
 

 كيف تكون داعيًا إىل اهلل تعاىل يف الكريسمس
http://saaid.net/afkar/index.htm  

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسول هللا محمد صلى هللا عليه وسلم

 مقدمة :

والتعليق في بسيط هو أن تقوم بالتغريد و يسير سمس األمر ييوم الكر داعياً إلى هللا تعالى فيكيف تكون 

 عيسى وأمه مريم الدعوية عن  المكتوبة الرسائلونشر البطاقات الدعوية حسابات التواصل االجتماعي  ب

 عليهما السالم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طريقة الدعوة األوىل:
ثم علق على الرسائل  سبوك وغيرها (الفيحسابات التواصل ) في (Christmas) ابحث عن كلمة 

 .بالبطاقات والرسائل الدعوية 

 أفضل المواقع لهذه الطريقة هو  الفيس بوك

 طريقة الدعوة الثانية:

 ((#Christmasمثل هاشتاق ))في يوم الكريمس انشر البطاقات والرسائل الدعوية بالهاشتاقات النشطة 

 أفضل المواقع لهذه الطريقة هو  التويتر واإلنستغرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلاشتاقات النشطة يف يوم الكريسمس :

#HappyNewYear  #Jesus   #NewYear   #Christmas   #Christmas 

#Christmas2017  #Christmas2018  #Mary  #Marry  #MerryChristmas   

#HappyNewYear  #NewYear #MerryChristmasBaby #NewYearsDay 

#Christmastide #ChristmasDay #Merry_Christmas   #الكريسمس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خاطرة دعوية

http://saaid.net/afkar/index.htm
https://twitter.com/hashtag/Christmas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Christmas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Christmas?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Christmas?src=hash


 ال ينفع بل يضر جتماعي في ما الالتواصل ا اتحساب في  ناأوقات و عمارناضياعاً أل يكفي

 األجر والمثوبة من هللا تعالى فيها  نحرز سبحانه وتعالى دعوية هلل  فلنخصص ساعات

في حياتك وبعد موتك من هذا  سبباً في إسالم شخص فتفوز فوزاً عظيما بحسنات جارية كوقد تكون رسائل

   المهتدي من صالته وصيامه وذكره وسائر أعماله الصالحة 

 صدفة . كم من شخص كان هدايته عن طريق رسالة أو بطاقة دعوية وجدها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مواقع احلوار اإللكرتوني

 وهي )موثوقة( موقع تقوم بالحوار اإللكتروني للدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى خمسة يوجد  

 التابعة لمكتب توعية الجاليات بالدماممركز ركن الحوار  -1

http://www.edialogue.org 

   بعنيزةللمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات التابع  قت الحوار و -2

https://aboutislam.chat/en 

 جهاز األمنو  التابع للشيخ نبيل العوضي دهمشروع هد  -3

http://hudhudchat.com 

 موقع حوار اإليمان التابع لجمعية النجاة الخيرية بالكويت -4

http://chatonfaith.com 

 التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بالرياض مكتبلموقع السالم هاوس التابع ل -5

https://islamhouse.com/en/chat 

 .وحسابك وفي رسائلك  المواقع انشرها أو أضفها في موقعكهذه 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)عن المسيح ومريم عليهما السالم(  ــــــــــــــــــــــالرسائل الدعويةــــــــــــ  

Is it true that Jesus prayed as Muslims do 

 To know more about it Chat 

   http://www.edialogue.org 

……………………………………………………………….. 

 Did Jesus have to die for our sins? 

Kindly, chat with us to get answer at: 

https://aboutislam.chat/en 

http://www.edialogue.org/
https://aboutislam.chat/en
http://hudhudchat.com/
http://chatonfaith.com/
https://islamhouse.com/en/chat
http://www.edialogue.org/
https://aboutislam.chat/en


……………………………………………………………….. 

Do Muslims Believe in the Second Coming of Jesus? 

Kindly, chat with us to get answer at: 

http://hudhudchat.com/ 

……………………………………………………………….. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبطاقات الدعوية )عن المسيح ومريم عليهما السالم( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

http://hudhudchat.com/
















 







 



 


