
             

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   











  

   



  بسم اهللا الرحمن الرحیم

هللا رب العالمین والصالة والسالم على سید ولد آدم وعلى آل بیتھ األطھار المیامین وصحبھ الكرام  الحمد
اللھم ارزقنا الصدق واإلخالص في القول والعمل یوم الدین ،  إلىومن سار على نھجھم واقتفى أثرھم 

یارب العالمین  مور كلھاتنا وخواتیم أعمالنا في األعاقب حسنوأواجعل أعمالنا كلھا خالصة لوجھك الكریم 
  وبعد ...

ھا وبعضلمین علمیًا وعملیًا لبعض ما ینفع اإلسالم والمس " الخیریة الشاملةاألفكار  "فھذه مجموعة من 
ل وقت لیس بالقصیر حیث تم جمعھا بتوفیق اهللا عز وجل خاللیست مجرد فكرة بل مجموعة من األفكار 

كانت جمعھا وكتابتھا حیث  حتى تممتناثرة في الذاكرة منھا الصغیر والكبیر ومنھا القدیم والحدیث  كانت
تكون جدیدة ولكن لعلھا تكون  قد ال فمنھا الجدید ومنھار الفكرة وتتضح الصورة شیئًا فشیئًا الفكرة تج

ومستنبطھ من الزمان  و نفعھا یكون أكبر ، وأما الجدید فھي أفكار اجتھادیةأبصورة أوضح وأیسر 
وذلك ألن األفكار ھي و أنھا سوف تخرج على الساحة قریبًا أوالمكان قد یستنتجھا أي شخص التفت إلیھا 

 فشیئًا حتى تظھر بالتوافق مع الظرف والزمان والمكان تكون في عقل اإلنسان فتكبر شیئًا بذرةعبارة عن 
هللا  ، فھاھي األفكار والحمدمعینة المناسب ، وبعض األفكار نتیجة أخطاء مشاھدة تم عالجھا مؤقتًا بفكرة 

  . شامل لألفكار الخیریة )كتاب سمیتھا ( في ھذه النسخة والتي ا مجموعة

التي أو  التي یمكن أن تتبناھا التي تخص الفكرة أو سم الجھةبین قوسین ا تم وضع كل فكرةنھایة وفي 
طباعتھا وبیعھا  وأن یستطیع تنفیذھا " بمعنى لم تجاریة وھناك كلمة " ذھا ،ین تساعد في تنفأیمكن 

  .  مع كل طبعة جدیدة للزیادة والتعدیلوھذه النسخة قابلة ،  وتوزیعھا على المكتبات والقرطاسیات

  

حقیقیة بل ھي أفكار ومشاریع في ما نراه في ھذا الكتاب من أفكار لیست أفكار منفذه أو  مالحــظــة :
تم وضع مقدمة وشرح مبسط في بعضھا لتكون ھي أفكار مختصرة طریقھا إلى التنفیذ بإذن اهللا ، و

نترك تفاصیلھا ألھل وفاألمر واسع في كثیر منھا واضحة وجاھزة للنشر في المواقع والمنتدیات ، 
العربي  شاملة للعالم "ذه األفكار ھي االختصاص الذین یعلمون كیف تكون الفكرة وكیف تنفذ ، وھ

كثیر من األمور واألفكار الجدیدة تمر علینا في حیاتنا فتقابل بالرد والرفض " وأوضح أن  واإلسالمي
من یرى شیئًا من ھذه األفكار أن ال یقابلھا بالرد  ت أمور وأفكار جدیدة علینا فأرجووبالذات إذا كان

ن لم یقبلھا نرید منھ أن إح الصورة فتھا أكثر من مرة حتى تتضیھا وقراءوالرفض بل أرید التأمل ف
  . ھل االختصاص وباهللا التوفیقأ یشاركنا في نشرھا إلى

" نستقبل فیھ أفكار  أفكار أصدقاء شامل سوف یكون لدینا في ھذا الكتاب قسم خاص بعنوان "و
ومشاركات القراء واألصدقاء وكل من یرغب أن یشارك في نشر ما لدیة من أفكار خیریة ینتفع بھا 

بداعیة قد ال یعلم كیف وأین ینشرھا من الناس واألصدقاء لدیھم أفكار االمسلمین ، حیث أنھ یوجد الكثیر 
نشر ما لدیھ من أفكار في ھذا نیابة عنھ لفنحن ھنا نقوم بال الخاصة ھمشاغل بأو قد ینشغل عنھا بسب

الكتاب بشكل دائم حتى یبارك اهللا فیھا ونراھا على أرض الواقع وھذا النشر سوف یكون بإذن اهللا في 
كتاب شامل لألفكار  وموقع "والیوتیوب المنتدیات والمجموعات البریدیة ومواقع التواصل والتویتر 

  التوفیق .وباهللا " في مدونة بلوجر  الخیریة

  
١  



وھي أن توزیعي ونشري لھذه األفكار بالمجان ال أرید أي مكاسب مادیة وھي خالصة لوجھ  توصـــــیات :
اهللا تعالى اسأل اهللا عز وجل القبول والبركة واحتساب األجر والمثوبة عند اهللا ، وكما أرید أیضًا وأتمنى 

دراج لكي ال أن تنفذ على ارض الواقع لخدمة المسلمین وان ال تقف عند شخص معین أو توضع في األ
تقتل أو تحطم الفكرة وأرید من الجمیع وأخص بالذكر أصحاب الھمم العالیة والباحثین عن خدمة 
المسلمین السائلین اهللا المغفرة بالتعاون في نشرھا وإرسالھا إلى الجھات الخیریة ذات العالقة بقدر 

ر والثواب وھذه التوصیات ھي المستطاع ولو بلفتھ أو جزء من فكرة ، وأتمنى مشاركة الجمیع في األج
  لیست إلزامیة على احد ولكن من باب التعاون كما قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢  



  )ن ـیـارمـغـروع الـشـمفـكـرة   (

  

لى یوم الدین إبسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان 
وھو أحد  " الغارمینمشروع  " سمشروع من مشاریع الخیر أطلق علیھ ا، ھذا متسلیمًا كثیرًا وسلم 

  مصارف الزكاة الثمانیة التي نصت علیھا اآلیة الكریمة : 

َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِمیَن  ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن (: قال تعالى 
  ) . َحِكیٌم اللَُّھ َعِلیٌمَسِبیِل اللَِّھ َواْبِن السَِّبیِل َفِریَضًة ِمَن اللَِّھ َو َوِفي

والغارمین ھم من أثقلتھم الدیون بسبب حاجتھم الماسة للعیش والحیاة الكریمة أو بسبب دین غیر مقصود 
كالحوادث والكوارث واألمراض التي قدرھا اهللا عز وجل وقد تجده ال یستطیع سداد ھذا الدین بسبب الفقر 

ھ سمل اویتبدَّنھایة المطاف إن لم یستطع دفع ما علیھ من دیون فمصیره إلى السجن و قلة ذات الید وفي أ
  من غارم إلى سجین ، ومن ستر اهللا على عباده أسماھم الغارمین ولیس المساجین .

ات فما حالھم في السجون وما حال نسائھم وأطفالھم وكیف ھي حیاتھم وما ھي آالمھم وكیف یكون شت
ومن المعلوم أن من أھم أسباب الفقر والدین ھو عدم التزام الكثیر من المسلمین في األسرة من بعدھم ، 

  دفع الزكاة التي ھي المخرج الوحید والشامل لحل مشاكل جمیع المسلمین وعلى جمیع طبقاتھم .

والغارم إذا دخل السجن أصبح فقیر ومسكین وغارم وھذا سبب تراكم وتدھور حالتھ المادیة والصحیة 
نمًا وتعود البسمة علیھ وعلى أھلھ سالمًا غا سیة فكیف نستطیع أن نساعد ھذا المسلم حتى یعود إلىوالنف

  أھلھ وأطفالھ وحیاتھ ؟

د الكریم المعطاء وعلى جھوده في تحمل دیون الكثیر من المعسرین وتفریج لنحن نحمد اهللا على ھذا الب
فقط في مجال السجناء أو الغارمین بل حتى  كرباتھم بفضل اهللا عز وجل في جمیع أنحاء العالم ولیس

المنكوبین في دول العالم بسبب الزالزل والحروب والكوارث ، والكل یشكر ھذه الجھود الجبارة التي 
سخرھا اهللا في خدمة المسلمین والشكر أیضًا موصول إلى جمیع الجمعیات الخیریة وأھل البر والخیر 

المسلمین في الداخل والخارج یبتغون األجر والمثوبة من اهللا  الذین یعملون جاھدین في خدمة ومساعدة
لمین خدمة المسصغیر والكبیر لعز وجل وھذا الرباط والجھاد بین المسلمین ال یمنع أن یشارك فیھ ال

 ومن ھذا الباب أتقدم بھذه الفكرة المتواضعة للغارمین لعلھا تنفع أكبر قدروتعاونھم على البر والتقوى ، 
  .تسد بھا ثغرة من الثغرات  مین أو یستنبط منھا فكرةمن المسل

  والفكرة كالتالي :

في مضمونھا ھو التكافل االجتماعي والدولة حفظھا اهللا تدعم جمیع مشاریع التكافل االجتماعي الفكرة  - ١
ن ـواء مـوبالذات إذا كان یلمس المواطن ، فالمطلوب أن تتبناھا إحدى المؤسسات أو الجمعیات الخیریة س

وعلى ھذه ، نشطة أو عادیة فھي لیست حكرًا على أحد فكًال یدلو بدلوه  أو جمعیة كبیرة ومعروفة
المؤسسة الخیریة االستفادة من أكبر كم من القنوات الفضائیة الدینیة ووسائل االتصاالت كاالنترنت 

  وشركات الجوال في ترویج ھذه الفكرة .

  

٣  



ید مبلغ دواإلصالحیات وطرح الفكرة علیھم وعمل إحصاء للغارمین وتحالتنسیق مع إدارة السجون  - ٢
عن  موح بھ في مشروع الغارمین لتسدیدهریال یكون المبلغ المس ١٠٠,٠٠٠لى إ ٢٠٠٠معین مثُال من 

  وذلك حسب دراسة المؤسسة لحالة الغرم وھو قابل للزیادة والنقصان . طریق المتبرعین ، 

  

  :  مین وھي أساس الفكرة وتكون كالتاليت للغارطریقة استقبال التبرعا - ٣

التنسیق مع قنوات فضائیة متعاونة بوضع شریط رسائل نصیة أسفل الشاشة خاص بالغارمین  أوًال :
توضح فیھ الفكرة والمؤسسة الخیریة التي تبنت الفكرة وطریقة استقبال التبرع ویكون ھذا الشریط لھ 

حسب تقبل القناة والتنسیق معھا ویوزع على أكثر من قناة وذلك حسب و دائم على أوقت محدد في القناة 
  نشاط المؤسسة .

  

تحدد المؤسسة عشر مجموعات مثُال في كل مجموعة عدد معین من الغارمین بمبالغ  محددة ،  ثانیًا :
عات یھ ، وتكون المجموسمھ ، واسم المنطقة وكمیة الدین الذي علتضع رمز أو رقم معین للسجین بدل او

  :  كالتالي مقسمة على سبیل المثال

  ریال  ٥٠٠٠لى إ ١٠٠٠مجموعة  ( أ )  للدین من 

  ریال ١٠,٠٠٠لى إ ٥٠٠٠مجموعة ( ب ) للدین من 

  وھكذا لبقیة المجموعات   ........  ریال ١٥,٠٠٠لى إ ١٠,٠٠٠مجموعة ( ج ) للدین من 

  كاآلتي : او النزیل وطریقة ترمیز السجین

دخل في المجموعة (أ) ریال فھذا ی ٣٠٠٠ودینھ محمد احمد سمھ ا الریاضمثال : یوجد سجین في مدینة 
سمھ برقم سواء رقمھ كنزیل في السجن أو رقم عن طریق المؤسسة الخیریة على حسب فیتم ترمیز ا

  ریال  ٣٠٠٠ریاض ال ٩٩م ( أ ) الغارم رق:  یكتب على شریط الغارمین في القناة بھذه الطریقةوسیقھا تن

  

تقوم المؤسسة الخیریة بالتنسیق مع جمیع شركات االتصاالت الموجودة لدینا في المملكة عن  ثالثًا :
غارمین في كل شركة یكون ھناك رقم خاص لل جدًا حیث التبرعات وھي طریقة سھلھكیفیة استقبال 

 SMSلخاص بالغارمین رسالة من منزلھ عند قراءة شریط الرسائل النصیة االمشاھد المتبرع ویرسل 
ریال تضاف على الفاتورة ویتم خصمھا لصالح المؤسسة بعد سداد الفاتورة أو تخصم  ١٠یقدر لھا قیمة 

  ذا كان الجوال غیر مفوتر .إمن الرصید 

     ٨١١١١١مثال : شركة االتصاالت السعودیة   

   ٨٢٢٢٢٢شركة اتحاد االتصاالت                

    ٨٣٣٣٣٣شركة زین لالتصاالت                 

  
٤  



یكتب   ٨١١١١١لى إذا كان جوال المتبرع تابع لشركة االتصاالت السعودیة یقوم بإرسال رسالة إبمعنى 
كثر من رسالة حسب رغبتھ في مبلغ وبإمكانھ إرسال أ، ریال  ٣٠٠٠الریاض  ٩٩( أ ) الغارم رقم فیھا : 

  بھ عن أي غارم .التبرع الذي یود التبرع 

  

فتح حسابات برقم موحد لدى جمیع البنوك في المملكة باسم المؤسسة الخیریة لدعم الغارمین لمن  رابعًا :
كامًال ، والحمد هللا التحویل اآلن میسر عن طریق الصراف و ربما المبلغ أیرغب في تسدید مبلغ اكبر 

  .عن طریق الھاتف واإلنترنت أو  اآللي

  

 ة على أكبر عدد ممكن من الناس ن تقوم المؤسسة بإرسال رسالة شاملأالرسالة الشاملة : وھو  خامسًا :
  فیھا اآلتي : عن طریق جمیع شركات االتصاالت یكونفي جمیع أنحاء المملكة 

الحث للتبرع إلخواننا الغارمین في السجون بإرسال رسالة فارغة على أرقام شركات االتصاالت ویتم  - ١
و تخصم من أمثًال قیمة الرسالة للتبرع عشرة ریاالت تضاف في الفاتورة ... الرسالة توضیح مبلغ 

 ذا كان الجوال بطاقة شحن .إالرصید 
  

ترسل الرسالة كل شھر مرة أو مرتین وتكثف الرسائل في مواسم الخیر كشھر رمضان واألعیاد  - ٢
 الجمعة .االثنین والخمیس ووالحج ویوم 

  
الرسالة والتبرعات عائد للمبالغ الكبیرة التي لم تنشر وأیضًا سد العجز لبعض أصحاب  یكون ریع ھذه - ٣

للغارمین  المبالغ القلیلة التي لم یكتمل سداد دینھ عن طریق الرسائل الخاصة بشریط الرسائل النصیة
 في القنوات الفضائیة . 

  
و ألى رصید الرسالة الشاملة إاف عندما یتم سداد احد الغارمین وكان ھناك فائض في المبلغ فھو یض - ٤

 الرصید العام .إلى و ألفك دین معین رصید معین تختاره المؤسسة 

  

ئیة كبیرة مستمرة لھذا المشروع في جمیع وسائل اإلعالم المرئي احملة دع أن یكون ھناك سادسًا :
للحدیث عن فضل الزكاة وتفریج  والدعاة والمسموع والمقروء وتقوم ھذه القنوات باستضافة العلماء

، وأیضًا تقوم المؤسسة الخیریة  لجھل كثیر من الناس عن ھذا المعنى،  لغارمیناوالتعریف ب باتكرال
بتقاریر مستمرة تقدم للقناة یوضح فیھا مدى تفاعل أھل الخیر مع المشروع وعدد النزالء الذین استفادوا 

ا استضافة على القناة لبعض ھؤالء المستفیدین من وأن یكون لدینوأفرج عنھم ھذا المشروع  من
  لتفاعل والتعاون والعـطاء .المشروع قبل وبعد سداد دینھ لیزید لدینا ا

  

  

  
٥  



برتھا في مجال البر ر والتعدیل في ھذا المشروع حسب خفالمؤسسة لھا الخیا وفي ختام ھذا المشروع :
ذا إتطیع ـسـلمن علیھ دیة مع الغارمین ، وتغي وتعدل ما تشاء وان تضیف ن تلأوحسب ظروفھا فبإمكانھا 

صعبت علیھم فكرة الترمیز لكل غارم أن تجعلھا رسالة واحدة باسم الغارمین وبقیمة عشرة ریال ویتم 
ویتم تسدید أي غارم یكتمل غرمھ بحسب ما تراه  واألقدمیةجمع المبلغ وترتیب الغارمین حسب األولویة 

لى مؤسسات خیریة أخرى والى دول إذا نجحت الفكرة فبإمكان المؤسسة نشرھا إسة ، وأیضا المؤس
  مجاورة ودول إسالمیة لینتفع بھا أكبر عدد من المسلمین .

  

االتصاالت في استقبال  ن تنسق مع شركاتأوإذا كانت المؤسسة شاملة في أعمال البر فھي تستطیع 
و یكتب فیھا نوع التبرع أمین  لتنویع التبرعات برسالة فارغة رسائل المتبرعین على نفس شریط الغار

تحفیظ القرآن لو أكثر لبناء المساجد وبنفس القیمة لحفر اآلبار وبناء دور أأو اقل  ریال بقیمة عشرة
  ( الجمعیات الخیریة ) .     وباهللا التوفیق وكفالة األیتام  وجمیع أعمال الخیر والصدقات

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٦  



  )ور الھلل ـسـروع كـشـمفـكـرة   (

  

كثیر من الشركات والمؤسسات والمحالت التجاریة والصناعیة تعتمد فوائدھا على كسور من الھلل القلیلة 
: عندما  األول لى قسمین :إوتنقسم عملیة الكسور التي تعید لھم بشكل دائم على أرباح ھائلة وكبیرة ، 

: عندما الثاني و مبلغ إلحدى ھذه الشركات نجد نھایة كل مبلغ كسور من الھلل ، أسداد أي فاتورة  یتم
نھایة ھذا وفي تقوم ھذه الشركات بسداد ودفع رواتب الموظفین فھي تقوم بدفع مبلغ من المال للموظفین 

  المبلغ كسور من الھلل .

و نفس العمیل یدع أإلى ریال وكثیر من ھذه الشركات ومراكز التسویق الكبیرة تقوم بجبر كسور الھلل 
أو قل أ ھلالت وربما ٥ھلالت  ١٠ھللھ  ١٥ھللھ  ٢٠ن المبلغ ال یمكن إرجاعھ مثل و ألأباقي الكسور 

، وكذلك الموظف الذي یستلم راتبھ یكون على حسابھ كسور من الھلل ال یستفید منھا إال على المدى أكثر 
ھ للمال ، على حسب صرف و تبقى كسور متقلبةأسور أخرى و عندما تجبر الكسور آلیًا مع دخول كأالبعید 

وتحویلھا  یفیة استخراج ھذه الكسور المتبقیةفھذا المشروع وھو مشروع كسور الھلل یبحث عن ك
  لصالح جمعیة خیریة تتبنى ھذا المشروع .

الغذائیة ومن ھذه الشركات التي تتعامل مع كسور الھلل ھي مراكز التسویق الكبیرة لبیع المواد 
ھناك شركات تحتاج  وأیضاة الكھرباء وذلك على مستوى المملكة ركوالصیدلیات وشركات االتصاالت وش

  لى بحث في عملیة البیع والشراء التي یدخل فیھا نظام كسور الھلل . إ

  

  كیفیة جمع ھذه الكسور وھي كاآلتي : 

 فعندما یشتري العمیل بضاعة مثًال ق :و مراكز التسویأ: وھو عملیة دفع العمیل للشركة  القسم األول
نھ یدفع ستة وأربعون ریال دون أن یسأل عن الباقي فإ ٨٠.٤٥بقیمة خمسة وأربعون ریال وثمانون ھللھ 

ریال ویبدأ في حساب العمیل  ٤٦لى إال یبلغھ بذلك فیأخذ المبلغ بعد جبره في الغالب وكذلك المحاسب 
اآلخر وعلى ھذا النحو كثیر من المعامالت المالیة بین المشتري والبائع في كثیر من المحالت التجاریة 

  والمراكز العمالقة لدینا .

  

  بعض األفكار لجمع ھذه الكسور لصالح الجمعیة :

امل في عملیة بیعھا بكسور الھلل و المتوسطة التي تتعأالبحث عن جمیع المراكز التسویقیة الكبیرة  - ١
و على مستوى المملكة وعمل إحصاء دراسة خاصة لھذه أو عدة مدن رئیسیة أسواء في مدینة كبیرة 

  المراكز .

دعوة خاصة ألصحاب المحالت التجاریة بإحدى الفنادق وإلقاء ندوة بھذا الخصوص وعمل دعایة  - ٢
ن الداعم الرئیسي ھو أریق كسور الھلل ( وإبالغھم بلھذه الجمعیة ونشاطھا الخیري وطلب دعمھا عن ط

وعمل دعایة للجمعیة  ن المطلوب من التاجر ھو تسھیل دخول الجمعیة للمركزیل ولیس التاجر ) وأالعم
  ل طریقة جمع التبرعات . یوتسھ
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اإلقناع و لمن یرفض وذلك بطریقة أو دعوات خاصة لمن ال یرغب الحضور أأن تكون ھناك زیارة  - ٣
وأن ھذا المشروع سیكون دعایة لھذا المركز  وإبالغھ عن األجر العظیم الذي سیكون في میزان حسناتھ

  . التجاري

عمل دعایة عن الجمعیة داخل المركز ونشاطھا الخیري وشرح مبسط نستطیع بعد الموافقة من التاجر  - ٤
  لصالح الجمعیة . للتبرع بباقي الكسورالمساھمة  مشروع كسور الھلل المتبقیة وحث المشتري علىعن 

عمیل عن المشروع وترغیبھ في دفع باقي كسور ن یبلغ الالجمعیة وأأن یكون المحاسب متعاون مع  - ٥
   الھلل لصالح الجمعیة حسب رغبة العمیل .

بأول ،  أن یكون ھناك نظام آلي لدى مكینة المحاسبة لرصد الكسور التي لصالح الجمعیة وتدوینھا أوًال - ٦
  .مباشرة و تحویلھ لحساب الجمعیة أومحاسبة مندوب الجمعیة عند مراجعتھ 

البحث عن طریقة جمع الكسور لمن یتم حسابھ عن طریق خصم المبلغ من حسابھ لحامل بطاقة  - ٧
  الصراف اآللي عن طریق الشبكة .

نفس شاشة الصراف  برنامج خاص عند سداد فواتیر شركات االتصاالت وشركة الكھرباء یكون في - ٨
  اآللي عند السداد إلرشاد العمیل وإبالغھ بسداد باقي الھلل لصالح الجمعیة .

عمل دعایة كبیرة لھذا المشروع وطریقة مشاركة الجمھور فیھ عن طریق القنوات الدینیة الفضائیة  - ٩
  .لدى الجمھور والجرائد والمجالت والملصقات وجمیع الوسائل المتاحة لتوصیل الفكرة 

  تعدیل وتزوید ھذا المشروع باألفكار التي تساعد على االستمراریة . -١٠

  

وھو عملیة دفع الشركات لرواتب وأجور الموظفین : فبعض ھذه الشركات قد تدفع راتب  القسم الثاني :
ریال بدون أي كسور فھذا النوع من الرواتب ال یعنینا ، فالذي یعنینا  ٣٠٠٠و أریال  ٢٠٠٠مقطوع مثل 

 ٥ن كثیر من الشركات والمؤسسات لدیھا رواتب تنتھي بكسور من الھلل وھذه الكسور تبدأ من أھو 
  ھللھ وما بین ذلك . ٩٥لى إھلالت 

  

  بعض األفكار لجمع ھذه الكسور لصالح الجمعیة :

المشروع بالذات لیكون المشروع عام على جمیع الرواتب سواء القطاع  البحث عن أخذ ترخیص لھذا - ١
  و العام .أالخاص 

ھذا فتح حساب عام للجمعیة والتنسیق معھ لاالتفاق مع الجھة التي ستقوم بدفع الرواتب وھي البنك ب - ٢
  المشروع . 

  بالصراف اآللي . ا البرنامج یكون خاصذیقوم البنك بعمل برنامج خاص تابع لحساب الجمعیة وھ - ٣
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أسفل الشاشة أمر یكتب فیھ عندما یقوم العمیل باستالم راتبھ عن طریق الصراف اآللي یكون ھناك  - ٤
شھور  ٦ویكون ھناك اختیار لمدة ، : ھل ترغب في التبرع بالمتبقي من كسور الھلل لصالح الجمعیة  مثًال

  و مدى الحیاة وذلك صدقة جاریة عن راتبك .أو سنة أ

لى ھل ترغب في إلغاء تبرعك بكسور الھلل إعند موافقة العمیل بالتبرع یتغیر األمر في أسفل الشاشة  - ٥
  و تغییر طلبك .أ

  عمل برنامج آخر للذي یصرف راتبھ من البنك عن طریق الشیك إذا كان لدیھ نظام كسور الھلل .  - ٦

  .     وباهللا التوفیق اریة تمرتعدیل وتزوید ھذا المشروع باألفكار التي تساعد على االس - ٧

  ( الجمعیات الخیریة )

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین
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   ) ار للقنوات الفضائیة اإلسالمیةـكـأف (

  

لعلھا تلقى قبوال وبقیة قنواتنا اإلسالمیة المباركة  ار المجانیة لقناة المجد الفضائیةھذه مجموعة من األفك
ولكن  قنواتنا اإلسالمیة، وھذه األفكار ال تعني أن ھناك تقصیر من  وقنواتنا المباركةوینتفع بھا المسلمین 

  وباهللا التوفیق .نستطیع  نشارك بما أننحب 

  واألفكار كالتالي : 

  أفكار لبرامج األطفال : 

سئلة من األطفال عن طریق االتصال وعن طریق فتاوى في قناة األطفال عبارة عن افكرة برنامج  - ١
وفي الحلقة التي یلیھا  والعلماء مراسلة البرنامج یجمعھا معد البرنامج ویجیب علیھا عن طریق المشایخ

یجاوب مباشرة وھذه الفكرة تعبر عن تواصل األطفال في أمور  یكون ھناك شیخ أو عالم أوقرأ إجاباتھم ت
  دینھم وانتباھھم للفتوى منذ الصغر ، ومادة جدیدة لقناة األطفال .

مثل شخصیة سالم الخیر الذھن عن ( شخصیة كرتونیة تعلق في  عبارةفكرة األبناء الصالحون وھي  - ٢
لھ صحبھ طیبة مكونھ من شخصیات متعددة ، ویكون عبارة عن مسلسل لألطفال من نسج لألطفال ) و

الصغر حتى الكبر  ذیظھر قصتھم من وھذا المسلسلوغیره ، ممیزة كالصالحون مختارة والخیال بأسماء 
الصالة  على ویركز فیھا عمالھم الصالحة بطریقة ذكیة وسھلھوإظھار أومالمحھم ،  تتغیر أشكالھمبحیث 
وحسن الخلق ومعالجة بعض األخطاء التي یقع فیھا الصغار  ام والزكاة وبر الوالدین واألمانةوالصی

  .اء وكل جزء ال یقل عن ثالثین حلقھ الكبار وتكون حلقاتھ أجزو

  

ل بالمناظر واألشكال وتختلف ستیشن فیھا نفس شخصیة األبناء الصالحون تشابھ المسلسلعبة بالي  - ٣
ة یتعلم فیھا و بأكثر من لغأوفیھا حسنات باللون األخضر وسیئات باللون األحمر وتكون معربة بة باللع

الطفل أركان اإلسالم وشرائع الدین بطریقة ممیزة ومثیرة تشد الطفل للعب وتكرار اللعب بھا بدون ملل 
ات الخضراء ة مراحل مطولة وفي نھایة اللعبة طریقة تمثل الجنة للفائز صاحب الحسنقوتكون بطری

  وطریقة تمثل النار للخسران صاحب السیئات الحمراء .

الغابات والمناظر الطبیعیة في اللعبة ومن  ھي ألعاب( ومن أجمل المناظر التي تشد الطفل في األلعاب 
وھو في الغابة وذلك لكثرة جمال الطبیعة  لتي شدت كثیر من األطفال لعبة طرازانأجمل األلعاب ا
  ة والمؤثرات الصوتیة ) .وحیوانات الغاب

  

  أفكار لقناة القرآن الكریم :

  قناة القرآن الكریم .ن یكون ھناك إعادة لبرنامج تصحیح التالوة في أ - ١

من تلقین التالوة ویكون ھناك أحد المشایخ یقرأ القرآن مثل الشیخ محمد عصام القضاة و  برنامج - ٢
   والذي القرآن قدیمًا الشیخ كما كان تعلیم   قراءة  ویكررون القرآن  منھحولھ مجموعة من الطلبة یتلقون 
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رة ولھ اثبت نجاح حسن التالوة والتجوید ویكون ھذا البرنامج في نفس قناة القرآن الكریم یختم كل شھر م
ذا انتھت إثم یخ والطلبة بالتلقین ، ن التجھیز من منازلھم والقراءة مع الشساعة معینة یعتاد فیھ المشاھدی

حسب لى برنامجھا العام لقراءة القرآن الكریم ویعاد لمن فاتھم البث المباشر إھذه الساعة تعود القناة 
  . كل شھرفي والتعلم منھا تمھ مرة واحده للشیخ مسجلھ یتم تكرارھا ترتیب القناة للمادة ویكتفي خ

  

  :  لعلماءافضیلة المشایخ وتواصل مع فكرة برنامج 

من علماء لضیف أو ضیفین أو أكثر في حلقة ممیزة استضافة أسبوعیة ھذه الفكرة ھي عبارة عن 
ویكون لھذا البرنامج اسم یدل على أنھ خاص ومباشر في برنامج اإلسالمي العربي والمسلمین في العالم 

فتاوى  مع المشاھدین بدون عنوان للحلقة یكون فیھ ھو عبارة عن برنامجو، برنامج عام ومفتوح 
ة وتربویة وتعارف مع المشایخ ونقاشات وحوارات وآراء مع المشاھدین وتواصل واستشارات دینی

مع ین إلى ثالث ساعات تویكون وقت البرنامج من ساعالحوار حوار مفتوح یتمیز بكل شفافیة  ویكون
فكثیر من المسلمین یعانون  المشاھدینیستفید منھ لوقت ممكن  أكثرالستیعاب  ،فترات استراحة للضیوف 

  وخصوصیة الحلقات . ، من ضیق وقت البرامج الدینیة وانقطاع المواضیع المفتوحة سریعًا

  

   عبر القنوات الفضائیة :الشھري فكرة برنامج تعمیم الخیر 

نحن نرى في كل عام موسمین من مواسم الخیر تھل على المسلمین في كل أرجاء الدنیا وھي الصیام في 
" ونرى في ھذه المواسم التغطیة الكبیرة  ذو الحجة " والحج في شھر " رمضان المبارك "شھر 

النصح الدعوة و من العلماء والمشایخ حول في جمیع القنوات الفضائیة بالتنسیق مع عددوالضخمة 
ن المسلمین في كل مكان والتعلیم واإلفتاء لعامة المسلمین عن فضل ھذه المواسم ، فكا واإلرشاد

سم لما التمسوه من ایستوعبون ھذا الفضل العظیم ویقومون بكل ما یستطیعون من العبادة في ھذه المو
، والمسلمون في أمس الحاجة الفضائیة أثر وجھود علماء المسلمین والتغطیة المباركة في ھذه القنوات 

  لى التوعیة الدائمة ألمور دینھم .إ

  ي :التالفكرة كال

مادة أو دول لمدة عام في كل شھر َجالقنوات الفضائیة اإلسالمیة برنامج دیني وُم حدىنرید أن تتبنى ا - ١
ومن ھذه المواضیع على سبیل "  والحج رمضان تغطیة شاملة كتغطیة مواسم "موضوع یتم تغطیتھ 

ت وغیرھا من الطاعات والعباداألمانة ، حسن الخلق " ، الصیام ، الزكاة ، التوحید ، ا الصالة المثال : "
  في مواسمھا المعتادة . " الصیام والحج "وھكذا في كل شھر مادة معینة بما فیھا 

لعرض ما فیھ من مواد التنسیق مع جمیع القنوات اإلسالمیة تقوم ھذه القناة بتوزیع جدول البرنامج و - ٢
الل ھذا خأو الموضوع ، بحیث تقوم كل قناة بتجھیز وتحضیر حلقات مع عدة علماء ومشایخ لھذه المادة 

  . الشھر وتكون التغطیة بین القنوات الفضائیة اإلسالمیة في وقت واحد

مكانیة تجھیز حلقات خاصة بالقناة بإمكانھا أن تنقل البث من قناة إالقناة التي ال تستطیع أو لیس لھا  - ٣
  إسالمیة أخرى سواء مباشر أو مسجل .
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والدعایة ، والصحف ، واإلذاعة ، التلفزیون  " : القنوات التي تستطیع أن تغطي ھذه البرامج ھي - ٤
  حسب المستطاع . " واإلعالم

  فكرة شاملة لجمیع البرامج الحیة والمباشرة :

و بدون ضیف فمن أھم األشیاء في ھذا البرنامج ھو أعندما یكون ھناك برنامج حي ومباشر مع ضیف 
ائدة وقد أنھى جمیع حواراتھ وقدم كل ما لدیھ للمشاھد فھناك بعض عامل الوقت لكي ینتھي البرنامج بف

  ومنھا : وتساعد معد ومدیر البرنامج األعمال التقنیة تضاف للمشاھد قد تساعد على عامل الوقت 

لى إسھم مؤشر األسھم بیكون وقت البرنامج في أسفل الشاشة على الیمین سھم أخضر شبیھ  - ١
لى األسفل یبین كم مضى إلمتبقي وعلى یسار الشاشة سھم أحمر األعلى یبین فیھ كمیة الوقت ا

لى البرنامج وتفید المشاھد بمعرفة كم مضى وكم بقي من إھذه األسھم تشد المشاھد ومن الوقت 
  . لھذه الحلقة ، ولمن فاتتھ الحلقة یكتب لھ في نھایة البرنامج موعد اإلعادةالوقت 

ي من اصل لینتھفضیف ساعة خاصة لتنبیھھ عن وقت الإذا كان في ھذا البرنامج ضیف فیوضع لل - ٢
ن الكثیر عندما یأتي الفاصل فھو یفقد حبل أفكاره وال یكمل كامل أفكاره دون مقاطعھ ، أل

 ن ولكن بھذه اإلشارة قدموضوعھ وقد یتشتت فكر المشاھد وھذا یحدث كثیر ویضایقنا كمشاھدی
  یستفید الجمیع .

داخل عن وقت محدد لمداخلتھ حتى یختصر الوقت ویعطي المفید دون ضیاع تإشارة للمتصل والم - ٣
یفصل اتصالھ آلیًا ویكون ھناك تحكم من الكنترول لعدم فصل أي المكالمة وقت للبرنامج وإذا أطال 

  مداخلھ ھامھ .
حتى ال یفصل اتصالك وإبالغھ  ) أخفض صوت التلفاز( إشارة على الشاشة للمتصل یكتب فیھا  - ٤

  ق الكنترول سوف یفصل اتصال أي شخص یستمع لصوتھ من التلفاز وقت االتصال .عن طری

  

  فكرة قنوات جدیدة ونادرة :

في جمیع  ة متخصصة إلعادة جمیع برامج القناةوھي عبارة عن قنا : قناة إعادةقناة جدیدة تسمى  - ١
قنواتھا وتركز على البرامج القدیمة والجدیدة والھامة والمفیدة وحتى برامج رمضان مثل برنامج أسرة 
واحدة والذي عرفنا بمشایخنا الكرام وقد انتفع بھ الكثیر بمعرفة العلماء األفاضل وأیضًا عندما یضیق وقت 

قناة بثھ على ن البرنامج سوف یعاد أھد بإعادة برنامج معین على أي قناة فعلى المقدم أن یبلغ المشا
  مع الوقت .أسفل الشاشة و تكتب اإلعادة على القناة أإعادة 

مع جمیع القنوات الفضائیة  باالتفاققناة تقوم  وھي عبارة عن:  القناة المشتركةقناة جدیدة تسمى  - ٢
وعرض شعار القناة المشتركة  جیلھا وتنقیتھا ثم عرضھا للمشاھدینالبرامج المفیدة والھامة وتس باختیار

قناة المجد على سبیل و المادة المفیدة على یسار الشاشة وشعار أو المحاضرة أالتي ینقل منھا البرنامج 
والمقابل ھو ، یكون كما ھو على الیمین حتى یناسب اسم القناة مع عرض شعار المجد والقناة  المثال

و الشارقة وقناة دلیل وقناة الرسالة واقرأ أومن ھذه القنوات مثل قناة السعودیة ، دعایة للقناة المشتركة 
  . شيء مفید منھا وعرضھ للمشاھد الكریمو أي قناة یتم اختیار أ
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قناة خاصة للدورات المجانیة لمشتركي قنوات المجد وھي عبارة عن دورات تطویر الذات  - ٣
التي تعرض  اإلداریةوغیرھا من الدورات  اآلخریناء والتأثیر في ودورات مثل فن اإللق واإلستراتیجیات

فعندما یكون  ولكنھا على القناة العامة وقلیلھ في القنوات الفضائیة وقد نرى بعض ھذه البرامج في المجد
من ھذه الدورات بالمجان فكما نعلم  واالستفادةھناك قناة خاصة للمشتركین سوف یزید عدد المشتركین 

 ، ولدراسة مثل ھذه القنوات یر یتكلف مبالغ كبیرة في المعاھد ومراكز عقد مثل ھذه الدورات ن الكثأ
وغیرھا من ھذه القنوات ومن وقناة الرسالة  لدكتور صالح الراشدلأو النجاح فھناك قنوات سمارت 

  . الممكن إعطاء شھادات للمشاھدین الذین درسوا على ھذه القناة كما نرى في أكادیمیة المجد

  

  المجد :قناة أفكار شاملة یحتاجھا كثیر من محبي ومشاھدي 

جریدة المجد : وھي جریدة یومیة خالیة من العلمانیین واللبرالیین وعارضات األزیاء ، ومخصصة  - ١
ألخبار المسلمین والعلماء والمشایخ ولقنوات المجد ونقطة تواصل مع المشاھدین ویكون بھا األخبار 

بھا الرد الشافي  العالمیة الھامة ومختارات كتابیة ومقاالت مختارة على أیدي كتاب وطلبة العلم ویكون
ومن الممكن أن تكون ھذه یات التجاریة الى الدعإ، باإلضافة لكل من یھاجم الدین في الجرائد األخرى 

الوسیط  وأالجریدة أقل عدد في الصفحات واصغر حجمًا من الجرائد األخرى مثل حجم جریدة الوسیلة 
یكون سعرھا بھذا الحجم اقل ، والكثیر یبحث ن أ، ومن الممكن وغیرھا المجانیة التابعة لجریدة المدینة 

  . ة المجدعر األقل مع الخبر األكید من جریدعن الس

مجلة المجد الشھریة : وھي مكملة للجریدة وبھا حصیلة شھر كامل من أخبار ونشاطات المجد  - ٢
  واألنشطة األخرى التي تنتجھا كوكبة المجد .

شبیھھ إلذاعة القرآن الكریم ویضاف فیھا بصمات ولمسات إذاعة المجد للقرآن الكریم : وھي قناة  - ٣
  المجد وبرامجھا المتنوعة .

مراكز المجد الصیفیة لرعایة الشباب : وھي إما أن تكون مراكز صیفیة مستقلة أو مشاركة مع أنشطة  - ٤
  المراكز الصیفیة المنتشرة في العطل الصیفیة .

الكتاب والسنة والفقھ والحدیث والتفسیر وجمیع الدروس یكون فیھا دراسة ومعاھد المجد العلمیة :  - ٥
الدینیة وغیرھا من الدورات المفیدة وبأسعار میسرة لطالب العلم وفي نھایة أي دورة وعند التخرج یكافئ 

ویكتب عنھم في جریدة ومجلة المجد ویذاع عنھم في إذاعة المجد مباشرة الخریجون على قناة المجد 
  بالمجان .عز وجل لى اهللا إ ینبال وتبني الشباب التائب والعائدویكون فیھا قسم الستق

أسواق المجد : وھي عبارة عن أسواق متخصصة في العود والعسل تحمي ھذین الصنفین األكثر  - ٦
وھي أھل ألن توفر أي  مي والكثیر یحب المجد ویثق بھابین المسلمین من الغش التجاري العال رواجًا
في جمیع أنحاء المملكة والدول ووكالء ، ویكون لھا فروع نھا بدون أي غش تجاري لجمیع زبائمنتج 

  العربیة .

علمیة باسم مؤسسة المجد لتعلیم اللغة االنجلیزیة والطباعة "  أقراص مدمجة أو "سیدي ھات  - ٧
  یة التي ـلمـعـدروس الـوالحاسب واللغة العربیة والقرآن الكریم والسنة النبویة والحدیث والتاریخ وجمیع ال
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یبحث عنھا الطالب والمثقف والمطلع والھاوي ومنھا الكثیر في األسواق ولكن لمعرفة الناس بالمجد 
  .وباهللا التوفیق سوف یكون لھا أكثر رواجًا واكبر منفعة بإذن اهللا 

  

باسم القناة ولھذا  في موقع خاص على الشبكة وھو عبارة عن وجود منتدى فكرة برنامج المنتدى :
وتقییم للكتَّاب المنتدى برنامج خاص في نفس القناة ینقل نشاط المنتدى والمواضیع الھامة والنشیطة 

والمشاركین فیھ ونقل اكبر المواضیع من حیث القراء والردود ، وھذا البرنامج سوف یساعد في اإلبداع 
تساعد على ملئ فراغ البرامج الیومیة لھذه القناة  قناة ویعتبر مادة جدیدةبین الكتاب ونشاط للمنتدى وال

  ( القنوات التلفزیونیة الفضائیة )     وباهللا التوفیق .

  

یعرض في كل حلقة أسبوعي ویكون ھذا البرنامج عبارة عن برنامج  التلفزیوني : برنامج المكتبة فكرة
إعطاء دورات متتالیة و النقاش حول الترغیب في القراءة للقراءة مع والمؤلفات مجموعة من الكتب

مجانیة عن كیفیة القراءة والتشویق لھا في نفس البرنامج وذكر فوائد القراءة وتجارب بعض القراء 
عمل مسابقات  وأیضاوأیضًا مشاركة المشاھدین في ھذا البرنامج حسب تنسیقھ وأفكاره من القناة 

 والنشءالشباب واألمة  ، والھدف من ھذا البرنامج ھو حتى نعیداھدین وتفاعل المشلتشجیع المتابعة 
واألھم من ھذا  للقراءة التي یفقدھا الكثیر من الناس واألوطان وكثیر من المسلمین على وجھ الخصوص

ھو استجابة المسلم هللا عز وجل حین أنزل أول كلمة في القرآن الكریم على رسولنا محمد صلى اهللا علیھ 
  ( القنوات التلفزیونیة الفضائیة )    ھي قولھ عز وجل " اقرأ " وباهللا التوفیق . وسلم و

  

كثیر من أحبابنا المرضى نسأل اهللا لنا ولھم الشفاء والصحة  فكرة برنامج صدیق المرضى التلفزیوني :
والعافیة یعانون من الوحدة والغربة والخوف واإلحباط وخیبة األمل وبالذات المرضى الذین یتم عالجھم 
في مدن أو بلدان بعیده عن أھالیھم وأقاربھم وھذه المعاناة التي یعانون منھا قد تتسبب في تأخیر العالج 

لبعض الحاالت المرضیة لدى ھذا المریض وھناك كثیر من المرضى لیس لھم من یزورھم أو  والشفاء
  لى لفتھ كریمة من أھل الخیر والصالح .ھم في أمس الحاجة إفیسأل فیھم أو یعلم عنھم وعن أحوالھم 

 ھذا بغض النظر عن حاجتھم الماسة في تكالیف الدواء أو بعض العملیات التي قد ال تجرى لھم في
  المستشفیات العامة .

ولدینا ھذه الفكرة وھي عمل برنامج خاص للمرضى یحتوي على حلقات أسبوعیة في القنوات التلفزیونیة 
الفضائیة الھادفة واإلسالمیة وغیرھا من القنوات وذلك في خدمة المریض وعرض ھؤالء المرضى في 

تھون علیھم بلواھم ویؤجر الناس في القناة لطرح معاناتھم ولمشاركتھم في آالمھم وجراحھم حتى 
  مشاركة مثل ھذه المعاناة .

ولتلبیة طلباتھم ولرفع معنویاتھم ومساعدتھم بشتى الوسائل حتى یشعرون بمشاركة الناس لھم في أیام 
بلواھم وتكون حلقة وصل بین المرضى والمشاھدین نسعد ونفرح بمشاھدتھم وحل مشاكلھم في كل 

  اصة ـخـستشفیات الـمـیعینھم بإذن اهللا في بعض األعباء المادیة للعالج في ال اسبوع وسوف یظھر لھم من
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وربما یكون لھم نصیب للعالج في الخارج إذا اضطر األمر وسوف نلحظ تجاوب المسئولین في وزارة 
( القنوات     الصحة وتفاعلھا مع ھذا البرنامج ومد ید العون لھؤالء المرضى وباهللا التوفیق . 

  تلفزیونیة الفضائیة بالتعاون مع وزارة الصحة )ال

  

ھي باختصار عبارة عن قناة وثائقیة إسالمیة تقوم  فكرة القناة الفضائیة الوثائقیة للتاریخ اإلسالمي :
بعمل وإنتاج أفالم متخصصة في التاریخ اإلسالمي القدیم والحدیث والسیرة النبویة والمعارك والغزوات 
والدول والدویالت اإلسالمیة إلى ھذا العصر مع عمل أفالم عن الوقائع واألحداث لمناسبات دینیھ تخص 

برامج عن علماء المسلمین في " التاریخ ، والطب ، والكیمیاء ، والفیزیاء ، المسلمین ، وأیضًا عمل 
  واللغة " وغیرھم من التخصصات المختلفة .

على ھذا التاریخ من التحریف الذي  المسلمین بتاریخھم المجید ومحافظھوالھدف من ھذه القناة تثقیف 
لمسلسالت على بعض القنوات الھابطة نجده في كتب كثیر من أعداء المسلمین والذي یجري في بعض ا

  التي قد تقبل بمسیحي یقوم بدور قائد من قادة المسلمین أو تجد تاریخ إسالمي على الطریقة اللبرالیة .

واألھم في ھذه القناة ھي أن تكون قناة تقدم أفالم عالیة الجودة لتكون مرجع لبث إنتاجھا الفني في جمیع 
 الفضائیةاإلسالمي المجید وباهللا التوفیق .     ( القنوات وتاریخنا العربي  القنوات الفضائیة حفظ اهللا لنا

  ) اإلسالمیة 

  

لى لمین الذین قضوا نحبھم وانتقلوا إوھي عبارة عن قناة إسالمیة لعلماء المس فكرة قناة السلف الصالح :
رحمة اهللا مثل الشیخ ناصر الدین األلباني والشیخ بن باز والشیخ بن عثیمین والشیخ بن جبرین والشیخ 
محمد الشعراوي والشیخ الغزالي والشیخ علي الطنطاوي وعلماء المسلمین في المغرب العربي والشام 

نحبھم مثل قراء الحرمین ومصر وغیرھم من العلماء ویكون فیھا مقاطع قراءة القرآن لقراء أیضًا قضوا 
الشریفین والشیخ عبدالباسط والمنشاوي والحصري وھذه القناة تقوم بنقل أي مقطع فیدیو لھؤالء 
المشایخ أو صور مع ملف صوتي للدرس أو لقراءة القرآن وأیضًا تقوم القناة باإلعالن الستقبال أي مقطع 

یف نادر لھؤالء العلماء رحمھم اهللا وبإذن اهللا نادر لمن قضى نحبھ من علماء المسلمین لیكون لدیھا أرش
سیكون لھذه القناة األثر البالغ والكبیر في نفوس المشاھدین الذین یشاھدون ویستمعون لھؤالء المؤمنین 
الذین قدموا خیرًا للمسلمین وآلخرتھم واشغلوا حیاتھم في العبادة وخدمة الدین وبإذن اهللا سیعتبر 

( القنوات  ین األموات رحم اهللا موتانا وموتى المسلمین وباهللا التوفیق .المشاھد من ھؤالء المؤمن
  التلفزیونیة الفضائیة )

  

************************************************************************************* 

  والحمد هللا رب العالمینوالصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا 
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  )رك ـحـتـمـوي الـبـنـث الـدیـحـط الـریـشفـكـرة  (

  

ھذه فكرة مجانیة متواضعة أرسلھا إلیكم لدراستھا لعلھا تنفع المسلمین وتزید في نشاط الجامع وتزید في 
  أجوركم وحسناتكم بإذن اهللا تعالى .

وھذه الفكرة منذ زمن طویل وھي تراودني وتخص الحدیث النبوي الشریف ولكني لم أجد من یتبناھا أو 
و بتطبیقھا وبعد علمي عن نشاطكم المبارك وكلي أمل في أن یتم استیعابھا ودعمھا من أیقوم بدراستھا 

المساجد بإذن اهللا سوف د قھا في أحقبل إدارة الجامع بدأت في جمع أفكارھا واالھتمام بھا ولو تم تطبی
لم ینتفع بھ ربما حتى بعد الموت لمن جر عظیم لمن فعلھا وعا الكثیر من المساجد ویكون ھناك أقتدي بھی

  قام بھا ودعمھا ونشرھا واقتدى بھا .

  

سبب ھذه الفكرة ھي رؤیة الكثیر من المصلین في المساجد ینتظرون الصالة دون قراءة القرآن ویشغلون 
لى إلى المسجد والجدران والساعة والى المصلین والحدیث مع األصدقاء دون االنتباه إأوقاتھم في النظر 

ونافلة ، فخطرت الفكرة على للقرآن ودعاء  وإشغالھ فیما ینفع من ذكر وقراءه أھمیة وقت انتظار الصالة
لى القرآن فوجدتھ وهللا الحمد إالبال وھي كیف نشغل وقت ھذا المصلي بما ینفع حتى تقام الصالة فنظرت 

لیخدم لى المسجد إخل الحدیث النبوي دعلى الدوام لھ قراء في ھذا الوقت المبارك فبدأت أفكر كیف ن
ویكون قد اجتمع الكتاب والسنة في المسجد للقراءة  المصلین الذین ینتظرون الصالة ویخدم أھل القرآن

   الدائمة والتواصل المستمر مع الحدیث النبوي الشریف .

  

  والفكرة كالتالي : 

و ألكتابة الشریط اإلخباري التي تستخدم تعلیق شاشات مستطیلة سوداء ( الشاشة الضوئیة )  - ١
  موقع في األمام وعلى جھة الیمین والیسار .ر أكثر من في مرمى بصر المصلین واختیاوذلك عالني اإل

ھذه الشاشات تكون موصولة بجھاز كمبیوتر في مكتب المسجد على برنامج خاص لكتابة أي موضوع  - ٢
و اإلعالني الذي یكون جاھز للقراءة مباشرة على الشاشات داخل أعلى ما یسمى بالشریط اإلخباري 

  المسجد . 

یث القصیرة بشكل مستمر بما ینفع المسلم في عمل الیوم واللیلة وكل ما كتابة واختیار وتنویع األحاد - ٣
یتعلق بالمسلم في شؤون دینھ ودنیاه مثل فضل الذكر وقراءة القرآن والصالة والطھارة ووصایا الرسول 

  صلى اهللا علیھ وسلم .

  مصلین . و ما یتعلق بالمسجد والأو إعالن عن مواعید الدروس والمحاضرات أكتابة أي خبر  - ٤

  مختارة عن المفتي العام في البالد .كتابة فتاوى  - ٥

 كتابة مختارات من أقوال العلماء والمشایخ والسلف الصالح كأقوال ابن القیم والشافعي وغیرھم . - ٦

  
١٦  



  كتابة أذكار الصباح والمساء بعد صالة الفجر وبعد صالة العصر . - ٧

و أصالة لیكون عرض الحدیث قبل اإلقامة واإلعالن بعد ا نأترتیب وتنسیق عرض كل ما یكتب مثل  - ٨
بمعنى ھل یناسب جمیع أوقات الصالة  یار وقت العرض ،ذا لم یكن ھناك أي إعالن مع اختإیعاد الحدیث 

  و على حسب اختیار المنسق لعرض الحدیث الشریف .أ

طریقة العرض تكون بعد اآلذان مباشرة حتى إقامة الصالة بحیث ینطفئ العرض آلیًا مع اإلقامة وذلك  - ٩
بوجود محول یفصل العرض ویقوم بتشغیل المیكرفون لكي ال ینشغل المصلین أثناء وقت الصالة والخطب 

  والمحاضرات وبعد االنتھاء ینطفئ المیكرفون ویعود العرض آلیًا . 

  ابة اإلعالنات في شاشات على األبواب عند خروج المصلین أي في الخلف .یفضل كت -١٠

  

  فوائد وأھداف الفكرة : 

  .لھذا الغرض دخول الحدیث الشریف واستغالل التقنیة الحدیثة  - ١

  دروس دائمة ومنوعة یستفید منھا المصلین . - ٢

  إشغال المصلین وقت انتظار الصالة وبعد الصالة بما ینفعھم . - ٣

میع المصلین بعكس الملصقات التي تكون قراءتھا محدودة ضوح وقراءة أي إعالن في الشاشة لجو - ٤
  .لیھا البعض وقد ال یلتفت إ

  اإلطالع على آخر الفتاوى الصادرة عن فضیلة المفتي . - ٥

  بقاء المصلین في المسجد وقت أكثر النشغالھم بالقراءة . - ٦

  لمصلین في أمور دینھم .زیادة نشاط وخدمات الجامع وتثقیف ا - ٧

       .وباهللا التوفیق لتي تنفع المسلمین بھذا الخصوص ھذه الفكرة سوف تزید بإذن اهللا في تتالي األفكار ا - ٨

  ) ( الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین
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  ) النبوي ثـدیـحـة الـامـرزنفـكـرة  (

  

و ما یسمى أ النبوي الشریف باستخدام الرزنامة ھذه فكرة مبسطھ لالستفادة الدینیة والعلمیة من الحدیث
  المیالدي .و أبالتقویم الھجري 

وتعریف الرزنامة ھي عبارة عن كلمة معربة من أصل فارسي بمعنى مجموعة األوراق التي تحمل أسماء 
 األیام والشھور وأسماء المواسم واألبراج وكلمة رزنامة ھي كلمة مركبة من لفظتین فارسیتین روز

  .بمعنى یوم ونامة بمعنى كتاب 

  

م الھجري والمیالدي قامت بعمل الكثیر من التصامیم للتقوی فكثیر من المفكرین ودور النشر والمطابع
شكال مختلفة فمنھم من جعل التقویم على شكل أوراق بعدد أیام السنة وعلى كل ورقة تاریخ (الرزنامة) بأ

منھم من أضاف مواقیت الصالة في دي ، وكامل یحمل اسم الیوم والشھر والعام بالتاریخ الھجري والمیال
قصة قصیرة مفیدة و أ و مثلأبإضافة حكمة أضاف آخرون مستغلین أي جزء من الورقة بقیة الصفحة و

آیة قرآنیة ، ھذا بالنسبة للوجھ األول من كل ورقة للتقویم أما خلف الورقة فتم و أو حدیث شریف أ
  ھو مفید من الحكم واألمثال . ات والمذكرات ومنھم من یكتب فیھ متصمیمھ للمالحظا

  

من الرزنامة وھي عبارة عن اثنا عشر ورقة بأحجام كبیرة كل ورقة عبارة عن شھر وھناك نوع آخر 
 ٤٠×٦٠ تقریبًا بقیاسوعلى صور مناظر طبیعیة مختلفة ،  كتب علیھا جمیع أیام الشھر مصممة كامل
بنفس  " الصورة "فھذه الرزنامة الكبیرة ھي صاحبة الفكرة وھو وضع حدیث نبوي شریف بدل  سم

ى الحدیث الواحد یقرأ لمدة شھر كامل حتى یصل مرحلة یبقالحجم المكبر ویكون لدینا اثنا عشر حدیث 
االستیعاب والفھم الكامل والحفظ لألسرة أو صاحب الرزنامة ثم الحدیث الذي یلیھ حتى نھایة العام ، 

  . ر غیببحفظ وفھم الحدیث عن ظھ اد من ھذا التقویمویكون صاحب التقویم قد استف

  

فظھا واختیار أحادیث عن سنن وفضل بعض على المسلم حویتم اختیار األحادیث الصغیرة والتي یسھل 
مناسبات األعیاد ، وتنویع طباعة واألیام واألشھر كصیام التطوع وفضل شھر رمضان وأیام الحج 

وأخرى عن  ، rول الرزنامات مثًال رزنامة تكون عن محاسن األخالق ، ورزنامة تكون عن وصایا الرس
  .بصفة عامة العقیدة ، وعن فضائل األعمال 

  

بمعنى أن یكون ھناك عدة رزنامات ألحادیث مختلفة یختار المسلم ما یناسبھ ویناسب أسرتھ وھكذا سیتم  
و المدرسة حفظ أو المكتب أتغییرھا كل سنھ بحیث یسھل على المسلم الكبیر والصغیر في المنزل 

  األحادیث مع مرور الوقت .مجموعة كبیرة من 
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كرموز لألیام مثًال : اللون األخضر للصیام یلون بھا مربع الیوم ویضاف أیضًا في الرزنامة اختیار ألوان 
مثل رمضان وست من شوال واالثنین والخمیس واألیام البیض وعاشورا وجمیع سنن ونوافل الصیام ، 

، ونلون ن لعشر ذي الحجة عشر األواخر من رمضان ولون للاللون األصفر لألعیاد ، وكذلك لووكذلك 
  أربع صفحات ممیزه بلون واحد لكامل الصفحة لألشھر الحرم مع التنویھ .

  

أخرى مختلفة لھا صفحات كبیرة بنفس المقاس كل صفحة لمدة أسبوع من السبت  رزنامةوباإلمكان عمل 
          .وباهللا التوفیق ادیث أكثر خالل العام إلى الجمعة مكتوب علیھا الحدیث وھنا سوف یكون لدینا أح

  ( تجاریة )

  

************************************************************************************* 
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 )       الم ـسـلـم لـلـھ وسـیـلـى اهللا عـلـد صـمـحـزة مـائـجفـكـرة  (

    

، وھي جائزة ذات قیمة دینیة   rباسم نبینا محمد ھي جائزة ومكافئة من العالم اإلسالمي لعلماء المسلمین 
في خدمة اإلسالم والمسلمین  مسلمین الذین كرسوا حیاتھم جاھدینومادیة ومعنویة تعطى لكبار علماء ال

المفكرین وأیضًا عجاز العلمي ، بجمیع أبواب الدین وعلومھ كعلوم القرآن والفقھ والعقیدة والحدیث واإل
واألزھر والمسجد اإلسالمیین وعلماء االقتصاد اإلسالمي وأئمة الحرمین الشریفین وأئمة المسجد األقصى 

في جمیع ، وة التي خدمت المسلمین غاثیوالدینیة واإل ؤسسات الخیریةوكبار مؤسسین الماألموي ، 
  العلوم البیئیة والطبیعیة والفلكیة وعلوم اللغة واألدب والتاریخ والعلوم التقنیة والھندسیة .

  

مانع من أن نسترد ونستلھم بعض األفكار العالمیة  وھذه الجائزة لیست تقلیدًا لجائزة نوبل للسالم ولكن ال
  .ومنابعھا الحقیقیة المأخوذة والمسلوبة أصًال من التراث اإلسالمي لنعیدھا إلى أصولھا 

  

  شروط وقوانین الجائزة :

و ھیئة مكونھ من كبار أساتذة ومثقفین العرب المسلمین ومقرھا المدینة أیكون للجائزة مؤسسة  - ١
  المنورة .

، وقیمة مادیة كبیرة تنافس الجوائز  rكون شعار الجائزة عبارة عن درع مجسم لختم الرسول ی - ٢
  العالمیة األخرى .

  من كل عام .  rتمنح الجائزة سنویًا وتعطى في نفس الیوم الذي ولد فیھ الرسول  - ٣

  أمكانیة منح الجائزة ألكثر من عالم في تخصصات مختلفة . - ٤

  . "المرئیة والمسموعة والمقروءة"عالم المتاحة ریم یشھده العالم عبر وسائل اإلیقام للجائزة حفل تك - ٥

یرھا من الجوائز الدولیة ، وتكون مبنیة على كغ ستسیَّ یستبعد السیاسیین من الجائزة حتى ال - ٦
  المصداقیة .

مكانیة دخول الجائزة أسماء علماء مسلمین قضوا نحبھم من العلماء المعاصرین وتسلم لعائالتھم إ - ٧
 من تاریخ الجائزة وھذه میزه م، واختیارھم من جیل منصرم ما یقارب الخمسة وعشرین عاعنھم بالنیابة 

  للجائزة .

نبویة ل، وإذا وجد في السیرة اھذه الجائزة خاصة لعلماء المسلمین وألمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم  - ٨
، كافأ أحدًا من غیر المسلمین بسبب خدمتھ لإلسالم فال مانع من دراسة ھذا األمر ومكافئة  rأن الرسول 

  .  سماحة الدین ولعلھ یعتنق الدین اإلسالمي من خدم المسلمین لبیان
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  اإلسالم :أمثلة لبعض أسماء العلماء الذین خدموا على سبیل المثال ھذه 

  اهللا آل الشیخ في علوم الدین والفتوى العزیز بن عبد الشیخ عبد

  في علوم الدین والفتوىالشیخ صالح بن فوزان الفوزان 

  في علوم الدین والفتوىالشیخ صالح بن محمد اللحیدان 

  خدمة المسلمین . ر وغیرھا فيالرحمن السمیط في مجال الدعوة ومكافحة الفقر والتنصی الدكتور عبد

  الدكتور زغلول النجار في علوم األرض واألعجاز العلمي للقرآن الكریم والسنة النبویة 

  الدكتور طارق السویدان في أكثر من مجال في خدمة المسلمین

  الكریم بكار من المفكرین والمثقفین العرب وتطویر الذات  الدكتور عبد

  جراحة األطفال وفصل التوائم اهللا الربیعة في الطب تخصص الدكتور عبد

  الرحمن السدیس إمام وخطیب الحرم المكي الشیخ عبد

  علماء قضوا نحبھم في العصر الحدیث یستحقون التكریم بالنیابة :على سبیل المثال ھذه أمثلھ ألسماء 

  األمام المحدث محمد ناصر الدین األلباني رحمھ اهللا في علوم الدین وعلم الحدیث

  العزیز بن باز رحمھ اهللا في علوم الدین والفتوى الشیخ عبد

  حمد بن صالح العثیمین رحمھ اهللا في علوم الدین والفتوىمالشیخ 

  المكي رحمھ اهللا إمام وخطیب الحرماهللا الخلیفي  الشیخ عبد

  الشیخ محمد متولي الشعراوي رحمھ اهللا في علم التفسیر

  سالم من خالل المناظرات وعقد الندوات والمحاضراتالشیخ أحمد دیدات رحمھ اهللا في الدعوة إلى اإل

  الشیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمھ اهللا في التجوید وعلوم القرآن والقراءات

  مھ اهللا في التجوید وعلوم القرآن والقراءاتالشیخ محمد صدیق المنشاوي رح

لعلماء خدموا الدین والبشریة ال  الالمعةھذه األسماء ھي على سبیل المثال فھناك الكثیر من األسماء 
من علماء السعودیة وعلماء األزھر الشریف وعلماء كثیرین في الوطن العربي واإلسالمي ننقصھم حقھم 

  تتضح أسمائھم وسیرتھم في وقت دراسة علماء المسلمین المستحقین للجائزة .س والتي

لزیادة والنقصان والتعدیل في أفكارھا وھذا توضیح مبسط لفكرة الجائزة حتى تتضح الصورة فھي قابلة ل
وباهللا وقوانینھا حسب دراسة الفكرة على الوجھ المطلوب من قبل متخصصین ولجان تدرس ھذه الجائزة 

  ( رابطة العالم اإلسالمي )     .التوفیق 

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین
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   )  ةـیـربـغـة الـافـقـثـالـة بـویـبـنـرة الـیـسـلفـكـرة ا (

  

لى االنتحار إلى حاالت االكتئاب الحاد المؤدي إیعانون من أمراض نفسیة ومؤلمة قد تصل  كثیر من الناس
وقدم الطب الحدیث للعالم كثیرًا من األدویة والعقاقیر والبرامج الریاضیة لمعالجة ھذه األمراض الفتاكة 
ولدینا نحن المسلمین بدائل عن الطب الحدیث مع عدم االستغناء عنھ مثل الرقیة الشرعیة والتداوي 

  بالقرآن الكریم والدعاء والصالة والصدقة .

  

ن السیرة أب ك شكوك في بعض المقاالت التي تنشر وتكتبسیة كانت ھنافمن منطلق ھذه األمراض النف
ن السیرة النبویة أخطب العلماء بتوجیھات والنبویة شفاء لبعض األمراض النفسیة ، وشكوك لبعض 

ن مكثیر و الجھل بالدین حتى قام بتجربتھا الأشفاء لكثیر من األمراض النفسیة الناتجة عن ضغوط الحیاة 
د سماعھم السیرة النبویة ودراستھا ومعرفتھم لنبیھم محمد صلى اهللا علیھ وسلم ونشأتھ وما المسلمین بع

المتاھات والظلمات في  واجھ في حیاتھ ، فكانت سیرتھ شفاء لھم ورضا بعیشھم وانجالء لكثیر من
ع الشك طوق ، وتعافوا بفضل اهللا عز وجل مور الدینیة التي كانت تخفى علیھمھم لكثیر من األوف، نفوسھم 
  بالیقین . 

  

وعن  أشد العناء ویبحثون عن السعادة النفسیة یر من العالم الغیر مسلم یعانون من ھذه األمراضوكث
جربوا العقاقیر الطبیة وأنواع الریاضة وتدربوا على أنواع  في جمیع أنحاء األرض ، فقدالدواء الشافي 

واإلبر والتمارین الصینیة ، فمنھم من استفاد ومنھم من كثیرة من التمارین باألكسجین والطاقة والبرمجة 
  . ر فھم أشد من المسلمین حرصًا على السعادة وعلى الحیاة الدنیاانتح

  

هللا حتى  أما نحن المسلمین فإن لم نجد ھناك فائدة من الدواء فاهللا علمنا عبادة الصبر والرضا والحمد
  نلقاه فیرحمنا بإذنھ عز وجل .

  

ن تكون ھناك سیرة نبویة للمصطفى أفكرة  باألفقلھذه األمراض النفسیة العالمیة تلوح  ومن ھذا الباب
نجلیزیة لجمیع الدول الغربیة والشرقیة على لسان سالم بإلقاء وأسلوب شیق باللغة االعلیھ الصالة وال

فتھم عن حیاة الیومیة والثقافیة ، یحاكیھم بثقا ، وخبیر بحیاتھم عاش في الغرب ومتمكن من اللغة عالم
  .  rلحیاة الرسول   وسیرة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بالمنطق العلمي والعملي والطبي

فنحن المسلمین نتأثر من أي غربي یحاكینا بثقافتنا وأسالیبنا وتصل أفكاره لنا دون أن یتكلف باستخدام 
ن لترویج ما یریدون من أفكار اقل جھد لتوصیل معلوماتھ لنا وھذا أسلوب یستخدمونھ الكثیر من الغربیی

ال تبتعد عن أصلھا  سیرة النبویة بأسلوب وثقافة غربیھو تجارة ، فتكون الأو تبشیر أو دعوه أو علم أ
 تمعـومضمونھا كسیرة للمصطفى صلى اهللا علیھ وسلم وعمل دعایة كبیرة ومدروسة للعالج النفسي للمس

   أثناء سماعھ للسیرة النبویة دون شرط إسالمھ ، ھذا فقط  كتجربة  للسماع وسوف یرى المستمع  التغییر

٢٢  



حاالت االكتئاب  الحقیقي في نفسھ واستغالل حب استطالعھم وتشبثھم ألي عالج نفسي ولكل ما یزیل
  اإلسالم وباهللا التوفیق . خول فيد اهللا بھ خیرًا أعانھ على الدلدیھم بغض النظر عن نوع الدواء ، ومن أرا

  

  : وھدفھا اختصار الفكرة 

بدعایة العالج النفسي المجاني بمجرد ، ھ سیرة نبویة لدى الغرب بأسلوب وثقافة غربیأن یكون ھناك 
، ودخول اإلسالم اكبر عدد ممكن من الغربیین ، لرسول صلى اهللا علیھ وسلم واإلطالع لسیرة االسماع 

وكل ما ھو فطري للحیاة  قت واقتصادھم وأسلوب حیاتھم وطریقة تفكیرھمأي إدارتھم للوواقصد بثقافتھم 
و غیر المسلمین أفعلھ الرسول صلى اهللا علیھ وسلم كإنسان ویفعلھ غیره من البشر سواء من المسلمین 

وتیات صالھات و سیديالو أفالم الفیدیو وأونشر ھذه السیرة في جمیع الوسائل المتاحة من األلبومات 
، التویتر ، الیوتیوب  الفیس بوك التواصل االجتماعي مثل  "ومواقع  نترنتا في مواقع اإلكتب ونشرھالو
  تخطیط لطریقة ترویج اكبر كم من ھذا الدواء الشافي .أن یكون ھناك و " وغیرھاالبریدیة  المجموعات، 

، والثقافة الصینیة ، والثقافة الھندیة  لى عدة ثقافات الثقافة الغربیةإباإلمكان تطویر الفكرة  مالحظة :
وباهللا و أي ثقافة لبلد معین أن ھذه الدول ھي من اكبر الدول من حیث الكثافة السكانیة في العالم ، أحیث 

  رابطة العالم اإلسالمي ) (     .التوفیق 

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
٢٣  



  )فكرة توحید خطبة آخر جمعة من كل شھر  (

  

أو مناطق البالد ألي بلد وذلك في جمیع مناطق المملكة ھذه فكرة توحید خطبة آخر جمعة من كل شھر 
أو ة المساجد یطرح فیھ اختیار موضوع یكون ھمزة وصل بین أئملكتروني إعبر موقع أو منتدى إسالمي 
من أول الشھر وذلك للنقاش فیھا وطرح األفكار عن  ، ویطرح موضوع الخطبةللخطبة معینھ رسالة 

طریق مجموعة من األئمة والكتاب واألعضاء المشاركین في المنتدى وحتى القراء لیتم جمع محتویات 
في الموقع والخطباء  ا لألئمةثم نشرھمن كل شھر الخطبة وتنسیقھا وتجھیزھا في آخر أسبوع 

أو على الواتس  رسائل المنتدى الجوال للمشاركین في خدمةیمیالت أو رسائل ومراسلتھم عن طریق اإل
 أفكار ومحاور الخطبة لیتم نسخھا من الموقع لتكون موضوع خطبة یوم الجمعة ، اكتمالتبلیغھم عن و آب

ویا حبذا لو كان الموقع مدعوم من الجھة المختصة أو ذات الخطب في الموقع لحفظ  أرشیفویكون ھناك 
  . جدالعالقة لشؤون المسا

ومن الممكن أن تكون الخطبة متوسطة ومشبعة باألفكار ، ولیست بالقصیرة قلیلة الفائدة وال بالطویلة 
المملة ، وللخطیب حریة إلقاء الخطبة سواء قراءة الخطبة كاملة كما كتبت في الموقع أو تكون خطبة 

  ارتجالیة كاملة المحتویات واألفكار .

  

من خطبة للخطبة األولى متفق علیھ باإلمكان أن یستفاد من الخطبة لموضوعین موضوع معین  مالحظة :
ویرید اإلمام أن وھو األساس والخطبة الثانیة أن تكون لحدث معین قد یتوافق مع ھذه الجمعة یوم الجمعة 

  .یتحدث عنھ في ھذه الخطبة 

  

  :لتوضیح الفكرة أمثلة لبعض الخطب المختارة 

على سبیل المثال عن أمانة المعلم في المدارس  " محرم "آخر جمعة من شھر اختیار خطبة  - ١
أمانتھ مع اهللا عز وجل ثم أمانتھ مع بلده أو البلد  ومیة العامة أو الخاصة والنقاش عنوالجامعات الحك

 أنیستطیع وماذا  " ةاإلیجابیة والسلبی "التي یعمل فیھا ثم أمانتھ مع الطالب والنقاش في كل أمور المعلم 
  . في وقت واحدوویكون بذلك قد سمع جمیع المعلمین ھذه الخطبة في جمیع أنحاء البالد ،  یقدم للمسلمین

  

على سبیل المثال عن أمانة الطبیب في المستشفیات  " صفر "آخر جمعة من شھر اختیار خطبة  - ٢
أمانتھ مع اهللا عز وجل ثم أمانتھ مع بلده أو  ومیة العامة أو الخاصة والنقاش عنوالمستوصفات الحك

وماذا  " اإلیجابیة والسلبیة "والنقاش في كل أمور الطبیب البلد التي یعمل فیھا ثم أمانتھ مع المریض 
یستطیع أن یقدم للمسلمین ویكون بذلك قد سمع جمیع األطباء المسلمین ھذه الخطبة في جمیع أنحاء 

  . في وقت واحدوالبالد 

  

  

٢٤  



على سبیل المثال عن أمانة الموظف في الدوائر  " ربیع األول "آخر جمعة من شھر اختیار خطبة  - ٣
أمانتھ مع اهللا عز وجل ثم أمانتھ مع بلده أو البلد التي  لعامة أو القطاع الخاص والنقاش عنالحكومیة ا

وماذا یستطیع أن  " سلبیةاإلیجابیة وال "والنقاش في كل أمور الموظف  یعمل فیھا ثم أمانتھ مع الناس
  . في وقت واحدویقدم للمسلمین ویكون بذلك قد سمع جمیع الموظفین ھذه الخطبة في جمیع أنحاء البالد 

  

  فوائد ھذه الفكرة : من 

  . سرعة وصول الرسالة بین المسلمین - ١

  .تثقیف الناس وتوعیتھم ألمور دینھم ودنیاھم في زمن واحد  - ٢

  . بین المسلمین وذلك لعموم الخطبة في وقت واحد ظھور األثر سریعًا - ٣

  . ظھور أفكار جدیدة وطریقة تثقیف جماعي في فتره زمنیة معینة وقصیرة - ٤

   . سھولة وصول الرسالة بین المسلمین في جمیع المناطق - ٥

  . لمتابعة آخر خطبة للفائدة العامةتعود المسلمین وانتظارھم  - ٦

ن جاھزة في أرشیف الخطب في فترات زمنیة معینة وقت الحاجة حیث تكومن الممكن إعادة بعض  - ٧
       وباهللا التوفیق .بین الخطباء  االتفاقالموقع حسب 

  )ون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد ؤمع وزارة الش( منتدى إسالمي 

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین
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   )للتعلیم والصحة المسجد اإلرشاديفكرة ركن  (

  

المساجد ھي دور للعبادة والذكر وكان ینطلق منھا العلم وكل ما ینتفع بھ المسلمین في أمور نحن نعلم أن 
دینھم ودنیاھم والمسجد ھو المكان الوحید الذي یجتمع فیھ المصلین خمس مرات یومیًا ألداء الصالة 

المساجد أو  المكتوبة وكثیر ما نرى من التوجیھات والتوعیة وإعالنات الدروس والمحاضرات على أبواب
  في أماكن مخصصھ داخل المسجد .

والتعلیم والصحة ھي من األمور المھمة في حیاة المسلم وكثیر ما یكون ھناك إعالنات في المدارس 
ألولیاء األمور والعنایة بالطالب وأیضًا ھناك الكثیر من اإلعالنات الصحیة التي تھم الناس وھذه اإلعالنات 

مخصصة كأن تكون إعالنات التعلیم في المدارس والجامعات وإعالنات الصحة ال تكون إال في أماكنھا ال
في المستشفیات والمراكز الصحیة داخل الحي وكثیر من الناس ال یحضرون إلى ھذه المدارس أو 

  المستشفیات إما لعدم التفرغ أو لعدم حاجة الشخص الذھاب إلى ھذه األماكن الھامة للفرد والمجتمع .

كرة إرشاد للتعلیم والصحة على أن یكون لدینا في المسجد ركن صغیر یساھم فیھ التعلیم ولدینا ھنا ف
كالتوصیات على أھمیة العلم والتوصیات في االھتمامات التربویة للطالب وإعالنات للدورات الھامة لولي 

تھم الطالب  األمر والنصح واإلرشاد لولي األمر في مراجعة مقر تعلیم ابنھ ونحو ذلك من األمور التي
وولي األمر ألن كثیر من أولیاء األمور ال یزورون المدارس وال یتابعون أبنائھم بل وكثیر ال یعلم أي سنة 

  یدرس أبنھ حسب تقاریر بعض المدارس .

ونتمنى أیضًا أن یكون في المسجد ركن صغیر تساھم فیھ الصحة كالتوصیات على الصحة واإلعالنات 
تطعیم شلل األطفال وغیرھا من الضروریات الھامة لألسرة ، والتوصیات الھامة الھامة لتطعیم األبناء و

في الحمیة والرجیم وأوقات الفحص المبكر لبعض أنواع األمراض الشائعة كالسكر والضغط والجلطات 
  واألورام السرطانیة أجارنا اهللا والمسلمین .

والتعلیم وال یعلمون عن عقد الكثیر من  وكثیر من الناس ال یعلمون أن ھناك ضرورة لمتابعة األبناء
الدورات الھامة التي ینتفع بھا األبناء ، وكذلك كثیر من الناس ال یعلم عن ضرورة الفحص الدوري 
والفحص المبكر لتجنب األمراض وال یعلم حتى عن مواعیدھا مع العلم أن ھناك إعالنات ھامة لھذه 

أ الصحف أو ال یزور مكان تواجد ھذه اإلعالنات الھامة التي األمور ولكن ربما الكثیر منشغل وقد ال یقر
ینتفع بھا المسلمین وھذه الفكرة ھي لعالج بعض القصور الذي قد ال یعلمھ ولي األمر المسلم أو المریض 
المسلم عن الصحة والتعلیم أو بعض القصور الذي قد یأتي من التعلیم والصحة وھذه فرصة لتواجد 

في المسجد خمس مرات في الیوم قد تساھم في زیادة الوعي والتوعیة وباهللا التوفیق المسلمین باستمرار 
  .     ( وزارة التعلیم والصحة بالتعاون مع وزارة األوقاف والمساجد )

  

************************************************************************************* 

  حمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمینوالصالة والسالم على نبینا م

  

٢٦  



 )فكرة نظام تواصل نت اإلصالحي " لنزالء السجون "  (

  

وھو عبارة عن عمل نظام شبكة عنكبوتیھ خاصة للسجون واإلصالحیات یشارك فیھ جمیع أو بعض 
ھذا النظام ، ویكون ھناك لجنة خاصة فعالة النزالء حسب رغبة النزیل أو حسب رغبة العاملین على 

ومؤثرة تدیر ھذا النظام مع النزالء ، وھذا النظام یكون نظام ربط بین جمیع السجون واإلصالحیات في 
البالد بحیث أن النزیل إذا دخل في ھذا النظام والشبكة فھو ال یستطیع أن یكون خارج نطاق ھذه الخدمة 

  صري في ھذا النظام الخاص بإدارة السجون واإلصالحیات .بمعنى أن دخولھ لإلنترنت ھو ح

  

  آلیة وطریقة استخدام نظام تواصل نت اإلصالحي :

  عمل برنامج نظام تواصل نت على ھیئة ربط شبكة الكترونیة عمالقة خاصة بالنزالء في السجون . - ١

  المقروءة والمسموعة والمرئیة .الشبكة عبارة عن موقع متكامل بجمیع منتدیاتھ وأقسامھ ومكتباتھ  - ٢

توفیر قاعات وفصول مجھزة بأجھزة الحاسب اآللي ، وعمل حصص وفترات زمنیة دراسیة مختلفة  - ٣
بین السجناء الستیعاب أكبر عدد ممكن تحت سقف واحد في عدة فصول ، وھذه الفترات تكون فترة 

  صباحیة ومسائیة .

  سجین ) للدخول إلى ھذا النظام . سم وكلمة سر لكل نزیل (عمل ملف خاص وا - ٤

عمل دورات دراسیة مختلفة عن طریق الشبكة ، وتكون ھذه الدورات دورات دینیة وتربویة وإداریة  - ٥
وتطویریة تنتھي بشھادات موثقة في اجتیاز الدورة ومكافئات مالیة ، تنفع النزیل ( السجین ) في 

الغارمین ، وتخدم النزیل أیضًا في مجال عمل بعد إعفاءات من مدة سجنھ أو تسدید دینھ إذا كان من 
  خروجھ من السجن ، وھذا من باب التحفیز والترغیب في الدراسة ومصلحة وفائدة النزیل .

عمل دورات وبرامج للنزیل قبل خروجھ من السجن بفترة زمنیة معینة إلعادتھ إلى النسیج االجتماعي  - ٦
بعد خروجھ بما ینفع نفسھ وأھلھ  االستقامة لمعتادة وثباتھ علىوعودتھ لالندماج إلى حیاتھ الطبیعیة وا

  ووطنھ ومجتمعھ .

مراقبة أمنیة على جمیع النزالء في دخولھم وكتاباتھم ومشاركاتھم داخل الشبكة ، وتمنع الرسائل  - ٧
 الخاصة من نزیل إلى آخر بمعنى أن یكون كل شيء واضح أمام الجمیع والمراقبین والعاملین على ھذا

  النظام .

  النظام . نزیل یسيء األدب والتعامل مع ھذا منع ومعاقبة أي - ٨

  ابتكار ما ھو مفید لھذا النظام عن طریق أھل االختصاص بما یعود لھم بالنفع للمصلحة العامة . - ٩
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  لھدف من نظام تواصل نت اإلصالحي :ا

  العصر .التواصل االجتماعي بین النزالء في السجون ومواكبة  - ١

  من فترة اإلقامة في السجن وزیادة الوعي لدى النزیل . االستفادة - ٢

  المشاركة في المنتدیات وقراءة أو كتابة المواضیع الھادفة . - ٣

  تثقیف أكبر عدد من النزالء عن طریق نظام تواصل نت اإلصالحي . - ٤

  المسجلة .حضور الدروس والخطب والمحاضرات التوعویة للدروس المباشرة أو  - ٥

  حضور الدروس والدورات الثقافیة والتعلیمیة للدروس المباشرة أو المسجلة . - ٦

ینشر في الموقع أسماء الفائزین ، والناجحین ، والمتسابقین ، والمتفوقین ، والمعفیین من السجن ،  - ٧
الفرح والسرور وكل ما ھو إیجابي یخص النزالء لیطلع علیھ الجمیع من كل المناطق والشعور الجماعي ب

  لھذا التواصل االجتماعي الھادف والبناء .

تحفیز السجین إلى اإلصالح والتوبة واالستقامة لتواصلھ مع اكبر عدد من الناس في جمیع المناطق  - ٨
  وحب الظھور والتمیز الذي یدفعھ إلى اإلبداع .

النصح واإلرشاد یقة توبتھم ومشاركة بعض النزالء بتجاربھم الخاطئة التي أوردتھم إلى السجون وطر - ٩
  عاظ فیما بینھم والفائدة والتنفیس بین النزالء .واالت

  مراجعة النزیل لملفھ الخاص في معرفة المدة والوقت المتبقي لخروجھ من السجن ومالھ وما علیھ . -١٠

الحیات ھناك الكثیر من األھداف والفوائد حین دراسة ھذه الفكرة تعود على إدارة السجون واإلص -١١
  بشكل خاص وكثیر من اإلصالح والفوائد تعود على النزالء بشكل عام وباهللا التوفیق .     

  )واإلصالحیات  ( إدارة السجون

  

************************************************************************************* 

  أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمینوالصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

  

  

  

  

  

٢٨  



 )فكرة بطائق الدواء الذكیة  (

  

وھي عبارة عن بطائق ذكیة مسبوقة الدفع تعطى للمریض صاحب المرض المزمن أو الدواء لمدة طویلة 
مصدر البطاقة وذلك الستخدامھا في مصاریف الكشف والدواء لدى أي مستشفى وصیدلیة تتعامل مع جھة 

حدى الجمعیات الخیریة بطائق الدوائیة ، بمعنى أن تقوم إوھي الجمعیات الخیریة التي تصرف ھذه ال
ألیتام أو بناء المساجد وغیره من نشطة المختلفة لدیھا مثل كفالة ابتبني ھذه الفكرة وجعلھا من ضمن األ

ا فوق حسب حالة المریض وأیضًا ریال وم ٥٠٠نشاطات الجمعیة ، وتكون بأسعار مختلفة تبدأ من 
تستقبل الجمعیة لو جزء من قیمة البطاقة من أي متبرع مثل استقبالھا ألي صدقة تدفع كتبرع في بناء 
مسجد وغیره ، ثم تقوم الجمعیة ببیعھا على شكل بطاقات ألي متبرع یرغب في شراء ھذه البطاقة وذلك 

عات ، ویحق للجمعیة أن تتولى صرفھا بالنیابة عن عبر معارضھم ومراكزھم المختلفة الستقبال التبر
المتبرع لمستحقیھا من المرضى وكما یحق أیضًا للمتبرع استالم بطاقة الدواء الذكیة وتسلیمھا من یشاء 

  من المرضى .

   آلیة وطریقة استخدام البطاقة :

ما یقوم باستخدامھا تكون ھذه البطاقة مشحونة بمبلغ معین عن طریق الجمعیة بحیث أن المریض عند - ١
لحساب كشف المستشفى أو قیمة الدواء من الصیدلیة یتم خصم التكالیف العالجیة من حساب خاص 

  للجمعیة في البنك عن طریق البطاقة الذكیة آلیًا .

تقوم الجمعیة بالتعامل مع مستشفیات وصیدلیات معینة تم االتفاق معھا الستقبال ھذا النوع من  - ٢
  اة أخذ خصومات مادیة لصالح المرضى والجمعیة . البطائق مع مراع

یتم استخدام البطاقة حتى تنتھي قیمتھا الفعلیة وحین یبقى أي مبلغ صغیر في البطاقة ال یكفي للكشف  - ٣
أو الدواء یتم إضافتھ على حساب بطاقة أخرى جدیدة وسحب البطاقة القدیمة المنتھیة من الرصید أو 

  رصید البطاقة من جدید وإضافة رصید مكمل لقیمة البطاقة . یكون ھناك طریقة آلیة لشحن

  یمكن للمریض ترجیع المبلغ المتبقي في البطاقة حین االنتھاء من فترة العالج . - ٤

ویعود المبلغ المتبقي فیھا  بطاقة في حالة عدم االستخدامیكون ھناك عمر افتراضي تنتھي فیھ ھذه ال - ٥
آلیًا لصالح الجمعیة ، وفي حالة عودة المریض واستخدامھ بطاقة جدیدة یضاف الرصید المسترجع إلى 

  رصید البطاقة الجدیدة وباهللا التوفیق .     ( الجمعیات الخیریة )

  

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین

  

  

  
٢٩  



  )ذات البین إصالحفكرة مشروع لیلة  (

  

تقلبات كثیرة بین الخیر والشر وقد أخطأ في حیاتھ على كثیر من الناس ، یعیش اإلنسان في ھذه الدنیا 
وبین وقت وآخر یرى ویسمع عن موت قریب أو صدیق وھو یتقطع ألمًا ویتمنى لو تسامح منھ قبل أن 
یموت وكذلك شعوره بالموت ودنو أجلھ ویخشى لقاء اهللا عز وجل والقصاص منھ یوم الدین فیحتار كیف 

أخطأ في حقھم أو أكل مالھم أو أخطأ في عرضھم أو أغتابھم أو استھزأ وسخر  ا یتذكر من "السبیل فعندم
" فھو ال یستطیع أن یحصیھم  منھم أو كذب علیھم أو قذفھم أو سلبھم شيء من حقوقھم وخصوصیاتھم

ون أو یتذكر كل أخطاؤه معھم كي یتسامح منھم وقد ال یستطیع مصارحتھم بذلك وقد یتضایق منھ اآلخر
س وال یعلم ماذا حین یصارحھم فكثیر من الناس مع مرور الوقت یغفل عن إبراء الذمة من ھؤالء النا

لھم في ظھر الغیب وقد یتصدق عنھم ولكن ال یعلم من ھم خصومھ یوم القیامة بسبب  یصنع ، وقد یدعو
إسرافھ وتفریطھ مرور الوقت والزمان وظروف الحیاة التي قد أنستھ مابین غفلتھ واستیقاظھ وبین 

وتوبتھ ، وأمر إبراء الذمة قد یكون فیھ حرج بین الناس عندما یریدون أن یتصارحون ألن بعض األمور 
سوف یفتح الشیطان بینھم مشاكل جدیدة ھي أكبر مما أرادوا الخالص منھ ، وقد یخطر في بال كثیر من 

بعضھم البعض دون فتح باب الناس بل ویتمنون أن یجتمعون على صعید واحد یتسامحون فیھ من 
المسائلة والنقاش عما یتسامحون منھ وسوف یتشجعون ویصرون على أن یطھروا قلوبھم لیغفر اهللا لھم 

  ویعود وصالھم وتبرأ ذماتھم ویزید أنسھم نسأل اهللا أن یوفق المسلمین وأن یجمعھم على الحق .

االنشغال ت وسوء فھم بین األطراف أو بسبب خصوماالتي تؤثر في العالقات قطیعة الرحم  األمورومن 
الحیاة والتي تسبب في بدایة األمر فتور في التواصل بین الناس ثم الجفاء ثم القطیعة بحجة أن  أمورفي 

  دون حلول . تركتھذه األمور سوف تنجلي و

األمور تحتاج إلى تنسیق أو ترتیب یقوم بھ متطوعین یتسامحون مع الناس ویكسبون أجر ھؤالء  وھذه
  الخصوم جمیعًا فأتت ھذه الفكرة لعلھا تنفع المسلمین في ھذا الشأن وأن ال یحرمنا وإیاكم األجر .

  

   :لتعریف بھذا المشروع وأھدافھ ا

الصالحین یعدھا وینسقھا مجموعة من الدعاة عبارة عن لیلة وأمسیة من أمسیات  ھذا المشروع ھو
ویتم وأن یتصدق الناس بعضھم على بعض بالتسامح فیما بینھم وطلبة العلم بھدف إصالح ذات البین 

أسرة أو عائلة كبیرة أو قبیلة أو عشیرة أو  أو تنسیق ھذه الدعوة لمجموعة معینة من الناس سواء أفراد
كر اهللا عز وجل ومحاضرة عن فضل إصالح ذات البین والتسامح بین یستفتح ھذا اللقاء بذجیران الحي ، 

ویمكن عمل ولیمة طعام أو وجبات المسلمین وإبراء الذمة قبل الموت مع شرح مناسبة ھذا اللقاء ، 
بعمل مجموعة من الجوائز والمسابقات من باب إدخال الفرح والسرور اللقاء ویختم للحضور ، خفیفة 

 على الحضور . 

ف باختصار ھو التسامح بین الخصوم قبل لقاء اهللا عز وجل وتنقیة النفوس من شوائب الخصام والھد
بكل أشكالھا ولّم الشمل بین األخوة واألسرة والعائلة ، ولم شمل األصحاب واألصدقاء والجیران والقطیعة 

  . ل من أوقع الشیطان بینھم خصومة أو قطیعةوك

٣٠  



  محاور وتجھیز ھذا اللقاء : 

  دعاة وأعیان ھذا الجمع .العلم والاإلعداد الجید لترتیبات ھذه الدعوة واألمسیة عن طریق طلبة  - ١

  واألطفال والحرص على حضور الجمیع .واألبناء أن تكون الدعوة شاملة للرجال والنساء  - ٢

كروت دعوة التبكیر في الدعوة واإلعالن عن ھذا اللقاء وتوضیح بعض أھدافھ للمدعوین عن طریق  - ٣
  أو اتصاالت ورسائل الجوال .

المشوق  واالنتظارعداد المبكر یة لھذا اللقاء لتفرغ الجمیع واإلاالستفادة من اإلجازات والعطل الرسم - ٤
  للمعنیین وأصحاب الشأن .

  عمل محاضرة عند اللقاء وذكر أھدافھ وفوائده وأجر إصالح ذات البین وإبراء الذمة قبل الموت . - ٥

الحاضرین  حضر فحضوره بنیة أنھ سیعفو ویصفح عنیبلغ المدعوین أو الحضور بأن أي شخص ی - ٦
 العفومنھم یطلب  شيء مما صدر منھم أو ال یعلم وھو أیضًاوالغائبین عن كل ما صدر منھم سواء یعلم 

حضور عما یعلمون عنھ وعما ال یعلمون ، وأن یكون ھناك في نھایة المحاضرة مصافحھ بین الوالصفح 
والتسامح حتى یتشجع اآلخرون وینتقل العفو من  بالمسامحةر من یقود ھذا اللقاء أو غیره وأن یجھ

  ذن اهللا یغفر اهللا لنا ولھم .وتطھر القلوب وتنجلي الضغائن وبإ شخص إلى آخر

ن عفوه ویصفح فإ وقسم النساء بحیث أن أي شخص یعفوالتنسیق یكون شامل لدى قسم الرجال  - ٧
، وفي قسم النساء للرجال والنساء أي حتى عوائلھم وأبنائھم وكذلك یصفح عنھ الرجال والنساء وأبنائھم 

األخوات بالموعظة والتبلیغ بأن یسامحوا جمیع الحضور في ھذا اللقاء من رجال ونساء  تقوم إحدى
معني بالتسامح والعفو وإصالح وما یدور في قسم الرجال ھو نفسھ ما یقوم في قسم النساء فالكل  وأبناء

  ذات البین .

ولم تنتھي بل الشروع الفوري في طلب التسامح  خصمینعدم فتح أي مشكلة قدیمة ومعلقة بین  - ٨
  وبین الجمیع . ھموالتنازالت بین

استثناء األمور المادیة التي لم یتنازل عنھا أحد مع الطلب منھم في التسامح بینھم ومساعدة بعضھم  - ٩
المترسبة مع السنین ویتم تسدید الدین بینھم  ضغائنھمحتى انقضاء الدین لتطھیر قلوبھم ومسح  البعض

  مع كل یسر ومحبھ .

الطلب من الحضور حین یفترقون من ھذا المجلس وھذه المناسبة أن یتعاھد المسلم نفسھ بأن  -١٠
ھ حقد أو غل أو حسد على أحٍد یتصدق على أخیھ المسلم بالمسامحة من وقت إلى آخر وأن ال یكون في قلب

  طیلة حیاتھ وأن یموت على ذلك .

خوانھ المسلمین الذین لم تساعدھم ظروفھم للحضور في ھذه إ أن یسامح المسلم في ظھر الغیب -١١
  .وأن یبادلوه نفس العفو والتسامح بینھم لھم بخیر ویبلغھم ذلك  یدعوالمناسبة وأن 

الذین تغیبوا لعذر أو غیره ولم یتسنى لھم الحضور وتبلیغھم في ألشخاص ااألسر أو  أسماءتسجیل  -١٢
مقابالت قادمة أو الطلب منھم مسامحة الجمیع فور االتصال وتبلیغ المجتمعین بذلك والتسامح من قبل 

  . جمیع األطراف

٣١  



ینھم عمل برنامج وجدول أعمال للتواصل من وقت إلى آخر باستخدام جمیع أنواع ووسائل التواصل ب -١٣
  ویلتقون .  األحبةلناس ، وعلى الحب والوفاء یفترق مع مراعاة ظروف ومشاغل ا

  

ھناك كثیر من المناسبات والمنتدیات واللقاءات یجتمع فیھا الناس لمعالجة كثیر من األمور  : مالحظة
الشائكة على الصعید الدیني واألسري واالجتماعي واالقتصادي والسیاسي وال تتعارض مع دیننا الحنیف 

جتماعیة البناءة وتتم بحمد اهللا بحلول ترضي جمیع األطراف ، فھذه الفكرة ھي شبیھة بھذه اللقاءات اال
  وباهللا التوفیق .

  

  ع :ـــابـــت

وھي عبارة عن تنسیق رسالة جوال نصیة معنونة  لمسامحة وإصالح ذات البین :لجوال الفكرة رسائل 
بعنوان یدل على التسامح بین الناس وإصالح ذات البین تبلغھم فیھا أنك مسامحھم ووالدیھم وأھل بیتھم 

قدیم وحدیث وتطلب منھم أن یسامحوك ویسامحوا والدیك وأھل بیتك  وذویھم في الدنیا واآلخرة من
" واطلب منھ  ال تقف ھذه الرسالة في جوالك وذویك من قدیم وحدیث وتكتب في نھایة الرسالة عبارة "

أن یرسلھا لمن یرید التسامح منھ مع عبارات دالة على المسامحة وفضلھا ولك األجر العظیم عند اهللا عز 
تشر ھذه الرسالة وتكون أنت سبب في ذلك مع معاودة وتكرار الرسالة كل ستة شھور أو وجل حین تن

  سنة أو أي فترة تختارھا وترید أن تنشط وتحیي ھذه الرسالة بین الناس .

وأیضًا تستطیع أن ترسل رسالة مسامحة من رقم جوال مجھول إلى شخص ال تریده أن یعلم من تكون 
  وتطلب منھ أن یسامحك .

  

ریق رسائل حین تنسق الرسالة أو تطلب من شخص أن ینسقھا لك تستطیع إرسالھا عن ط مالحظة :
ب واالیمیالت وغیرھا من وسائل المراسالت التقنیة المختلفة ، وأیضًا تنقل ھذه الجوال ورسائل الواتس آ

ھا أكبر عدد من الرسالة إلى المنتدیات ومواقع التواصل االجتماعي والمجموعات البریدیة لیستفید من
جمعیة إصالح ذات  –اجتھاد فردي (      المسلمین وتكون ممن سعى بإصالح ذات البین وأجرك على اهللا .

   ) البین

  

************************************************************************************* 

  وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  

  

  

٣٢  



  )جـدول أعـمـال الـرجـل الـصـالـح فـكـرة  (

  

یؤدیھا المسلم وھو التي والعبادات كثیر من المسلمین والحمد هللا لدیھم الكثیر من األعمال الصالحة 
م في الیووھذه األعمال ھي األعمال التي فرضت على المسلم ، اهللا عز وجل  یحتسب األجر والثواب عند

واللیلة وأعمال تخص السنة النبویة وأعمال التطوع والنافلة ، فمن الناس من یكتفي بالفریضة ومن 
الناس من یھتم بالفریضة والسنة النبویة ومن الناس من یھتم بكل عمل صالح سواء الفریضة أو السنة 

في حیاتنا  رجالوھذا یعتبر مجاھد في سبیل اهللا ، فقد صادفنا األخرى التطوعیة  أو النافلة أو أألعمال
ال یوجد فراغ في لیلھ ونھاره في سبیل اهللا  مجاھدمنھم  كان الواحدالسلف الصالح من  رجالوسمعنا عن 

وأي  عز وجل ، لة أو یحتسب األجر فیھ عند اهللافیھ الدین سواء من فرض أو سنة أو ناف وأحیاإال  یومھ
حتى لو كان عمل  طاعة وعباده إلىیطبق ھذا العمل بضوابطھ الشرعیة التي تحولھ فھو عمل یقوم بھ 

عادي في نظر الكثیر ولم یكن لھم إدارة وقت وتنظیم ولكن عملھ الصالح واھتمامھ فیھ أوًال بأول ھو الذي 
ن إفھؤالء ینطبق علیھم قول اهللا عز وجل : ( قل  ،وذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء أدار ونظم وقتھ 
ثم ) فجمیعنا نستطیع أن نكون ذاك الرجل بإذن اهللا  هللا رب العالمینومحیاي ومماتي صالتي ونسكي 

لوقت إدارة جیدة حتى نعتاد ونتمكن بإذن اهللا من ممارسة حیاة ملیئة والمجاھدة وتنظیم وإدارة لباالجتھاد 
  .یئة بسعادة الدنیا واآلخرة بمرضاة اهللا عز وجل مل

نختلف عن األزمنة السابقة الغیر ملیئة بالمشاغل كأیامنا ھذه حیث أنا نعاني من نحن في ھذا الزمان و
نعیش ضیق في الوقت وفي الساعات في لیلنا ونھارنا ، وسرعة األیام واألسابیع والشھور والسنین 

نا االجتماعیة وأشیاء تشغلنا في یومنا لم تخطر لنا األسریة والمعیشیة وعالقات بالمشاغلوالیوم مليء 
، وتختلف ظروف الناس ومشاغلھم عن أناس آخرین مع تقلب المشاغل مابین وقت وآخر ، فال بد ببال 

لنا من أن نتفكر كثیرًا في التنظیم لحیاتنا وإدارة الوقت إدارة جادة حتى نتمكن من إنھاء جمیع مشاغلنا 
 بعون اهللا وتوفیقھ ،الحنیف ونتمكن بإذن اهللا أن نوظف ھذه المشاغل إلى طاعات  دون أن نبتعد عن دیننا

حیاتھ بكثیر من األعمال الصالحة ومع ضیق الوقت والمشاغل یبدأ  وكثیر من المسلمین قد یجتھد ویمأل
یتنازل عن ترك بعض األعمال الصالحة حتى یعتاد على الترك دون أن یعود ثانیة بعد أن یتفرغ من 

   شاغلة . م

  

( جدول أعمال الرجل الصالح ) وھو عبارة عن جدول  عن جدول أسمیتھأو نموذج وھذه فكرة نماذج  "
ھناك وأسابیع وكتابة أیام األسبوع في مربع كل أسبوع  ٤كل شھر مقسم على وشھر  ١٢مقسم على 

  . " معین أمام كل یوم لكتابة عملقبل الیوم لكتابة التاریخ ومساحة فارغة مساحة فارغة 

  

صالحة وإدارتھا اإلدارة الجیدة مع ألعمال العلى تعودنا لسوف یساعدنا ھذا الجدول بإذن اهللا مع الوقت و
مراعاة أن یكون لدى المسلم نوع من المرونة وقوة اإلرادة بحیث لو أنشغل عن بعض األعمال الصالحة 

ما تعود علیھ من تنظیم للوقت وإدارة  إلىل سریعًا بمجرد انتھائھ من مشاغلھ وعودتھ أن یعود إلى الجدو
  للعمل الصالح .

  
٣٣  



  طریقة تنظیم جدول أعمال الرجل الصالح :

أو تقوم بعمل وابتكار جدول یناسبك للعمل الصالح األیام  تعدیلبعد  أن تقوم بطباعة نسختك من الجدول - ١
وتقوم بإلصاقھ أو وضعھ في مكان مناسب واستراتیجي أو اإلكسل  د تنسیق الجدول على برنامج الووردبع

تتعرف على جدول أعمالك لھذا الیوم أو األسبوع ، ومن بعض ھذه رؤیتھ بشكل یومي وأمامك لتتمكن من 
األماكن ھو على مكتبك الخاص أو مكان جلوسك الدائم أو بالقرب من باب المنزل تقرأه في ذھابك وإیابك 

  في جیبك .  ن یكون محموًالأو في سیارتك وباإلمكان أ

أن للتوضیح فقط ، فالمطلوب منك  ... ھذا الجدول كتب من السبت إلى الجمعة في كل مربع أسبوع - ٢
سم أول یوم من بدایة العام الھجري الجدید الھجري بحیث تكتب ایكون ھناك تنسیق بین الجدول والتقویم 
  الذي ستبدأ فیھ على تنظیم وقتك . أول یوم من الشھرسم تب احتى تكمل كتابة باقي األیام مرتبة ، أو تك

أسابیع = لسھولة تنسیق وتوزیع  ٤ ×شھر  ١٢تم تقسیمھ على الرئیسي وھو لمدة عام الجدول  - ٣
ألن بعض األعمال الصالحة وأن یكون لنا سعة في الوقت ومن أھم ھذا التنسیق ھو التوزیع األسبوعي 

ثنین من الشھر لى سبیل المثال عمل معین في أول افتختار عھناك أعمال تكون في الشھر مرة واحدة 
ولدینا من ھذا الشھر ، الیوم الذي یناسبك یكون سأنت تحدد في أي أسبوع في آخر جمعھ ف وعمل آخر

  آخر الشھر یوم أو یومین على حسب اكتمال الشھر أو نقصانھ .

ترید  ما إلىأو بكتابة كلمة معینة ترمز  باالختصارال یشترط كتابة ما ترید أمام الیوم بالتفصیل وتكتفي  - ٤
  أو األیام البیض . والخمیس االثنینأمام یوم  " صیام "في ھذا الیوم مثل كتابة 

مكبرًا بعد  وتقوم بنسخ ھذا الجدوللمن أراد أن تكون الشھور منفصلة  الجدول األول لمدة شھر اھذ - ٥
، والجدول تكتب على كل ورقة جدول أعمال الشھر ، فورقة بعدد شھور السنة نسخة أو  ١٢ تعدیل األیام

  . ألساسي لھذه الفكرة فعلیك الخیارالذي یلیھ لمدة عام وھو الجدول ا

  

  

  ) شھر( جدول أعمال الرجل الصالح 

  

  

  

٣٤  

  آخر الشھر  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول  الشھر
  
  
  

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  



  جدول أعمال الرجل الصالح 

  

 

٣٥  

  آخر الشھر  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول  الشھر
  
  
  محرم

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  
  صفر

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  

ربیع 
  األول

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  

ربیع 
  الثاني

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  

جماد 
  األول

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  

جماد 
  الثاني

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  



 جدول أعمال الرجل الصالح 

  

  

٣٦  

  آخر الشھر  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  األسبوع الثاني  األسبوع األول  الشھر
  
  
  رجب

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  
  انشعب

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  

  رمضان

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  
  شوال

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  
  ذو

  القعدة

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  

  
  
ذو 
  الحجة

    السبت      السبت      السبت      السبت      السبت  
    األحد      األحد      األحد      األحد      األحد  
          االثنین      االثنین      االثنین      االثنین  
          الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء      الثالثاء  
          األربعاء      األربعاء      األربعاء      األربعاء  
          الخمیس      الخمیس      الخمیس      الخمیس  
          الجمعة      الجمعة      الجمعة      الجمعة  



  بعض األعمال الصالحة التي یمكن تدوینھا في جدول أعمال الرجل الصالح :

ختیار وتدوین ما یناسبك وزیادة أي عمل صالح غیر وھذا تقریب إلى بعض األعمال الصالحة فعلیك اال
  أعمال قد تناسبك أو تناسب غیرك وھي على سبیل المثال :فھذه ، مكتوب 

  الصیام : - ١

  .صیام االثنین والخمیس  –أ 

  . صیام األیام البیض أو صیام ثالثة أیام من كل شھر –ب 

  . صیام ست من شوال –ج 

  .ذو الحجة أو قدر المستطاع من ھذه األیام أو یوم عرفة من صیام تسع  –د 

  أو حسب المستطاع سواء قبل أو بعد مع یوم عاشورا .أو یوم قبلھ ویوم بعده صیام یوم عاشورا  -ھـ 

  صلة الرحم : – ٢

  .زیارة الوالدین بشكل یومي حسب قربھم منك أو االتصال بھم إذا كانوا یعیشون بعیدًا عنك  –أ 

  .التواصل أو االتصال مع األخوان واألقارب كل ثالثة أیام أو في األسبوع مرة على األقل  –ب 

  . التواصل أو االتصال مع األرحام شھریًا یتم تقسیم التواصل على األسابیع المقسمة في الجدول –ج 

  . ثالثة شھوركل األصدقاء واألصحاب مقسمین على الجدول خالل شھرین أو  التواصل مع –د 

  . أو زیارة عدد من المرضى في المستشفیاتمنك زیارة مریض كل أسبوع سواء مریض قریب  - ٣

  . زیارة مراكز األیتام والمسنین كل شھر مرة أو مرتین حسب االستطاعة - ٤

  .حضور درس أسبوعي أو محاضرة حسب االستطاعة  - ٥

  .في المساجد التي تقام فیھا صالة الجنائز صالة الجنازة یوم أو یومین في األسبوع حسب االستطاعة  - ٦

صالة العصر وحتى صالة العشاء في عمل تطوعي یوم أو یومین أسبوعیًا ساعة أو ساعتین أو من  - ٧
  حدى الجمعیات الخیریة .إ

توزیع الصدقات على الفقراء والمساكین بالتعاون مع بعض المستودعات الخیریة یوم أو یومین في  - ٨
  الشھر مرة .األسبوع أو في 

  .سواء في األسبوع أو في الشھر أو ما یناسبك  یوم أو نصف یوم أو اقل حسب االستطاعة االعتكاف - ٩

اإلجابة المتفق علیھا بین العلماء على أنھا في آخر ساعة من االعتكاف عصر یوم الجمعة لساعة  -١٠
  عصر یوم الجمعة .

  

  
٣٧  



رض الواقع أو عن ي األسبوع وتكون ھذه الدعوة على أالدعوة إلى اهللا بتخصیص یوم أو أكثر ف – ١١
المجموعات الیوتیوب ،  ، التویتر ، الفیس بوك "مثل  كمواقع التواصل االجتماعيطریق اإلنترنت 

  وغیرھا من وسائل الدعوة اإللكترونیة . " ، والواتس آب البریدیة

تدوین كتاب من الكتب اإلسالمیة أو أكثر من كتاب ، وذلك بتخصیص یوم أو یومین أسبوعیا لمدة  -١٢
ساعة أو ساعتین في تدوین ھذا الكتاب حتى یكتمل مع الوقت المنظم ثم تنزیلھ في المكتبات اإلسالمیة 

من األجر العظیم ، ولك بإذن اهللا وھكذا اإللكترونیة وفي أكثر من موقع ثم الشروع في تدوین كتاب آخر 
مفیدة من مجھودك الخاص بشكل صحیح ودقیق وباإلمكان كتابة وتلخیص بعض الكتب أو تجمیع أشیاء 

  ونشرھا بعنوان یلیق بمحتوى الكتاب .

األقارب أو صحبة طیبة كل العائلة أو یوم للنزھة في رحلة بریة أو أي نوع من أنواع التنزه مع  -١٣
  ر حسب التفرغ .شھر أو شھرین أو ثالثة شھو

إذا كنت ال تقرأ كثیرًا أو منشغل عن القراءة فتستطیع أن تخصص لك یومین في األسبوع لقراءة  -١٤
  .ملكة القراءة ب ما یسمى أوالكتب وتحافظ علیھا حتى تنتقل إلى مرحلة القراءة المكثفة 

  قربك من مكة المكرمة .كل شھر أو شھرین أو ثالثة شھور أو ستة شھور أو كل عام حسب العمرة  -١٥

  

   مالحظة :

سارع في تنظیم وقت الطاعات فمن یشعر أنھ منشغل عن ھذا نقول لھ جرب جدول منظم نتمنى أن ن
وبعدھا سوف تكتشف نجاح الحیاة المنظمة أمام الحیاة ، ولن تخسر شیئًا  للطاعات لفترة زمنیة معینة 

یعودك على كثرة الطاعات وتنظیمھا مع الوقت حتى و یساعدك، وھذا الجدول بإذن اهللا سوف  الغیر منظمة
  ( اجتھاد فردي )     . وباهللا التوفیق ولو تخلیت عن الجدول

  

************************************************************************************* 

  كثیرًا والحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا

  

  

  

  

  

  

  

٣٨  



  )قصار السور ودعاء السجود  فكرة جدول (

  

كثیر من الناس وأنا منھم إال من رحم ربي اعتاد في صالتھ سواء النافلة أو الفریضة على قصار السور 
وبالذات المعوذات وسورة اإلخالص وفي سجوده أقتصر بالتسبیح  ثالث مرات ، وھذا أمر جائز وصالتھ 

ع السور القصیرة وإطالة على ملئ صالتنا وتنویبإذن اهللا وھذه الفكرة سوف تساعدنا ، مقبولة بإذن اهللا 
ذه الفكرة ھي عبارة عن كتابة جدول قصار السور السجود حتى نصل إلى مرحلة الخشوع والطمأنینة وھ

ا في مصلى المنزل أو المكان المعتاد الصالة فیھ مأو إلصاقھ وجدول آخر لدعاء السجود ووضع الجدولین
غل المصلي في صالتھ أو حسب الرغبة ، یقرأ لكافة األسرة وكتابتھا على ورق صغیر الحجم بحیث ال تش

حتى تعتاد  وكذلك الدعاء ار في كل ركعتین سورتین من الجدولأو ینظر إلیھ قبل الشروع في الصالة لتخت
قصیرة تنتقل إلى مرحلة الحفظ وسوف تجد صالتك قد تحسنت وزاد  على التنویع وبعد فترة زمنیة

ولكن بقاءه أفضل لألسرة حتى  ي عن النظر إلى الجدولغنومع التعود سوف تست، خشوعھا بإذن اهللا 
یستوعب الجمیع في المنزل وتعود إلیھ وقت الحاجة ، وھذه الفكرة مجربة وفتحت على بعض من جربھا 
أبواب الدعاء والخشوع في صالة النافلة والفریضة وكذلك قراءة الكثیر من السور واآلیات المنوعة من 

  .جدًا من قصار السور ، بالرغم من أنھا فكرة عادیة جدًا لكن أثرھا كبیر القرآن الكریم ولیس فقط 

  قصار السور جدول

  الكافرون  القارعة  الضحى  األولى
  النصر  التكاثر  الشرح  الثانیة

        
  المسد  العصر  التین  األولى 
  اإلخالص  الھمزة  القدر  الثانیة

        
  الفلق  الفیل  العلق  األولى
  الناس  قریش  البینة  الثانیة

        
    الماعون  الزلزلة  األولى
    الكوثر  العادیات  الثانیة

  

ثالث خانات بأسماء السور فقط بدون الخانة المكتوب فیھا األولى والثانیة ألنھا خانة  لجدولیكتب ھذا ا
  عدد الركعات كتبت ھنا للتوضیح ، وباإلمكان كتابة أي سورة تشاء .

  

   مالحظة :

أو أجزاء من القرآن كتابة فھرس القرآن في مصالك یساعدك كثیرًا في مراجعة الحفظ للذي یحفظ القرآن 
  ویبقیك على إطالع دائم ألسماء السور التي تحفظ وباهللا التوفیق .

  
٣٩  



  دعاء السجود جدول

ھذه مختارات من األدعیة النبویة والتي ورد بعضھا في السجود وھي بعد التسبیح ، وأضیف إلیھا بعض 
األدعیة القصیرة التي تناسب الفترة الزمنیة للسجود مع اإلمام فلك الخیار في اإلطالة في الدعاء أو تنویع 

وضع ھنا ھو أمثلھ أختر ما ، فما والخشوع الدعاء أو ما شئت فھدف الفكرة أن تمتلئ صالتك بالذكر 
  یناسبك وأضف ما یناسبك .

  

  سبحانك اللھم ربنا وبحمدك اللھم اغفر لي
  سبوح قدوس رب المالئكة والروح

  والملكوت ، والكبریاء ، والعظمة، سبحان ذي الجبروت 
  یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك

  اللھم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
  قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب ربنا ال تزغ

  اللھم ثبتنا بالقول الثابت في الحیاة الدنیا وفي اآلخرة
  اللھم اشرح لي صدري ویسر لي أمري واغفر لي ذنبي

  اللھم اغفر لي ذنبي كلھ ، دقھ وجلھ ، وأولھ وآخره ، وعالنیتھ وسره
  عنااللھم إنك عفو تحب العفو فاعُف 

  اللھم اجعل لنا من كل ھم فرجا ، ومن كل ضیق مخرجا ، ومن كل بالء عافیة
  اللھم اكفنا بحاللك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك

  عندنا ذلك وكل وعمدنا وخطأنا وھزلنا جدنا لنا اغفر اللھم
  ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إماما

  عاقبتنا في األمور كلھا وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب اآلخرةاللھم أحسن 
  اللھم حبب إلینا األیمان وزینھ في قلوبنا ، وكره إلینا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین

  اللھم إنا نسألك الجنة وما قرب إلیھا من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إلیھا من قول وعمل
  أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكاللھم 

  ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
  لمؤمنین والمؤمنات األحیاء منھم واألمواتللمسلمین والمسلمات وااللھم اغفر 

  اللھم إني أسألك الثبات في األمر ، والعزیمة على الرشد
  

  

  

  

  

  
  
  
٤٠  



  الكریم مرتبة حسب ترتیب المصحفجدول بعض أدعیة القرآن 

  َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر
  َربََّنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َھَدْیَتَنا َوَھْب َلَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوھَّاُب

  َجاِمُع النَّاِس ِلَیْوٍم الَّ َرْیَب ِفیِھ ِإنَّ اللََّھ َال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَدَربََّنا ِإنََّك 
  َربِّ َھْب ِلي ِمن لَُّدنَك ُذرِّیًَّة َطیَِّبًة ِإنََّك َسِمیُع الدَُّعاء

  َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأنَزْلْت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِھِدیَن
  َنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَنَربَّ

  َربََّنا َظَلْمَنا َأنُفَسَنا َوِإن لَّْم َتْغِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِریَن
  ْرِض َأنَت َوِلیِّي ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِلًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحیَنَفاِطَر السََّماَواِت َواَأل

  َربِّ اْجَعْلِني ُمِقیَم الصَّالِة َوِمن ُذرِّیَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء
  اُبَربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َیْوَم َیُقوُم اْلِحَس

  رَّبِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا نَِّصیًرا
  َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة َوَھیِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا

  َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري َوَیسِّْر ِلي َأْمِري َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني َیْفَقُھوا َقْوِلي 
  ّلا ِإَلَھ ِإالَّ َأنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن

  رَّبِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأنَت َخْیُر الرَّاِحِمیَن
  َعَذاَب َجَھنََّم ِإنَّ َعَذاَبَھا َكاَن َغَراًما ِإنََّھا َساَءْت ُمْسَتَقرا َوُمَقاًماَربََّنا اْصِرْف َعنَّا 

  َربََّنا َھْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّیَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُیٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقیَن ِإَماًما
  اْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآلِخِریَن َواْجَعْلِني ِمن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعیِمَربِّ َھْب ِلي ُحْكًما َوَأْلِحْقِني ِبالصَّاِلِحیَن َو

َأْصِلْح ِلي ِفي َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َو
  ِإَلْیَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمیَن ُذرِّیَِّتي ِإنِّي ُتْبُت

  ُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحیٌمَربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذیَن َسَبُقوَنا ِباِإلیَماِن َوال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلا لِّلَِّذیَن آَم
  َأَنْبَنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُررَّبََّنا َعَلْیَك َتَوكَّْلَنا َوِإَلْیَك 

  

  

  

"  أن تضع في جدول الدعاء " أدعیة القرآن ، أو أدعیة األنبیاء ، أو أدعیة السلف الصالح ومن الممكن :
وأیضًا لمن یرید حفظ الكثیر من األدعیة فما علیك إال أن تكتبھا في مثل ھذا الجدول وتحفظھا ، وسوف 

  ( اجتھاد فردي )     .وباهللا التوفیق تالحظ سھولة الحفظ بسبب الترتیب في الجدول 

************************************************************************************* 

  والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین

  

  

  
  
٤١  



   ) رة ـمـعـج والـحـن والـیـفـریـشـن الـیـرمـحـلـار لـكـأف (

  

وھي وضع إرشادات في مداخل أو ساحات الحرم الخارجیة مدعومة  ) :١فكرة إرشادات الحرمین ( - ١
بالصور وتكون صور إعالنیة مكبرة بجمیع اللغات وواضحة لتغني عن القراءة لمن ال یستطیع القراءة 
ولكثرة اللغات المختلفة وأیضا وضع شاشات إرشادیة كبیرة في المواقع المناسبة للعرض ، وتكون عن 

التزاحم الشدید على الحجر األسود والتعلق بأستار الكعبة ورمي شيء من المالبس  األخطاء الشائعة مثل
مصوبة على الكعبة، وإرشادات عن البدع عند مقام إبراھیم وما یصنعونھ من تبریكات وشركیات ، ووضع 
صور بعض التمائم واألمور المحرمة التي یأتون بھا من بلدانھم مع بعض الطقوس الغریبة ، وعن 

ة المختلطة بین الرجال والنساء وصالتھم مع بعض أو ملتصقین في صف واحد ، وعن كشف الكتف الصال
،  األیمن عند السعي بین الصفا والمروة وعن لبس المرأة للنقاب والقفازین وھي محرمھ للحج أو العمرة

  الحرم . ، وعن جمیع المخالفات الشرعیة الشائعة فيحافظة على نظافة األماكن المقدسةوعلى الم

  

وھي وضع إرشادات شاملھ في الحرم تخدم الحاج والمعتمر والمصلین  ) :٢( ینفكرة إرشادات الحرم - ٢
في المكان المناسب كأن نبحث عن المكان الكثیر أخطاؤه ثم نقوم بمعالجتھ بإرشادات بسیطة توضع في 

الطواف فیذھب ویسعى وكتفھ مدخل المكان الذي بھ أخطاء شرعیھ مثل أن ینتھي الحاج أو المعتمر من 
األیمن مكشوف ، حیث نرى الكثیر یسعى بھذا الشكل ونجد على الصفا أحد العاملین من األخوة الموفقین 
في خدمة الحرم یقوم بالترشید لھذا األمر ولكن دون جدوى من كثرة المعتمرین فمن الممكن أن نضع في 

معتمر مغطي كتفھ األیمن وعلیھا  فیھا صورة ( مدخل المسعى أو على الصفا لوحھ إرشادیة في السقف
) وباهللا علیھ إشارة خطأ باللون األحمر معتمر مكشوف كتفھ األیمن وو –إشارة صح باللون األخضر 

  التوفیق .

فكرة اإلرشادات للحرمین ھي للحرمین الشریفین بمعنى حتى الحرم النبوي الشریف یكون ھناك  مالحظة :
ة التي فیھ ووضع اإلرشادات المناسبة في المكان المناسب وعلى مداخل الحرم دراسة للمخالفات الشرعی

  .وباهللا التوفیق 

  

وھي شاشات صغیرة موزعھ في الحرم للمفقودین متحركة ألكثر من صورة  فكرة شاشات الحرم : - ٣
وتقنیة ولكن لیس علمًا أننا في وقت اتصاالت أو رقم جوال یحدد فیھا مكان المفقود ورقم ساخن لالتصال 

  فقد أو یضیع وباهللا التوفیق .الكثیر من الفقراء والنساء واألطفال لدیھم وسائل اتصاالت أو جواالت حین ُی

  

من للتنبیھ على باب دورات المیاه  إلصاق عبارة بعدة لغات أو صورة دورات المیاه :لترشید فكرة  - ٤
 األمتعة واألغراضالتأكد من حمل ًا بعد االستخدام وجید للمحافظة على استھالك المیاه وإغالقھاالداخل 

 اوغیرھ ھھ أو مفاتیحتثباتھ أو نظارسبب الزحام ینسى محفظتھ أو إلخروج من دورة المیاه فالكثیر بقبل ا
من أألشیاء التي یرفعھا حین دخولھ دورة المیاه ثم یعود للبحث عنھا وال یجدھا أو ینسى نفس دورة 

   . وباهللا التوفیق المیاه

٤٢  



كثیر ما نرى الزحام في الحرمین سواء في مواسم الحج  فكرة توفیر أحذیة بالستیكیة في الحرم : - ٥
رمضان وكذلك األیام العادیة ونرى الكثیر من الزائرین قد یفقد الواحد منھم حذاءه أو یفقد في والعمرة أو 

المكان الذي وضعھا فیھ أو یأتي وقد أخذھا شخص آخر إما كان قد أخذھا بالخطأ أو متعمدًا فیضطر بعض 
في الحرم وتوفیر  من لم یجد حذائھ إلى أخذ حذاء لیست لھ ویرتكب اإلثم بعد أن قدم الكثیر من الطاعات

 .مثل ھذه األحذیة قد تمنع ھذا اإلثم وھذا الخصام ودعاء المسلمین بعضھم على بعض بسبب حذاء 

وھناك أحذیة غیر مكلفة مادیًا تصنع من اللدائن أو البالستیك توضع في مكان معین وتعطى لكل من فقد 
رمضان أي أیام الزحام الشدید أو ضیع حذاءه داخل الحرم ویمكن وضعھا في مواسم الحج والعمرة و

  وباهللا التوفیق .

  

في كثیر ما نرى من األحبة والمتطوعین الذین یقومون بتبخیر الكعبة وما حولھا  فكرة مبخرة الحرم : - ٦
وقد یكون ھناك  لیأنس الطائفین والزائرین والمصلین بھذه الروائح الزكیة ، بالعود والبخور صحن الحرم

ي أثناء الزحام والریاح الشدیدة في بعض األیام فلدینا ھنا فكرة مبخرة الحرم وھ بعض المخاطر من الجمر
ولھا  توضع في أماكن معینة ومختارة حول الكعبة تعمل بالكھرباءعبارة عن مبخرة أو مباخر صغیرة 

الجمعة واألعیاد وبعض األوقات  غطاء فیھ فتحات صغیرة یخرج منھ البخور في أیام معینة مثل یوم
  وباهللا التوفیق .ویمكن أن یكون ھناك فواحات مائیة وما حولھا  التي تبخر فیھ الكعبة المختارة

  

ھذه الفكرة ھي أن كثیر من مشایخ  : أثناء دروس الحرمین لى قسم النساءفكرة توصیل سماعات إ - ٧
یقومون بدروس یومیة منھا بعد صالة العصر ومنھا بعد صالة المغرب وبعض األحیان  ینوعلماء الحرم

لى ما حولھ من إ أثناء الدرس محدودة ال یتعدى فیھا صوت الشیخبعد صالة العشاء فھناك سماعات 
ال یستفیدون من ھذه الدروس وقد للنساء  نجد أماكنبالقرب من ھذه الحلقة و الحضور وطلبة العلم

سماعات  وھم في أمس الحاجة الیھا بل ویتمنون أن یكون لھمبجانب حلقة الدرس أو في البدروم  یكونون
وحتى ال یكون ھناك اختالط بین الرجال والنساء أثناء ھذه الدروس ،  حتى ال تفوتھم مجالس الذكر والعلم

  .لى قسم النساء أثناء ھذه الدروس وباهللا التوفیق فنتمنى أن یتم توصیل سماعات إ

  

في اتجاه القبلة للصفوف أثناء الصالة واضحة رخامیة خطوط  ھناك تساوي الصفوف :لترشید فكرة  - ٨
إال أن ھناك كثیر من المصلین ال یستوون  اصلة في كامل الحرمالصحن من حول الكعبة متو داخل

 من یتأخر فمنھم من یستوي ومنھم من یتقدم ومنھم، كما ینبغي على ھذه الخطوط للصفوف في الصالة 
یجعل الخط في عن ھذا الخط والسبب صغر حجم الخط فال یعلم المصلي یضع أصابع القدم على الخط أو 

حول الكعبة مباشرة خالي من ھذه الخطوط نتمنى  وھناك مكان ، تحت الكعب منتصف الرجل أم یجعل الخط
عرض على شاشات و أن تخطط لتتواصل مع باقي الخطوط داخل الحرم وأن یكون ھناك ترشید مصور

أو أن تعاد صیانة ھذه الخطوط  بصورة صحیحة لترشید المصلین عن كیفیة وضع القدم على ھذا الخط
حتى تستوي الصفوف أفضل من ذي  التي یقف علیھا المصلین وتكون خطوط عریضة على مقاس القدم 

  .وباهللا التوفیق قبل 

  
٤٣  



وھو أن یكون لدینا شرط من شروط قبول تصریح  فكرة إرشادات حمالت الحج وشركات الطوافة : - ٩
الحج والعمرة للمؤسسات والشركات والحمالت والمطوفین والعاملین على نقل الحجاج والمعتمرین إلى 
األماكن المقدسة بأن یكون لدینا برنامج ترشیدي خاص بالحج والعمرة وھذا البرنامج عبارة عن أفالم 

بل وبعد الشروع في الحج والعمرة وھذا البرنامج یكون تحت إشراف وثائقیة یشاھدھا الحاج والمعتمر ق
  ھیئة كبار العلماء والرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشریفین .

ألماكن المقدسة لدانھم وأماكنھم قبل الوصول إلى اوتكون مشاھدة ھذه األفالم الوثائقیة والبرامج في ب
ات والمشاعر بعد وصولھم ، ویكون ھناك مشاھده عامة ومن ثم مشاھدتھا في أماكن تواجدھم في المخیم

  لجمیع الحجاج والمعتمرین من الداخل والخارج في ساحات الحرم لتعم الفائدة .

ویكون الترشید في ھذه البرامج عن كیفیة الحج و العمرة خاصة وترشید عام لتفویج وحركة الحجیج 
نیة وعن المخالفات التي یتسبب الحاج فیھا للزحام والتركیز في اإلعالنات عن المخالفات الشرعیة والدی

والحوادث ومن بعض طرق الترشید أن یكون ھناك تصویر حدیث لمشاھد حقیقة یتم تصویرھا لجمیع 
المخالفات الدینیة والحوادث أو البحث عن أفالم قدیمة لبعض المشاھد عن طریق أرشیف القنوات 

مرة سواء القنوات الفضائیة السعودیة الرسمیة منھا أو الفضائیة التي كانت ترصد أحداث الحج والع
  الخاصة أو القنوات الفضائیة األخرى التي كانت تواكب الحدث وباهللا التوفیق .

  

حكام وصفة الحج والعمرة مدعم بالصور للجوال یستخدم ألوھو عمل برنامج  فكرة للحج والعمرة : -١٠
خدمة برنامج مطور كبرنامج  وأفي حمالت الحج والعمرة مثل برنامج خاشع للصالة في الجواالت ... 

الخرائط للجوال یبث عن طریق وزارة الحج واألوقاف بالتنسیق مع شركات االتصاالت أثناء موسم الحج 
القریبة للحاج والمعتمر وشامل  و اللغةأختیاري یعني حسب لغة الحاج مخصص للحجاج بالمجان ویكون ا

بھذه الخدمة جمیع اإلرشادات التي تقوم بھا یكون حكام الحج والعمرة ، وخریطة األماكن المقدسة وأل
  .وباهللا التوفیق الوزارة في خدمة الحجاج 

  

یرى التزاحم الشدید على الحجر من الناس ن الكثیر أ وھو : الزحام على الحجر األسودفكرة لمنع  -١١
یقطع صالتھ ویقفز العشرات لتقبیل الحجر من المصلین  فكثیر، صالة كل  ذات وقت السالم فياألسود وبال

وسقوط لبعض وفوضى شدید تسببوا في زحام قبل االنتھاء من السالم وقد خسروا صلواتھم و األسود
ھذا العمل ینم عن جھلھم بوذلك ، وقت نفور غریب ومروع  المصلین ونشر الخوف والذعر بین الناس في

على قامة الرجل متر ونصف  ارتفاعھعمل حاجز مقوس یكون لمنع ھذه الظاھرة وھو ، فھناك فكرة 
كدعامة وحاجز یمنع الوصول إلى أو البالستك من األلمنیوم مصنوع وعرضھ على عرض الحجر األسود 

األسود أثناء الفوضى ویكون أیضًا خفیف الوزن ، ویوضع وقت إقامة الصالة حتى یتم السالم من الحجر 
أي یكون لھ لتطبیق للطي وا ویكون قابل، تھدأ األمور ثم یزال ویبدأ المعتمرون بالطواف والصالة 

  .وباهللا التوفیق  لة وضعھ وإزالتھمفصالت لسھو

  

  

  
٤٤  



مداخل الحرم ، والمطلوب ھو  أووھي العربات المتواجدة دائمًا في المسعى  فكرة عربات الحرم : -١٢
ختیار شباب یتقون اهللا عز اإعادة النظر لھذا المشروع في الحرم من قبل إدارة الحرمین بتنظیم أفضل وب

العربات  أصحابوجل ویحترمون بیت اهللا ثم یحترمون الحاج والمعتمر من األلفاظ التي تخرج من بعض 
یضًا من مزاحمة المسلمین والتشویش علیھم ، وتعلیمھم وإرشادھم عن قدسیة ھذا المكان ، ومنع وأ

بدعامات بالستیكیة مكان وضع القدم لراكب العربة ، وذلك للسالمة ترخیص أي عربة حتى تكون مؤمنة 
بالغة في أسفل  لسالمة المعتمرین ألن الكثیر یعانون من العربات ومنھم من یدمي قدمھ وقد یصاب بإصابة

الحج أو العمرة بسبب عجلة بعض قائدي العربات  الكعبین وقد تعیقھ أو تمنعھ من إكمالفوق الساق 
  المتھورین .

  ولو یستلم ھذا المشروع شركة منظمة ولبس موحد للعاملین علیھ وإعادة تنظیمھ كان أفضل وباهللا لتوفیق

  

یام وھي عبارة عن زیادة أبواب كبیرة في الحرم المكي تفتح فقط في أ لحرم :موسمیة لفكرة أبواب  -١٣
، فكثیر ما نرى الزحام والتدافع والموت أمام بوابات قات مواسم الحج والعمرة وشھر رمضان المبارك أوو

باب الملك فھد وباب الملك عبد العزیز حین یتقابل لدى الحرم وھي  الرئیسیةالبوابات الحرم وباألخص 
فھذا یرید الدخول وھذا یرید الخروج فھنا منطقة الخطر وصعوبة ، البوابات  أماماج أو المصلین الحج

التنظیم لمحدودیة البوابات ، ولكن بھذه األبواب الجدیدة یكون بإذن اهللا التنظیم أفضل للداخل والخارج 
مع باقي بوابات بحیث یستطیع المنظمون عند فتح ھذه األبواب بتنظیم بوابات للدخول وبوابات للخروج 

  وباهللا التوفیق .في باقي أیام السنة وتفتح عند الضرورة ھذه البوابات الجدیدة ثم تقفل ئیسیة الحرم الر

  

ي أمانة العاصمة المقدسة لصوالین الحالقة وذلك ّنوھي فكرة تَبالحرم :  بجوارحالقة الفكرة صوالین  -١٤
وتكون تابعة ریاالت  ٥ال تتعدى  للمحلق والمقصرببناء صوالین حالقة خاصة باألمانة وبأسعار رمزیة 

  .ومجاورة للحرم 

بجوار الحرم ھي تعاني من تضخم في األسعار وذلك المتواجدة اآلن بخصوص صوالین الحالقة  مالحظة :
بسبب أن األمانة تقوم بتأجیر صوالین الحالقة على التجار في المواسم من بدایة شھر شعبان حتى نھایة 

 نفس ( الحالقین ) بمبلغ كبیر جدًا فيعلى العمال الصالون جر یؤجر والتاأو محرم شھر ذو الحجة 
ریال سواء مقصر بالمكینة أو محلق بالموس فھذا المبلغ كبیر بالنسبة  ١٥فیصبح سعر الحالقة الموسم 

على ضیوف الرحمن وبالذات الذین یأتون من دول إسالمیة فقیرة فھذا مبلغ كبیر جدًا بحساب عملة بالدة 
توصیل ھذه الفكرة إلى الجھات ریال بعد الموسم فمن یستطیع أن یسعى إلى  ١٠ود األسعار ، ثم تع
أو برقیة إلى والدنا خادم الحرمین الشریفین فھو الرجل األول وصاحب القرار األول في خدمة المعنیة 

من ویؤجر األجر العظیم الدائم لھ بجوار الحرم فكم الحرمین الشریفین وخدمة ضیوف الرحمن ، 
(      . مر لضیوف الرحمن وباهللا التوفیقالمسلمین یحجون ویعتمرون وأنت سبب في تسھیل ھذا األ

  )الرئاسة العامة لشؤون الحرمین الشریفین 

************************************************************************************* 

  وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ

  
٤٥  



   ) ةـوعـنـرة ومـصـتـخـار مـكـأف (

  

یوجد لدینا عدة جنسیات مختلفة من أبناء الجالیات الذین  فكرة رقم تواصل لرسائل جوال الجالیات :
یعتنقون اإلسالم مابین وقت وآخر بفضل اهللا ثم بجھود مراكز الدعوة في بالدنا ، والفكرة عبارة عن رقم 

نجلیزیة وذلك " لتثبیت أسبوعیة بلغة بالده أو باللغة اإلخدمة تواصل یسجل فیھ رقم التائب لتصلھ رسالة 
مثال رسالة یوم السبت یمان في قلوبھم " ویكون ھناك تنظیم للرسائل بحیث تكون على سبیل الدعائم اإل

ندونیسیة ویوم األحد للجالیة الفلبینیة ویوم االثنین للجالیة الھندیة ویوم الثالثاء للجالیة للجالیة اإل
خدمة متاحة لیس فقط للتائب بل البنغالیة واألربعاء تكون باللغة اإلنجلیزیة وھكذا لبقیة األیام ، وتكون ال

لجمیع الجالیات المسلمة لدینا عن طریق نشر رقم تواصل للجالیات في المساجد والمراكز المتخصصة 
بالجالیات في جمیع المناطق ، وفیھ یقوم العامل بإرسال رسالة فارغة على رقم تواصل ثم یتم قبولھ في 

یة من الكتاب وئدة ، والرسائل عبارة عن رسالة توعخدمة جوال تواصل لتصلھ الرسائل وذلك لتعم الفا
  والسنة وأقوال العلماء سواء رسائل نصیة أو رسائل وسائط وباهللا التوفیق .     ( مركز دعوة الجالیات )

  

وھي عبارة عن فكرة دروس وخطب ومحاضرات في ملفات  فكرة دروس الملفات الصوتیة للجالیات :
صوتیة للجوال بعدة لغات یقوم المركز بتحمیلھا للزوار المسلمین والذین دخلوا في اإلسالم حدیثًا ، وحثھم 
على سماعھا ونشرھا بین زمالئھم من أجناسھم حسب لغة الملف الصوتي ، حیث یوجد في مراكز دعوة 

" بعدة لغات  األقراص المدمجة " ت والسیدي ھاتیخمة على أشرطة الكاسالجالیات مكتبات صوتیھ ض
ندونیسیة ، والفلبینیة ، والمھریة ، والتامیلي ، واألوردو ، وغیرھا من اللغات المختلفة اإلنجلیزیة ، اإل

لدعوة الجالیات وتعلیمھم أمور دینھم ، وتستطیع ھذه المراكز نسخ بعض الدروس المختصرة وقص 
ینیة ودعویة مؤثره وھامھ من ھذه األشرطة وجعلھا في ملفات صوتیة بأحجام صغیرة لیتمكن مقاطع د

تحمیل اكبر عدد من الملفات الصوتیة على الجوال والتحمیل یكون من نفس مركز التوعیة أو من موقع 
مناطق الكتروني خاص بمركز التوعیة للجالیات وعمل دعایة لھذا المشروع في مراكز التوعیة لجمیع ال

  لتعمیم الفائدة وباهللا التوفیق .     ( مركز دعوة الجالیات )  

  

وھي فكرة من أفكار تنویع الصدقات ، بمعنى لو كنت ترغب مثًال أن تتبرع  فكرة صدقات جوالي الخیري :
ریال  فالمطلوب منك أن یكون لدیك جوال عادي صغیر الحجم بأقل تكلفة تطلق علیھ  ١٠٠بصدقة قیمتھا 

" تستخدمھ وقت الصدقة ویكون خاص لھذه الفكرة ، وتقوم بدراسة أفضل عروض  جوالي الخیري "اسم 
سم أو باسمك حسب الرغبة وبعد معرفتك ثم تقوم بشراء شریحة جوال بدون ا لشركات االتصاالت ومن

 ریال أي فیما یعادل الصدقة المرغوب ١٠بطائق شحن من فئة  ١٠ألفضل عروض الشركات تقوم بشراء 
فیھا ، ثم تختار أوقات األعیاد والمناسبات وتبحث عن مساكین وفقراء الحي أو أي شخص حتى لو كان 

الم علیھ والسؤال عامل یعمل في مھنتھ في الشارع أو في متجر سواء مقیم أو من أھل البلد فتقوم بالس
ریال لیشحن  ١٠ة وعائلتھ ثم تعرض علیھ جوالك الخیري وتقوم بإعطائھ بطاقة فئ عن أخبار والدیھ

الجوال بنفسھ لمراعاة وقت االتصال ثم یقوم بمكالمتھم ومعایدتھم والسؤال عنھم بما یكفي الرصید 
من المكالمة تعید جوالك إلیك وتوّدع ھذا المقیم أو المسكین للبحث عن شخص  المشحون وبعد االنتھاء

  ة ـدقـصـغ الـلـخیري إذا كان مبـلآخر وبھذه الطریقة سیكون لك عشرة أشخاص سوف یستخدمون جوالك ا

٤٦  



ریال ولك الخیار في الشحن والوقت والعدد فما كتب في الفكرة مجرد للشرح والتوضیح ، ویمكن  ١٠٠
ھذه الفكرة في األعیاد وذلك بتعوید العمالة سنویًا وتبلیغھم بالحضور  لمراكز توعیة الجالیات استخدام

للمركز بعد صالة العید للمعایدة واالتصال بذویھم على حساب أھل الخیر من باب معایدة الفقراء 
   كز دعوة الجالیات )مر – التوفیق .     ( اجتھاد فردي والمساكین وباهللا

  

وھي توعیة ومحاضرات للعمالة األجنبیة المسلمة في محالت الورش والمدن  فكرة للعمالة األجنبیة :
الصناعیة األكثر حاجة للدعوة عن طریق فریق عمل دعوي ، وتدریبھم على الذكر أثناء العمل باالستغفار 

یعمل والتسبیح والذكر أو قراءة القرآن وتعلیمھم عن كیفیة استغاللھم ھذه العبادة أثناء العمل ألن الكثیر 
ثم ، وھم في أمس الحاجة لمن یدعوھم أو یذكرھم باهللا ساعة أو أكثر دون فائدة  ١٢وھو صامت لمدة 

األشرطة والكتیبات ومتابعتھم من وقت آلخر مع تنظیم من أھل الدعوة برسم كروكي علیھم ع توز
على الذكر مع  ومساحھ دعویة ألكبر عدد من الورش ، والدعوة تكون شاملة لكل أمور دینھم والتركیز

زمالئھ في العمل  ھندس أو عامل والطلب منھ أن یدعوحركة العامل في عملة سواء میكانیكي أو م
  وتذكیرھم على عادة الذكر أثناء العمل وباهللا التوفیق .     ( توعیة الجالیات والدعوة واإلرشاد )

  

لخیریة بفتح حساب محفظة وھي أن تقوم إحدى الجمعیات ا فكرة المحفظة االستثماریة الخیریة :
" على أن  وقفي الخیري استثماریة في سوق األسھم للوقف الخیري تستقبل فیھ تبرعات مالیة بعنوان "

یكون نشاط المحفظة ھو المضاربة المشروعة في بیع وشراء األسھم النقیة والتجمیع في الشركات ذات 
والمعروفة في نشاطھا على أرض الواقع ذات طابع العوائد الربحیة ، والتركیز على الشركات الحقیقیة 

ربحي ومشروع في جمیع قطاعات السوق سواء القطاع البنكي أو الزراعي أو األسمنتي أو البتروكیماوي 
وغیرھا من قطاعات السوق المختلفة ، وتكون ھذه المحفظة تدار من قبل محللین فنیین ومحللین مالیین 

ي حالة الھبوط واالرتفاع للسوق وال ننسى التقسیم الثالثي الھام للمحافظة على أموال المسلمین ف
للمحفظة في طریقة اإلدارة وھي ثلث رأس مال وثلث لشركات العوائد وثلث للمضاربة الیومیة حتى یساند 

  كل ثلث اآلخر .

مر ھذا ومن المھم أن تحفظ ھذه الجمعیة أموال الناس في المحفظة في حال الربح أو الخسارة لیبقى ویست
  الوقف بكامل أجره لصاحب الوقف وكل من ساھم في ھذه المحفظة االستثماریة .

أن یبلغ صاحب الوقف بأنھ یستطیع أن یتبرع في ھذا الوقف عن نفسھ وأسرتھ ووالدیھ ولمن یرغب في 
شطة التبرع لھ وأن یبلغ أن فوائد ھذه المحفظة تنفق في كل أبواب الخیر والصدقات الجاریة وكافة األن

  الخیریة لھذه الجمعیة . 

ارضھا الخیریة ووسائل اإلعالم في وھذا المشروع یحتاج إلى عمل برنامج دعائي وإعالمي في جمیع مع
القنوات الفضائیة والصحف والمجالت واإلذاعة وملصقات منتشرة في المعارض ولوحات وشاشات 

  یات الخیریة )( الجمع     الدعایة في الشوارع والطرقات وباهللا التوفیق .

  

  

٤٧  



كثیر من مكاتب ومعارض الجمعیات  في مكاتب ومعارض الجمعیات الخیریة : سداد نتفكرة خدمة 
الخیریة یعانون من فقدان وذھاب المتبرعین لعدم استقبال ھذه المكاتب للمبلغ النقدي فیذھب المتبرع 
للتبرع عن طریق الصراف اآللي والتحویل للجمعیة بمبلغ معین ثم یأتي باإلیصال وفیھ رقم عملیة التبرع 

برع فكثیر من ھؤالء المتبرعین یكون لدیھ مشكلة في بطاقة أو اإلیصال ثم یكمل المعرض إجراءات الت
لى أن یؤجل ثم ال إ الصراف أو أنھ قد نسیھا أو یكون الصراف عطالن أو یكون بعید عن المعرض فیضطر

  یعود مرة أخرى إلى ھذا المكتب .

عرض ھنا ینبغي على ھذه المعارض ومكاتب الجمعیات الخیریة أن توفر جھاز الشبكة في نفس الم
في حالة عدم  أو المتبرع الستخدام بطاقة الصراف ، أو توفیر خدمة إنترنت على مكتب صغیر للعمیل

وجود بطاقة الصراف اآللي لیقوم بالتحویل للجمعیة عن طریق حسابھ في االنترنت ویقوم بتسجیل رقم 
  لجمعیات الخیریة )العملیة للموظف إلكمال اإلجراء الالزم لھذا التبرع وباهللا التوفیق .     ( ا

  

وھي عبارة عن تواصل جمیع الجمعیات الخیریة في المملكة والمندوبیات  فكرة تواصل أبواب الخیر :
وجمعیات تحفیظ القرآن ودعوة الجالیات في موقع موحد على الشبكة مع مراعاة المحافظة على مواقعھم 

م من أفكار دعویة وأعمال خیریة وذلك ومنتدیاتھم الخاصة ، ویطرحون في ھذا الموقع الجماعي ما لدیھ
من خبراتھم المختلفة من منطقة إلى أخرى لخدمة المسلمین ویكون  صل ھذه الجمعیات واالستفادةلتوا

ھذا الموقع لھ تواصل آخر عبر الفیس بوك والتویتر وغیرھا من وسائل التواصل االجتماعیة على الشبكة 
م للقراءة والفائدة واستقبال ما لدیھم من تبرعات أو أفكار قد ، وأیضًا یكون الموقع متاح للزوار الكرا

  تخدم ھذه الجمعیات وباهللا التوفیق .     ( الجمعیات الخیریة ) 

  

نحن نعلم أن كثیر من المرضى  فكرة التعاون الخیري بین الجمعیات الخیریة وشركات التأمین الصحي :
یات یعانون من تكالیف العالج أشد من المرض الذي یشتكون منھ ، وھذه الفكرة ھي أن تقوم الجمع

مع شركات التأمین المجازة شرعًا من ھیئة شرعیة معتمدة بتأمین صحي للمرضى  الخیریة باالتفاق
، وبقیة خطوات الفكرة  حسب حالة المریضمتاحة تكون المحتاجین إلى العالج ، واختیار مدة التأمین 

  شراف ودراسة المتخصصین في الجمعیات الخیریة وباهللا التوفیق .     ( الجمعیات الخیریة )تكون تحت إ

  

كثیر من أھل الخیر من الرجال والنساء  في األحیاء السكنیة ال  فكرة نیون الخیریة لإلعالنات السكنیة :
الخیریة من أنشطة في خدمة المسلمین بسبب حصر معلومات الجمعیات یعلمون ما تقوم بھ الجمعیات 

متواجدة فقط في األماكن الخیریة في أماكن مخصصة لھا مثل مكاتبھا ومعارضھا المنتشرة والمحدودة وال
ستقبال التبرعات المختلفة ، فالذي یزور ھذه المعارض ھو الذي یجد المطویات والمجالت العامة ال

فة اإلعالنات المخصصة لھذه التبرعات دون غیره من الذین ال یستطیعون الوصول إلى والبروشرات وكا
لھا اهللا في ـلیھا وجعـھذه المعارض ، فھذه الجھود التي تقوم بھا الجمعیات الخیریة ھي جھود تشكر ع

  موازین حسناتھم ، فنتمنى أن نضیف ھذه الفكرة إلى ھذه الجھود لیعم الخیر إلى أكبر شریحة من
  ین الذین یفتقدون بعض ھذه المعلومات عن التبرع الخیري ، والفكرة ھي أن تقومـن والمتبرعـیـمـلـسـمـال

  
٤٨  



الجمعیة بتوزیع لوحة إعالنیة للجمعیات الخیریة على اإلسكان والعمائر ذات الكثافة السكانیة وھذه 
ھواتفھا الستقبال التبرعات المادیة اللوحات عبارة عن لوح نیون یكتب في األعلى اسم الجمعیة وأرقام 

بالستیكیة لوضع المنشورات  یرھا ویوضع أسفل اللوح جیوب شفافةوالعینیة من مالبس وأثاث وغ
لوضع المطویات الدعویة والخیریة عامة ومطویات الحث على الصدقات  وإعالنات أعمال الجمعیة وأیضًا

برع المادي أو العیني من المنزل مباشرة وباهللا والتبرعات خاصة ، وأن یكون ھناك خدمة استقبال الت
  التوفیق .     ( الجمعیات الخیریة )

  

كثیر من الناس یضعون مالبسھم في محالت غسیل  فكرة جمع المالبس واألثاث للجمعیات الخیریة :
المالبس ویتركونھا ألسباب غیر معروفة وآخرون یفصلون ثیاب في محالت الخیاطة وأیضًا یتركونھا 

سباب مادیة أو غیر معروفة دون العودة لھا ، فنجد أن كثیر من محالت غسیل المالبس ومحالت أل
الخیاطة بل نستطیع أن نقول الجمیع یعاني من تكدس الكثیر من المالبس لدیھم بسبب عدم عودة أصحابھا 

  لھا ومحاسبة المحل عن ھذه المالبس .

المالبس المتنوعة تعاني من تكدس بعض المالبس لدیھا ولدینا أیضًا كثیر من المحالت التجاریة لبیع 
  والتي ذھبت موضتھا أو لم تباع لھذه المحالت التجاریة فأھملتھا في المستودعات بدون عرضھا للبیع .

ولدینا أیضًا محالت بیع األثاث بالجملة أو بالقطاع أو محالت بیع األثاث المستخدم ، ومحالت تفصیل 
تائر ، فبعض ھذه المحالت لدیھا مستودعات كبیرة وملیئة بأثاث منوع قدیم وغیر المجالس والكنبات والس

  معروض للبیع وربما ترید التخلص منھ لتنظیف وترتیب المستودع بالبضائع الجدیدة .

فنحتاج من الجمعیات الخیریة أن یكون لھم مندوبین متخصصین للبحث عن ھذه المحالت التجاریة  
نشاط الجمعیة واستقبالھا للتبرعات وطلب ما لدیھم من أشیاء قد یقبلون بالتبرع ومقابلة أصحابھا لعرض 

بھا ، وعمل برنامج منظم لألحیاء وأسماء المحالت التجاریة سواء محالت غسیل المالبس ، أو محالت 
خیاطة المالبس ، أو محالت بیع المالبس ، أو محالت بیع األثاث بجمیع أنواعھا ، ووضع الرقم الخاص 
لجوال المندوب أو رقم الجمعیة ومعاودة التواصل مع المحالت أكثر من مرة حتى یقتنع صاحب المحل 
بالتبرع فكثیر من أصحاب ھذه المحالت بإذن اهللا سوف یقومون بالموافقة للصدقة عن محالتھم التجاریة 

وتخلص من  بھذه السلع شبھ التالفة في نظرھم وسوف یرتاح صاحب المحل بسبب أنھ تصدق من جھة
 قة جدیدة للتصدق بما ال یمكن بیعھھذه البضاعة من جھة أخرى ، وتكون المحالت قد تعودت على طری

ق مع یسبالتن ات الخیریة أو اجتھاد فرديوربما یزید بالدعم العیني والمادي وباهللا التوفیق .     ( الجمعی
  الجمعیات وھذه المحالت التجاریة )

  

وھي فكرة وضع شاشات إعالنیة كبیرة متحركة  واإلرشادیة في األماكن العامة :فكرة الشاشات الدعویة 
أو تلفزیونیة في األسواق واألماكن العامة وبجوار إشارات المرور في الطرق والشوارع الكبیرة تابعة 
لوزارة الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد لمنفعة المسلمین من سائقي المركبات والمشاة وأصحاب 

 شاشات ببثـمحالت التجاریة وغیرھم من المتواجدون بالقرب من ھذه الشاشات الدعویة ، وتقوم ھذه الال
   والدعاء وغیره من rمواد دینیھ منوعھ مثل الذكر والتسبیح والتكبیر والتھلیل والصالة على نبینا محمد 

  
٤٩  



الذكر المتحرك على ھذه الشاشات وأیضًا األحادیث النبویة واآلیات الكریمة وإعالنات عن الدروس 
الدینیة والدورات التعلیمیة ، ویكون لھا نشاط خاص بالتعاون مع جمیع اإلدارات الحكومیة والمحاضرات 

تنشرھا بشكل  ة مفیدةارات التي لھا مواد إرشادیمثل إدارات المرور والصحة والتعلیم وغیرھا من اإلد
  دوري لكافة شرائح المجتمع وباهللا التوفیق .     ( الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد )

  

وھي وضع لوحات إرشادیة للمساجد على الطرقات  رشاد للمساجد التي تكون داخل األحیاء :فكرة إ
تھم فیحین وقت الصالة وقد واألرصفة وفي مداخل األحیاء ، فكثیر من المسلمین وھم یتجولون بسیارا

            تنتھي على البعض وھو لم یجد مسجد وربما یكون بالقرب منھ في نفس الحي وباهللا التوفیق . 
  ) الطرق والمواصالت بالتنسیق مع وزارة الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد( 

  

وھي فكرة مقتبسھ من خدمة جوال بلغني اإلسالم وفكرة جوال بلغني  فكرة جوال بلغني طریق الھدایة :
اإلسالم باختصار ھي عبارة عن فكرة جدًا ذكیة وجدیدة أطلقھا ودشنھا المكتب التعاوني للدعوة وتوعیة 
الجالیات بالبدیعة بالریاض فكل المطلوب منك أن ترسل اسم ودیانة ولغة ورقم جوال أي شخص ترید أن 

لكة أو خارج المملكة وبعد ) وذلك من أي مدینة بالمم ٠٥٥٥٩٨٨٨٩٩الرقم (  ھــذاالم إلى تدعوه لإلس
خوة في مجال الدعوة وأصحاب الفكرة یكملون مشوارھم مع ھذا الشخص بسریة تامة والتنسیق ذلك اإل

تواصل مع مكاتبھم في أي مكان حتى یتم تبلیغھ وتعریفھ على اإلسالم أو یدخل في اإلسالم عن طریق ال
  معھ عبر الجوال أو التواصل معھ مباشر فبارك اهللا في العاملین على ھذه الفكرة وصاحبھا .

بجوال  فمن ھذه الفكرة نستطیع أن نأخذ منھا أفكار عدیدة على نفس المنوال ومنھا فكرتنا المعنونة "
ات أو أي شخص " وھي تستھدف تارك الصالة والعاق لوالدیھ ومتعاطي المخدر بلغني طریق الھدایة

ضال ویحتاج إلى الدعوة واإلرشاد والتوجیھ ، ویكون ھناك رقم جوال تابع للدعوة واإلرشاد ومن خلف 
ھذا الرقم عدة مكاتب ومتخصصین ألي حالة یتم التبلیغ عنھا ، فكل المطلوب من أي شخص لدیھ صدیق 

لوب منھ أن یرسل رقمھ واسمھ أو قریب أو جار ویرید دعوتھ وال یستطیع دعوتھ بطریقة مباشرة فالمط
خوة في مجال الدعوة عن طریق الجوال سوف إلى جوال بلغني طریق الھدایة واإلوبعض المعلومات عنھ 

یقومون بدعوة ھذا الشخص المبلغ عنھ مع وجود سریة تامة بین األطراف المعنیة وتبلیغ المتعاون أوًال 
  یق .     ( الشؤون اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد )بأول عما توصلوا إلیھ مع ھذا الشخص وباهللا التوف

  

وھي عبارة عن كتابة بعض األذكار على اللوحات اإلرشادیة  فكرة الباقیات الصالحات على الطرقات :
على الطرقات والمداخل الفرعیة والعامة إلرشاد السائق عن  ریة الجانبیة والكبیرة التي تعلوالمرو

وھذه اللوحات ھي خاصة ، مدینة معینة  أوحي  أوطریق عام  إلىالمداخل والمخارج والطرق الموصلة 
أنواع الذكر من تسبیح وتھلیل بھیئة الطرق والمواصالت ، فالفكرة كتابة أعلى ھذه اللوحات اإلرشادیة 

یذكر المسلمین اهللا مسبحین  أن، فما أجمل نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم  واستغفار وصالة على
الدعوة واإلرشاد والشؤون اإلسالمیة یق .     ( وباهللا التوف ومكبرین ومھللین في سیاراتھم ذھابًا وإیابًا

  )بالتنسیق مع وزارة المواصالت 

  

٥٠  



إضافة توقیت المسجد األقصى في التقویم مع مكة والمدینة وإضافة خروج وقت  :الھجري  لتقویملفكرة 
الصالة وذلك لخدمة المشغول عن وقت الصالة جماعة أو الصالة في وقتھا مثل الطبیب أو المسئول عن 

وباهللا  وخدمة النساء في بیوتھم ذلك ألن الكثیر یجھل خروج وقت الصالة، یستطیع أن یفارقھ  عمل ال
  ( تجاریة )     . فیقالتو

  

أو وضع ورقة فارغة  ورقة الكتابكثیر من الناس یقوم بعكف زاویة  فكرة فواصل الكتب عند القراءة :
وھذا العمل یقوم بتشویھ الكتاب أو انتھاء عمره  القراءة من إلیھعند نھایة ما انتھى صغیرة أو كبیرة 

الذكر مثل التسبیح الذكر وھو طباعة فواصل ملیئة باالفتراضي في أقرب وقت ، وھذه فكرة تساعدنا على 
محمد صلى اهللا علیھ وسلم أو أحادیث صغیرة مفیدة ومختصرة أو حكمة أو نبینا الصالة على أو التكبیر و

ما شابھ ذلك وتكون ملونة أو أو رسائل إیجابیة للحیاة  لالستمراریةمثل أو رسائل إیجابیة عن القراءة 
منھا ھو الذكر والتسبیح وقت بدایة كل قراءة أو الفائدة السریعة قبل القراءة  لتقسیم الكتاب والھدف
وباهللا  في المكتباتوتنشر تباع یمكن أن ووالمحافظة على نظارة الكتاب ، إیجابي بقراءة شيء مستقطع 

  ( تجاریة ) .      التوفیق

  

لكتروني محمول أشبھ بجھاز المحفظ للقرآن الكریم ، ھو جھاز رقمي إ فكرة جھاز المكتبة اإلسالمیة :
، ومحول شحن بمعنى مكتبة إسالمیة متنقلة في أي مكان تستطیع حملھا في الجیب تعمل على بطاریات 

للكھرباء حسب الرغبة ، تساعدك على القراءة في أي مكان بشاشة عریضة لسھولة القراءة ووضوحھا 
من حمل المكتبة اإلسالمیة بكل سھولة ، ومحرك للبحث عالي  عالیة تمكن الجھاز ذات سعة ذاكرهو

  . الجودة

أھم الكتب ومجلد الفتاوى ، السیرة النبویة ، التاریخ اإلسالمي ،  محتویات جھاز المكتبة اإلسالمیة :
  .     ( تجاریة ) وباهللا التوفیقوالمعاجم  مثل كتب الفقھ والتفاسیر وغیرھااإلسالمیة لطالب العلم 

  

عمل جھاز أو برنامج لعلم الفرائض مثل أن یكون ھناك خانة یوضع فیھ  رة جھاز علم المواریث :فك
المبلغ المعین للقسمة بین الورثة وخانة یكون فیھا اختیار الورثة مثل " ابن أو بنت أو أم أو أب " بحسب 
عدد ونوع الورثة ویكون ھناك أمر بعدھا لتقسیم اإلرث بین ھؤالء الورثة بحیث یكون علم الفرائض في 

ا البرنامج مبرمج مسبقًا مع وجود خانة توضیحیة لبعض األحكام على مثل ھذا النوع من اإلرث وأقوال ھذ
بعض العلماء في ذلك وھذا الجھاز ال یكون معتمد في قسمة میراث معین ولكن یكون من باب العلم 

  والتعرف على علم المواریث وباهللا التوفیق .     ( تجاریة )

  

وھي عبارة عن عمل برنامج للجوال یحدد فیھ مواقع جمیع  للخدمات الحكومیة" : فكرة برنامج "الشامل
الدوائر الحكومیة والمستشفیات والمرافق الخدمیة وأرقامھا وعناوینھا على أرض الواقع وفي مواقع 

  ءاتراجعاتھ ویكون أیضًا في البرنامج قسم خاص لمعرفة اإلجراـي مـن فـواطـمـتاجھا الـحـالتي ی االنترنت

  
٥١  



  الالزمة للمعامالت التي یجھزھا المراجع أثناء مراجعتھ ألي دائرة حكومیة أو خدمیة ، وھذا البرنامج
شامل لجمیع مناطق البالد تختار فیھ اسم المدینة ویظھر لك ما ترید في ھذه المدینة من دوائر وإدارات 

البرنامج من وقت إلى آخر عن طریق ومرافق حكومیة تحتاجھا ، ویكون ھناك تحدیث بیانات لھذا 
اإلنترنت لكل من لدیھ ھذا البرنامج وھذا التحدیث بعد كل فترة زمنیة محددة مثل كل سنة یحدَّث فیھ ھذا 
البرنامج وھذا التحدیث للبیانات بغرض تحدیث عناوین بعض الدوائر الحكومیة في حالة تغییر العناوین أو 

ي دائرة حكومیة وما شابھ ذلك وباهللا التوفیق .     ( تجاري أو تغییر بعض اإلجراءات في مراجعة أ
  حكومي )

  

خفیفة  : وھو صناعة كراسي نحیفة وصغیرة من ال یستطیع الصالة واقفًا أو فكرة كرسي المصلى الُمقعد :
وطاولھ صغیرة في  وال تزاحم المصلین ویكون لھا جیب للمصحف من الخلف، على المصلي الُمقعد الوزن 

و البالستیكیة أالثقیلة الكبیرة وبعض الكراسي  ا عند القراءة بعكس ما نرى منجنب متحركة یستخدمھال
ن یقرأ القرآن ویثقل علیھ في الحركة أ الواحد منھم الكثیر من المصلین على الكراسي یرید ألنالكبیرة ، 

عظیم وحزنًا شدید على حالھ  و یرفع لھ المصحف ، فیفوتھ أجرًاأن یقرب أوال یرید أن یكلف على أحدًا ب
و أ ان تخف بعض الفوضى في صفوف المصلین من تقدم الصفمھ ھذا الكرسي ، ووبإذن اهللا أن یخد

  ( تجاریة )     .وباهللا التوفیق بسبب تنوع بعض الكراسي وكبر حجمھا  تأخره

  

وھي عبارة عن ملصقات یتم طباعتھا عن طریق المطابع مخصصة لوضعھا  فكرة ملصقات باب الدار :
أمام أو بجوار باب المنزل مخصصھ للزائر الكریم ویكتب فیھا عبارات تنبیھ للزائر مثل : عبارة : 

 شارة" مع عالمة إ مةیبة والنمیـھنا تتوقف الغ "التدخین یضایقنا مع عالمة منع التدخین" ، وعبارة : "
" واآلیة الكریمة قال تعالى : ( رب  لینا األخبار السیئةال تنقل إ األحمر ، وأیضًا عبارة "الضوء المرور ب

اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنًا وللمؤمنین والمؤمنات ) ووضع أحادیث نبویة شریفھ وغیرھا 
  تجاریة )و –اجتھاد فردي من العبارات المناسبة لوضعھا أمام باب الدار وباهللا التوفیق .     ( 

  

أبواب للغرف والصاالت  ١٠كل بیت أو شقة یوجد فیھا ال یقل عن  : من الداخل فكرة ملصقات أبواب الدار
ألبواب ومن فراغ ا من یستغلھا لدیكور معین حتى یمأل والمجالس وغیرھا من مداخل المنزل فمن الناس

ن ملئ ھذا الفراغ في كل األبواب وذلك بتعلیق لوح ھذه الفكرة ھي عبارة عالناس من یتركھا فارغة ، و
متوسطة الحجم بدیكور معین على الباب من الجھتین حسب فراغ واجھة األبواب لدیك ویكتب على ھذه 
األلواح أو البراویز عن طریق المطابع أو الخطاط : آیات للقرآن الكریم أو أحادیث للسنة النبویة أو أمثال 

ورسائل النجاح لكل أفراد العائلة أو تنویع ما ترید وتكون ھذه األلواح قابلة للتنقل  وحكم أو رسائل إیجابیة
من باب إلى آخر لتنویع أماكنھا حتى یتمكن الجمیع من قراءتھا وبإذن اهللا مع الوقت تجد أفراد األسرة من 

فظ الكثیر من زوجة وأوالد ومن تعول قد استفاد وحفظ ھذه اآلیات واألحادیث وطبق الرسائل فیھا وح
ذن اهللا وباهللا التوفیق .               لى النجاح ومنزل عامر بالسعادة بإاألمثال والحكم وارتفعت معنویات األسرة إ

  تجاریة )و –اجتھاد فردي وأسري ( 

  
  
٥٢  



وھي فكرة عمل لوح نیون في المباني التي یكثر فیھا عدد الشقق السكنیة  فكرة نیون تبادل السكني :
والجیران ، ووضعھ في مدخل العمارة الستقبال وتبادل المطویات واألشرطة اإلسالمیة بین الجیران ، 
بمعنى إذا كان لدیك مطویات أو أشرطة أو كتیبات قد اطلعت علیھا وقرأتھا أو سمعتھا فبدل أن تكون 

ومركونة لدیك في المكتبة قد ال تعود إلیھا مرة أخرى فعلیك أن تضعھا في ھذا اللوح لیستفید مرفوعة 
منھا غیرك من الجیران وبالمقابل قد یضعون الجیران ما ھو جدید بالنسبة لك ال یمنع أن تطلع علیھ ثم 

ما ھو جدید من  تعیده بعد االنتھاء منھ ، وأیضًا یستطیع أي متبرع أن یضع للجیران في ھذا المكان
  أشرطة إسالمیة أو كتیبات أو مطویات . 

" عن طریق أي خطاط ، یقوم بتفصیلھ حسب طلبك  اللوح الحامل للمطویات وطریقة عمل ھذا النیون "
سواء على لوح خشبي أو لوح ألمونیوم أو لوح نیون بالستیكي وھو األخف وزنًا وأفضل المقاسات حسب 

جیوب بالستیكیة ، والتفصیل  ٦ارتفاع متر في نصف المتر للعرض یحمل  ما نراه في المساجد ھو مقاس
 مفتوح حسب رغبة وطلب الشخص المتبرع في ھذا المبنى فسارع أن تكون أنت من ساعد في نشر العلم

ذن اهللا كثیر من األجر والثواب في ھذا العمل الصالح وبأقل التكالیف ونشر الوعي بین الجیران وھناك بإ
  توفیق .     ( اجتھاد فردي أو جماعي بین الجیران ) وباهللا ال

  

یوجد شاشات ضوئیة تلفزیونیة  فكرة فاصل الذكر بین دعایة وأخرى في الشاشات اإلعالنیة المنتشرة :
كبیرة وضخمة بجوار إشارات المرور في بعض الشوارع العامة وھي تابعة لمؤسسات إعالنیة تجاریة 
تقوم بعمل الدعایة واإلعالن على ھذه الشاشات ، وعلیھا تجد رقم تلفون المؤسسة صاحبة موقع الشاشة 

دًا ال یكلفھ شيء ، وذلك لمن یقرب من منزلھ أو اإلعالنیة ، فمن یرغب في األجر والثواب وعمل یسیر ج
عملھ مثل ھذه الشاشات اإلعالنیة أو لكل من یرید األجر والثواب فعلیھ االتصال بھذه المؤسسة وأخذ 
عنوانھا والذھاب لمقابلة المدیر أو المسئول عن الدعایة واإلعالن في ھذه الشاشة والطلب منھ وضع ذكر 

أي یكون الذكر فاصل بین دعایة وأخرى ألن ھذا الفاصل عادة یكون فارغ منوع بین كل دعایة وأخرى 
ن تطلب منھ رزق والبركة للمؤسسة بإذن اهللا وأفكل ما علیك تذكیر ھذا المسئول بفضل الذكر وجلب ال

التنویع في وضع الذكر المختصر والصالة على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم ولن یردك أبدًا ألنھ ال 
شيء وأیضًا ھو مسلم مثلك یرید فقط التذكیر وبإذن اهللا سوف یحذو حذوه الكثیر من المؤسسات  یكلفھم

اإلعالنیة وأنت أصبحت سبب في ھذه الفضیلة ونشرھا فلك األجر الكبیر بإذن اهللا كأجر الذاكرین 
  عالن )   والذاكرات في ھذا المشروع وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي مع مؤسسات الدعایة واإل

  

وھي عبارة عن الدعوة إلى اهللا عن طریق رسائل الجوال بأرقام  فكرة رسائل جوال الداعیة المجھول :
مجھولة أو األرقام والشرائح التي بدون اسم وذلك لمن تعرف أو تسمع عنھ وال تستطیع مواجھتھ إما 
بسبب اإلحراج أو غیرھا من ردود فعل من ترید مناصحتھ ، ومن ھذه الدعوة المناصحة العامة في أي 

 عز وجل ، مثل أن یكون لك جار أو قریب تارك لصالة الجماعة أو ھناك عاق لوالدیھ أمر والدعوة إلى اهللا
تعرفھ أو أخبرك عنھ صدیق سواء في المدینة التي تعیش فیھا أو في أي مدینة أخرى ، وترید أن تدعوه 

تھ وتؤثر علیھ بھذه الطریقة فھي مجربة وناجحة بإذن اهللا كل ما علیك أن تأخذ رقم من ترید مناصح
إلى  ي أن ال تصدع بالحق جھارًا وتدعوحة ، وھذا ال یعنـریـشـاص بھذه الـوال خـوتقوم بتخزینھ في ج

  اهللا

  
٥٣  



عالنیة ولكن ھذا لمن ال تستطیع مواجھتھ أو ال یقبل النصیحة أو بعیدًا عنك فھذه الدعوة برسائل الجوال 
عز وجل أن ترى فیھ التغییر بعد المناصحة قد تنفعھ وتوافق زمن معین یتقبل فیھ النصیحة وبإذن اهللا 

  وتكون أنت سبب في ھدایتھ .

البد أن یكون ھناك جوال خاص لھذه الشریحة وبسعر غیر مكلف ویكون جوال دعوي خاص  مالحظة :
للمناصحة ، وأن ترد على رسائل من تناصح وتصبر على ردود أفعالھم وشتائمھم في البدایة وال تكشف 

و صلح أمره لكي ال یتعرف علیك شخص آخر أنت تقوم بمناصحتھ ویقل تأثیرك علیھ نفسك أمامھ حتى ول
لم أحد بھذا الرقم فعلیك ولو ع، أو یتعرف على طریقتك ناس ربما یعرفونك من أول رسالة مناصحة لھم ، 

فالداعیة المجھول في ھذا األمر ھو األفضل رقم آخر وتستمر في دعوتك إلى اهللا عز وجل ، تغییره ب
  وعلیك اختیار الوقت المناسب للمناصحة وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي )

  

ھذه الفكرة مأخوذة من الشیخ صالح األطرم حفظھ اهللا وھي  فكرة وقف سھمي أو محفظتي الخیریة :
عبارة عن اختیار سھم معین من بین األسھم في محفظتك االستثماریة وجعلھ وقف ألعمال الخیر بمعنى 
أن تختار سھم معین یكون رأس مالھ على سبیل المثال عشرة آالف ریال أو أقل أو أكثر حسب ما تنوي 

ھ وعوائده تنفق في أبواب الخیر سواء كان ھذا السھم للمضاربة أو لشركات لھذا الوقف وتكون أرباح
  العوائد .

بأول أو أن تعید الربح مع رأس المال في عملیة البیع والشراء لھذا السھم  ویكون إخراج األرباح أوًال
سھم ثم وتخرج األرباح في وقت معین من العام حسب رغبتك في ذلك مع حفظ رأس المال الوقفي لھذا ال

المعاودة في تنشیط ھذا السھم عن طریق المضاربة وكلما جنیت ربح تخرجھ وتبقي رأس المال وقف لھذا 
  السھم وھكذا . 

وكذلك تستطیع أن یكون لك محفظة وقفیھ فیھا سھم أو أكثر على نفس الطریقة في عملیة المضاربة أو 
تقوم بإخراج أرباح المحفظة مع المحافظة الشراء في شركات العوائد وبعد جني األرباح في وقت معین 

على رأس مال الوقف األصلي ومن ثم المعاودة في عملیة تنشیط ھذه المحفظة في عملیة البیع والشراء 
لعملیات خیریة مستقبلیة وال مانع أن یكون لك شركاء في ھذا الوقف لمن یثق بك ویرغب في عمل 

  ي أو جماعي )الخیرات وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فرد

  

وھي عبارة عن جمع مبلغ من المال  للمیت في أیام عزاءه  فكرة حملة الصدقة الجاریة من ذوي المیت :
ولمدة معینھ یحددھا صاحب الحملة وتكون ھذه الحملة خاصة بین أسرة المیت وأقاربھ وأصحابھ وذلك 

وح بأي مبلغ على حساب موثوق بھ ب " والتبرع یكون مفتیري والواتس آعبر " رسائل الجوال والبالك ب
وشخص یستلم المبالغ النقدیة بمعنى حملة تبرع لذوي المیت واستغالل التقنیة الجدیدة في باب الخیر 
وجعلھا في عمل وصدقة جاریة ینتفع بھا المیت وھذه الحملة والفكرة ھي خیرًا من بعض العزاء الذي 

اء الجماعي في لیالي العزاء التي قد ال ینتفع بھا یصبح كالمناسبة تجمع فیھ أموال من الحضور للعش
  المیت ، رحم اهللا موتانا وموتى المسلمین وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي أو جماعي )

  

  
٥٤  



وھو عبارة عن اختیار موضوع سنویًا للنقاش فیھ وقت اإلجازات  فكرة موضوع لقاء العائلة السنوي :
الصیفیة وعند تالقي األقارب والعوائل في المدن أو في القرى والنصح واإلرشاد فیما بینھم في ھذا 
الموضوع واإلعداد الجید لھذا اللقاء ومن ھذه المواضیع على سبیل المثال في العام األول اختیار موضوع 

وعام آخر للحسد وبعده للصالة أو صلة الرحم وھكذا وال ننسى تجھیز اإلعالن عن الموضوع عن الغیبة  
خالل العام وتجھیز الھدایا والجوائز وإعداد برنامج جید لإلجازة خالل فترة تنسیق ھذا اللقاء الخیري 

  و جماعي )أ( اجتھاد فردي     المفید لألقارب وباهللا التوفیق . 

  

وھي عمل بطائق صغیرة مستخرجة من اإلنترنت وبخلفیات جمیلة  الذاتي المنزلیة : فكرة بطائق التطویر
"  قوقل ومختلفة أو عمل براویز وإطارات للبطاقة وتزیینھا ، والبحث عن طریق محرك البحث الشھیر "

عن أفضل عبارات النجاح والرسائل اإلیجابیة الصغیرة التي تساعد على النجاح والتفوق والھمة العالیة  
فراد ألسواء من آیات القرآن أو األحادیث النبویة أو من أقوال العلماء والمختصین ، ونسخ ما یناسب 

 تتلف ، واختیار أماكن شھیرة تى الاألسرة على ھذه البطاقة ثم طباعتھا وقصھا وتغلیفھا تغلیف حراري ح
إللصاق ھذه البطائق مثل األبواب والنوافذ والمداخل والمخارج ، وبجوار المكتبات وغرف  في المنزل

األطفال والتسریحات ، وجوار مفاتیح األنوار والمراوح والمكیفات ، والثالجة وبرادة الماء ، وجوار جھاز 
تى األماكن النادر الوصول إلیھا ، فھذه الفكرة ھي وسیلة من كرویف ، وأي مكان یأتي علیھ البصر حیالم

وسائل التطویر الذاتي العائلي وتحریك المشاعر اإلیجابیة للعائلة في المنزل طوال الیوم واللیلة ، ومن 
األفضل أن یتم تغییر وضع البطائق كل شھر من مكان إلى آخر وذلك ألن ما قرأتھ أنت قد ال یكون قرأه 

تحریكھا وتبدیلھا فائدة كبیرة قد تفھم أنت عبارة في مكان معین لم تفھمھ من قبل في مكان  الغیر وفي
الراحة ثم المعاودة في نوع من وذلك آخر ، وأیضًا یتم جمع البطائق ورفعھا فتره زمنیھ تقارب الشھر 

التي تمر  الرسائل أماكن مختلفة لتقویة حفظ الرسائل اإلیجابیة وأیضًا اختیار ما ھو جدید منب إلصاقھا
ذن اهللا بعد زمن قصیر سوف نرى التغییرات التربویة  والمعنویات العالیة في علیك أثناء القراءة وبإ

األسرة ما لم نستطع علیھ في زمن طویل من العناء التربوي ، مع مراعاة حجم البطائق بحیث تكون بحجم 
الشفاف متوفر في  قصین ، وشراء نوع من أللر على أثاث معبطائق عادیھ ال تشغل منظر المنزل وال تؤث

" إللصاقھا في خلف البطاقة ثم إلصاقھا في  دبل استكر "یسمى صغیر ذو وجھین  الشكل المكتبات دائري
  مكان معین وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي وأسري ) 

  

وھي عبارة عن فكرة مجلة تربویة خاصة بالعائلة یتم إعدادھا  فكرة مجلة التقییم األسري الشھریة :
وتجھیزھا عن طریق استخدام جھاز الحاسب والبلوتوث لتحویل الصور على الجھاز مع استخدام برامج 
الصور إلدخال التعلیقات والكتابة على الصور ، وأیضًا استخدام االنترنت لتنسیق المجلة ، ویتم إخراجھا 

ر أو ثالثة شھور أو أكثر حسب الرغبة من قبل الوالدین ، وتكون ھذه المجلة عبارة عن وطباعتھا كل شھ
مذكرات للعائلة خالل فترة زمنیة معینة ، مدعومة بالصور عن أحداث األسرة من زیارات واستضافات 
ومناسبات وسفریات وغیرھا من األحداث األسریة المعتادة ، ویكون فیھا التھنئة بسالمة المریض 

مباركة النجاح الدراسي والتفوق ویضاف علیھا المدح والثناء لمن یستحق ذلك من األوالد البارین و
یر مباشرة لصاحب المخالفات والمطیعین لثباتھم على ھذا السلوك ، والتھذیب والتربیة بطریقة غ

  بناء بطریقة تربویةم من ذلك یكتب في ھذه المجلة متابعة تحسین سلوك األـي العائلة ، واألھـف اءـطـواألخ

  
٥٥  



وھي أھم ھدف من أھداف ھذه المجلة األسریة التربویة وذلك بوجود جدول لتقویم األبناء في آخر 
صفحات المجلة شبیھ بجدول تقییم الطالب في المدارس ولكن في ھذا الجدول نكتب بدل المواد الدراسیة 

الصالة ، الصیام ، قراءة القرآن ، وبر  مثل "للتقویم أسماء لبعض الطاعات واألمور التربویة في المنزل 
دراسي " وأیضًا نضیف الوالدین ، األمانة ، الصدق ، األدب ، كتم األسرار ، الطموح والھمة ، ومستواه ال

ي سلوك بن أو بنت الموھبة التي نراھا تبرز فیھم لتطویرھا ، وغیرھا مما نرید أن نطوره ففي جدول كل ا
سم كل فرد أو كلمات مثل ممتاز ، وجید جدًا ، وجید ، ومقبول ، وضعیف ، ام ااألبناء ووضع درجات أم

ومحاولة تشجیع الضعیف للتقییم القادم ألن التقییم لدینا سوف یكون تقییم مستمر مع تنویع المجلة في 
 الفترة التي تحددھا األسرة ، فیكون لدینا مجلة أسریة مسلیة في ذكریاتھا ومطورة في تربیة وتھذیب
األبناء وسوف نرى بعد ذلك بإذن اهللا التنافس على العلم واألدب والبر والطاعة والتفوق لكل أفراد األسرة 

  وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي وأسري ) ه المجالت في أرشیف ذكریات العائلةوالمحافظة على ھذ

  

عن طریق اإلنترنت تحتوي على  وھي فكرة جمع مجلھ أسریھ خاصة فكرة مجلة األسرة ھذا الصباح :
أمور دینیة وتربویة ، وثقافیة واجتماعیة ملیئة بالحكم واألمثال والقصص اإلیجابیة الھادفة القصیرة 
والمعلومات الھامة المفیدة مثل الدول وعواصمھا وعمالتھا وإنتاجھا وأسباب تسمیة بعض المعالم 

ام والصحة وغیرھا من المعلومات الضروریة مع اختیار الثقافیة والمواضیع القصیرة الھادفة وفوائد الطع
أھم كلمات اللغة اإلنجلیزیة وجمل المحادثة القصیرة التي تستفید منھا األسرة ، وغیرھا الكثیر من الفوائد 

 لى برنامج الوورد لتصحیحھحسب البحث ، ویتم جمع البحث خالل شھر في كل یوم موضوع یتم نسخھ ع
لم تخطر لك ع البحث عن موضوع معین سوف تستجد لك أمور ومواضیع مفیدة وتنسیقھ وفي كل یوم م

حقیقیة تقوم بطباعتھا لدى أي مكتبة أو  ھر تجد أن لدیك مجلة أسریة ثقافیةوخالل فترة الشمن قبل ، 
رغبتك للمجلة وتجعل منھا أكثر من نسخة وتوزیع ھذه المجلة في األماكن المعتاد الجلوس مطبعة حسب 

األسرة أن جمعھا اجتھاد شخصي  ید مع الترشید األسري لقراءتھا وتبلیغالمنزل وفي متناول ال فیھا في
وخاص لألسرة ، مع المحافظة على النسخة األصلیة على الجھاز للعودة إلیھا فیما بعد عند إضافات جدیدة 

في الصباح أثناء  أو تغییر بعض محتویاتھا ، والھدف من ھذه الفكرة ھو استغالل وقت انتظار األوالد
الدراسة أو اإلجازات أو وقت الفراغ وباإلمكان عمل مسابقة أو اختبار تحریري لألسرة عن بعض 
معلومات المجلة ومكافئة المتفوقین لیكون ھناك تنافس في القراءة والمراجعة عن معلومات ھذه المجلة 

  ( اجتھاد فردي وأسري )    من باب الترغیب في القراءة والثقافة األسریة وباهللا التوفیق . 

  

وھي عبارة عن شراء حصالة أو عمل حصالة خاصة بالعائلة یكتب علیھا آیة أو  فكرة حصالة األسرة :
حدیث أو عبارة دینیة للحث على الصدقات ، ووضعھا في مكان بارز في المنزل والتبرع بریال واحد یومیًا 

ة الصغیر والكبیر والبنات واألوالد بمشاركة الوالدین ، یشارك في وضعھا عن كل یوم فرد من أفراد األسر
أو أي فتره  أشھر ٦أو  ٣خراج ھذه الصدقات كل الصدقات في نفوس األبناء ، ویتم إلترسیخ وغرس 

زمنیھ معینة وذلك في أي باب من أبواب الخیر ، والصدقة أیضًا بما تجود بھ النفس ولكن ریال بشكل 
یومي لالستمراریًة ولقیمة الریال المادیة في نفس األطفال والقلیل الدائم خیرًا من الكثیر المنقطع وباهللا 

  التوفیق .     ( اجتھاد فردي وأسري )

  
  
٥٦  



لدینا والحمد هللا كثیر من وسائل المواصالت  احف في الطائرات والقطارات والباصات :فكرة وضع مص
للسفر سواء في الداخل أو الخارج وفي الحقیقة أننا كمسلمین نتمنى أن نجد المصاحف في الطائرات 

تفید والقطارات والحافالت وحتى سیارات اللیموزین فكثیر ما یتمنى المسلم في سفره القرآن الكریم لیس
من سفره ویشغل وقتھ بما ینفعھ حتى ینتھي من رحلة سفره ، فتحتاج ھذه الفكرة إلى من یوصلھا إلى 
مسئولین أو علماء ومشایخ لھم أثر بالغ في توضیح وتوصیل الفكرة الستقبالھا في وسائل المواصالت 

من  الت بعد االنتھاءحف في إحدى ھذه المواصالمختلفة ، ومن الممكن أن یتبرع المسافر في سفره بمص
في ھذه األماكن حتى  القراءة ومن السفر وسیستفید منھ مسافر آخر ، وتكثر ظاھرة وجود المصاحف

بشكل دائم ، وأیضًا من الممكن التبرع لصاحب اللیموزین بمصحف والطلب منھ أن یبقیھ  تصبح متواجدة
ة وبإذن اهللا لن یتردد وإن لم یكن معك في سیارتھ لیقرأ فیھ المسافرین والركاب العادیین داخل المدین

مصحف فیمكنك إقناعھ بأن یضع المصحف في اللیموزین ولھ في ذلك األجر العظیم وربما تصبح أیضًا 
عادة في اللیموزینات فالكل والحمد هللا یبحث عن األجر والثواب ومن الممكن أن یكون ھناك بعض 

  اد فردي )الكتیبات الدینیة وباهللا التوفیق .     ( اجتھ

  

كثیر من الشركات المنتجة  حالت الجملة للطیب والعودیوجد في م فكرة ھدایا الطیب للمساجد واألحباب :
مل بقیمة  ١٠٠للعطور الغربیة والشرقیة تبیع بالجملة والقطاع وبأسعار زھیدة جدًا قد یصل سعر العبوة 

قارورة صغیرة من حجم ربع تولھ  ٣٢أقل أو أكثر حسب نوعیة الطیب ، وھذه العبوة تكفي لـ ریال و ٤٠
ریال للدرزن تشتري الكمیات حسب الرغبة ومن ثم تقوم بتعبئتھا  ٤وقیمة ھذه القواریر الصغیرة فارغة 

 للعبوةریال  ٤٠فتكون التكلفة لربع التولھ معبأة بالطیب ما یقارب ریال ونصف إلى ریالین على حساب 
بھدایا مل وتزید التكلفة أو تنقص على حسب نوعیة الطیب ، فتستطیع أن تتواصل مع أحبابك  ١٠٠

قواریر تولھ أو أكبر وتكون  بأقل التكالیف واألسعار ، وكذلك وضع ما تستطیع في المسجد منالطیب و
ومن الممكن أن ئح الزكیة ، بھذه الطریقة تستمر في ھدایا الطیب بدون تكالیف مع مراعاة تنویع الروا

            كما یفعل كثیر من األخوة تجار العطور بالقرب من المساجد واألماكن العامة .  تتاجر بھا
 ٤٠: تستطیع أن تشتري من نفس البائع ماء لتخفیف العطور ومثبت للروائح ال تتعدى قیمتھا  مالحظة

مل إلى  ١٠٠ریال وتكفیك لزمن طویل في تخفیف العطور وتثبیتھا بحیث تستطیع أن تجعل من العبوة 
مل أو أكثر ، وتضع قلیل من المثبتات وستكون تكلفة الربع تولھ بما فیھا من طیب ال تتجاوز الریال  ٢٠٠

  الواحد وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي )

  

ھناك كثیر من الناس مع األیام والوقت امتألت  دینیة المھملة والتالفة :فكرة جمع المصاحف والكتب ال
مكتباتھم واألدراج والرفوف بالكثیر من الكتب الدینیة والمصاحف والمطویات وأشرطة الخطب 
والمحاضرات ، فبسبب المشاغل قد ینسى الشخص ھذا التكدس في المنزل ، وقد ال یعلم عن وجود جھة 

القیمة التي قرأھا أو تكدست لدیھ بسبب عامل الوقت ، فالمطلوب أن یكون ھناك تستقبل ھذه الكتب 
عن رغبة  إلمام سجد مع مساعدة افي الم شخص متطوع یبحث عن عمل خیري یقوم فیھ بعمل إعالن

ل شرطة المھملة أو التالفة في المنازالمسجد في تجمیع جمیع المصاحف والكتب الدینیة والمطویات واأل
تجاوب سریعًا من أبناء الحي والسكان ، وعمل فترة زمنیة معینة لجمع أكبر عدد من ھذه الكتب وسیرى ال

  عین في المسجد أو لدى الحارس أو المؤذن  ورفعھا إلى المستودع بشكل یوميـان مـكـا في مـبالھـقـتـواس

  
٥٧  



حتى ال یكون ھناك مضایقة في المسجد ، ثم یقوم المتطوع بفرز ھذه المصاحف والكتب والمطویات 
القسم األول مجموعة جیدة وصالحة لالستخدام ومجموعة متوسطة یمكن ، وجمعھا على ثالثة أقسام 

قبل مثل ھذه تجدیدھا ومجموعة تالفة یتم إتالفھا والتخلص منھا ، ثم التوجھ إلى بعض الجمعیات التي تست
التبرعات للتبرع بما ھو صالح وتجدید ما یمكن تجدیده واستخدامھا في الداخل والخارج لبعض الدول ، 
ویحتفظ المتطوع بالتالفة حتى یقوم بإحراقھا ودفنھا في مكان طاھر وھنا قد قام المتطوع بأعمال صالحة 

لمتبرعین وقام بإیصال المصاحف والكتب كثیرة یبتغي فیھا وجھ اهللا ، فقد نشر علمًا ورفع اإلثم عن ا
ولھ في ھذا األجر العظیم من كل األبواب  ب التالف من االمتھانالجدیدة أو المجددة إلى مستحقیھا وجنَّ

لھذا العمل الصالح بإذن اهللا ، وباإلمكان التنسیق مع أكثر من مسجد وحي وأن یعاود ھذا المشروع كل 
  .     ( اجتھاد فردي )ستة شھور أو عام وباهللا التوفیق 

  

تألیف كتاب أو أكثر لطالب العلم ینتفع بھ المسلمین وجعل ریعھ  فكرة المؤَلف الخیري والصدقة الجاریة :
وقف لصالح جمعیة خیریة معینھ فیكون قد حقق علٌم ینتفع بھ وصدقة جاریة تنفعھ في قبره ویبقى علیھ 

  تربیة الولد الصالح رزقنا اهللا والمسلمین الذریة الصالحة وباهللا التوفیق .     ( اجتھاد فردي )

  

خاصة یرا مراقبة تشارك وتساھم في التطویر العلمي وھي عبارة عن كم یراھي كم العلمیة : یرامافكرة الك
بالمدارس توضع في الفصول الدراسیة لمراقبة ومتابعة المعلم داخل الفصل مرتبطة بجھاز كمبیوتر 
 لتسجیل الحصص في غرفة خاصة بالمشرف أو الموجھ ویتم تفریغھا أسبوعیًا أو شھریًا عن طریق
المشرف أو موظف مختص من الوزارة وحفظ أي مالحظة من التسجیل للمسائلة والنقاش مع لجنة 

، وذلك لتطویر مھاراتھ في  هالمعلم في طریقة تدریسھ أو أخطاؤمختصة للمالحظات العلمیة على 
للمعلم سوف یكون لھا بإذن اهللا األثر اإلیجابي  الكامیراالتدریس وزیادة في إنتاجیة المعلم ، وھذه 

سیكون  تھاء الحصة وخروج المعلم أو غیابھوالطالب فللمعلم أثناء تدریسھ في الحصة وللطالب أثناء ان
 الكامیراأكثر ھدوءًا وانضباطًا وذلك لشعور الكل بعین الرقیب والخوف من المحاسبة حتى ولو لم تعمل 

  وباهللا التوفیق .     ( وزارة التربیة والتعلیم )

  

كثیر ما نرى في جمیع المدارس الحكومیة واألھلیة السماح  قة االمتحانات الدراسیة :فكرة ترویض ور
اني ، وھذه قبل االختبارات للفصلین الدراسیین األول والث آخر أسبوعللطالب والطالبات بأخذ إجازة في 

طالب بما ینفع الطالب في اختباراتھم وھي عبارة عن إعطاء الھذا األسبوع فراغ  ي لملئالفكرة ھ
سئلة االختبارات وتسھیلھا على الطالب وطرد في ھذا األسبوع عن كیفیة ترویض ا والطالبات دورة مكثفة

الكثیر من الطالب بسبب الخوف من  بارات التي لھا األثر الكبیر في إخفاقما یسمى بغول أو فوبیا االخت
االختبارات ، وتعلیمھم  جمیع الوسائل اإلیجابیة التي تساعد على العزیمة والقوة والطموح لتسھیل 

ھي عبارة عن  اف سھولة االختبارات وأن ورقة االمتحانالصعاب ، وتحلیالت للطالب عن كیفیة اكتش
كیفیة اختیار الحل الصحیح مع توضیح تقنیات تركیز بفي األصل فالمطلوب من الطالب ھو الورقة محلولھ 

السلیمة والصحیحة حتى یستلم ورقة االمتحان  یستطیع الطالب أن یذاكر المذاكرة وأفكار المذاكرة وكیف
  ولكن نتمنىفي المنزل ، رة بھذه الدورة ألبنائھم ـوم األسـقـن أن تـبكل ثقة وطمأنینة وسكینة ، ومن الممك

  
٥٨  



لتربیة والتعلیم أن تتبنى ھذه الفكرة وتعمیمھا على جمیع مدارس البنین والبنات للمدارس من وزارة ا
وع قبل االختبارات مع توزیع الحكومیة واألھلیة وھذه الدورة تكفي مدة یومین أو ثالثة أیام في آخر أسب

  وباهللا التوفیق .     ( وزارة التربیة والتعلیم ) لمراجعتھا قبل االختبارات ةللطالب عن ھذه الدور ملزمھ

  

بعنایة عن  اختیارھمبمعنى تقوم المدرسة بعقد برامج ودورات لطالب یتم  :فكرة دورة فوبیا الطالب 
من المعلم أو  " سواء فوبیا وخوف طریق متابعة المعلمین وذلك لعالج بعض حاالت الخجل والفوبیا لدیھم

وتكون الدورة بعد إذن " أو الطابور  اسة أو من الوقوف أمام زمالئھم بالفصلأو من الدر لمدرسةمن ا
ولي األمر وتكون في فترة مسائیة ولمدة معینة مع مجموعة من األساتذة أصحاب المھارات وخبراء في 
ھذا المجال ویتم تطبیق العالج السلوكي لدى الطالب في الفترة الصباحیة مع زمالئھم ویبقى في الدورة 

ن یصعب علیھ تعلم الجراءة حتى یتمكن منھا وھذه الدورة تكون على مدار العام حتى یتم النجاح م
علوم وفنون االتصال ، واإللقاء ،  الدراسي لدى الكثیر من الطالب ویمكن أن تضاف في ھذه الدورة "

في الفصل ویا حبذا لو زمالئھم  مواألھم في ھذه الدورة ھو عالج الوقوف أماواإلقناع ، والتفكیر االبداعي 
حتى یعالج الطالب من أكبر  االبتدائیةم وبالذات في فترة المرحلة ییكون ھذا الوقوف أساسي في التعل

 وأخر خطاھموالخوف معضلة تواجھھ في حیاتھ ولكي نستخرج ونكتشف المبدعین الذین عزلھم الخجل 
ھذه من عالج الخالص والاعدھم أحد في بل ویمكن أن یكون قد حطمھم دون أن یس نحو المستقبل والنجاح

علمًا أن ھناك من سبقنا في ھذه الطریقة وھي كیف تكتشف وتصنع شباب ورجال القاتلة لإلبداع الحالة 
 ( وزارة التربیة والتعلیم والمدارس الخاصة )      . وباهللا التوفیق المستقبل

  

كي حراري وقت طباعتھ بجھاز كي طرف الحبل الفاصل للمصحف وھي  فكرة للمصحف الشریف :
وصناعتھ في المطابع سواء مصحف المدینة أو دمشق أو مصر أو غیره من مطابع المصحف الشریف 

وینقطع أو یربط ویتلف ویشغل القارئ في قراءتھ للقرآن وباهللا التوفیق .    ( مطابع  ویبلى لكي ال ینفش
  المصحف الشریف )

  

وتقل  لى عشرة مساجدإنحن نعرف أن الحي الواحد یوجد فیھ من خمسھ  و عالم جامع الحي :أفكرة شیخ 
ألحیاء وربما تزید في أحیاء أخرى ، ویكون ھناك مسجد واحد من بین ھذه المساجد یتمیز عن في بعض ا

و روحانیة المسجد عند المصلین أو موقع المسجد في الحي أ سواء كان بسبب نشاط إمام المسجد البقیة
في أزمنة سبقت من علیھ كان  لى آخر ، ھذا المسجد في ھذا الزمان ھو یفقد ماإمسجد  فھي تختلف من
و أو مشایخ یعمرون في ھذه المساجد ، ودروس مستمرة ال تنقطع في كتب العلم العادیة أوجود طلبة علم 

كان حیث  شباب التائب ،كثیر من ال الحتضانأمھات الكتب ، فنحن نحتاج مثل ھذه المساجد في ھذا الوقت 
  التائب منذ زمن یجد مسجد وشیخ فاضل یرجع لھ وصحبھ طیبھ تعینھ على الثبات .

لكل  لعلم في وضع طالب علم متواجد بشكل دائم في مثل ھذه المساجدلبعض األئمة وطلبة ا فنرید دراسة
لم علو حسب جدول أعمالھ في المسجد ینشر اأو دروس ما بعد صالة الفجر أحي من بعد صالة المغرب 

  ن ھناك كثیر منأ اجدنا بمثل ھؤالء األفاضل ، ویجد التائب طریقھ للثبات علمًاـمس وتحیاویحتوي التائبین 

  
٥٩  



بإذن اهللا الثبات للشباب یجدوا فرصتھم ... فسنربح ین یریدون ھذه األعمال ولكن لم طلبة العلم المتطوع
بالتنسیق مع الشؤون جد االمس أئمة(      . وباهللا التوفیق جدد ینتفع بھم المسلمینوظھور علماء 

  )اإلسالمیة والدعوة واإلرشاد 

  

عمل ب مكافحة التدخین وإدارة السجون وذلكباالتفاق مع جمعیات  وھي فكرة منع التدخین في السجون :
إدارة السجون ،  طرف الجمعیة ومنع للتدخین من طرف یة وعالجیة لمكافحة التدخین منوجلسات توع

بمعنى نوع من العقوبة للسجین فما أنفعھا من عقوبة ، ومحافظة على صحتھ ، وسوف یشكر ھذا 
السجین إدارة السجون واإلصالحیات على ھذه العقوبة التي خلصتھ من عدو العصر والصدیق القاتل 

  "التدخین" .

وھي أن یكون ھناك إعفاء من مدة وھناك فكرة بدیلة إن لم یمنع التدخین من السجون واإلصالحیات 
السجن على النزیل الذي یقوم بترك عادة التدخین وتتراوح ھذه المدة من ثالثة شھور إلى ستة شھور 
كمكافئة وحافز على ھذا اإلنجاز وھذا العفو ھو شبیھ بعفو شھر على حفظ جزء من القرآن الكریم ، وعفو 

.     ( جمعیة مكافحة  ون واإلصالحیات وباهللا التوفیقفي السج السیرة والسلوك لكل من صلح حالھحسن 
  إدارة السجون ) التدخین بالتنسیق مع

  

مع الدفاع  ن دورة یعقدھا الھالل األحمر باالشتراكوھي عبارة ع فكرة دورة اإلسعافات األولیة واإلنقاذ :
المدني في فترة زمنیة معینة وبرسوم رمزیھ غیر مكلفة یتعلم فیھا المتدرب طریقة اإلسعافات األولیة 
واإلنقاذ لیفید نفسھ وأھلھ ومجتمعھ ویعطى شھادة أو بطاقة ذات قیمة معنویة تؤھلھ في عملیات اإلسعاف 

، علمًا أن الكثیر یبحث عن مثل ھذه واإلنقاذ وتؤھلھ لحضور بعض المنتدیات والندوات بھذا الخصوص 
الدورات لما یصادفھ من مخاطر في حیاتھ وھو یجھل طریقة اإلسعافات األولیة وأیضًا نتمنى أن یكون 

ت العالقة وباهللا التوفیق .     عن طریق وزارة الصحة والجھات ذا لدینا تثقیف جماعي لإلسعافات األولیة
  المدني ) الدفاعبالتنسیق مع ( الھالل األحمر 

  

وھي عبارة عن رسائل جوال ترسل ألكبر شریحة من الناس على مستوى  فكرة رسائل جوال بنك الدم :
البالد وذلك لطلب التبرع بالدم من المواطنین ، یذكر فیھا فوائد التبرع الصحیة على الجسد وفوائده 

ألجر والثواب ، وذكر محفزات للمرضى أصحاب الحوادث والعملیات ، وذكر فوائده الدینیة والمعنویة وا
ومزایا یتمتع بھا المتبرع عن طریق بنك الدم ، وتنقسم الرسائل إلى قسمین قسم خاص للمتبرع الذي 
تبرع بالدم وتم تسجیل سجلھ وجوالھ لدى بنك الدم للتواصل معھ وتذكیره بحلول وقت التبرع التالي إذا 

ري على أرقام الجواالت ألكبر عدد ممكن من الناس رغب بالتبرع أكثر من مره وقسم عام یرسل بشكل دو
سواء مواطن أو مقیم وبإذن اهللا ھذه الفكرة سوف تغني المستشفیات عن طلب التبرع بالدم من أقارب أي 
مریض یتأخر عالجھ ودخولھ غرفة العملیات بسبب عدم وجود متبرعین وأیضًا سوف تغطي أي عجز أو 

  بنك الدم ) –موفق .     ( وزارة الصحة احتیاج طارئ لبنك الدم وباهللا ال

  

  
٦٠  



عبارة عن وضع شاشة خاصة للقرآن الكریم متوسطة الحجم  وھي فكرة شاشة المریض للقرآن الكریم :
على كل سریر أو بجوار كل مریض في المستشفیات تعمل عن طریق جھاز للتحكم عن بعد وھو جھاز 
"الریموت كنترول" ویمكن التحكم بالید حسب حالة المریض وھذا التحكم یكون في اختیار السور 

والسماع والحفظ ویكون مدعم بعدة قراءات وعدة قرَّاء وعدة والصفحات والتفسیر أو الحدیث للقراءة 
لى ھذا القرآن الكریم مفیدة فكم یحتاج كثیر من المرضى إتفاسیر وكتب الحدیث وبعض الكتب العلمیة ال

أثناء فترة المرض شافى اهللا مرضانا ومرضى المسلمین وباهللا التوفیق .     ( وزارة الصحة 
  والمستشفیات الخاصة )

  

وھي عبارة عن عمل موقع على الشبكة اإللكترونیة لتصحیح وتنقیة  رة موقع تصحیح المقاالت :فك
المقاالت من األخطاء النحویة واإلمالئیة والنصیة ، وذلك لتدریب الكاتب على المقال الصحیح سواء مقال 

  إسالمي أو أدبي أو سیاسي أو اقتصادي .

ر مقالھ للتصحیح ومن ثم یتم االنتظار حسب رد الموقع على وفیھ یقوم الكاتب بالتسجیل في الموقع ونش
لى المقال بعد التصحیح والتقییم ویكون المقال إلى الموقع فیما بعد للنظر إالمقال ثم یقوم بالمعاودة 

لى إمنشورًا للجمیع حتى تعم الفائدة أو خاص لمن ال یرغب ظھور مقالھ أو موضوعھ ویمكن لھ النظر 
لمقال المصحح لتجاوز األخطاء في المرات القادمة ، وأیضًا من أھمیة إنشاء ھذا الموقع المقال األصلي وا

  ھو حفظ الحقوق للكاتب .

وكما یمكن للموقع عمل دورات للكاتب عن طریقة المقال الصحیح وإرشادات یستفید منھا الكاتب ودورات 
  ( مواقع اإلنترنت )   ال وباهللا التوفیق . أخرى عن القراءة وحب القراءة وكیفیة التعامل مع الكتاب أو المق

  

بحیث تقوم شركة االتصاالت بوضع خدمة أو إطالق برنامج  فكرة خدمة نتوقف ألداء الصالة للجوال :
دقیقة حتى  ٤٥لوقت الصالة یتوقف فیھا الجوال عن استقبال المكالمات لمدة نصف ساعة أو لمدة 

االنتھاء من الصالة وذلك حسب توقیت المكان من مدینة إلى أخرى وأن یكون ھناك تنبیھ للمتصل أنھ في 
وقت الصالة لیعلم أن صاحب ھذا الجوال لدیھ الخدمة ولن یرى اتصالھ لیعذره على عدم الرد وتبقى خدمة 

تقوم ھذه الخدمة بإذن اهللا على خدمة  استقبال الرسائل النصیة وخدمة كول مي واالتصال العادي ، وسوف
المسلمین في المساجد وستساعد المصلي على خشوعھ في الصالة وستساعد في تعوید الناس عدم 
االتصال وقت الصالة ومن ثم تعود الخدمة العادیة بعد المدة المحددة من وقت الصالة ثم تظھر لھ األرقام 

دمة موجود أو تعود من نفس الخدمة ، وتكون الصالة قد التي اتصلت علیھ وقت الصالة إذا كان لدیھ خ
انتھت بال ازعاج للمسلمین أو أصوات للموسیقى في وقت الصالة وتحفظ لھ كل األرقام التي اتصلت علیھ 

  وقت الصالة حتى ال یضیع حق أحد وباهللا التوفیق .     ( تجاري أو شركات االتصاالت )

  

  
  
٦١  



ھذه الفكرة ھي أن توفر شركة االتصاالت خدمة إھداء المكالمة وذلك  االتصال :فكرة إھداء المكالمة بعد 
لمن قصرت في حقھ وكان من الواجب علیك أنت االتصال علیھ ثم سبق في االتصال علیك وأحرجك في 

لى حسابك وتصلھ رسالة بأن إھذا االتصال تستطیع أن تستخدم خدمة إھداء المكالمة وتحویلھا من حسابھ 
  الرقم الفالني قد قام بإھدائك االتصال وتحویل المكالمة على حسابھ .صاحب 

وأیضًا تستخدم خدمة إھداء المكالمة لمن اتصل علیك وتعلم أن ظروفھ تستحق أن تتحمل أنت تكالیف 
  االتصال على حسابك .

معین أو  % أو أقل أو أكثر لفاتورة شخص٢٥وأیضًا خدمة للتبرع عن جزء من قیمة فاتورة أي رقم مثل 
صدیق أو قریب أو محتاج ویتم إرسال رسالة إلى ھذا الشخص بأن صاحب الرقم الفالني قد أھداك سداد 

  الفاتورة بالكامل أو جزء منھا .

وأیضًا إضافة خدمة فاعل خیر لمن ال یرغب بمعرفتھ لألشخاص الذین یسددون فاتورة أو جزأ منھا عن 
لرقم المسدد عنھ فیھا إھداء من فاعل خیر قد سدد عنك لى صاحب اإشخص آخر وذلك بإرسال رسالة 

  الفاتورة أو جزء منھا .

وذلك بإرسال رسالة إلى رقم الشركة التي یتبع لھا ھذا الرقم بعد المكالمة مباشرة یكتب فیھا إھداء مع 
 رقم المتصل وعند إھداء المكالمة یرسل مركز االتصاالت رسالة نصیة للمتبرع بإضافة المبلغ على
فاتورتھ أو خصمھ من رصیده إذا كان عن طریق بطاقة الشحن وإرسال رسالة نصیة أخرى للشخص 
المھدى إلیھ بأن فالن صاحب الرقم الفالني أھداك المكالمة على حسابھ أو أھداك الفاتورة أو جزء منھا أو 

إذا كان الرصید  متبرعلل ھدیة فاعل خیر لمن ال یرغب في إرسال رقمھ للرقم المتبرع علیھ ورسالة اعتذار
غیر كافي إلجراء ھذا اإلھداء أو التبرع ویبقى شيء مھم وھو تنسیق الشركات مع بعضھا البعض في 
ھذه الخدمة لكي ال یكون ھناك عائق في ھذه الخدمة بسب اختالف الشركات والشبكات فھذه الفكرة ھي 

    فیق .     ( شركات االتصاالت )تسھل على أن یكون الرقمین على شبكة وشركة واحده وباهللا التو

  

كثیر من الناس قد یجد برنامج أو خدمة تسویقیة الكترونیة وھو یرغب  فكرة خدمة الشراء اإللكتروني :
في الشراء وال یوجد لدیة أي طریقة للشراء اإللكتروني مثل بطاقة فیزا أو غیرھا من بطائق الشراء 

  اإللكتروني المعتمدة .

شركات االتصاالت للعمیل خدمة للتسوق اإللكتروني بحیث یكون ھناك تواصل  فمن الممكن أن توفر
وطریقة شراء للعمیل ومن ثم یضاف مبلغ ھذا الشراء على الفاتورة أو یخصم من رصیده إذا كان الھاتف 

  غیر مفوتر وھكذا .

مثل برنامج من ھذه البرامج توفر شركة االتصاالت جمیع البرامج الھامة والخاصة بالھاتف الجوال 
للقرآن الكریم والحدیث والكتب واألناشید اإلسالمیة وبرامج ھامة للجوال مثل برنامج حمایة الجھاز من 
الفیروسات والحارس الذكي وقاموس اللغة العربیة الوافي وبعض األلعاب اإللكترونیة وغیرھا من البرامج 

  .  وأجھزة الكمبیوتر المصنعة للجواالت

  

  
٦٢  



ب في شراء برنامج معین یقوم باالتصال على الشركة الخاصة بجوالھ ثم یطلب رقم معین مثال : من یرغ
تضعھ الشركة ویدخل على قسم أشبھ بالمتجر یطلب ما یرید من برامج ویكون التسوق أشبھ ببرنامج 

ركة صدى في اختیار األقسام والنوع ومن ثم على سبیل المثال طلبت شراء برنامج للقرآن الكریم تقوم الش
بإرسال البرنامج وتنصیبھ على جھاز الجوال وتضیف قیمة البرنامج على الفاتورة أو یخصم من رصید 
الشحن إذا كان الجوال غیر مفوتر وإذا كان الشحن غیر كافي لقیمة البرنامج یخصم جزء من قیمة 

لیة حتى یشحن رصیده البرنامج والباقي من الشحن الجدید أو یبلغ برسالة عدم توفر مبلغ كافي لھذه العم
  وھكذا .

وبخصوص األسعار تستطیع الشركة أن تستفید من الشركات المصنعة للبرامج بحیث تبیع منتجاتھم 
وتحصل على خصومات كبیرة بشكل مستمر وھذه الخصومات تساھم في أن تكون البرامج غیر مكلفة 

بمبلغ بسیط جدًا وكما تستطیع الشركة على العمیل بمعنى یستطیع العمیل أن یحصل على أكثر من برنامج 
  أن توفر برامج أخرى مجانیة للعمیل .

والبرامج الغیر موجودة في متجر شركة االتصاالت تستطیع الشركة أن توفر خدمة شراء بالنیابة عن 
و البرنامج أالعمیل إذا كان لیس لدیھ وسیلة للشراء االلكتروني بحیث یرسل رابط الشراء واسم المنتج 

وم الشركة بشراء طلبھ بعد فتره تحددھا الشركة وقبل الشراء ترسل الشركة للعمیل مبلغ الشراء وتق
والتكلفة وإذا قبل العمیل یضاف المبلغ على الفاتورة ویرسل لھ رقم كود البرنامج الذي تم شراءه للتحمیل 

  وھكذا وباهللا التوفیق     ( شركات االتصاالت )

  

ھذه الفكرة ھي خاصة بخدمة الصرافات اآللیة التابعة للبنوك  الضوئیة : فكرة إشارات صرافات البنوك
ضوئیة أو إشارات  اف اآللي وھي فكرة وضع ثالث مصابیحللمحافظة على وقت وراحة العمیل على الصر

على الصراف اآللي في مرمى بصر العمیل وتكون ثالث إشارات صغیرة بنفس ألوان إشارات المرور 
تعمل مع وجود  اآللي من تحویل وإیداع وسداد ضر إلى أن جمیع خدمات الصراففیرمز اللون األخ

تعمل ماعدا السحب النقدي واللون جمیع خدمات الصراف  السحب النقدي واللون البرتقالي یعني أن
  عمل .األحمر یعني أن جمیع خدمات الصراف والسحب النقدي ال ت

الذي ال جدوى من العطالن وبھذه اإلشارات سوف یرتاح العمیل ویخف زحام السیارات على الصراف 
( شركات      في ھذه الخدمة وباهللا التوفیق . النزول إلیھ ویستفید العمیل من وقتھ مع شكره للبنك

  المصارف والبنوك )

 

************************************************************************************* 
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٦٣  



   )أفكار مقتبسھ من أھل مكة داخل الحرم (

وھي أفكار وضعناھا ھنا لیستفید منھا المسلم في الحرم المكي وبعضھا في الحرم المدني ، وھذه األفكار 
بھا المسلم من باب تم نقلھا عن بعض الصالحین في مكة المكرمة وھي عبارة عن أعمال صالحھ یقوم 

والمكان داخل الحرم وقد  من العمرة أو الطواف أو الصالة لیستفید من قدسیة الزمان التطوع بعد االنتھاء
  تم ترتیبھا كالتالي :

من الناس من یقوم باألمر بالمعروف والنھي عن المنكر وتذكیر المؤمنین باهللا والدعوة والنصح  - ١
خواننا المسلمین سواء من ات تأتي عن طریق الجھل لكثیر من إواإلرشاد داخل الحرم فھناك بدع ومخالف

  الداخل أو الخارج .

س من یكون لدیھ زكاة مال أو صدقة خاصة بھ أو من قریب لھ أو شخص أوصاه على توزیع من النا - ٢
الصدقات للفقراء والمساكین داخل الحرم ، ومن ھؤالء المحتاجین عمال الشركات الذین یقومون بخدمة 

 ریاالت أو عشرة ةونظافة الحرم ، وقبل أن یوزع الصدقات یقوم بصرف المال من البنك على فئة خمس
  ریاالت أو أقل أو أكثر ویقوم بتوزیع المال ألكبر عدد ممكن من المحتاجین لھذه الصدقات دخل الحرم .

من الناس من یقوم بسقایة المعتمرین والمسلمین من ماء زمزم والمساعدة في إفطار الصائم ، وفرش  - ٣
  االثنین والخمیس .السفرة وتوزیع التمر والماء للصائمین بالذات في شھر رمضان المبارك ویوم 

من الناس من یقوم بشراء كمیة من التمر في علب صغیرة وتوزیعھا داخل الحرم للمشاركة في  - ٤
"إفطار صائم" وغیر الصائم في شھر رمضان ویومي االثنین والخمیس بشكل خاص وبقیة أیام صیام 

  النافلة بشكل عام .

یتعرق أو الستیكیھ عند الطواف ، فالمنادیل لمن من الناس من یقوم بحمل وتوزیع المنادیل وأكیاس ب - ٥
  ، واألكیاس لمن لدیھ أمتعھ أو حذاء ویرید حمل أمتعتھ معھ أثناء تجوالھ داخل الحرم .أصابھ الحر الشدید 

من الناس من یقوم بالتبرع بشاحن جوال حتى ولو مستخدم للحاجة الماسة للجوال في الحرم وذلك  - ٦
  للكھرباء وسوف یأتي من یحتاجھ لیشحن الجوال ویدعھ لمن بعده . بوضعھ في أي فیش أو قابس

من الناس من یقوم بتعطیر وتطیب المسلمین ومن انتھى من العمرة وذلك بإحضار الطیب معھ ولو  - ٧
  ربع تولھ أو عطر بخاخ یعطر بھ المسلمین بعد االنتھاء واإلحالل من العمرة أو بعد الطواف أو الصالة .

من یتبرع بمقص صغیر على المروة یعطیھ أي معتمر قد انتھى من العمرة ویرید التقصیر ، من الناس  - ٨
  آخر بعد االنتھاء منھ .شخص ویوصیھ بأن یعطیھ إلى 

من الناس من یحمل كیس صغیر للنظافة وجمع ما یمكن جمعھ مما یرمى من بعض الناس داخل الحرم  - ٩
  ووضعھا في األماكن المخصصة للنظافة .

ق الجروح لمن یراه قد أدمت قدمھ من العربات أو من أي الناس من یحمل معھ عدد قلیل من لصمن  -١٠
  حادث صغیر أثناء الطواف والسعي .

عندما تنتھي من العمرة أو كنت خارج من الحرم ولدیك كیس تحمل فیھ بعض األمتعة فال ترمیھ بل  -١١
  للحرم أو وضعھ في مكان واضح لینتفع بھ الغیر .تعطیھ غیرك ممن یحتاجھ لحمل أمتعتھ وھو داخل 
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  ) نـیـحـالـال صـرجوأعمال  خـواطـر (

  

وسمعنا عنھا مع بعض العلماء الصالحین وجدناھا مع بعض باألفكار  وھي أشبھھذه بعض الخواطر 
تم بھا في ھذا ونحب أن نخمختصرة تم جمعھا والمشایخ حفظھم اهللا ومنھا من قد صادفنا أصحابھا ، وقد 

  وھي :وائد واألجر العظیم بإذن اهللا وھي تستحق أن تكتب في مواضع كثیرة لما فیھا من الفالكتاب 

د نفسك إذا نظرت من وجوه المسلمین في حیاتك فعوَّ ول لھ سوف ترى عینك الكثیربنھ ویقأب ینصح ا - ١
الوجھ عن  اللھم حرم ھذا "إلى وجھ أخیك المسلم أو أینما تضرب عینك إلى وجھ مسلم فقل في قلبك 

لك بالمثل وسوف تقابل ھؤالء المسلمین یوم القیامة وھم  كلفك ذلك شیئًا ، والمالئكة تدعوولن ی "النار
  . ... جزاه اهللا كل خیر عز وجلاهللا  إلى ااجعل ھذه الدعوة عمل تتقرب بھفاء وویكنون لك الحب وال

" بنیة أن اهللا یرحمھا  اللھم أرحمھا قدم مسلم یقول في قلبھ " رجل إذا صادفت أو لمحت عیناه - ٢
نبینا محمد صلى  جوار وصاحبھا فوق األرض وتحت األرض ویوم العرض وان یرحمھا وتطأ بصاحبھا

صاحبھا على الصراط وان یرحمھا وسلم على الحوض وجواره في الجنة وان یرحمھا بعبورھا ل علیھ اهللا
... جزاه اهللا كل نوى  ولكل امرئ ماكل ھذا في قولھ " اللھم ارحمھا " وتطأ بصاحبھا الفردوس األعلى 

  . خیر

أو معرفتھ فھو لك قرابتھ  تكان سان مسلم میت أیًاأصحابھ ویقول إذا خطر في بالك إن أحدرجل یوصي  - ٣
فاجتھد لھ بالدعاء وال تجعلھ یمر عابرًا على ذاكرتك فلم یخطر في بالك إال بقدر اهللا في حاجة دعائك لھ 

في الدعاء لموتى  rتتصدق علیھ بدعوة طیبة ولو یسیرة وھي وصیة نبینا محمد  أنوتنساه دون 
  المسلمین ... جزاه اهللا كل خیر .

نظرت  إذایوصي بذلك ویقول  وأصبحابط ذھني بذكر اهللا حین یرى الساعة أو الوقت رجل جعل ھناك ر - ٤
وذلك بعد أن علم  ،فیھا ذكر اهللا أن تتندم في الجنة على ھذه الساعة بدون  ساعتك اذكر اهللا حتى ال إلى

م یذكروا على شيء في الجنة إال على ساعة مرت علیھم في الدنیا لأو یندمون أن أھل الجنة ال یتحسرون 
  اسم اهللا فیھا ... جزاه اهللا كل خیر .

 أن أحببت" فیقول  بوابة الجنة سم والدتھ "" وكتب ا باب الجنة لده في الجوال "سم وارجل كتب ا - ٥
وارى مكتوب في الشاشة  اتصل بھمواستمتع حین ، في جوالي  ابھماسمیھم بھذه األسماء من باب البر 

باب الجنة أو بوابة الجنة  "أرى "جاري االتصال في باب الجنة أو بوابة الجنة" واستمتع أیضَا حین 
  " نسأل اهللا أن یرزقنا بر الوالدین ... جزاه اهللا كل خیر . یتصل بك

هللا على معافاتھ  رجل عافاه اهللا وشافاه من عادة التدخین فشعر بالسعادة وأراد أن یصنع شيء شكرًا - ٦
تقر من قیمة المال الذي فتفكر قلیًال في عدد السنین التي كان یدخن فیھا فوجدھا بعشرات السنین ولم یف

دفع نفس المال الذي كان ینفقھ على التدخین لیبدلھ في على التدخین فقرر أن یكمل باقي حیاتھ  كان ینفقھ
  ... جزاه اهللا كل خیر . هللا نسأل اهللا الثبات لنا ولھ وشكرًا بشكل یومي وأیضًا تكفیرًا لذنبھ إلى صدقات

صاحبھ إن لم یجده  یًال أو كثیرًا إال ویتصدق بھ عنماًال قل سواء " ُلقطة رجل كلما وجد شيء ضائع " - ٧
  .. جزاه اهللا كل خیر ..
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والحمد هللا في الزفیر وعش د نفسك على قول سبحان اهللا في الشھیق عوَّأن ت إلىرجل عابد یدعوك  - ٨
  . خیركل .. جزاه اهللا مسبحًا حامدًا حتى تلقى اهللا عز وجل .

عتمر كثیرًا ویجتھد في أن یحج ویعتمر عن كل قریب لھ یحج ویعرف عنھ أنھ رجل من الصالحین ُی - ٩
  . ھ أو صدیقھ ... جزاه اهللا كل خیرمن أھل بیت متوفى

عند مروره على أي ذكر وضعھ أحد المسلمین على الطریق بنیة رجل یذكر اهللا ویسبح ویستغفر  -١٠
كن العامة ... الذكر للمسلمین على الطرقات واألماھذا ب األجر من وضع كِسالذكر وكسب األجر وبنیة أن ُی

  . جزاه اهللا كل خیر

األعمال رجل من الصالحین وطلبة العلم ینشر العلم ویؤلف الكتب ویجعل ریعھا للجمعیات الخیریة و -١١
  الصالحة ... جزاه اهللا كل خیر .

رجل من الصالحین في كل شھر یضع موعظة على زجاج سیارتھ من الخلف وھذه الموعظة متنوعة  -١٢
ونھي عن منكر بأسلوب  وأمر بمعروف وشھر موعظة نبوي شھر آیة من القرآن الكریم وشھر حدیث

وغیره " وصیة في بر الوالدین  " أو " جماعة صالة الفجرال تنسى  ومختصر مثل كتابة " وتعبیر یسیر
في وتصل رسالتھ دون أن یشعر وھو یتجول بسیارتھ طھ ثم مل صغیرة ومبسَّمن الترشید الدعوي في ُج

والتي یراھا الكثیر من الناس  الةلھ بالخیر على ھذه الدعوة الجوَّ والناس تشكره وتدعومشاویره العادیة 
  . جزاه اهللا كل خیر... ثیرة ومختلفة في أماكن ك

اهللا بھا   دعوة أو تذكرتھا فحاول أن تدعوإذا الھمك اهللارجل من الصالحین یوصي ابنھ ویقول لھ  -١٣
یقول فیھ أعطوا عبدي كل ما سأل فاجتھد بالدعاء لك وللمسلمین و عز وجل لعلھ یأتي علیك یوم عند اهللا

. جزاه عز وجل .. علیك دون أن تستثمرھا عند اهللاألحیاء منھم واألموات وال تجعلھا دعوة خاطرة تمر 
  اهللا كل خیر .

بداخل الحي  سل والبقاالت القریبة من منزلھرجل من الصالحین یقوم بزیارة المحالت التجاریة والمغا -١٤
  .. جزاه اهللا كل خیر لتسدید بعض دیون الفقراء والمساكین والمعسرین من الجیران أو من أبناء الحي .

  

************************************************************************************* 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  

الكتاب المتواضع  في ھذانقلھا على األفكار ، و جمع ھذهعلى  أعاننيل الذي مد اهللا عز وجوفي الختام اح
ومنھم من ، سنقابلھم ونناقشھم فیھا شامل لألفكار الخیریة ) إلى أحبة لنا في اهللا منھم من كتاب (  باسم

یجازینا ویجازي كل من  اهللا عز وجل أن فأدعوممن یبحثون عن األجر والثواب ، عني سینقلھا بالنیابة 
ا لتعم البركة في خالص فیھن یحقق لنا اإلوأ نھا خیر الجزاء ،مفي نشرھا وتنفیذ ما استطاع و فیھا ساھم

وسلم  وصلِّآمین نھ كریم جواد اللھم منھا صدقة جاریة وعلم ینتفع بھ إ ن یجعل لنانفع المسلمین وأ
  . وعلى آلھ وصحبھ أجمعینوبارك على نبینا محمد 

حدة في المنتدیات اإلسالمیة ولو فكرة والتعمیم الفائدة أو المستطاع من ھذه األفكار  أرجو نشر ھذا الكتاب
وغیرھا "  والیوتیوب البریدیة ، التویتر ، المجموعات الفیس بوكمواقع التواصل االجتماعي " وفي 

  .الواتس آب  لمن یرغب النشر عن طریق فكرة على الیوتیوببعمل مقطع صغیر لكل  وسوف نقوم

خر بمعنى انھ " ھي نسخة متجددة من وقت آل شامل لألفكار الخیریةكتاب  ھذه النسخة من " مالحظة :
والغالب في كل عام من  من وقت آلخر في طبعات جدیدة یتم إضافة كل جدید من األفكار واألعمال الخیریة

، وأرجو التنویھ نشر الخیرا ھو جدید لتعیننا على فنتمنى مرورك الكریم مرة أخرى لقراءة م، تاریخ الرفع
  أو شيء لم ینتبھ لھ ولكم جزیل الشكر .  عند وجود أخطاء في الكتابأو المدونة والتنبیھ على البرید 

یرغب في نسخة أو  " المدونة موقع الكتاب " في یرغب في نشر ما لدیھ من أفكار في الكتاب أو ولمن
عن بعض نقاش الللتواصل واالستفسار ومنھا أو جھات قد تستفید  إلىاألفكار  أو یرید أن یرسل منھ

  عبر العناوین التالیة :وذلك  األفكار

  5Q?feature=mhee--https://www.youtube.com/channel/UCBJlKRwNBjtiIapOWRvتیوب : الیو

  /shamel.blogspot.com-http://afkarالمدونة : 

   hotmail.com-tellme@1الھوتمل : 

  @afkar_shamelالتویتر : 

  بـو فــارسأ

  ( الحقوق وقف هللا نبتغي فیھا وجھ اهللا عز وجل )

************************************************************************************* 

  وأخیرًا ال ننسى انھ

 ( على قدر أھل العزم تأتي العزائم *** وتأتي على قدر الكرام المكارم )

   رب العالمینوالصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم تسلیمًا كثیرًا والحمد هللا

  
٦٧  

https://www.youtube.com/channel/UCBJlKRwNBjtiIapOWRv


  الـــفـــھـــرس 

  ١...................................................................................................          المقدمة

  ٣...............................................................     ........مشروع الغارمین     ...........فكرة 

  ٧........................................................................     ور الھلل     ......مشروع كسفكرة 

  ١٠......................     .............................................     أفكار للقنوات الفضائیة اإلسالمیة 

  ١٠.......................     ..............................أفكار لبرامج األطفال     .............................

  ١٠.....     .............................................أفكار لقناة القرآن الكریم     ............................

  ١١...............     ...................................     نامج تواصل مع فضیلة المشایخ والعلماءفكرة بر

  ١١خیر الشھري عبر القنوات الفضائیة     .........................................     فكرة برنامج تعمیم ال

  ١٢........................................................          المباشرةفكرة شاملة لجمیع البرامج الحیة و

  ١٢فكرة قنوات جدیدة ونادرة     .............................................................................     

  ١٣..............................     اجھا كثیر من محبي ومشاھدي المجد     ...............أفكار شاملة یحت

  ١٤..................................................................................          فكرة برنامج المنتدى

       ١٤............................................................     مكتبة التلفزیوني     ..........فكرة برنامج ال

  ١٤فكرة برنامج صدیق المرضى التلفزیوني     ............................................................     

  ١٥............................     فكرة القناة الفضائیة الوثائقیة للتاریخ اإلسالمي     ........................

      ١٥فكرة قناة السلف الصالح     ..............................................................................     

  ١٦................................................     .........شریط الحدیث النبوي المتحرك     ........فكرة 

  ١٨........................................................     بوي     ..................رزنامة الحدیث النفكرة 

  ٢٠...................................     ...................     جائزة محمد صلى اهللا علیھ وسلم للسالمفكرة 

  ٢٢.........................................................     ثقافة الغربیة     ........السیرة النبویة بالفكرة 

  ٢٤توحید خطبة آخر جمعھ من كل شھر     ..........................................................     فكرة 

  ٢٦فكرة ركن المسجد اإلرشادي للتعلیم والصحة     .......................................................     

  ٢٧...........................     ................... "     لنزالء السجون فكرة نظام تواصل نت اإلصالحي "

  ٢٩فكرة بطائق الدواء الذكیة     .............................................................................     

٦٨  



  ٣٠.................     فكرة مشروع لیلة إصالح ذات البین     ................................................

  ٣٢.........................................     ذات البین     ......... لمسامحة وإصالحفكرة رسائل الجوال ل

  ٣٣....................................................     صالح     .................جدول أعمال الرجل الفكرة 

  ٣٩.......................................................     .ر ودعاء السجود     ....قصار السو فكرة جدول

  ٤٢لحرمین الشریفین والحج والعمرة     ............................................................     أفكار ل

  ٤٢...............................................................     )    ............١دات الحرمین (فكرة إرشا

  ٤٢)     ..........................................................................     ٢فكرة إرشادات الحرمین (

  ٤٢...............................     فكرة شاشات الحرم     .....................................................

  ٤٢فكرة ترشید لدورات المیاه     ............................................................................     

    ٤٣    ................................ ...............................     فكرة توفیر أحذیة بالستیكیة في الحرم

  ٤٣فكرة مبخرة الحرم     .....................................................................................     

  ٤٣لى قسم النساء أثناء دروس الحرمین     .....................................     إفكرة توصیل سماعات 

  ٤٣فكرة ترشید لتساوي الصفوف     ........................................................................     

  ٤٤فكرة إرشادات حمالت الحج وشركات الطوافة     ......................................................     

  ٤٤فكرة للحج والعمرة     ....................................................................................     

  ٤٤فكرة لمنع الزحام على الحجر األسود     ................................................................     

  ٤٥..........................................................................     فكرة عربات الحرم     ...........

  ٤٥فكرة أبواب موسمیة للحرم     ...........................................................................     

  ٤٥.......................................     حالقة بجوار الحرم     ...........................الفكرة صوالین 

  ٤٦...............................................................................          أفكار مختصرة ومنوعة

  ٤٦..     فكرة رقم تواصل لرسائل جوال الجالیات     ..........................................................

  ٤٦فكرة دروس الملفات الصوتیة للجالیات     ..............................................................     

  ٤٦فكرة صدقات جوالي الخیري     ..........................................................................     

  ٤٧فكرة للعمالة األجنبیة     ..................................................................................     

  ٤٧فكرة المحفظة االستثماریة الخیریة     ..................................................................     

٦٩  



  ٤٨ومعارض الجمعیات الخیریة     ......................................      فكرة خدمة سداد نت في مكاتب

  ٤٨فكرة تواصل أبواب الخیر     .............................................................................     

  ٤٨.     .......................فكرة التعاون الخیري بین الجمعیات الخیریة وشركات التأمین الصحي     ...

  ٤٨فكرة نیون الخیریة لإلعالنات السكنیة     ...............................................................     

  ٤٩فكرة جمع المالبس واألثاث للجمعیات الخیریة     ......................................................     

  ٤٩الشاشات الدعویة واإلرشادیة في األماكن العامة      ............................................     فكرة 

  ٥٠فكرة إرشاد للمساجد التي تكون داخل األحیاء     .......................................................     

  ٥٠..........................................................     فكرة جوال بلغني طریق الھدایة     ............

  ٥٠فكرة الباقیات الصالحات على الطرقات     ...............................................................     

  ٥١..................................................................................          فكرة للتقویم الھجري

  ٥١فكرة فواصل الكتب عند القراءة     ......................................................................     

  ٥١.......................................................     ..................     فكرة جھاز المكتبة اإلسالمیة

  ٥١فكرة جھاز علم المواریث       ...........................................................................     

  ٥١............................................     مات الحكومیة "     ............الشامل للخد فكرة برنامج "

  ٥٢قعد     ...........................................................................     فكرة كرسي المصلي الُم

  ٥٢.............     فكرة ملصقات باب الدار     ..................................................................

  ٥٢فكرة ملصقات أبواب الدار من الداخل    .................................................................     

  ٥٣فكرة نیون تبادل السكني     ..............................................................................     

   ٥٣ذكر بین دعایة وأخرى في الشاشات اإلعالنیة المنتشرة    .............................     فكرة فاصل ال

  ٥٣فكرة رسائل جوال الداعیة المجھول     .................................................................     

  ٥٤..........................................     فكرة وقف سھمي أو محفظتي الخیریة     ....................

  ٥٤فكرة حملة الصدقة الجاریة من ذوي المیت     .........................................................     

  ٥٥...     فكرة موضوع لقاء العائلة السنوي     ................................................................

  ٥٥فكرة بطائق التطویر الذاتي المنزلیة     .................................................................     

  ٥٥فكرة مجلة التقییم األسري الشھریة     ..................................................................     

٧٠  



  ٥٦فكرة مجلة األسرة ھذا الصباح     .......................................................................     

  ٥٦فكرة حصالة األسرة     ...................................................................................     

  ٥٧ارات والباصات     ...........................................     فكرة وضع مصاحف في الطائرات والقط

  ٥٧فكرة ھدایا الطیب للمساجد واألحباب     .................................................................     

  ٥٧فكرة جمع المصاحف والكتب الدینیة المھملة والتالفة     ..............................................     

  ٥٨فكرة المؤَلف الخیري والصدقة الجاریة     ..............................................................     

  ٥٨.................................................................     ....یرا العلمیة     .............مافكرة الك

  ٥٨فكرة ترویض ورقة االمتحانات الدراسیة     ............................................................     

  ٥٩...............................................................................          فكرة دورة فوبیا الطالب

  ٥٩فكرة للمصحف الشریف     ...............................................................................     

  ٥٩.................................................     فكرة شیخ أو عالم جامع الحي     .......................

  ٦٠فكرة منع التدخین في السجون     .......................................................................     

  ٦٠................     فكرة دورة اإلسعافات األولیة واإلنقاذ     ................................................

  ٦٠فكرة رسائل جوال بنك الدم     ...........................................................................     

  ٦١فكرة شاشة المریض للقرآن الكریم     ..................................................................     

  ٦١صحیح المقاالت     ..........................................................................     فكرة موقع ت

  ٦١فكرة خدمة نتوقف ألداء الصالة للجوال     .............................................................     

  ٦٢..........................................................     فكرة إھداء المكالمة بعد االتصال     ...........

  ٦٢فكرة خدمة الشراء اإللكتروني     ........................................................................     

  ٦٣.....................................................      ........     صرافات البنوك الضوئیة فكرة إشارات

  ٦٤أفكار مقتبسة من أھل مكة داخل الحرم     ..............................................................     

  ٦٥...............     ........................................................     رجال صالحینوأعمال خواطر 

  ٦٧.................................................................................................          الخاتمة

  

  

٧١  


