )١١٧:هود (}وما كَان ربك لِيهلِك الْقُرى بِ
لذلك أهل الدعوة من أهل السنة      . والشرط أن يكونوا مصلحني وال يكفي أن يكونوا صاحلني        

على طريقة السلف ال ينتظرون أن تقع املـشكلة مث      واجلماعة يقعدون القواعد ويدفعون الشبه      
يكونوا أهل ردود أفعال فقط، بل يعلِّمون ويؤسسون أصول هذا الدين فإذا جاءهم أمر مـن                

   .ن يردوه وحتت أي قانون عام يضعوهاألمن أو اخلوف، علموا إىل م
 

   :ـ ال تكوين منهزمة نفيساً ختجلني من الدعوة إىل الدين ٩
فننـهزم  ..)  ذاتية القرارات  –احلرية الشخصية   (أحياناً تدور يف الذهن كلمات خمذِّلة         

شارة محراء، وال خيجل أي أمامها، يف مقابل أنه ال يسمح ألحد يف أي بقعة يف العامل أن يعرب واإل       
ال تتوقفي ألنك ختجلني بل الشريعة هي احلضارة، وكل مـا سـواها             !  يلومه أو يوخبه   أحد أن 

ال مينعن رجالً منكم خمافة الناس أن يتكلم بـاحلق إذا رآه              : "يقول النيب . عية وانتكاسة رج
  . الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد " وعلمه



 ١٥٣

 
  : ـ ألن اإلنسان بطبعه داٍع ملا يؤمن به ١٠

مشرب أو تسوق،   انظري إىل ما يقع يف االس، فنحن دعاة إما إىل ملْبِس أو مأكل أو                 
نقِنع وجنادل وندافع وكأننا شركاء ألصحاب هذه األماكن، وانظري إذا تعلّمت إحدانا طريقة             

ها فإا تتحول إىل داعية لتلك الطريقة، نعلّم اجلاهلني خاصةً          ي لطهي الطعام، مث مهرت ف     ةجديد
  من حنب هلم اخلري، فالدعوة إذاً داللة احملبة لكن إىل أي شيء ندعو ؟

 
  أمتـه إىل  باب ما جاء يف دعاء الـنيب  (جاء يف صحيح البخاري يف كتاب التوحيد      

  معاذاً إىل أهل الـيمن،       ملا بعث النيب    :  قال   عن ابن عباس    ) : توحيد اهللا تبارك وتعاىل   
وا اهللا إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول مـا تـدعوهم إىل أن يوحـد   : "قال له 
إىل شهادة أن ال إله إال اهللا، فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا فـرض  "ويف رواية أخرى  ". تعاىل

وفيـه  : قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسائل كتاب التوحيـد    ..." عليهم مخس صلوات  
ظم مـا   البداءة باألهم فاملهم، ومن هنا يعلم أمهية ترتيب األولويات يف الدعوة، وذلك ألن أع             

  .يكون يف البيت أساسه، ويف الشجرة جذورها 
  أمضى ثالثة عشرة سنة وهو يدعو إىل التوحيد قبل دعوم إىل             والرسول املصطفى     

الصالة والزكاة وبقية الشرائع، وما ذاك إال ألن التوحيد هو احلصن احلصني والركن الشديد،              
أن الصالة مهمـة يف اإلسـالم لكـن         : فيجب أن يعلم  . يثبت العقول، وعليه جتتمع القلوب    

  : التوحيد أهم، وأن ترك املعاصي والكبائر مهم، لكن ترك الشرك أهم 
 

رعاية األهم ومعرفة املهم مصدرها الشرع، وليست العقول واألقيسة، فدعوة الرسـل           
  .قررت األهم فاملهم وحنن أتباعهم 

   : وهي تدور حول ثالثة أمور
  . معرفة اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته ـ



 ١٥٤

  .ـ معرفة شريعته املوصلة إىل دار كرامته 
  . ـ معرفة الثواب للطائعني والعقاب للعاصني 

قدي أن أحوال الناس وأوضاعهم تغريت فلم تعد حتتاج هلذا الترتيب، فما أُرشد            توال تع   
، وما تكرار األمر بالتوحيـد        يبقى هو املنهج ال منهج غريه        من املعلم األول     إليه معاذ   

أما الكافر فيخرجه من الكفـر إىل       . والنهي عن الشرك إال حلاجة الناس إليه مؤمنهم وكافرهم        
  . اإلسالم، وأما املؤمن فيثبته ويرشده إىل صحة اإلميان 

 
اهللا مـن  وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إىل     : (يقول الشيخ بن باز رمحه اهللا         

أهم املهمات، وأن األمة يف كل مكان وزمان يف أشد احلاجة إليها، بل يف أشد الـضرورة إىل                  
   . ١/٣٣٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ بن باز جـ) ذلك

  : إىل شقني ) مىت ندعو(إذن تنقسم اإلجابة على هذا السؤال وهو 
  ) . الوقت(مىت ندعو ؟ / أ

  ) .ح أن أكون داعية؟مىت أصل(أهلية الداعي / ب
  " .يف كل مكان وزمان: "يقول الشيخ بن باز رمحه اهللا : الوقت / أ

 

نَهـاراً            {: كفعل نوح عليه السالم، قال اهللا تعـاىل            و المِي لَـيقَـو ت ـوعـي د نِّ    }قَـالَ رب إِ
خيرب تعاىل عن عبده ورسوله نـوح       : "هذه اآلية يقول ابن كثري رمحه اهللا يف تفسري        ) . ٥: نوح(

 قَـالَ رب  {وما بين لقومه ووضح هلم ودعاهم إىل الرشد والسبيل األقوم فقال         .. عليه السالم 
ت قَومِي لَيال ونَهاراً وعي د   ". أي مل أترك دعاءهم يف ليٍل وال ار امتثاالً ألمرك وابتغاء لطاعتك}إِنِّ

  . ملواقف وأشدها ندعو يف أصعب ا
  .كفعل يوسف عليه السالم عندما دعا إىل اهللا وهو يف السجن   
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مِ اللَّه الْواحِد الْقَهار{: قال تعاىل  قُون خير أَ تَفَرم اببنِ أَأَرجيِ الساحِبا صونِهِ  * يد مِن وندبا تَعم
نْتُم وإِالَّ  تَعبدوا  لِلَّهِ أَمر أَالَّآباؤكُم ما أَنْزلَ اللَّه بِها مِن سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِالَّ أَسماء سميتُموها أَ
م ولَكِن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونإِالَّ الْقَي ين الد ذَلِك اه٤١ـ٣٩:يوسف (} إِي . (  

سالم دعا صاحيب السجن لعبادة اهللا      فيوسف عليه ال  : "يقول الشيخ السعدي رمحه اهللا        
  " . وحده وإخالص الدين له

 

ت {: كفعل يعقوب عليه السالم، قال اهللا تعاىل      والْم قُوبعي ضَرإِذْ ح اءدهش تُمكُن م أَ
كإِلَه دبدِي قَالُوا نَععب مِن وندبا تَعنِيهِ مإِذْ قَالَ لِب ننَحاحِداً واقَ إِلَهاً وحإِساعِيلَ ومإِسو اهِيمرإِب ائِكآب إِلَهو 

   ونلِمـسم فقال لنبيه على وجه االختبار،    : "، يقول الشيخ السعدي رمحه اهللا     )١٣٣:البقرة( }لَـه

  " . }ما تعبدون من بعدي{ولتقر عينه يف حياته بامتثاهلم ما وصاهم به، 
  كانت عامة وصـية رسـول اهللا     :  قال   عن أنس بن مالك     .. رغرةندعو عند الغ  

  ).الصالة وما ملكت أميانكم: (حني حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفَسه
  .. بل لو استطعنا لدعونا الناس بعد مماتنا 

ـ    {: كما فعل العبد الصاحل يف قوله تعاىل    ى قَـالَ يعـسـلٌ يجةِ ردِينى الْمص قْ مِ  وجاء مِن أَ ا قَـو
لِنيسروا الْماتَّبِع ونتَدهم مهراً وأَج أَلُكُمسال ي نوا ماتَّبِع ونعجهِ تُرإِلَينِي والَّذِي فَطَر دبال أَع ا لِيمو 

متُهفَاعي ش نبِضُرٍّ ال تُغْنِ ع نمحنِ الررِدي ةً إِنونِهِ آلِهد قِذُونِأَأَتَّخِذُ مِننال يئاً ويي إِذاً لَفِي ضَاللٍ   ش نِّ إِ
نِّي آمنت بِربكُم فَاسمعونِ مبِنيٍ جنةَ قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمون إِ بِما َغفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن  قِيلَ ادخلِ الْ

مِنيكْرـس (}الْم٢٧ـ٢٠:ي( .  
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  : قال قتـادة رمحـه اهللا     } يا ليت قومي يعلمون   {: يف تفسري هذه اآلية     ذكر بن كثري رمحه اهللا      
  : نصح قومه يف حياته بقولـه        : ال تلقى املؤمن إال ناصحاً ال تلقاه غاشاً، وقال ابن عباس            

يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من     {: وبعد مماته يف قوله     } يا قوم اتبعوا املرسلني   {
لكن هذا ال مينع مراعاة أحوال املخاطبني فال نثقل علـيهم بـل           .  ابن أيب حامت   رواه} املكرمني

  . نبذل جهودنا يف كل وقت لكن مع أشخاص خمتلفني 
  : أهلية الداعي ألن يكون داعياً / ب

مىت نكون أهالً للدعوة؟ إن النساء يف هذا األمر طرفان ووسط، فمنـهن مـن تطـري                 
ن من تنتظر إىل أن تصبح عاملة راسخة يف العلم حىت تـدعو             ومنه. بالكلمة دون فهم، وال علم    

  . وحىت يكون هناك توازن، جيب أن يعلم حال التوازن بني العلم والتبليغ . إىل اهللا
  : فالتبليغ ينقسم إىل قسمني 

  . تبليغ نصي /  أ
  . تبليغ تفهيمي / ب

  . والقسمان يعتمدان على علم املبلغ 
:  قال رسول اهللا :  قال إىل غريه، فعن جبري بن مطعم        دعا ملبلغ كالمه    والنيب  

) نضر اهللا أمرأ مسع مقاليت فبلغها فرب حامل فقه غري فقيه ورب حامل فقه إىل من هو أفقه منه          (
   . ٢٤٤رواه ابن ماجه رقم احلديث 

 يكن يف طلب احلديث وحفظه      مللو  : (قال صاحب حتفة األحوذي تعليقاً على احلديث          
ه فائدة سوى أن يستفيد بركة هذه الدعوة لكفى ذلك فائدة وغُنماً، وجلّ يف الـدارين                وتبليغ

فهذا سامع للعلم حافظ له، بلَّغه، ورمبا يكون املبلَّغ         . ٧/٣٤٩حتفة األحوذي، ج  ) حظاً وقسماً 
  . أفقه منه

ن توزيع إذن نقل لكالم أهل العلم، واليوم وهللا احلمد تيسرت طرق النقل، فم   :  فالتبليغ النصي 
فتاوى مطبوعة من كالم أهل العلم الراسخني، أو  أشرطة الوعظ واإلرشاد للثقاة من العلماء                

إىل أن يكون دور الداعية نقل احملفوظ من كالم اهللا وكالم رسوله بعد الـوعي               . وطلبة العلم   



 ١٥٧

واحلقيقة أن أكثر ما يعيب الداعيات عدم الوعي للمنقول من كـالم أهـل العلـم                . واحلفظ
  .يحصل التشويه والبتر وهذا أفسد ما يكون للعلم ف

فنقصد به فهم مقاصد الشريعة، والقدرة على االسـتنباط، واالجتـهاد            : أما التبليغ التفهيمي  
  .والقياس، واحلكم على املسائل النازلة 

  . وهذا ال يكون إال من أصحاب القدم الراسخة يف العلم 
 

  :  عز وجل األصل فيها املتابعـة وهـذا يتـضح مـن قولـه تعـاىل                  الدعوة إىل اهللا    
}            رِكِنيـشالْم نَـا مِـن نَا ومنِ اتَّبعنِي وسـبحان اللَّـهِ ومـا أَ ةٍ أَ ري صِ لَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سقُلْ ه{ 

حال مـن اليـاء يف   ) عوأد: (قوله: "يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل .  )١٠٨:يوسف(
اجلزء التاسع، جممـوع فتـاوى      " ، وحيتمل أن يكون استئنافاً لبيان تلك السبيل       )سبيلي(قوله  

  . ١١٧الشيخ ابن عثيمني ص
ويقـول  . إذن هذه السبيل هلا كيفية جيب أن تعلم، وهي أن يكون الداعي على بصرية             

العلم بالـشرع   ) علَى بِصريةٍ (علم يف قوله    ليس املقصود بال  ): "علَى بِصريةٍ : (رمحه اهللا يف قوله     
فقط، بل يشمل العلم بالشرع، والعلم حبال املدعو، والعلم بالسبيل املوصل إىل املقصود وهو              

الطرق املوصـلة لتحقيـق     ع وبصرياً حبال املدعو، وبصرياً ب     فيكون بصرياً حبكم الشر   . احلكمة
 اجلـزء التاسـع، جممـوع       ) " .ماً أهل كتاب  إنك تأيت قو  : (  ملعاذ  الدعوة وهلذا قال النيب     

   . ١١٩الفتاوى، الشيخ ابن عثيمني ص 
   : وميكن متثيل ذلك ذه الصورة

  .بصرية بالطريق املوصلة لتحقيق الدعوة = بصرية حبال املدعو + بصرية حبكم الشرع 
  .احلكمة = فقه الواقع + علم 

   .)إذن احلكمة وليدة العلم(
ذا نبه ابن القـيم رمحـه اهللا         أن هذه املعادلة حتتاج إىل موازنة وهل       لكن يبقى هنا أن ننبه    

  .وال يمكَّن املفيت وال احلاكم من الفتوى إال بنوعني من الفهم: "فقال
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فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمـات             : أحدمها  
  . حىت حييط به علماً 

فهم الواجب يف الواقع وهو فهم حكمة اهللا الذي حكم به يف كتابه أو علـى                : والنوع الثاين   
  يف هذا الواقع مث يطبق أحدمها على اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه               لسان رسوله   

  .انتهى" يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجراً
اهلم، وذا يتضح إنه إذا انفرد العلم عن فهم الواقع، واألشخاص املخـاطبني، وأحـو             

واملؤثرات اليت تؤثر عليهم، وحترك كوامنهم ألصبح العلم مفهوماً جمرداً، ومثالً عليا ال تـصل               
أن نفهم الواقع دون علم وهذا ما نـراه اليـوم   : واألخطر من ذلك. للواقع وال تعاجل جروحاً  

داً، فالناس  على الساحة من متيع فمثالً تقوم دعاوى بأننا ال حنتاج اليوم إىل إصالح العقيدة جه              
  . موحدين واحلمد هللا، بل حنن حنتاج إىل إصالح األخالق

   : وجهلوا أو جتاهلوا أموراً
ـ أن التوحيد أمر ال يكلُّ وال يملُّ من تعليمه وتدريسه، ألنه قاعدة الشريعة وأصـل كـل        ١

لحـق  وال تقوم الساعة حـىت ت     : "  يقول    أمر، واخلطأ فيه كثري، واجلهل فيه واسع، والنيب         
  .رواه الترمذي، كتاب الفنت ..." قبائل من أميت باملشركني، وحىت يعبدوا األوثان

ـ أن أصل صالح األخالق وتغيريها النافع إمنا يكون بصالح معتقـد العبـد وتـصوراته                ٢
  ) . تصرفاتنا فرع من تصوراتنا(
  . ـ أنه ال قيمة لألخالق إن فسدت العقيدة ٣

املخاطبني يسهل على الداعية اختيار الطرق واألساليب اليت ا         إذن مع وجود العلم وفقه واقع       
  . تطرح املفاهيم الصحيحة 

فال يشترط يف الدعوة أن تكون الداعية طلقة فصيحة فإن كانت كذلك فيهـا فبـها                  
ونعمت، وإال فإن للداعية قلماً يكتب، أو ماالً ينفق ، أو شريطاً يوزع، أو مسابقة تـنظم، وال    

  . كل ذلك اخلروج من املنـزل يشترط يف 
 



 ١٥٩

 
أول مفهوم حيب أن يغير هو كون الدعوة من املرأة شرطها اخلـروج، فهـذا لـيس                   

صحيحاً، خصوصاً مع ما جنده اليوم من أساليب حضارية تساعد على الـدعوة، كاهلـاتف،               
فنرسل مثالً عن طريـق     . ملن حيسن ذلك  واجلوال واإلنترنت، فهذه كلها وسائل ختدم الدعوة        

الفاكس، أو الربيد اإللكتروين جدول إذاعة القرآن، أو نرسل رسالة عن طريق اجلوال للتذكري           
  : ومن األماكن اليت ميكن الدعوة فيها .. مبوعد برنامج نور على الدرب، وهكذا

  .ب اليت تنشر الوعي والعلم فإنشاء دروس علمية االنتظام فيها من أهم األسالي: ـ الدروس العلمية
  .وهذه يف العادة تكون يف مناسبات وال يشترط فيها االنتظام : ـ احملاضرات العامة 

  .ـ املدارس النظامية ومدارس حتفيظ القرآن للطالبات واملعلمات
  . للممرضات واملستخدمات غري املسلمات : ـ املستشفيات 

  . ـ الكتابة يف الصحف واالت 
مثل اجتماعات العيد، أو الزيارات العائلية، أو التجمعـات الـصيفية،     : ات اخلاصة   ـ املناسب 

  .اجتماع اجلارات مع بعضهن البعض، وجيب أال تغفل أماكن العمل لألخوات العامالت 
ومن أ جل خدمة مثل هذه األماكن املختلفة يكون هناك الفكـر االسـتثماري لكـل             

فني ا مقاصد الشريعة، فإن احلماس غري املنضبط يهـدم          فرصة، بشرط أال تقعي يف حماذير ختال      
  : أحياناً أكثر مما يبين ، لذلك تذكري املعادلة 

  .احلكمة = فقه الواقع + علم 
إال أن اندفاع الشباب البد أن تسايره حكمـة مـن           : "يقول الشيخ بن باز رمحه اهللا       

جمموع فتـاوى   " ني عن اآلخر  الشيوخ ونظرة من جتارم، وأفكارهم، وال يستغين أحد الطرف        
   . ٣٦٤ ، ص ٢ومقاالت متنوعة ج

   :وترتيب املخاطبة يف األولوية يف الدعوة تكون
  يبدأ الداعي بإصالح نفسه قبل أي أحد، ألن الفعل أكثر أثراً من القول،  وامسعي قول شعيب : أوالً 
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:  ، وقوله تعاىل )٨٨اآلية: هود (}اكُم عنهوما أُرِيد أَن أُخالِفَكُم إِلَى ما أَنْه   {: عليه السالم   

}رِكِنيشالْم مِن ال تَكُونَنو لَمأَس نلَ مأَو أَكُون أَن ت ي أُمِر    .)١٤اآلية: األنعام( }قُلْ إِنِّ

ريتَك األَقْـربِني     {: قـال اهللا عـز وجـل        . ريبـة   قإنذار العـشرية ال   : ثانياً   نْـذِر عـشِ  }وأَ
. فصالح البيت واألسرة داعم للداعية لالستمرار، ومساعد له على الثبـات          ) ٢١٤:اءالشعر(

شرية القريبة، فهذا الزوج وأهله وهؤالء األبناء، وهـذه اخلادمـة،           علبيت للمرأة هم ال   افأهل  
  . قة تنفع إن شاء اهللا وتؤدي الغرضوهناك األم واألب، ولكٍل منهم طري

مام أمحد واإلمام البخاري رمحهم اهللا قد نشأوا أيتاماً، أن اإلمام الشافعي واإل : وتذكري  
  !فهذا فقيه األمة وهذا إمام أهل السنة وهذا إمام يف احلديث، وكلهم ربتهم نساء

ـصدقُ    {: أنذري احمليطني يف اتمع ، يقول اهللا عز وجل : ثالثاً   كٌ م ـاربم ـاهلْن نْز وهذَا كِتَاب أَ
  ي دي نيالَّذِي ب           ـالتِهِملَـى صع ـمهبِـهِ و ـونمِنؤةِ ي بِـاآلخِر ـونمِنؤي الَّذِينا ولَهوح نمى والْقُر م لِتُنذِر أُ هِ و
ظُون   . فننشر دعوة اخلري، وحنارب الرذائل، ونشجع الفضائل). ٩٢:األنعام( }يحافِ

ج الناس مِن الظُّلُماتِ كِتَالر {قال اهللا عز وجل : انذري مجيع األمم: رابعاً  لْناه إِلَيك لِتُخْرِ نْز اب أَ
هِم إِلَى صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ بإِذْنِ ر وهو دعوة غري املسلمني  . )١اآلية: براهيمإ( }إِلَى النورِ بِ

  . إىل منهج احلق 
 

عتبة : "ل الشيخ بكر أبو زيد حفظه اهللا      احذري فقدان اإلخالص والتعامل ، أو كما يقو       
، فإن القول علـى اهللا بـال   )القول على اهللا بال علم(الدخول الفاجرة إىل خطة السوء اجلائرة     

كيف تعلم  : ويقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف كتاب العلم          " . علم درجة أعلى من الشرك    
ـ  دينه وشريعته ما ال تعلم، لقـد         أيها العبد أن احلكم هللا مث تتقدم بني يديه فتقول يف           رن اهللا  ق

ش ما ظَهر مِنها وما بطَن {: القول عليه بال علم بالشرك به فقال سبحانه  م ربي الْفَواحِ را حنَّم قُلْ إِ
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ق وأَن تُشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْ رِ الْحبِغَي غْيالْبو األِثْموونلَما ال تَعلَى اللَّهِ متَقُولُوا ع أَنطَاناً و{ 
  ) . ٣٣:ألعرافا(

أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به، ومـن مل يكـن               : "وقال عبد اهللا بن مسعود      
وسئل الشعيب رمحه   ". اهللا أعلم : عنده علم فليقل اهللا أعلم فإن من العلم أن يقول ملا ال يعلمه              

لكـن املالئكـة مل   : قد استحيينا لك، فقال: ال أحسنها، فقال له أصحابه: ة فقال اهللا عن مسأل  
   . )٣٢من اآلية: البقرة( } ما علَّمتَناال عِلْم لَنا إِالَّ{تستِح حني قالت 

 
  :قد خنرج للدعوة هللا، مث نتحول للدعوة ألنفسنا بالتعامل وخنجل من قول ال ندري واعلمي 

  .ِحمى الدين حممية ، ولو ترك كل شخص هلواه النتهكت احملارمـ إن ١
  .ـ التعامل من أشد األخطار اليت تفتك بالدعوة٢
ـ التعامل مؤشر على فقدان اإلخالص، مبعىن أن العبد يرى بقاء مكانه يف النفوس أوىل مـن                 ٣

  .احترام الدين فيتكلم يف الدين مبا ال يفقه 
 

آثاره ما جنده اليوم من بعٍد عن التأصيل واعتماد على اآلراء ومـن مث ميـل النـاس                    
إن الـدين يـسر فـال        : (ويظهر هذا التعامل قولُهم     . ملتكلمني ال علم هلم ألم أكثر تساهالً      

، وهذه كلمة حق أُريد ا باطل، فالدين بأحكامه وشرائعه يسر، ولـيس     ) تعسروه على الناس  
  .والتساهل فيه هو التيسريتغيريه 

 
وهو كراهة ما أنعم اهللا به على العبد وليس هو متين زوال نعمة اهللا عن الغري، بل هـو                     

جمرد أن يكره اإلنسان ما أنعم اهللا به على غريه واحلسد قد ال ختلو منه النفوس، أي قد يكون                   
كتـاب  " فال تبِغ، وإذا ظننت فال حتقق     إذا حسدت   "اضطرارياً للنفس، ولكن جاء يف احلديث       

واحلسد يف جمال الدعوة يظهر بشكل واضح، فال تتعجيب من ذلك،           . العلم للشيخ ابن عثيمني     
  !فاحذري . وخايف على نفسك، وعاجليه عند أول املؤشرات، بل رمبا تكون لغة احلسد االنتقاد



 ١٦٢

 
" الكرب بطر احلق وغمـط النـاس      : "وأوضحه فقال   بأمجع التفسري وأبينه      وقد فسره النيب    

وبطر احلق هو رده، وغمط الناس يعين احتقارهم، فقد تتصرفني تصرفات تدل على الكرب ألن               
  : العلم ثالثة أشبار: لك نصيباً من العلم، وقد قيل

من دخل الشرب األول تكرب، ومن دخل الشرب الثاين تواضع، ومن دخل الشرب الثالـث             
ال تَحسبن الَّذِين يفْرحون بِما أَتَوا ويحِبون أَن يحمدوا بِما {: واهللا عز وجل يقول . يعلمم أنه ال  لع

أَلِيم ذَابع ملَهذَابِ والْع ةٍ مِن ، بل جيب أن ) ١٨٨:آل عمران(}لَم يفْعلُوا فَال تَحسبنهم بِمفَازَ
:  الرمحة، ولذلك أُثر عن أهل احلديث أن أول ما يحدثون بـه            يكون موقفنا من املدعو موقف    

وهلذا يسمى هذا احلديث املسلسل باألوليـة، والـشيخ   " الرامحون يرمحهم اهللا    "قول النيب   
  " . اعلم رمحك اهللا: "حممد بن عبد الوهاب يقول يف رسالته األصولية الثالثة 

 
 الدعوة من قصر نظر الداعي فرمبا حنكم على الناس أن ال أمل             إن استعجال النتائج يف     

فيهم، ورمبا نستعجل على أنفسنا قبل النضوج والرسوخ يف املسألة املبحوثة واملطروحة ورمبـا              
: يكون االستعجال مبحاولة القيام بردود فعل جتاه احملاربني للدعوة ، واهللا عز وجـل يقـول                 

ق وال يستَخِفَّنك الَّذِين ال يوقِنـون      فَاصبِر إِن وعد اللَّهِ   { قـال عمـرو بـن    ) . ٦٠:الروم (} ح
مي أن وعد اهللا آت ال      لوجيب أن تع  ) ال يزال الرجل جيين من مثرة العجلة الندامة        : (العاص

  .صي من االستعجال بالتدرب والتصرب، وااهدة على عدم العجلة ريب فيه، وختلّ
 

هذا وأسأل اهللا يل ولكم وجلميع املسلمني التوفيق ملا فيه اخلري، وأن جيمع قلوبنا علـى                  
طاعته ، وأن خيلص لنا النية ويبني لنا ما خفي علينا، إنه جواد كرمي، واحلمد هللا رب العـاملني،                   

  ..أمجعني وصلى اهللا على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
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  ) . البخاري" (احلديث... إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى: "  قال   
فالنية أساس العمل فانو بعملك وجه اهللا عز وجلَّ واستشعر ثواب تعليم أبناء املسلمني                

  .  يكن هدفك املكافأة املادية ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم، وال
وحب اهللا عز وجلَّ واخلوف منه يف الـسر         : ـ اغرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الطالب        ٢

فتأمـل قـول    . والعالنية والتوكل واالعتماد عليه وطاعته فيما أمر به واجتناب ما ى عنـه            
ك، احفـظ اهللا    احفظ اهللا حيفظ  : يا غالم إين أعلمك كلمات    : " البن عباس     الرسول  

  ] . الترمذي" [جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا
لتـنري   البن عباس     ال إله إال اهللا ما أمجل هذه الوصية وهذا التعليم من رسولنا               

  فهال اقتدينا بالرسول    . قلبه وتكون نرباساً له يف حياته وطريقاً إىل سعادته يف الدنيا واآلخرة           
  .ليكون من طالبنا أمثال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

وحتذيرهم من العقـوق وألـيم   : ـ حثهم على بر والديهم وإشعارهم بفضله وعظيم فائدته   ٣
عذابه وأنه سبب من أسباب سخط اهللا عز وجلَّ، كما أن طاعتهما سبب من أسباب رضـاه                  

 }.... إِيـاه وبِالْوالِـدينِ إِحـساناً    أَال تَعبـدوا إِالَّ ربـك وقَـضَى   {: قـال تعـاىل     . سبحانه وتعاىل 
  . ، واآليات واألحاديث الدالة على عظيم حقيهما كثرية فاذكرها هلم) ٢٣:اإلسراء(
عندما سئل أي العمل أحـب إىل اهللا عـز            لقوله  : ـ حثّهم على أداء الصالة يف وقتها      ٤

  ) . البخاري" (الصالة على وقتها: "وجلَّ؟ قال 
" من صلى الـربدين دخـل اجلنـة       : "  واحملافظة على صالة الفجر والعصر؛ لقوله         

وأخربهم بأن الصالة ال تقبل إال بطهارة، والبد من استشعار عظمة اهللا عز وجل               ). البخاري(
ما من امرئ مسلم حتـضره      : "  حني الوقوف بني يديه ألداء فريضته خبشوع وإخبات قال          

ال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل إمكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها صالة 
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وأعلمهم أن الصالة ركن من أركان اإلسالم وأـا         ). مسلم" (تؤت كبرية وذلك الدهر كله    
  . صلة بني العبد وربه 

  . رجها ـ علمهم كيفية احترام املعلمني واحترام زمالئهم واحترام النظام داخل املدرسة وخا٥
عن أكثر مـا      فقد سئل رسول اهللا     . ـ كن حليماً يف معاملتك هلم وحسن اخللق معهم          ٦

  ). الترمذي" (تقوى اهللا وحسن اخللق: "يدخل الناس اجلنة فقال
فقد قال اهللا سبحانه وتعاىل . ـ جتنب الشدة والقسوة يف عقابك وال تعِط األمر أكرب من حقه       ٧

لَو كُنت فَ{: لنبيه  ولِكوح اً غَلِيظَ الْقَلْبِ النْفَضُّوا مِن   ). ١٥٩: آل عمران(} ظّ
ـ كن متساحماً أكثر مع طالبك فليس كل خطأ حيتاج إىل عقاب فإم ما حضروا إال للتعلم                 ٨

  . منك وأنت خري معلم
ـ كن متواضعاً هلم وال تتكرب عليهم وعلمهم حسن اختيار الصحبة الـصاحلة واجعلـهم               ٩

  .حيترمونكيألفونك و
  تواضع تكن كالنجم الح لناظر         على صفحات املاء وهو رفيع

  عت اجلو وهـو وضيـ          طبقاإىل  بنفسهوال تك كالدخان يعلو
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتـابوا،   : " قال : ـ علمهم حتية اإلسالم   ١٠

  ) . مسلم" (أفشوا السالم بينكم: أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم
ـ حاول أن ال تصفهم بصفات سيئة وال تسخر منهم، وحذرهم من اسـتهزاء بعـضهم                ١١

مٍ عـسى أَن يكُونُـوا خيـراً مِـنهم         {: ببعض قال تعاىل     قَـو مِـن م قَـو خَرـسوا ال ينآم ا الَّذِينها أَيي{ 
   . )١١:احلجرات(

  . ابرة واحلرص بالقول والفعل ـ علمهم اجلد واملث١٢
ـ حذرهم من الصفات الرديئة وما ى عنه الشرع؛ كالنفاق والكذب والغيبة والنميمـة              ١٣

  .ومساع األغاين واحلسد والغضب وهكذا
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من صلى علي صالة صلى اهللا عليـه ـا   : "  قال . ـ علمهم فضل الصالة على النيب  ١٤
  ) .مسلم" (عشراً
لقد رأيت رجالً يتقلـب يف اجلنـة يف         : "  ألذى من الطريق قال     ـ حثهم على إماطة ا    ١٥

  ) . مسلم" (شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس
. ـ كن داعياً إىل هدى داالً إىل اخلري سواء يف الفصل أو فنـاء املدرسـة أو يف الـشارع      ١٦
  ). مسلم" (من دلَّ على خري؛ فله مثل أجر فاعله: "  قال
الثقة يف نفوسهم وشجعهم على التصرف السليم واإلجابة الصحيحة، وحفـزهم           ـ ازرع   ١٧

  .ولو دية صغرية فقد تكون يف نظرهم كبرية 
  .وكن صايف الذهن حاضر البديهة. سةـ اترك مشاكلك واهتماماتك اخلارجية خارج املدر١٨
  .ـ ال تغضب وال تكن عصيب املزاج وكن صبوراً ١٩
يا غالم سـم اهللا، وكُـلْ   : "  آداب األكل والشرب قال ك: ـ ذكرهم ببعض اآلداب  ٢٠

  ) . البخاري، ومسلم". (بيمينك، وكُلْ مما يليك
سم اهللا، اشرب بيمينك، اشرب ثالثاً، اشرب جالساً، ال تتـنفس يف            : وآداب الشرب   

  . اإلناء، ال تشرب من يفِّ السقاء ، امحد اهللا 
داب االستئذان واللباس واألذكار الشرعية يف  وكذلك آداب الكالم والس والنوم وآ       

  . اليوم والليلة 
ـ علمهم احملافظة على كتبهم وأدوام اخلاصة، وكذلك احملافظة علـى نظافـة الفـصل           ٢١

  .وأروقة املدرسة وفنائها
  . كها وعدم العبث بأشياء املدرسةشيد استهالدم اإلسراف باملاء والكهرباء وترـ علمهم ع٢٢
وتقليم األظافر وقص الشعر وظهورهم باملظهر      . لى نظافة مالبسهم ودفاترهم   ـ عودهم ع  ٢٣

  . الالئق م كطالب علم
ـ ابذل جهدك وسخر طاقاتك وكن هلم خري معلم ومرب وأب فاضل، واعلم أن التعليم               ٢٤

  .رسالة دينية قبل أن تكون جمرد مهنة أو وظيفة للمعيشة
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  . يف جمال ختصصك ويف ختصصات أخرى ـ كن مثقفاً حمباً للبحث واإلطالع ٢٥
  .ـ كن على عالقة طيبة مع مديرك وزمالئك وطالبك وأولياء أمورهم٢٦
  .ـ تعاون مع زمالئك ومديرك لنجاح اخلطة وحتقيق األهداف املرجوة ٢٧
  .ـ ال تؤخر تصحيح الدفاتر حىت ال تتراكم عليك ٢٨
ميزين، ومن تلتمس منه االهتمـام      ـ اكتب كلمات الثناء والشكر على دفاتر الطالب املت        ٢٩

  .وحماولة التميز، وصحح اخلطأ ليتداركوا ما أخطأوا به
  . ـ حافظ على أسرار طالبك ٣٠
ـ ال تيأس وتتكدر لبطء الفهم عند بعض الطالب وعاجل األمر حبكمة فأنت مهيأ تربويـاً                ٣١

  .ومهنياً
  .    النيب ـ ابدأ درسك بذكر اهللا عز وجلَّ، والصالة والسالم على٣٢
  .ـ كن مهيئاً نفسياً لشرح الدرس ٣٣
  .ـ ال تنس كفارة الس قبل خروجك من الفصل٣٤
ـ كن منظماً يف عملك وليس عيباً أن ترجع ملن سبقك يف هـذا اـال لتـستفيد منـه        ٣٥

  .وتكتسب من خرباته
  .ـ ال تستغل أدوات املدرسة ألغراضك الشخصية وأعمالك اخلاصة ٣٦
  . ب هلم لسوء أدب صدر من طالب منهمم الطالب خبطأ طالب وتعاقب من ال ذنـ ال تظل٣٧
ـ واعلم أن حاجة الصفوف األولية ليست كحاجـة الـصفوف العليـا يف الوسـائل،                ٣٨

  .واألسلوب واملعاملة، واحلزم وحنو ذلك 
ـ اضبط فصلك وال تركز متابعتك يف جهة معينة أثناء الشرح وتغفـل عـن اجلهـات                 ٣٩

  . وركز على الضعاف مع عدم التغافل عن املتميزين ووجههم فردياً ومجاعياً األخرى، 
ـ اجذب نظر التالميذ وشد انتباههم بأسلوب أو بآخر، وعزز مواقفهم اإلجيابية، واثـِن              ٤٠

  .عليها ووجههم التوجيه السليم
  .ـ عليك مبراعاة الفروق الفردية بني الطالب وإعطاء كل ذي حق حقه٤١
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  .صة االنتظار لصاحل الطالب وال تتركها بال فائدة فهي جزء من عملك وعمركـ استغل ح٤٢
ـ عرفهم بنعم اهللا عز وجل حيث توفرت هلم سبل املعيشة واملواصالت واملدارس اهزة              ٤٣

بكل شيء؛ كالتكييف، ودورات املياه، واملقاصف، واملالعب، واملكتبات، والكتب اانيـة،           
ادة، وأن هذه ِنعم مل تكن موجودة من قبل، والبد مـن شـكرها          واخلامات، والوسائل لكل م   

  . لتزيد وتدوم 
ـ حذرهم من التشبه بالكفار واملشاهري ممن ال يستحقون أن يكونوا قـدوات؛ كـاملغنني               ٤٤

من تشبه  : "  واملمثلني وحنوهم، وبني هلم حماذير قصات الشعر وغريها وعدم تقليدهم لقوله          
  " .بقوم فهو منهم

: وتقتدي به يف كل شيء لقوله عز وجـل    حاول أن تطبق منهج وأسلوب رسولنا       ـ  ٤٥
}         اللَّه ذَكَرو اآلخِر م والْيو و اللَّهجري كَان نةٌ لِمنسح ة وولِ اللَّهِ أُسسفِي ر لَكُم كَان لَقَد

رياً ثِ   ) . ٢١: األحزاب (}كَ
  .وع وختتلف باختالف املراحل ـ واعلم أن األساليب والطرق تتن٤٧
ومساعدم يف حتـسني مـستويام    . ـ تعاون مع مرشد املدرسة يف حل مشاكل الطالب        ٤٧

  .وتعديل سلوكم
  .ـ كن مكمالً ملا يتعلمه الطالب يف املنـزل ٤٨
  ) . البخاري" (وكونوا عباد اهللا إخواناً. "ـ ال ختتلف أنت وأحد املعلمني أمام الطالب ٤٩
ضمريك بدوام اخلشية واملراقبة هللا ليحيي قلبك وتسمو نفسك ولـتكن عنـدك             ـ أيقظ   ٥٠

  . مراقبة ذاتية
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v  ألشرف األنبياء واملرسلني(اإلخالص هللا واملتابعة. ( 
v  العلم واحلكمة . 
v  م احلرص على املدعوين والتلطف. 
v  ًعلو اهلمة والتفاؤل دائما. 
v باملعروف والنهي عن املنكر األمر . 
v  املداومة على الذكر وتعهد النفس بالتربية الربانية. 
v  التحدث مع الناس مبا يعقلون. 
v  ى عنه وحذر القدوة احلسنة وااللتزام واالنتهاء عن كلما. 
v العلم حبال املدعوين. 
v  املعرفة ملا يدعو إليه. 
v  استحضار الصدق واستشعار املسؤولية واألجر. 
v ر الذهن وصفاء البال واطمئنان النفس واصطحاب احلجة والربهان حضو . 

 
v  دعوتنا مستمدة من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبينا حممد على منهاج سلف األمة الصاحلني  . 
v  ما ويدعو ويبذل الغايل والنفيس يف خدمتهماليهما ويدافع عنهما إالداعية يستضيء. 
v صرية وهدى ىل اهللا ندعو على بإ. 
v  نعلم ما ندعو إليه ونبني للناس احلق. 
v  بالقلم واللسان والعلم واملال والقدوة احلسنة تنتشر دعوتنا . 
v  نغرس مبادئ اإلسالم مث نفصل أحكام شريعتنا الغراء. 
v ار واإلقناع واحلجة الواضحة نصل إىل القلوب ونوصلها للحق وبالترغيب والترهيب واحل. 
v صرب واليقني تنتصر دعوتنا بالرفق واللني وال . 
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v  ينبض باإلميان، وحمبة الرمحن، وطاعة الرسول العدنان، عليه أفضل الصالة وأزكى السالم. 
v  تمعيتأجج حرقة، ويذوب أملاً، النتشار اجلهل واملعاصي واحنراف ا. 
v  يتفجر طاقة وجهداً يف خدمة اإلسالم واملسلمني . 
v ج هداية الناس إىل طريق اجلنانمتعلق بالرمحن، را. 
v يفرح بانتصار احلق وانتشار النور وحيزن إذا ما أزبد الباطل وأرعد. 
v  مشرئب بالعلم والنور، متجرد للعزيز الغفور. 
v  األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أمسى أهدافه وأجل مقاصده. 
v  حمبة اخللق وهدايتهم حتلق يف أرجائه . 

 
v ميضي على صفحات اإلخالص باحلق  . 
v يدعو إىل تعاليم الدين، ويسطر احلكمة والرباهني. 
v يدحض املضللني وينافح عن الدعاة املخلصني. 
v يبني البدع والضالالت وحيارب املعاصي واملنكرات. 
v ًينثر احلرف إمياناً ويقيناً، وينظم الشعر إسالماً مبينا. 
v جنباته يبتغي مرضاة اهللا على كلماته يرفرف التوكل على اهللا، وبني . 
v  مداده حمبة اهللا ورسوله  وشعاره الدعوة إىل اهللا ،. 
v  ال خيشى يف اهللا لوم الئم ، ويف سبيل احلق ماض ودائم. 

 
  : يف املسجد عليك باخلصال التالية 

v كن سباقاً إىل الصف األول، وحمافظاً على صالة اجلماعة. 
v يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد(ادة تزين وجتمل للعب . ( 
v حافظ على السنن الرواتب تنل أمسى املراتب. 
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v للوقت بأداء الرواتب وقراءة القرآن والذكر واالستغفار اًالتبكري إىل الصالة استثمار . 
v  خريكم من تعلم القرآن وعلمه(عمار املساجد شعارهم . ( 
v ملواعظ اإلميانية تعهد املأمومني بالكلمات التوجيهية وا. 
v            النشرات الدعوية، وضع امللصقات اإلرشادية مع الترتيب والتجديد مجال للمـسجد

 .وتوعية للمصلني
v تعليم اجلاهل، وتوجيه الصغري والتلطف مع الكبري شعار املؤمنني. 
v  ا، نابع من استشعار الوقوف أمام اهللا تعاىلاحترام املساجد وااللتزام بآدا . 
v دعوة وتعليماً : ة بيوت اهللا بذل اجلهد واملال والعلم من أعظم عمار . 

 

v     ـادِهِ      {: احبث عن خشية اهللا يف قلبك ليصدق عليك قوله تعـاىلعِب مِـن ى اللَّـهخْـشـا ينَّم  إِ
ْاءلَم٢٨من اآلية: فاطر( }الْع( .  

v انة، ونشر مرياث النبوةهنيئاً ملعلم الناس اخلري، وأعانه اهللا على ثقل األم. 
v                  العلم يصدقه العمل، وال خري يف علم على ورق، إذا مل يشع نوراً يف وجهك وتتشبع به

 .روحك وجوارحك
v القدوة ضالتك، والقيم السامية ثروتك، فال ثروة بال قيم وال تأثري دون أن تكون قدوة. 
v  العقل بيسر وسهولةخاطب قلوب الطالب قبل عقوهلم، فإذا وقر احلديث يف القلب وعاه. 
v ًم وعلمهم يف جو أبوي إمياين تكن معلماً ناجحاً وداعية موفقاأد. 
v  تعرف على مشاكلهم وبادر يف حلها، وترفق يف خماطبتهم وإرشادهم. 
v كن صادقاً يصدق تالميذك، وإياك والكذب فإنه آفة ختدش مكانة العلم ومجال املعلم. 
v اضرين وجتاوز عن املقصرين، وتعهدهم بالتذكريشجع املتفوقني، وانشر احلماس بني احل. 
v                لسانك بالعلم يسمو، فال يلهجن، بسوء أو ميضني مبا ال يليق، وأكرم نفسك بـالترفع

 .عن سقطات اجلاهلني
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v  خلق املعلم والطالب دعوة عملية للمعلمني والطالب. 
v  انصت بقلبك، وكن سباقاً للعمل. 
v ض اخلصبة للدعوة إىل اهللاتعاونك مع األخيار ونشر اإلخاء هي األر. 
v حتلّ مبكارم األخالق، وامشخ بإميانك، واجتهد يف دراستك، واستشعر عظم العلم ومكانته. 
v اخفض صوتك، وغض من طرفك، واجعل بينك وبني من حولك مست االحترام. 
v           ،إياك والغش،وحافظ على االنضباط، وتعهد درسك باملذاكرة، وزمالءك بالنـصيحة

 .االمتنانومعلميك بالشكر و
 

v  احلرص على هداية املدعوين ومراعاة أحواهلم من أعظم مبادئ الدعوة. 
v  بالغها إالتأصيل العلمي واإلملام بالتعاليم اإلسالمية املراد. 
v  تعليماً ـ تربية ـ حديثاً مالطفة   (التعامل مع املدعوين مبا يتناسب مع مكانتهم وبيئتهم

 ) . ـ حجة
v والتنويع يف الوسائل واإلمكانات الدعوية فنحن أحق بتزيني احلق مـن أهـل           التجديد 

 .الباطل بباطلهم
v              األقربون أوىل باملعروف، وأمسى املعروف الدعوة والتعليم فابدأ مبن تعول مث األقـرب

 .فاألقرب
v ة بالقلم واللسان والنظم والبيانمن إتقان الدعوة التنويع واإلبداع بشىت الوسائل املتاح. 
v مراعاة األولويات الدعوية وخاصة اجلوانب العقدية . 
v              على الداعية البالغ وعدم استعجال النتائج ولنا يف األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم

 .أسوة حسنة 
v الكتاب والسنة ، وهدي سلف األمة، وتقوى اهللا، زاد الداعية، والصرب بداية النجاح. 
v قول املصطفى الدعوة مهمة املسلمني كافة مصداقاً ل  )بلغوا عين ولو آية . ( 
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v وانذر عشريتك األقربني{: قال تعاىل{.  

v    نادى الرمحن :}                       ـاسـا النهقُودنَـاراً و لِـيكُمأَهو كُمنْفُـس يـا أَيهـا الَّـذِين آمنـوا قُـوا أَ
ة ارج  .  )٦من اآلية: التحرمي (}والْحِ

v  بني الرسول  ) :كلكم راع وكل راٍع مسؤول عن رعيته . ( 
v ًتمع صالحاً وإمياناتمع بيتنا وبيتك، فإذا أصلحنا بيوتنا أشرق اا. 
v ومشوخاً اًاغرس التربية اإلميانية يف قلوب أبنائك لترى احلصاد عز . 
v ضع برناجماً دعوياً يف أرجاء البيت، يلحق بالقرآن واحلديث والفقه والسرية واألدب. 
v رآة أبنائك فكن قدوة حسنة هلمأنت م. 
v من احلالل أطعمهم، وبالدين قومهم وبالعلم مجلهم، وإىل مكارم األخالق أرشدهم وعلمهم. 
v اجعلهم بالدين أعزاء وعلى طريق احلق ميضون، وعلى اهللا يف كل حني يتوكلون. 
v كن هلم أباً وأخاً ومعلماً ومربياً، وإياك وتضييع األمانة، فهم أمانة يف عنقك. 
v م، وكيف هي هيئتهم،وماذا عن أعماهلم، لتعلم نتيجة التربية ومثرة اجلهدسل عن صال. 
v             بالصدق عاملهم، وباحملبة وجههم، وبالرأفة واللني تعهدهم، وال تبخل عليهم بوقتـك

 .وجهدك ومالك
v              ،اجعلهم من رواد حلقات التحفيظ، وأزل الشوك عن طريقهم، وارفع اجلهل عنـهم

 . يف قلوموازرع خشية اهللا
v         م معلقة باجلنان، وتعهدهم بسرية خري األنامم بالقرآن، واجعل قلوأد   والصحب

 .والسلف الكرام
v               احرص على الزوجة أو الزوج املناسب لفلذات أكبادك، فإنه من األمانة أن تـودعهم

 .مكاناً آمناً ومقراً باإلميان مطمئناً 
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v        الناس شعارهم، ومرضاة اهللا غايتهم، وسـنة       ليكن االحترام تاجاً على رؤوسهم، وحمبة
 .سبيلهم  نبيه 

 

v    استشعر رقابة الـرمحن: }              ـونمِنؤالْمو ـولُهسرو لَكُـممع ى اللَّـهريلُـوا فَـسمقُـلِ اعو{   
 . )١٠٥اآلية: التوبة(
v  اعمل بوصية خري األنام  )هإن اهللا حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقن . ( 
v  القوة واألمانة جناحا العمل فحافظ عليهما. 
v أرشد العاملني لكل خري، وأخلص يف انتشاهلم من اخلطايا واآلثام. 
v ًترفع عن سقط الكالم، واختر لنفسك صفات الكرام تنل حمبة واحتراما. 
v لتكن ليناً يف مساحة، قوياً يف حكمة، مشفقاً يف نصيحة. 
v     م،واعمل على إنقـاذهم  من شيم الكرام التجاوز عن اهلفوات، فغض طرفك عن عثرا

 .إىل النور واألمان
v  ال تفارق ابتسامتك حمياك، وارفق باملراجعني عمالً بوصية خري املرسلني  .  
v أفش السالم، وطيب بذكر اهللا الكالم، وقم بعملك على أكمل وجه وأحسن نظام. 
v  الدعوةكتاب وشريط ورسالة، تلج إىل قلوب العاملني، تذلل طريق. 
v               كن مثالياً يف مستك، إجيابياً يف عملك، حريصاً على شعور زمالئك، باسطاً كف التوجيه

 . واإلرشاد للجميع 
 

v عمود الدعوة وإحدى ركائزها األساسية. 
v  ا الرمحن، ومتثلها عمالً وخلقاً سيد األنام عليه الصالة والسالم أمر. 
v م وحتقق أهدافهمهي السحر احلالل، وهي تاج علىرؤوس الدعاة، تزين دعو . 
v تأسر قلوب العصاة، وتعيد األمل يف نفوس املدعوين. 
v ج الكتاب والسنة املشرقمصباح الدعوة املضيء، و. 



 ١٧٤

v اا الدعوة وبلغت ذرو ا الضال، وقويت ا الكافر، واسترشد أسلم. 
v  سبيل األنبياء وزاد الدعاة األتقياء. 
v ن بقائها اروح الدعوة وعنو. 
v  مطلب املدعوين وضالتهم اليت عنها يبحثون. 
v  خلق نبيل وحس إسالمي جليل. 

 
v  ينطق يف مرضاة اهللا ويلهج بذكر اهللا. 
v يسمو عن كل دان ويرتقي إىل املعاين احلسان. 
v نثره حق واضح وشعره نظم املشفق الناصح. 
v واقتدار يدور مع اإلسالم حيث دار، يدعو إليه بكل بالغة . 
v باحلكمة مزدان، بديع النظم ناصع الربهان. 
v باللني يتغلغل هدى ونوراً يف قلوب املدعوين. 
v  ث صدق، ومبجامع الكلم نطقإذا حد. 
v حتيط حبروفه صدق النصيحة، ونصيحة املشفق، وإشفاق املخلص وإخالص الداعية . 

 
v  الطريق بالذكر والقرآناجعل مسريك يف رضى الرمحن، واقطع.  
v غذّ قلبك باإلميان، واستماع األشرطة من حديث وآيات وآداب. 
v   ا من الشيطان         كرسر على بكـن قـدوة يف     . ة اهللا يف تؤدة وهدوء، وإياك العجلة فإ

 .التزامك بقواعد املرور، فإن فيها السالمة لك واحترام اآلخرين
v ط الدعوي هدية إىل املقصرينادع إىل اهللا يف كل حني، وقدم التوجيه والشري. 
v كن على يقظة وانتباه، واتق اهللا فإن شرود الذهن والالمباالة بوابة اهلالك. 
v ا شر البقاع إىل اهللااقض حاجتك من األسواق يف عجل، واعلم بأ. 
v سبح الرمحن تسبيحاً وكربه تكبرياً، وكن نوراً يضيء السوق بالذكر واإلميان. 



 ١٧٥

v عن منكراً إال أنكرته، وال معروفاً إال أسديته، باحلكمة واملوعظة احلسنةال تد. 
v        إياك مث إياك وإطالق النظر يف النساء، واتق اهللا وغض الطرف فإنك بذلك مأمور، وعن

 .احلرام منهي ومزجور 
 

v فتصدق على نفسك. إماطة األذى عن الطريق صدقة. 
v فأعط الطريق حقه. غض البصر وكف األذى من حق الطريق. 
v  أفش السالم ومشت العاطس ومتثل باخللق النبيل. 
v  ًكن آمراً باملعروف وعن املنكر ناهياً ولفضائل األعمال آتيا. 
v  أرشد الضال وانصح العاصي و ساعد احملتاج. 
v  تمعلتكن قافلة دعوية تعم بنفعها ا. 
v  باحللم والصرب واالبتسامة تصل إىل قلوب اآلخرين. 
v اهللا معك يف كل مكان، فال ختطون إال إىل خري، ليكتب ذلك يف ميزان حسناتكتذكر أن . 

v  ي الرمحن الَ طُوالً{اجتنبغَ الْجِب ضِ مرحاً إِنَّك لَن تَخْرِقَ األَرض ولَن تَبلُ شِ فِي األَر ال تَمو{ 
 . ويف جتارتك جيب أن تكون داعية  )٣٧:سراءاإل(
v ب اهللا يبارك لك يف جتارتك من غشنا فليس منا، فراق. 
v  رحم اهللا رجالً مسحاً إذا باع ومسحاً إذا اشترى. 
v لنصح لكل مسلم ضعه نصب عينيكا. 
v القناعة كنـز ال يفىن، وما عند اهللا خريٌ وأبقى. 
v  الزكاة مناء ملالك ، والصدقة تزيد من أموالك. 
v          جر باحلرام، فأميا جسد نبت من سـحت     اطلب جتارتك بالكسب احلالل، وإياك أن تت

 .فالنار أوىل به
v  ال وجهته حبكمة ممزوجة رمحة وأدباً إال تدعن أحداً حباجة إىل التوجيه. 

  



 ١٧٦

 
  الناشر  املؤلف  اسم الكتاب  م
  دار الوطن  خالد بن عبدالرمحن الدرويش   حافزاً على عمل اخلري ٢٠   ١
  -  عائض القرين   وقفة يف فن الدعوة ٣٠   ٢
  دار الوطن   عصام يوسف القعيد  صيحة إىل كل معلم ومعلمة ن٥٠   ٣
  دار الوطن   إبراهيم بن عثمان الفارس    وسيلة دعوية٩٢   ٤
محد بن ناصر بن عبد الرمحن      . د  أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة   ٥

  العمار
مركز الدراسات واإلعـالم    

  دار إشبيليا
ليـل بـن ربـاح      فواز بـن ه     أسس منهج السلف يف الدعوة إىل اهللا   ٦

  السحيمي
 دار ابـن    –دار ابن القيم    

  عفان
  دار الوطن للنشر  صاحل بن عبدالرمحن القاضي  ١/١٠األفكار التربوية للمدارس    ٧
  املؤلفة  هناء بنت عبدالعزيز الصنيع  ١/٤أفكار للداعيات    ٨
  املؤلفة  هناء بنت عبدالعزيز الصنيع  أفكار للمبدعات    ٩
  املؤلفة   عبدالعزيز الصنيعهناء بنت  أفكار للمتميزات    ١٠
  دار الوطن  صاحل بن عبدالرمحن القاضي  أفكار مقترحة ألنشطة خمتلفة يف املدارس   ١١
  دار ابن خزمية  عبد اهللا بن عبداحلميد األثري  إىل القائمني بوظيفة الرسل   ١٢
  -  للشيخ حممد بن صاحل العثيمني   إىل مىت هذا اخلالف ؟   ١٣
لعربيـة  األنشطة الدعويـة يف اململكـة ا         ١٤

  السعودية
  دار بلنسية   صاحل بن غامن السدالن. د

  دار الوطن  أم املقداد  أيها الطبيب ، كن داعياً    ١٥
  مدار الوطن  حممد بن عبد اهللا الدويش. د   األهداف والوسائل–تربية الشباب    ١٦
 مركز الرايـة    –األندلسية    زاهر أبو داود  تنمية املهارات الشخصية والدعوية   ١٧

  ريةللتنمية الفك
جهود اململكة العربية السعودية يف الدعوة         ١٨

إىل اهللا تعاىل يف اخلارج من خالل اجلامعـة         
  ١/٢اإلسالمية 

عبد اهللا بن صاحل بن عبداهللا      . د
  العبود

عمـادة البحـث العلمــي   
باجلامعة اإلسـالمية رقـم     

  ٥٨اإلصدار 
سعيد بن علي بـن وهـف       . د  احلكمة يف الدعوة إىل اهللا تعاىل    ١٩

  القحطاين
  اجلريسي



 ١٧٧

  الناشر  املؤلف  اسم الكتاب  م
  دار العاصمة  سعود بن عبد اهللا الفنيسان. د.أ  دروس وتوجيهات يف الدعوة والدعاة   ٢٠
  دار طويق  حممد خري يوسف   الوسائل واألساليب–الدعوة اإلسالمية    ٢١
دعوة إىل السنة يف تطبيق الـسنة منـهجاً            ٢٢

  وأسلوباً
ــيف اهللا . د ــن ض ــد اهللا ب عب

  الرحيلي
  املؤلف

  -  محود العصيمي  يتها ووسائلهاالدعوة إىل اهللا أمه   ٢٣
  دار طيبة   الشيخ سعيد بن مسفر القحطاين  الدعوة إىل اهللا جتارب وذكريات    ٢٤
  مكتبة الصحابة  حممد تقي الدين اهلاليل يرمحه اهللا.د  الدعوة إىل اهللا يف أقطار خمتلفة   ٢٥
ــسجون يف ضــوء    ٢٦ ــدعوة إىل اهللا يف ال ال

  الكتاب والسنة
 عبــدالرمحن بــن ســليمان. د

  اخلليفي
  دار الوطن

حممد بـن حامـد آل عثمـان          الدعوة إىل اهللا يف ميادينها الثالثة الكربى   ٢٧
  الغامدي

  دار الطرفني 

  دار الوطن  لسماحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا  الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة   ٢٨
  -  للشيخ حممد بن صاحل العثيمني  رسالة إىل الدعاة    ٢٩
  -  يخ صاحل بن محيدالش  الزموا سفينة النجاة    ٣٠
عبداهللا ناصح علوان رمحه اهللا     . د  ١/٢سلسلة مدرسة الدعاة    ٣١

  تعاىل
دار السالم للطباعة والنشر    

  والترمجة
  دار ابن خزمية  عبداهللا بن عبداحلميد األثري  ضوابط يف الدعوة إىل اهللا    ٣٢
  -  عبد امللك القاسم   طريقة للدعوة النسائية١٨٣غراس السنابل    ٣٣
  -  الشيخ فهد العماري   للعمل اجلاد فتح آفاق   ٣٤
  -  للشيخ حممد بن صاحل العثيمني  فقه اخلالف بني العلماء    ٣٥
  دار اخلري  أناهيد السمريي  فقه الدعوة يف اتمعات النسائية    ٣٦
  -  عبد اهللا اخلاطر. د   فن التعامل مع الناس    ٣٧
  -  أمحد الصويان  يف البناء الدعوي    ٣٨
  املكتب  وين بالسلي املكتب التعا  كن داعياً    ٣٩
  -  أمية اإلسالم  كنوز تفقدها الداعيات   ٤٠
  مدار الوطن  خالد أبو صاحل  كيف تؤثر يف الناس ومتتلك قلوم   ٤١
  -  مهدي حكمي. د   كيف ندعو إىل اإلميان يف عصرنا    ٤٢



 ١٧٨

  الناشر  املؤلف  اسم الكتاب  م
تأليف الشيخ سعد بـن سـعيد         كيف نعاجل املنكرات   ٤٣

  احلجري
  دار ابن خزمية

  -  أمساء الرويشد  ةمسؤولية املرأة يف الدعو   ٤٤
  -  الشيخ حممد املنجد   مسائل يف الدعوة والتربية    ٤٥
  مكتبة املنار اإلسالمية  تأليف عبد احلميد البالل  ١/٢مشكالت وحلول يف حقل الدعوة    ٤٦
  دار األندلس  الشيخ صاحل بن عبداهللا بن محيد  معامل يف منهج الدعوة   ٤٧
  -   الشايع خالد  مقاصد أهل اجلنة يف ضوء الكتاب والسنة   ٤٨
   املؤمتن للتوزيع–دار املعايل   جاسم املسلم  ١/٢امللتقى التربوي    ٤٩
  مدار الوطن  خالد أبو صاحل  من يدعو هؤالء    ٥٠
  مكتبة ابن عباس   مجع وترتيب أمين الصاوي  منهج الشيخ ابن عثيمني يف الدعوة إىل اهللا   ٥١
  منهج علي بن أيب طالب يف الدعوة إىل اهللا   ٥٢

   يف العصر احلاضرواالستفادة منها
  -  سليمان العيد. د

فضيلة الشيخ أمحد بـن حيـىي         نصيحة للدعاة إىل اهللا تعاىل   ٥٣
  النجمي

املكتب التعـاوين للـدعوة     
  واإلرشاد قسم اجلاليات

  -  الشيخ صاحل بن  غامن السدالن  واجبنا حنو اجلاليات الوافدة    ٥٤
  يا دار إشبيل  عبدالرحيم بن حممد املغذوي. د  وسائل الدعوة   ٥٥
 مبـادئ يف اجلهــاد  –الوصـايا العــشر     ٥٦

  والدعوة
  دار التقوى  عبدالرمحن عبد اخلالق اليوسف

  
جتدها يف املكتبات وعلى مواقـع  إضافة إىل الكثري الكثري من كتب العلماء والدعاة واملصلحني         

  . الشبكة العاملية 
  
  



 ١٧٩

 
 

. دراسـة تأصـيلية     . اليبها بني التوقيف واالجتهاد     وسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل وأس       )  ١(  
  .حسن حممد حممود عبد املطلب ، دار الوطن للنشر / تأليف األستاذ الدكتور

  . فضل إهلي / ركائز الدعوة إىل اهللا تعاىل للشيخ الدكتور   ) ٢(  
كـة  مركز الـدعوة واإلرشـاد مب     / إعداد  . الدليل إىل الوسائل واألفكار الدعوية      ) ٢٢-٣(

  .دار الطرفني : الناشر . املكرمة بالتعاون مع إدارة الدعوة واإلرشاد بالطائف 
وحبذا الرجوع للكتاب ملعرفة تفاصـيل هـذه        . اح  يعلي بن عبد اهللا الص    / للدكتور ) ٢٣( 

  .الصفات واألخالق 
  .خالد بن عبد الرمحن الدرويش : إعداد ) ٢٦-٢٥-٢٤( 
ناح الوسائل املتميزة بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف        الفريق العلمي جل  / إعداد ) ٢٧ ( 

  .والدعوة واإلرشاد 
  . إبراهيم الدويش  ) ٢٨( 
  .من موقع كلمات على الشبكة العنكبوتية ) ٣٠ - ٢٩( 
  .من موقع صيد الفوائد ) ٣٢ - ٣١(
  . إعداد دار القاسم  ) ٣٣( 
  .أناهيـد السمريي  ) ٣٤( 
   .عصـام يوسف القعيـد ) ٣٥( 
  . املكتب التعاوين للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالسلي  ) ٣٦( 



 ١٨٠

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٢٠٨٢٤  ٠١٤٠٥٩٣٨٧  ٠١٤٠٣٠١٤٢  البطحاء  ١
  ٢٩٤٦٥  ٠١٤٩٧٠١٢٦  ٠١٤٩١٦٠٦٥  الربوة  ٢
  ٢٤٩٣٢  ٠١٤٣٠١١٢٢  ٠١٤٣٣٠٤٧٠  البديعة  ٣
  ١٥٤٤٨٨  ٠١٤٣٩١٨٥١  ٠١٤٣٩١٩٤٢  ديرةغرب ال  ٤
  ٣١٧١٧  ٠١٤٢٢١٩٠٦  ٠١٤٢٢٢٦١٦  الشفا  ٥
  ٥١٥٨٤  ٠١٣٠١٤٦٥  ٠١٢٣٥٠١٩٥  النسيم  ٦
  ٨٧٢٩٩  ٠١٤٩٧٠٥٦١  ٠١٤٩٢٢٤٢٢  الروضة  ٧
  ١٤١٩  ٠١٢٤١١٧٣٣  ٠١٢٤١٠٦١٥  السلي  ٨
  ٩٢٦٧٥  ٠١٤٢٥١٠٠٥  ٠١٤٢٤٠٠٧٧  سلطانه  ٩
  ٣١٠٢١  ٠١٤٨٢٧٤٨٩  ٠١٤٨٨٤٤٩٦  أم احلمام  ١٠
  ١٥٥  ٠١٢٨٢١٨٠٠  ٠١٢٨٢١٨٠٠  يزيةالعز  ١١
  ٨٧٩١٣  ٠١٤٧٠٥٠٩٤  ٠١٤٧٠٤٤٦٦  مشال الرياض  ١٢
  ٧٠٠٣٢  ٠١٢٢٤٠٨١١  ٠١٢٢٤٠٨١١   الدرعية  ١٣
    ٠١٤٣٦٠٠٧١  ٠١٤٣٦٠٠٧١  السويدي  ١٤

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٣٧٧٤  ٠٢٥٣٦٠٥٩٤  ٠٢٥٣٦٠٥٩٤  مكة املكرمة  ١
  ٢٠٢٠٨  ٠٢٥٢٠٦٥٥٨  ٠٢٥٢٠٦٥٥٨   الصناعية–كة م  ٢
    ٠٤٨٢٢٠٨٢٥  ٠٤٨٢٢٠٨٢٥  املدينة املنورة  ٣
  ٤١٥٥  ٠٢٧٣٦٠٨٢٢  ٠٢٧٣٤٤٣٨٨  الطائف  ٤
  ١٠٢١٣٧  ٠٢٦٢٤٠٣٩٨  ٠٢٦٢٠٠٠٠٥  شرق جدة   ٥
  ١١٢٠٣  ٠٢٦٦٣٢٤٧٨  ٠٢٦٦٥٦٩٩٤   جده–فرع احلمراء   ٦



 ١٨١

  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ١٥٧٩٨  ٠٢٦٧٣١١٤٧  ٠٢٦٧٣١٧٥٤   جدة–مشرفة   ٧
  ٣٢٦٢٨  ٠٢٦٣٦٥٠٥١  ٠٢٦٣٦٩٥٤٩  جده –الصناعية   ٨
  ٦٨٩٧  ٠٢٦٨٢٨٨٨٨  ٠٢٦٨٢٨٨٨٨   جدة–السالمة   ٩
    ٠٢٦٤٧٩٨٩٧  ٠٢٦٤٧٩٨٩٧   جدة –البلد   ١٠
    ٠٢٦٧٣١٣٢٥  ٠٢٦٧٦٠٤٥٢  العزيزية   ١١

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
    ٠٢٦٢٣١٠١١  ٠٢٦٢٤٤٨٠١  أم السلم  ١
    ٠٢٥٩١٤٥٧٩  ٠٢٥٩١٤٥٧٩  ابعهاحبرة وتو  ٢
    ٠٢٦٢٨٠٠٣٤  ٠٢٦٢٨٠٠٣٤  برميان  ٣

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٢٥٣  ٠٧٢٢٤٠٠٣٨  ٠٧٢٢٤٠٠٣٨  أا   ١
  ٥١٣٣٢  ١٠٣/٢٢١١٧٠٦  ٠٧٢٣٧٨٨٢١  مخيس مشيط  ٢
  ٢٥٥٨  ٠٧٢٣٣٠٤٣٨  ٠٧٢٢٢٣٣١٤   البلد–مخيس مشيط   ٣
  ٥٥٥  ٠٧٢٨٥٥٧٧٠  ٠٧٢٨٥٥٥٨٢  لحماي  ٤
  ٢٩  ١٢/٠٧٢٨٢٢٧٠٠  ٠٧٢٨٢٢٧٠٠  بللسمر  ٥
  ٣٥٠  ٠٧٦٢٠٠٦١٠  ٠٧٦٢٢٢٤٧٤  بيشه  ٦
  ٤٤٢  ٠٧٢٦١٢٣٢٤  ٠٧٢٦١١٢١٦  أحد رفيدة  ٧
  ١٢٤  ٠٧٢٥٥١٢٥٩  ٠٧٢٥٥١٢٥٩  ظهران اجلنوب  ٨
    ٠٧٢٨٠٠٠١٢  ٠٧٢٨٠٠٠١٢  ااردة  ٩
  ٢٠٤٣  ٠٧٢٨٣٥٤٣٥  ٠٧٢٨٢٦١٦٨  بارق  ١٠
    ٠٧٧٢٥٤٥٦٤  ٠٧٧٢٥٤٥٦٤  الباحة  ١١



 ١٨٢

  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
    ٠٧٢٩٥٠٨٠١  ٠٧٢٨٢٣٢٣٦  ثلوث املنظر   ١٢
      ٠٧٥٢٢١٤٦٨  جنران  ١٣
      ٠٧٣٢٢١٢٩٦  جازان  ١٤
      ٠٧٥٣٢١٣٣٨  شرورة  ١٥
    ٠٧٢٤١١٦١٠  ٠٧٢٤١١٦١٠  حبر أبو سكينة  ١٦
    ٠٧٢٥١١٧١٦  ٠٧٢٥١٠٠٧٠  مكتب املدينة العسكرية  ١٧

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٣٨٦٥  ٠٣٨٣٢٠٠٠٥  ٠٣٨٣٢٠٠٠٤   السوق–الدمام   ١
  ٣١١٣١  ٠٣٨٢٧٢٧٧٢  ٠٣٨٢٧٢٧٧٢  الدمام   ٢
    ٠٣٨٨٢٤٢٤٠  ٠٣٨٨٧٥٤٤٤  اخلرب   ٣
  ٢٠٢٣  ٠٣٥٨٧٤٦٦٤  ٠٣٥٨٦٦٦٧٢   اهلفوف–األحساء   ٤
  ١١١٢٧  ٠٣٥٨٥١٠٨٠  ٠٣٥٨٥١٠٨٠   املربز–األحساء   ٥
  ١٥٨٠  ٠٣٣٦٢٦٦٠٠  ٠٣٣٦١٣٦٢٦  اجلبيل  ٦
  ٥٥  ٠٣٥٦٦١٥٦٢  ٠٣٥٦٢٢١٦٣  بقيق  ٧
  ٤١٨  ٠٣٦٦٨٠٨٠٠  ٠٣٦٦٧٠٥٢٠  رأس تنورة  ٨
  ٢٨٨  ٠٣٣٧٣٢٢١٢  ٠٣٣٧٣١٢٥٧  النعريية  ٩
  ١٥٨  ٠٣٧٦٧٤٨٤٠  ٠٣٧٦٧٤٧٦٣  اخلفجي  ١٠
  ١١٣٢  ٠٣٧٢٢٦٣٢٠  ٠٣٧٢٣٠٠٤٠  حفر الباطن  ١١

 
  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٢٨٤٣  ٠٦٥٤٣٢٢١١  ٠٦٥٣١٠١١٦  لحائ  ١
  ٨٧٥  ٠٤٦٦١٠٥١٣  ٠٤٦٦١٠٥١٣  عرعر  ٢
  ٧٥٥  ٠٤٦٤٢٧١٢٣  ٠٤٦٤٢٤٠٨٩  القريات  ٣



 ١٨٣

  ب.ص  الناسوخ  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ٢٢٦٧  ٠٤٤٢١١١٧٠  ٠٤٤٢١١٣١٥  تبوك  ٤
  ١٨٨  ٠٤٨٨٤٢٢٤٧  ٠٤٨٨٤١٢٠٥  العـالء  ٥
  ١١٢  ٠٤٣٢٢٣٧١٧  ٠٤٣٢٢٣٧١٧  ينبـع  ٦

 
  ب.ص  سوخالنا  اهلاتف  اسم املكتب  م
  ١٤٢  ٠٦٣٢٤٥٤١٤  ٠٦٣٢٤٨٩٨٠  بريدة   ١
  ٨٧٧  ٠٦٣٨٢١٦٢٠  ٠٦٣٨٣٠٠٧٢   الصفراء–بريدة   ٢
  ٨٠٨  ٠٦٣٦٢٥٤٠٦  ٠٦٣٦٤٤٥٠٦  عنيزة  ٣
  ٦٥٦  ٠٦٣٣٩٠٥٩٠  ٠٦٣٣٣٣٨٧٠  الرس  ٤
  ٢٩٢  ٠٦٣٣٦٠٥٣٤  ٠٦٣٣٥٩٢٦٦  البكريية  ٥
  ١٨٢  ٠٦٤٢٢٤٢٣٤  ٠٦٤٢٢٥٦٥٧  الزلفي  ٦
  ١٠٢  ٠٦٤٣١١٩٩٦  ٠٦٤٣٢٣٩٤٩  امعة  ٧
  ٧٠٠٣٢  ٠١٤٨٦٠٢٨٤  ٠١٤٨٦٠٦٠٦  الدرعية  ٨
  ١١٩٠  ٠١٥٤١٠٠٢٩  ٠١٥٤١٠٠٢٩  الدمل  ٩
  ٢٩  ١٠٧نفسه حتويله  ٠١٥٤٤٠٦٦٢  اخلرج  ١٠
  ٦٠  ٠١٦٥٢٠٥٣٤  ٠١٦٥٣٠٧٦١  القويعية  ١١
  ١٥٢  ٠١٦٢٢١٧١١  ٠١٦٢٢٢٠٦١  شقراء  ١٢
  ١٥٩  ٠١٦٤٢٢٠٣  ٠١٦٤٢٣٦٣٦  الدوادمي  ١٣
    ٠١٢٤١١٧٣٣  ٠١٢٤١٤٤٨٨  السليل  ١٤
      ٠٦٣٤٢٠٨١٥  املذنب  ١٥
  ٦٩  ٠١٧٢٢١٦٢٤  ٠١٧٢٢١٦٢٤  عفيف  ١٦
    ٠١٧٨٤٢٢٩٤  ٠١٧٨٤٢٢٩٢  وادي الدواسر  ١٧
  ٠١٧٨٤٢٢٩٤  ٠١٤٨٢٧٤٨٩  ٠١٤٦٨٢٠٣٤  األفالج  ١٨
    ٠١٥٥٥٢٧٤٥  ٠١٥٥٥٠٥٣٣  حوطة بين متيم  ١٩

 



 ١٨٤

 
  الصفحة  املوضوع

  ١  مقـدمـة
  ٦ . مفهوم وسائل الدعوة إىل اهللا 

  ٩ .ساليب الدعوية ضوابط الوسائل واأل
  ١٢ . ركائز الدعوة إىل اهللا تعاىل 

  ١٦ . وسائل وأفكار عامة يف الدعوة إىل اهللا 
  ٢١ .من رسائل أئمة الدعوة 

  ٢٢ .وسائل وأفكار للدعوة يف املسجد 
  ٢٦ .وسائل وأفكار للدعوة يف اإلنترنت 
  ٢٩ .وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب 

  ٣٣ .يف مراكز الدعوة واملندوبيات وسائل وأفكار للدعوة 
  ٣٥ . وسائل وأفكار للدعوة يف املراكز الصيفية 

  ٣٧ . وسائل وأفكار للدعوة يف املنازل 
  ٣٩ . وسائل وأفكار للدعوة يف املكتبات ودور النشر 

  ٣٩ . وسائل وأفكار للدعوة بني طالب العلم 
  ٤٥ . وسائل وأفكار لدعوة النساء 

  ٤٨ . للدعوة يف النادي الرياضي وسائل وأفكار 
  ٤٨ . وسائل وأفكار للدعوة يف التسجيالت 

  ٤٩ . وسائل وأفكار للدعوة يف اجلهات اخلريية 
  ٥٣ . وسائل وأفكار للدعوة يف الشركات واملؤسسات 

  ٥٤ . وسائل وأفكار للدعوة يف مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي 
  ٥٥ . وسائل وأفكار للدعوة يف الفنادق 

  ٥٧ . وسائل وأفكار للدعوة يف املستشفيات 
  ٥٨ .وسائل وأفكار للدعوة يف الدوائر احلكومية 



 ١٨٥

  الصفحة  املوضوع
  ٦٠ . وسائل وأفكار للدعوة يف مكاتب توعية اجلاليات 

  ٦١ . وسائل وأفكار للدعوة يف املدارس 
  ٦٢ .الداعية احلي 

  ٦٥ .الداعية البصري ، أخالقه وصفاته ومنهجه 
  ٦٦ . عوي بالكلمة الطيبة االستثمار الد

  ٦٨ . من الكلمات اليت ينبغي للداعية استخدامها 
  ٦٩ . املشروع الدعوي للفرد الواحد 
  ٧٢ ) . فرصة دعوية٥٠(كيف تصبح دليل خري لآلخرين 

  ٧٨ . فكرة ووسيلة وطريقة للدعوة إىل اهللا ١٢١
  ١١٤ . وسيلة للتأثري على القلوب ١١

  ١١٩ .هلمم العالية أفكار غالية ألصحاب ا
  ١٢٤ . املطويات وسيلة دعوية 

  ١٢٦ .  طرق خلدمة اإلسالم عرب اإلنترنت ٦
  ١٣٢ .مقترحات وأفكار للدعوة إىل اهللا عرب اإلنترنت 

  ١٣٧ .  أسباب جتعل اإلنترنت يف مقدمة وسائل الدعوة إىل اهللا ٦
  ١٤١ كيف تنجح يف دعوا ؟! املرأة الداعية 
  ١٤٦ . يف اتمعات النسائية فقه الدعوة 

  ١٦١ . نصيحة لكل معلم ومعلمة ٥٠
  ١٦٦ . كن داعياً 

  ١٧٤  مراجع وكتب م الدعاة 
  ١٧٦  املراجع

  ١٧٨  يف اململكة التعاونية وتوعية اجلاليات الدعوة مكاتب 
  ١٨٢  الفهرس



 ١٨٦

  

  حقوق الترجمة والطبع لكل مسلم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزيعدار الطرفين للنشر والت
  ٠٥٠٥٧٠٤٨٠٨جوال 
  ٠٥٠٣٥١٢٤٩٩جوال 

  يطلب من مكتبة الفرقان ـ مكة المكرمة
  ٠٥٠٤٦٢٨٥٨٧مدخل جامعة أم القرى 
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