
  بسم ا الرمحن الرحيم

  ورشة عمل

 وسائل وطرق عملیة للدعوة
  أكون داعیة أینما كنت)(كیف 

  ھـ٦/١٤٣٤شھر   – رضي اهللا عنھ -أبي بن كعب القسم الثانوي في مجمع حلقات  من إعداد طالب

  بحي الورودل الشیخ آفي مسجد سلیمان  

  

  لدعوة ذوي الرحم....أفكار  

  أ/البیت :

v  بشكل دوري إلخ...) وتجدد   -مشكلة وحل  -آیة وتفسیر   -یوضع فیھا (فوائد تعلیق لوحة. 

v للقراءة كتب بعض التوضع فیھ  (حامل) وضع ستاند.   

v كدعاء دخول الخالء والخروج منھ الخروج من المنزل وغیرھاو الدخول تعلیق أذكار .  

v  على باب غرفة النوم (أبي أیقظني لصالة الفجر)الفتة تعلیق .   

v  صندوق للصدقة.  

v  صندوق رسائل.  

v  طعمة األبقایا لصندوق.  

v  مجموعات الواتس اب تفعیل.  

v  تتمیز بالترفیھ المباحطلعة دوریة لألسرة. 

v ...لخ )إاستغالل المناسبات (تخرج .  

v ) أو من سیرة الرسول  قراءة حدیثین من ریاض الصالحینمثال: درس أسبوعي مستمر ،r  أو أشراط ،
   .) الساعة ..

v جمع المالبس الزائدة وإعطائھا للمحتاجین أو جمعیات البر .  

v سالمي الخاص فر اإلیتبدیل الرسیفر العام بالرس.  

v  كمساوی"توزیع" .   

v ( وھدفھا إضفاء روح األلفة عبر الترفیھ المباح ) ةمسابقة أفضل طبخ .  

v  الذھاب بھما لمركز الدعوة.دعوة السائق والخادمة من خالل المعاملة الحسنة ، وإھدائھما كتیبات ، ثم 



  ب / األطفال :

v (لألطفال) مسابقة حصن المسلم . 

v  الكریم القرآنقصار السور من مسابقة حفظ .  

v ) أو شباب وفتیات الصحابة قصص األنبیاءمثال: درس أسبوعي ،( .  

v خالیة من المنكرات ترتیب غرفة ترفیھیة .  

v  ولیكونوا جاھزین لتقبل النصح والتوجیھالذھاب باألطفال للمالھي وغیرھا لتألیف قلوبھم.   

v علیھا تحفیزیة لینشأوا علیھا ووضع مسابقات تعلیمھم النوافل والعبادات .  

v قدر معین وعند إتمامھ للمطلوب  األسبوع(یحدد لھ في الھادفة والمناسبة لعمر الطفل  التشجیع على القراءة
  . یعطى ھدیة)

v سیئ وضعت لھ  وضعت لھ عالمة صح وإذا تكلم بأمر بأمر حسنفإذا تكلم  وضع جدول لأللفاظ الحسنة
   . ھو الفائزأخطاء خطأ واألقل عالمة 

v (مثل : باب سالم) شراء المصاحف الناطقة واأللعاب التي یستفاد منھا بالتعلیم .  

v  اجعل من عادتك ملء الجیب بالحلوى وكلما رأیت طفال أعطھ من الحلوى ففي ذلك أثر كبیر علیھ فیكون
  . ابال للنصح والتوجیھق

v جماعة صالة الداء أ علىفي المسجد وحثھم  ىجوائز لمن صل. 

  

  ج / باقي األقارب  :

v أو مسابقة على الشمائل المحمدیة ، أو  كالكھف أو البقرة القران سورة من حفظ :برى مثالمسابقات ك ،
 على مسائل معاصرة..

v  االجتماعات الشھریة.  

v  إقامة دوري لكرة القدم.  

v أو یتولى أحد طلبة العلم في العائلة إلقاء كلمة قصیرة بعد إحدى  في االجتماعاتأحد المشایخ  استضافة
  . الصلوات

v النظر في المشاكل وحلھا .  

v  في االجتماعات الدعویةتوزیع المطویات واألشرطة . 

v  استفتائھم واستشارتھم.نشر أسماء وأرقام المشایخ وطلبة العلم والمستشارین اُألسریین لیتمكنوا من 

v  إنشاء مجموعة على الواتس أب ، وتكون مفتوحة لنشر ما أرادوا من أمور طریفة وفوائد وغیرھا بشرط
  أال یكون فیھا منكرا.



  .. المیدانیة دعوةلفكار لأ..

  /المسجد:أ

Ø  لوحات أذكار الصالةتعلیق . 

Ø  والخروج منھدعاء دخول المسجد.  

Ø والكلمات القصیرة تإقامة بعض الدروس والمحاضرا .   

Ø  إنشاء دار نسائیة.  

Ø  مفید ، مثل : ریاض الصالحین أو تفسیر السعدي أو فتاوى أو اآلداب الشرعیة  یة في كتابمویقراءة
   . للشلھوب وغیرھا

Ø  تجدید المصاحف التالفة.  

Ø  إقامة حلقات للجالیات.  

Ø والمصاحف المترجمة دعم المسجد بكتب الجالیات .  

Ø حكام الصالة لألطفال والجالیات أتعلیم الفاتحة و.  

Ø ( أي بلغات مختلفة ) كلمات أسبوعیة + لألجانب .  

Ø  مسابقات ألھل الحي. 

Ø  تعطیر المسجد وتنظیفھ وترتیبھ.  

Ø  لخ )إتذكیر بعبادات كصیام البیض ..حكم ،  لكترونیة (عبارات ،إلوحة .  

Ø المسجد  ةتنسیق دوریة لجماع.  

Ø وبرنامج ترفیھي لألطفال بق الخیريلط حفللعید مع ایوم في الجتماع ا .  

Ø ثنین أو الخمیس أو رمضان أو غیره إفطار صائم لیوم اإل.  

Ø ك .توزیع األذكار والمساوی   

Ø  وتجدیدھا بشكل دوري في المسجد الدعویة راتنبالاالشتراك مع مكتب الدعوة ووضع .  

Ø تنشیط مكتبة المسجد .  

Ø وجوائز رمزیة المھمة والسھلة المواضیعحد أ في یومیة في رمضان أو غیره إقامة مسابقة. 

   



  ب/الشارع:

Ø للمدخنین  كإھداء مساوی. 

Ø الدعوة بالخلق والكلمة الطیبة .  

Ø  توزیع األشرطة والسیدیات لمن یسمع األغاني.   

Ø بات المفیدةیتوزیع الماء على العمال مع بعض الكت .   

Ø  تعلیق الملصقات الدعویة والتذكیر بذكر اهللا عند اإلشارات.  

Ø لتألیف قلوبھم كرة في مالعب األحیاءشراء عصیرات لالعبي ال .  

Ø توزیع االبتسامات خاصة العمال واألطفال لتألیف قلوبھم .  

Ø  (كتب دعویة بلغات مختلفة) في السیارة وتفعیلھا حقیبة دعویةحمل .  

Ø تعطلت سیارتھ (مثال: مناآلخرین  ةمساعد. (   

Ø  لتعبئة البنزین ودعوتھم حساب للعمال الذین یأتونالباقي من الدفع .   

Ø الصدقة وخاصة أمام األطفال لالقتداء .  

Ø  بأسلوب حسن مصحوب بابتسامة ودعاءنشر النصائح لمن كان على غیر حق. 

Ø وإجاللھم مساعده كبار السن.  

Ø ! في الریاض) . بالنسیم(للتفاصیل راجع مكتب الدعوة  مشروع أوقفني  

Ø  عویةمع ھدیة د للعمال جوال بطاقات شحنإھداء .  

Ø  في رمضانالتفطیر عند اإلشارات توزیع وجبات.  

 

  ج/ األسواق والمحالت :

Ø خطابات مناصحة للبقاالت البائعة للدخان وغیرھا 

  . من المحرمات 

Ø سالمیةإال المجالت عند الحالقین بمجالت استبد .  

Ø الغیر مسلمین في المحالت ( توزیع تفسیر القران وغیرھا ةدعوة العمال. (   

Ø  وخطابات لمحالت األغانيمناصحة .   

Ø بھدف تألیف قلبھتبقى من الحساب للعامل عطاء ما إ.  

Ø ك .لبصر كغضب بالقدوة الدعوة   



Ø  نآسیدیات قرتوزیع .  

Ø وإن لم یكن موجودا فاالقتراح علیھمفي السوق  مسموعذان بصوت تشغیل األ ،.  

Ø  أو تعرضھ أمام الناس لألطفال للبقاالت التي تبیع الدخان )٩٤٠أمانة الریاض (تبلیغ .  

Ø  االستفادة من األنظمة لمنع المنكرات ، وكذلك التبلیغ عن أي منكر لھیئة األمر بالمعروف والنھي عن
  المنكر.

Ø  بتصمیم جمیل وجذابسواق رات عن الحجاب في األبنتوزیع.  

Ø  الباب كلما فتح (جھاز یوضع على  وغیرھااللھم صل وسلم علیھ توزیع جھاز اذكر اهللا ، صل على محمد
بحیث یوضع على أبواب المحالت  الباب اشتغل الجھاز ببعض العبارت التذكیریة مثل اذكر اهللا وغیرھا)

  . التجاریة

Ø  وتعلق على باب المحل إذا أقفل للصالة . سبقناك للصالة)(الفتة مكتوب علیھا توزیع  

Ø ت العطوربالتنسیق مع محالة وراق العطور الصغیرأفي  ھادفة كتابة عبارات.   

Ø والجھات الخیریة . القرآنیة صحاب الحلقاتخصم أل   

Ø ة وعموم الناسعخالق الحسنة مع البااألالقدوة ب .  

Ø عطائھا للبائع حتى یوزعھا على الزبائن إحضار مطویات وإ.  

Ø من أجل أن یقتدي بك الناس ذكار والسالمالجھر باأل.  

Ø مطویات عن ضرر التدخین .  

Ø  تبرع للمحتاجینللوضع صندوق عند المحاسب .  

Ø بأن یكون في جیبك شيء من الحلوى وإذا واجھت طفال أھدیتھ منھا دخال البسمة على األطفالإ.   

   



  ..أفكار لدعوة األصدقاء..

  أ/الدراسة:

o  (حملة في موضوع معین كالصالة أو بر الوالدین..) في المدرسة أو الجامعة سبوع دعويأإقامة . 

o  فطار اإلتوزیع وجبات.  

o  (فترات الراحة) مسابقات في الفسحةإقامة .  

o دعویة تنسیق كلمات ومحاضرات.  

o وإنشائھا إن لم تكن موجودة التوعیة االسالمیة جماعة تفعیل ، .  

o سنوي أو فصلي إقامة معرض دعوي .  

o ة .ماأل اتمعرض جراح   

o  المدرسة مصلىتعلیق أذكار الصالة في .  

o والخروج منھ تعلیق أذكار دخول الخالء .  

o  زیارات للجھات الخیریةتنسیق .  

o (رحلة بریة تتخللھا البرامج الثقافیة واالجتماعیة والترفیھیة) سبوعي للطالبالمعسكر األ .  

o شطة الدعویة ناأل بعض للفصل یتخللھا رحلة.  

o التفوق الدراسي تحسین صورة الشاب الملتزم ب.  

o سالمیة )شرطة اإلباألشرطة األغاني ألھا ( استبدال صندوق بّد . 

o  في المدرسةھادفة إقامة مسابقات .   

o لوحات وغیرھا) -محاضرات -سالمي (معارض إعزي معرض یع الدعویة مثال / بساألإقامة ا .  

o وغیرھا ) والدخان سبال و الغناءعن ( اإل أو مصرف المحتسب كات الدعویةیب الشیكت .  

o تبادل الھدایا ورسائل الجوال .  

o  جھااعطائھا لمن یحتإوقالم ودفاتر أشراء.  

o  ھ لتألیف قلبھ علیالسؤال عمن تغیب واالطمئنان.  

o وضع صندوق للتبرعات .  

o جر في طلب العلم خالص واحتساب األالتنبیھ على اإل.  

o محاولة حل المشاكل بالوسائل المناسبة .  

o  الدعوة بالخلق.  



o لمن یحضر مبكرا للمدرسة قبل الحصة األولى .صباحیة  قرآنیة حلقة 

  

 : القرأنیة الحلقاتشباب داخل محاضن /ب

o التناصح . 

o  بناء مشروع لدعوة غیر المسلمین.  

o  ملصقات دعویة على السیارات.  

o ثنین والخمیسإفطار لیوم اإل .  

o  ھدایا للشباب + كروت دعویة.  

o ھادفة تعلیقة للسیارات تحمل عبارات .  

o عمال التطوعیةمجموعات الواتس اب وتفعیلھا باأل .  

o ھادفة سلسلة رسائل .  

o  لشباب لجوال خیري.  

o مناسبة لھذه الفئة مسابقات كبرى .  

o  صندوق للتبرعات.  

o المحبة یكتب فیھ خواطر الشباب  برید.  

o حیاء الفقیرة) الغذائیة في األ لتوزیع السالمثال: ( واإلغاثیة البرامج الدعویة. 

o اب.برنامج ( َأستفدَت ؟ فأِفد ..) وھو تبادل األشرطة اإلسالمیة المفیدة بین الشب  

 


