
  

  إعداد
  الفريق العلمي جلناح الوسائل املتميزة

  بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
   التوعية يف املستشفيات واملراكز الصحية   -١

ت احلكومية توزع حامالت للكتيبات يف أحناء متفرقة يف املستشفيات اخلاصة واملستشفيا :الفكرة 
  واملستوصفات مثل صاالت انتظار الرجال وصاالت انتظار النساء وأمام العيادات اخلارجية 

  )اإلجنليزية والفلبينية واالندونيسية (  باللغات١٢ كتيب باللغة العربية و٢٤حيوي كل حامل 
  .وتكملة الناقص مرتني شهرياً يتم جردها
 يعود عليهم باملصلحة واملنفعة من خالل قراءة هذه الكتيبات  استثمار وقت فراغ املراجعني مبا:األهداف

  . اجتماعية وثقافية السيما وأهنا حتتوي على موضوعات دعوية متنوعة ، 
  
  االهتمام باملقابر   -٢

 املقاوم للحرارة والرطوبة داخل املقابر) فليكس فيس ( وضع لوحات دعوية مضاءة من نوع :الفكرة 
إخل .. وآداب وأدعية مأثورة عن املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وأحكام العزاء تشمل نصائح وتوجيهات 

.  
إعداد لوحات إرشادية مكربة توضح اإلجراءات النظامية املتبعة يف حالة الوفاة تعلق يف املساجد 

  .واملستشفيات وأماكن غسيل املوتى 
  :األهداف 
  .املطهرة توعية الناس مبوضوع املقابر وشؤون املوتى ونشر السنة  -١
ختفيف املصاب على أهل املتوىف مبواساهتم وداللتهم على اإلجراءات الشرعية املطلوب منهم  -٢

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



   كتيب اإلجراءات الشرعية املتبعة يف حاالت الوفاة -٣
  :الفكرة 

ر احلكومية املعنية بإهناء إجراءات تغسيل وتكفني ودفن مجع املادة النظامية من اجلهات والدوائ-١
  أو جنائية ، ووفاة طبيعية أو إصابية ، امليت مواطنا كان أو مقيما

والعلماء ملراجعتها  مجع املادة الشرعية من املصادر الشرعية املعتمدة وعرضها على املشايخ -٢
  .واعتمادها 

 وطباعته وتوزيعه ألهل املتويف عن طريق املستشفيات  مجع املادتني الشرعية والنظامية يف كتيب-٣
  .أو عن طريق املكتب التعاوين أو مندوبيات املكاتب 

  : األهداف 
  .توعية أهل املتويف بالسنة فيما يتعلق بالتغسيل والدفن والتعزية  -١
 .مساعدة أهل املتوىف وإرشادهم إلهناء إجراءات املتوىف  -٢
م هذا الكتيب الذي حيتوي على عبارات التعزية والتصبري بإهدائهالتخفيف على أهل املتوىف  -٣

  لتخفيف مصاهبم 
 

 املخيمات الدعوية  -٤
 إقامة خميم دعوي ترفيهي خالل إجازة الصيف والربيع واألعياد يرتاده أهل املدينة :الفكرة 

  .لالستفادة من وقت اإلجازة مبا يعود عليهم بالنفع 
   :األهداف 

  ألهايل نشر الوعي الديين بني ا -١
  . نشر الشريط والكتاب اإلسالمي -٢
  )طبية اجتماعية علمية إدارية (  إقامة ندوات متنوعة  -٣
  . التعريف باملؤسسات الدعوية واهليئات اخلريية وإبراز أعماهلا الدعوية -٤
  . إقامة مسابقات هادفة ومفيدة -٥
  . الترفيه املباح البعيد عن املنكرات -٦



  يف موسم احلج  اخليمة الدعوية -٥
  :الفكرة 

  .أثناء احلج للدعوة وتوعية احلجاج ) مىن(خيمة يف  -١
 .يستضيف مكتب الدعوة املشرف عليها بعض العلماء واملشايخ  -٢
 يوفر املكتب األجهزة الصوتية املتنقلة الستخدامها عند زيارة خميمات احلجاج  -٣
                            يقوم بعض األخوة احملتسبني بتوزيع مغلفات دعوية ألحكام احلج -٤

  

    :األهداف 
  . توعية احلجاج الوافدين عن طريق احملاضرات واملواعظ واألشرطة -١
  . القيام بواجب الدعوة إىل اهللا -٢
  . سد حاجة الناس املاسة لالستفسار عن كيفية أداء مناسكهم -٣
  
   لوحة الفتاوى والتوجيهات اإلرشادية -٦

  : الفكرة 
  يتم تثبيتها عند أبواب املساجد يتم تغذيتها A3بغالف بالستيكي شفاف مقاس  لوحة خشبية 

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

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

  
   جمسم مصغر للجمرات يف موسم احلج -٧   

ويوضح فيه كيفية الرمي وعدد اجلمرات وبأي اجلمرات  عبارة عن جمسم مصغر للجمرات :الفكرة 
  .يبدأ احلاج 
   :األهداف 

  يقة الصحيحة املوافقة للسنة يف رمي اجلمرات توعية احلجاج بالطر -١



 توعية احلجاج بأحكام الرمي عامة مثل حجم اجلمرة والسنة يف الدعاء من حيث املكان -٢
  والكيفية 

  
   احملاضرات اهلاتفية -٨

إىل  أن يقيم الشيخ احملاضر حماضراته من مرتله أو مكتبه يف مدينته وتبث عن طريق اهلاتف :الفكرة 
متوقع أن تلقى قبوالً كبرياً لدى املشايخ الذين ال يتيسر هلم ..  واملدارس للبنني والبنات املساجد

  .السفر نظراً النشغاهلم 
  :األهداف 

  .توفري اجلهد على الشيخ احملاضر  -١
 .االستفادة من هذه التقنية يف نفع الناس وإيصال اخلري ألماكنهم  -٢

  
   الفتاوى اهلاتفية -٩

   :الفكرة
تف عدد من املشايخ بعد االتفاق معهم برقم خاص للفتاوى مبكتب الدعوة يتم  ربط هوا-١

  .عن طريق نظام اهلاتف باملكتب بتوجيه رسالة مسجلة للمستفىت التحويل آلياً 
يقوم مكتب الدعوة بتسجيل توجيهات وفتاوى من أشرطة العلماء واملشايخ وربطها للمستمع  -٣

 . رغب ذلك بتحويلة معينة ليستفيد من مساعها مىت
   :األهداف

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

  



   نقل الدورات العلمية عرب اهلاتف إىل مراكز حتفيظ النساء -١٠
وميكن أن ، إىل مراكز حتفيظ القرآن النسائية  نقل دروس الدورات كاملة عن طريق اهلاتف :الفكرة

دات وجوائز خاصة مع ختصيص مسابقات وشها، تكون الدروس مسجلة أو على اهلواء مباشرة 
  .بالنساء 

  :األهداف 
لبات العلم االستفادة من اهلاتف أو غريه من التقنيات يف إيصال الدروس العلمية إىل أماكن طا -١

  دون اضطرارهم للحضور للمسجد 
 . تغطية أكرب شرحية ممكنة من النساء لالستفادة من الدروس -٢
 .حث طالبات العلم على طلب العلم واملشاركة يف املسابقات  -٣

  
  املغلفات الدعوية  -١١

  :الفكرة 
وزيعه يف حيتوي على كتيب وشريط ومطوية يتم ت، عبارة عن مغلف كرتوين صغري بتصاميم جذابة 

ويتم أيضاً ختصيص .. املناسبات املختلفة كاملخيمات واألعياد واالحتفاالت أو الدورات العلمية 
هدايا ، هدايا مولود ، ممرضة ، طبيب ،تاجر ، مدير أو مدرس  ( هدايا لفئات حمددة من اجملتمع 

ستفادة من التوزيع ويتم توفريها بكميات ملن أراد الشراء بأسعار رمزية واال) اخل ... معلمات 
  .اخلريي 

  :األهداف 
  )هتادوا حتابوا (حتقيق احملبة بني املؤمنني عمالً بقول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم  -١
   ختصيص الدعوة لفئات من اجملتمع مبا يتناسب مع جمال أعماهلم أو ظروفهم االجتماعية -٢
  .جلميع  تيسري طريق الدعوة إىل اهللا بإسلوب جذاب يف متناول ا-٣

     
  جمموعة البيت السعيد  -١٢

  : الفكرة 
خبلفيات جذابة ومناظر مجيلة تعلق يف ) مثل املناظر الطبيعية ( جمموعة من اللوحات يف إطارات مجيلة 

  . املنازل وحتوي أذكار الدخول واخلروج من املرتل وأذكار النوم واالستيقاظ أو عبارات ترحيبية 



  :األهداف
  األذكار واآلداب الشرعية تذكري األسر ب -١
االستفادة من جدران املنازل يف تعليق وسائل مجيلة حتوي إضافة للمناظر الطبيعية أذكار وأقوال  -٢

  .مأثورة لالستفادة منها 
  

   رسائل اجلوال الدعوية -١٣
  :الفكرة 

س من أهل يتم التنسيق مع شركة االتصاالت بإرسال رسائل باجلوال إىل أكرب شرحية ممكنة من النا
  منطقة حمددة يعلن فيها عن احملاضرات والدروس والدورات املختلفة أو أي عمل دعوي يقام هبا 

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

 .املختلفة 
   

  الربيد االلكتروين  رسائل -١٤
  : الفكرة 

مث إرسال رسائل تعريفية ، مجع اكرب قدر ممكن من عناوين الربيد االلكتروين ألهايل املنطقة املخاطبة 
أو إرسال رسائل تذكريية ووعظية ، الدعوية لتكثيف احلضور إليها بأوقات وأماكن هذه األعمال 

  .ملستخدمي احلاسب 
  :األهداف 

  .احلاسب اآليل يف الدعوة إىل اهللا االستفادة من جمال  -١
تغطية شرحية من اجملتمع من مستخدمي احلاسب قد تكون بعيدة عن مثل هذه األعمال  -٢

 الدعوية أو التعرف هبا 
 .التعريف بكثري من الربامج الدعوية  -٣
   
  



   إطار األذكار -١٥
  :الفكرة 

حتتوي ت والدواليب يف املنازل جمموعة من إطارات الصور املكتبية بأشكال أنيقة توضع يف املكتبا
  .على أذكار الدخول واخلروج من املرتل وأذكار النوم واالستيقاظ خبلفيات جذابة ومناظر مجيلة 

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

 .فادة منها املأثورة لإل
  

   مندوبيات املكتب يف األحياء والقرى -١٦ 
  : الفكرة 

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

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

  
  ة  إصدارات املكتب من املطويات والكتيبات والتقاومي السنوي-١٧ 

  : الفكرة 
 طباعة مطويات وكتيبات حتوي عناوين خمتلفة من الرسائل الدعوية واملوضوعات املفيدة اليت متس حياة 

  .الناس اليومية وتبصريهم بأمور دينهم واألخطاء اليت يقع فيها الكثري وتوزيعها على الناس 
  :األهداف 
  .توعية الناس بأمور دينهم بأسلوب سهل وواضح  -١
  سهلة التوزيع يف قطاعات خمتلفة بأسعار رمزية جياد وسائلإ -٢
 .اختيار موضوعات متس واقع الناس وهتم حياهتم اليومية  -٣



  
   املصليات املتنقلة -١٨

  :الفكرة 
جتهيز عدد من السيارات بفرش الصالة وجوالني املاء واألباريق للوضوء وأجهزة الصوتيات ويشرف 

 على جلسات الشباب يف التجمعات الشبابية ودعوهتم عليها عدد من الدعاة يقومون جبوالت دعوية
وقتها مث بعد الصالة يتم إعطاؤهم موعظة قصرية وتوزع هدايا وأشرطة إلقامة الصالة عند دخول 

  .دعوية بقصد إرشادهم 
  :األهداف 

  كسر احلاجز الومهي بني شباب الساحات والعاملني يف اجملال الدعوي  -١
 كن اللهو املعتادة لدى الشباب إقامة الصالة وذكر اهللا يف أما -٢
 .داية الشباب احلريان إىل طريق اهلداية واالستقامة والصالح ه -٣
 إعداد دعاة من الشباب هلذا العمل الدعوي  -٤
   

   هدية اللباس -١٩
  :الفكرة

أو آداب اللباس وأحكامه وضع بطاقات أو مطويات أو كتيبات صغرية حتوي أذكار الصباح واملساء 
كام لباس املرأة ووضعها يف جيوب املالبس اجلديدة أو يف حمالت بيع عباءات املرأة أو فتاوى يف أح

  .أو لدى حمالت خياطة املالبس أو حمالت غسيل املالبس لتوزيعها على أصحاب تلك املالبس 
  :األهداف 

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



   هدية سيارات األجرة -٢٠
  :اهلدف من الفكرة 

  .واستبدال مساع احملرم مبا هو مفيد فع تطهري وسائل النقل من الفساد واستغالل الوقت مبا يعود بالن
  :الفئة املستهدفة 

  .سائقي سيارات األجرة واملستفيدين من خدمات هذه السيارات  -
  :املستلزمات 

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

  كتيب وشريط بلغة السائق  -
 ) العادات وتقاليد األنظمة األمنية واملرورية ، النظام الديين ( ة عن األنظمة املتبعة بالبلد مطوي -
 .شريط قرآن باللغة العربية  -

  :أمور جيب مراعاهتا 
  .املتخصصني بدعوة اجلاليات عن الكتب واألشرطة املناسبة استشارة  -
 قضيها الشخص بالسيارةأن تأخذ األشرطة العربية الطابع الوعظي لقصر الفترة اليت ي -

  

   هدية سيارات التأجري -٢١ 
  : اهلدف من الفكرة 

  استغالل الوقت مبا يعود بالنفع واستبدال مساع احملرم باملفيد 
  : الفئة املستهدفة 

  .من خدمات سيارات التأجري ) املستفيدين ( مستأجري  -
 :املستلزمات  -
 لفكرة مع إدارة سيارات التأخري على هذه ااالتفاق املسبق  -
 توفري أشرطة بشكل كايف باللغة العربية ولغات أخرى  -
 ) العادات وتقاليد األنظمة األمنية واملرورية ، النظام الديين ( مطوية عن األنظمة املتبعة بالبلد  -

  : أمور جيب مراعاهتا 
ويفضل ختصيص شخص من إدارة مكتب ، أن تكون األشرطة قرآن كرمي أو خطب وعظية  -

  .ومتابعة األشرطة بالسيارات التأجري بوضع 



  

  هدية املرضى  -٢٢
  : اهلدف من الفكرة 

  إمياهنم وربطهم باهللا مؤانسة املرضى وختفيف اآلالم عنهم وتقوية 
  :الفئة املستهدفة 

  .املنومني باملستشفيات 
  :املستلزمات 

  .هدية حتتوي على كتيبات وأشرطة ومطويات  -
  :أمور جيب مراعاهتا 

  ) أطفال –نساء –رجال ( ريض مناسبة الكتب للم -
 ) يقدم املرضى ذوي اإلصابات الصعبة على غريهم ( مراعاة حال املريض  -
يتم التنسيق مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة الصحة كما ميكن االستفادةمن عالقات املرضى أو  -

 .جلنة أصدقاء املرضى 
  
     هدية احلالقني واملشاغل النسائية -٢٣  

  رة  اهلدف من الفك
  واستغالل الوقت مبا يعود بالنفع ،  تطهري األماكن العامة من وسائل الفساد 

  : الفئة املستهدفة 
  العمالة املوجودة هبذه األماكن ، ) املشاغل النسائية ، حمالت احلالقة ( مرتادي املكان 

  : املستلزمات 
  االشتراك باجملالت اهلادفة وتوزيعها باستمرار على هذه األماكن  -
 .فري كتيبات ومطويات تناسب حال زائري املكان تو -
 توفري كتيبات ومطويات للعمالة املوجودة هبذا املكان  -
 :أمور جيب مراعاهتا  -
 تقدمي اجملالت والكتيبات مقابل سحب اجملالت اهلابطة  -
 .تقدمي هدية للعاملني  -

  



   املكتبة الدعوية -٢٤
  اهلدف من الفكرة 

  وإفادة الناس من وجودهم باألماكن اليت توجد هبا هذه املكتبة ..  نشر الكتاب وتسهيل قراءته 
  :املستلزمات 

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

  :أمور جيب مراعاهتا 
  .تغيري حمتويات املكتبة دورياً  -
 مناسبة حمتوياهتا للمكان  -
  

   حامل خذ نسختك -٢٥
  : اهلدف من الفكرة 

  إيصال الشريط أو الكتاب أو املطوية جلميع زوار املكان 
  :املستلزمات 

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

 :أماكن تنفيذها 
 .املعارض –احملالت التجارية –املساجد  -

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

  



   العبارات الدعوية على األكياس -٢٦ 
  : اهلدف من الفكرة 

   توجيه الناس للخري دائماً 
  : الفئة املستهدفة 
  . أصحاب احملالت التجارية – جتار البالستيك 

  :أماكن تنفيذها  
  .أكياس املغاسل – سفرة الطعام – أكياس احملالت 

   : املستلزمات 
ال ، احلجاب عبادة وليست عادة :(التنسيق مع املستهدفني لكتابة بعض العبارات الدعوية القصرية مثل 

  )تنس أن تسمي عند األكل 
  :أمور جيب مراعاهتا 

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

  حلائطية  اجمللة ا-٢٧
  :اهلدف من الفكرة 

  ونشر الفوائد واحلكم ، تثقيف الناس وتعليمهم أينما كانوا 
  :املستلزمات 

  .مقاالت متنوعة تتناسب مع املكان املوجودة به اللوحة  -
  :أماكن تنفيذها 

  .أماكن االنتظار ، أماكن العمل ، املستشفيات ، املدارس ،املساجد 
  :أمور جيب مراعاهتا 

  .قاالت دورياً تغيري امل
  

  )البنرات( اللوحات اإلرشادية -٢٨
  اهلدف من الفكرة 

  توجيه اخلطاب للجمهور من مكان بعيد  -



 .تثقيف الناس وتعليمهم وإرسال الرسائل القصرية هلم  -
 :املستلزمات 

 )متحرك أوثابت (لوحة إرشادية مبقاس مناسب مع حامل اللوحة  -
 :أماكن تنفيذها 

التسجيالت ودور ، الفنادق ، احلدائق العامة واملنتزهات ، ستشفيات امل، املدارس ،املساجد  -
  .األسواق ،)احلافالت ( وحمطات القطارات والنقل اجلماعي املطارات، النشر 

 :أمور جيب مراعاهتا  -
 .أن تكون مبكان مفتوح حىت تشاهد من كل اجتاه  -
 اختيار عبارات قصرية وتصميم بشكل جذاب تقرأ من مكان بعيد  -
 يري العبارات دورياًتغ -
  

  األذكار " دروع "  حتف -٢٩
  :اهلدف من الفكرة 

سكن مرتل ، ويتم تقدمي الدرع عند الزواج .. تذكري الناس باألدعية واألذكار بشكل جذاب  -
  احلصول على وظيفة أو ترقية ، جديد 

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

  :احلاالت اليت يقدم فيها الدرع 
  عند املناسبات  -

  
   الكفيل الداعية -٣٠

  اهلدف من الفكرة 
  .تنمية روح الدعوة لدى أفراد اجملتمع -
  .  استخدام السبل امليسرة لنشر الدعوة -



  :  الفئة املستهدفة 
  .وله احتكاك معهم كل من لديه أ-

  :   املستلزمات 
  .كتيب أو مطوية أو شريط بلغة العامل -
  .رسالة بريدية ترسل ألهل العامل -

  :  أمور جيب مراعاهتا
  .معرفة حال املرسل له الكتيب -
  .إرفاق عناوين اجلهات الدعوية املوثوقة لكي يتواصل معهم -
  

  احلقيبة الدعوية  -٣١
  :  اهلدف من الفكرة 

  .مية روح الدعوة لدى أفراد اجملتمعتن-
  :ستهدفة  الفئة امل

  ).مسلمني وغري مسلمني(اجلاليات الوافدة -
  :  املستلزمات 

  .يمات عديدةحقيبة على تقس-
  .كتب متنوعة للجاليات املوجودة بالبلد -

  :أمور جيب مراعاهتا 
  استشارة املتخصصني بدعوة اجلاليات الختبار الكتب املناسبة  -
، احملالت التجارية ، الورش ، كمحطات البرتين ( كتب عند مقابلة العمالة الوافدة عرض ال -

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



   حقيبة االنتظار -٣٢
  : من الفكرة اهلدف

  استغالل وقت الفراغ مبا هو نافع ومفيد  -
 :الفئة املستهدفة 

 )بنني وبنات ( سنة ١٨-٦األطفال والشباب من سن  -
 :املستلزمات 

 .حقيبة حتتوي على تقسيمات عديدة  -
 .جهاز تسجيل  -
 ).ثقافية ،قصصية ،دينية (أشرطة صوتية وكتيبات متنوعة  -
 . دينية مسابقات علمية أو ثقافية أو -
 .ألعاب -

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

  :أمور جيب مراعاهتا
  .مناسبة املواد الدعوية للمراحل العمرية املختلفة  -
 وعدم تكرار العرض خالل فترة قصرية ، تغيري العرض باستمرار  -
  

   حقيبة املسافر -٣٣
  :فكرة اهلدف من ال

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

  :الفئة املستهدفة 
  . املسافرين عموماً –رجال األعمال 

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



  :أمور جيب مراعاهتا 
  ة اجلاليات الختيار الكتب املناسبة للبالد اليت ستسافر إليها استشارة املتخصصني بدعو -
 ) الفنادق ( توزيع هذه الكتب باألماكن اهلادئة نسبياً مثل  -
 .تزويد احلقيبة عند العودة فوراً من مكاتب دعوة اجلاليات أو أي جهة لديها كتب جاليات    -

حسن كتابة بعض املواقع اإلسالمية إرفاق عناوين مكاتب دعوة اجلاليات ليسهل االتصال هبم يست
  عرب الشبكة العنكبوتية لتسهل هلم الوصول ملعلومات أكثر  

  
   الرحالت السياحية الدعوية للجاليات -٣٤

  :اهلدف من الفكرة 
  .دعوة اجلاليات الوافدة لإلسالم 

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

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

  :أمور جيب مراعاهتا 
وجود طلبة علم متمكنني ملواجهة االستفسارات املتوقعة من قبل تلك اجلاليات وعرضها بأسلوب 

  .ثقايف يناسب حال املستهدفني 
يب بعض املوضوعات للنقاش هبدف توجيه التجمع لقضية معينة مث إبداء الرأي العلمي ترت -

  .الصحيح ومقارنته برأي اإلسالم 
 .ميكن القيام بربامج مشاهبة للجاليات ذات التخصصات البسيطة كالعمال واخلدم وخالفه  -
  

   الدعوة عرب احلقيبة املدرسية – ٣٥
   لطالب مسلمني يعيشون يف جمتمعات منحرفة تصميم  حقيبة مدرسية لتقدم :الفكرة 

  :األهداف 
استثمار هذه احلقيبة يف إرشاد هؤالء الطالب بكافة اللغات املستهدفة لاللتزام بتعاليم الدين  -

 .اإلسالمي وبيان فضل التمسك هبذا الدين وحالوة اإلميان 



   تكرمي أصحاب احملالت اليت ال تبيع الدخان -٣٦
  :الفكرة 

  .الدوري بأصحاب البقاالت والتموينات اليت ال تبيع الدخان واجملالت الساقطة االحتفاء 
  :األهداف 

استثمار ذلك بإقامة حفل مبسجد قريب والتأكيد على أصحاب احملالت املخالفة أيضاً باحلضور ويتم 
  .توزيع اجلوائز على اجلميع ليتم تشجيع املخالفني على السري يف النهج اإلسالمي الصحيح 

  
   الدعوة عرب الوسيط الدعوي -٣٧

  :الفكرة 
  .االرتباط بأحد املسلمني من غري العرب ليكون وسيطاً دعوياً مع بين جلدته 

  : األهداف 
يف املهن املختلفة ومتابعة أعمال هذا الوسيط غري العريب ونتاجه استثمار ذلك مع كافة اجلنسيات 

  .ل الدعوي بشكل منظم نظراً ألن اللغة من عوامل إعاقة العم
  

   الدعوة عرب الصناديق اخلشبية -٣٨
  :الفكرة

  .تصميم صناديق مجيلة الشكل لعرض الكتيبات واجملالت واملطويات التوعوية 
  :األهداف 

 أماكن جتمع – سيارات النقل اجلماعي – املستوصفات –توزيع هذه الصناديق على احلالقني  -
  الناس كاملرور واجلوازات واملستشفيات 

 .متابعة هذه الصناديق باستمرار وإكمال الناقص من الكتيبات واملطويات يراعى  -
  

   الدعوة عرب امللصقات الدعوية -٣٩
  .عمل ملصقات دعوية مجيلة ومؤثرة  :الفكرة 

استثمار توزيع هذه امللصقات كهدايا يف املدارس وغريها وتوضع على السيارات وحتوي  :األهداف 
  .و ذلك من املأثورات حكما أو أبياتاً شعرية أو حن

  



  )الشماسات(  الدعوة عرب -٤٠
  :الفكرة 

اليت توضع على زجاج السيارات األمامية من ) الشماسات ( تصميم لوحات الوقاية من الشمس 
  .الداخل 

  :األهداف 
  ه اللوحات بكتابة مجل دعوية مفيدة وأبياتاً شعرية مؤثرة وغري ذلك استثمار التصميم هلذ -
  
   اللوحات اإلعالنية املضيئة  الدعوة عرب-٤١

  :الفكرة 
  .االستفادة من اللوحات املضيئة املوجودة يف الشوارع املهمة 

  :األهداف 
استثمار هذه اللوحات بالشوارع املهمة أو عند التقاطعات وذلك بعمل مجل دعوية مؤثرة ومأخوذة 

 الدعوية الرمسية ويشابه هذه من الكتاب والسنة ومتول من قبل املقتدرين أو تتبناها بعض اإلدارات
  .النقل اجلماعي وكذا فواتري الكهرباء واملاء وغري ذلك الدعايات املوضوعة على جوانب سيارات 

  
   الدعوة عرب املظاريف املتخصصة -٤٢

  :الفكرة 
  .طبع املظروف وتصميمه ليكون املضيئة املوجودة يف الشوارع املهمة

  :األهداف 
فهذا مظروف لطبيب وثان : دل الرسومات على الشخص املدعو حبيث تيتم تصميم املظروف 

واحلرص على أن يكون احملتوى مناسباً متاماً للشخص ، وهكذا .. وآخر لتاجر وحالق ، لصيديل 
  .املقصود باهلدية 

  



   الدعوة عرب صناديق الربيد -٤٣
  .االستفادة من صناديق الربيد  :الفكرة 

  :األهداف 
  .طريق صندوقه بدالً من استخدام األسلوب الدعوي املباشر دعوة إنسان بعينه عن 

  
   الدعوة عرب حقائب األرصفة -٤٤

  : الفكرة 
  .تصميم حقائب األرصفة كأسلوب دعوي جديد للشباب 

  :األهداف 
وتوضع بشكل ثابت هلم ويتم متابعة استثمار توزيع هذه احلقائب على أماكن جتمعات الشباب 

  . أو تسلم هلم كهدية إن كان املكان غري ثابت ..احلقائب بعد انصرافهم 
  
   الدعوة عرب ملف املخالفات الشرعية -٤٥

  :الفكرة 
  .يتم عمل ملف للمخالفات الشرعية اليت يراها اإلنسان 

  :األهداف 
ليساهم بذلك يف إصالح ، بعد جتميع هذه املخالفات الشرعية يتم رفعها بعد ذلك إىل من بيده األمر 

  . املسار اخللل وتعديل
  
  الدعوة عرب جملة األسرة  -٤٦

  :الفكرة
  إنشاء جملة أسرية خمتصة باألسرة فقط حتوي مجلة من الفوائد والوقفات التربوية والطرائف املتنوعة 

  :األهداف 
  . يتم التركيز يف اجمللة على عرض أخبار األسرة يقوم بإعدادها شباب األسرة -
وتدعم ،  جملة نسائية يتفرع منها جملة صغرية خاصة باألطفال بإعداد حبذا لو قامت نساء األسرة -

  .أو باشتراك شهري ، هذه اجمللة مادياً من قبل املقتدرين من األسرة 



  

   الدعوة عرب اإلصالحيات والسجون -٤٧
  : الفكرة 

  .االستفادة من الزيارات الدعوية للسجون وتكثيفها 
  :األهداف 

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

  
   الدعوة عرب التركيز على منكر وعالجه -٤٨

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

  :األهداف 
ل الناجعة له يتم رفع مذكرة يف ذلك إىل من بيده احلل  بعد دراسة هذا املنكر دراسة واعية وإجياد احللو

  .والعقد 
  

   الدعوة عرب دراسة قطاع من احلي -٤٩
  :الفكرة 

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

ج بالتعاون مع يتم بعد حصر مجيع األماكن اليت تصدر منها بعض املخالفات الشرعية عمل أسلوب للعال
  .بعض اإلدارات الشرعية يف احلي كفرع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر أو املكتب التعاوين 

  
   الدعوة عرب اجملالت اإلسالمية -٥٠ 

  . املشاركة يف اجملالت اإلسالمية  :الفكرة 
  : األهداف 

ادياً باالشتراك فيها وحث اآلخرين على أو م،  يتم بدعم اجمللة معنوياً باملراسلة والتشجيع واملشاركة 
  .ذلك 



  

  باملكاتب الدعوية  التوعية بزيادة الصلة -٥١ 
  :الفكرة 

  .القيام بزيارات متتابعة ملكتب الدعوة التعاوين وكذلك فرع هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
  :األهداف  

  .توثيق الصلة بتلك املكاتب  -
 دعمهم بالوسائل املمكنة  -
  .تنسيق اجلهود الدعوية معهم  -

 
   الدعوة عرب اشتراكات اجمللة -٥٢

  :الفكرة 
  .عمل اشتراك يف جملة إسالمية أسبوعية أو شهرية 

  :األهداف 
   يتم إرسال اجمللة إىل أحد العناوين ممن يرغب الداعي يف دعوهتم وإيصال اخلري إليهم -
  . احلرص على أال يشعروا هبذا العمل من الداعي -
  

   الدعوة عرب تقوية العالقة باملكاتب الدعوية -٥٣
  :الفكرة 

  .ربط وزيادة الصلة باملؤسسات الدعوية واإلغاثية 
  :األهداف 

  .تلقي أخبار املسلمني منهم استثمار تلك املكاتب يف  -
 .التعرف على جهودهم ومؤازرهتم  -
  
  



   الدعوة عرب احلاسب اآليل -٥٤
  :الفكرة

  . عرب احلاسب مطويات دعوية ملونة مجيلة
  :األهداف 

 بالدقة العلمية واللمسات االستفادة من إمكانات احلاسب اآليل يف إخراج مطويات دعوية متتاز - 
  .الفنية 

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

   الدعوة عرب اللوحة املرتلية -٥٥
  :الفكرة 

  املرتل جتهيز لوحة مجيلة توضع يف صالة 
  :األهداف 

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

    
   الدعوة عرب الدوالب املرتيل -٥٦

  :الفكرة 
  .يف جملس الرجال يتم تصميم دوالب عرض مجيل الشكل مناسب لديكور املرتل ويتم وضعه 

  :األهداف 
استفادة أهل البيت وزواره من االطالع بعد أن يتم تغذيته بالكتيبات واملطويات الدعوية والكتب 

  الدينية 



   الدعوة عرب شرائط الكاسيت -٥٧
  :الفكرة 

توجيه نداء ألصحاب حمالت الكاسيت باملسامهة يف تسجيل بعض احملاضرات القيمة اليت تقام يف 
  د وبعض األماكن األخرى املساج

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

 .اخلري 
  

   الدعوة عرب اهلاتف للحد من املعاكسات -٥٨
  :الفكرة

  تدوين بعض املقاطع املؤثرة من قراءة بعض الشيوخ وإمساعها للمعاكس عرب اهلاتف بشكل مباشر 
  :األهداف 

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

  
   الدعوة عرب املناظر الطبيعية -٥٩

  :الفكرة 
  .لة من املناظر الطبيعية املأخوذة من بالدنا يقوم أصحاب التسجيالت بطبع مج

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

  .ويكون التناسق ظاهراً مبني النص الشرعي واملنظر املصور 
  



  م وامليداليات  الدعوة عرب األقال-٦٠
  :الفكرة 

  .طبع أقوال مأثورة على األقالم وامليداليات وحنوها 
  :األهداف

ووضعها ضمن مظروف فيه كتيبات ، هتدى لآلخرين بعد طباعة أمسائهم عليها إن أمكن  -
  .وأشرطة دعوية وغريها 

  
  الدعوة عرب الرتهة يف الرب  -٦١

  :الفكرة
الرعاة من بالد شىت يتم إهداؤهم بعض الكتيبات واملطبوعات  عند القيام برتهة يف الرب منر ببعض 

  .املؤثرة 
  :األهداف 

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

   التوعية لسائقي الشاحنات -٦٢
  :الفكرة 

فيتم إهداؤهم بعض األشرطة ، بتجمعات سائقي الشاحنات على الطريق ن بلدة ألخرى عند السفر م
  .الدينية الدعوية 

  :األهداف 
استثمار امللل الذي مير به هؤالء السائقون يف الطرق الطويلة بإهدائهم هذه الشرائط ليكون هلا  -

  .أثراً طيباً 
  



   الدعوة عرب بعض العادات والتقاليد -٦٣ 
  :الفكرة 

  .أو وصول مولود هلن الستفادة من زيارات النساء لبعض منهن عند العودة من السفر أو الزواج ا
  :األهداف

استثمار زيارات النساء بتسليمهن بعض الكتيبات والشرائط الدعوية ليتم تقدميها برفقة هدية  -
  املرأة لصديقتها 

  
   الدعوة عرب دواليب املصاحف باملساجد -٦٤

  :الفكرة 
وإخبار املصلني بوجودها لتعم .. التفاسري املوجزة املوثوقة يف دواليب املصاحف يف املساجد  وضع بعض 

  .الفائدة 
  :األهداف 

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

   التوعية الليموزين والنقل اجلماعي -٦٥
  :الفكرة 

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

  :األهداف 
  .استثمار تلك الوسائل لالرتباط بالقرآن الكرمي واألحاديث وغريها من شرائط الدعوة املؤثرة  -
  
   الدعوة عرب دليل اهلاتف -٦٦

  :الفكرة 
وبقية .. يب وتعبئة الصفحات األوىل منه مبجموعة من احلكم والنصائح إعداد دليل هاتف ج

  .الصفحات املرتبة هجائياً يكتب يف رأس كل صفحة بعض أبيات الشعر املؤثرة واحلكم املفيدة 
  



  :األهداف
 واالستفادة من احلكم املوجودة واألقوال اإلرشاد استثمار إطالع الناس على ذلك بشكل دائم يف -

   .املأثورة
  . يوزع جماناً كي يكون مردود قبوله سريعاً -
  

   الدعوة عرب لوحات املساجد -٦٧
  :الفكرة 

االستفادة من وجود هذه اللوحات والقيام بالتغيري والتجديد وإعادة الصياغة واالبتكار فيها بشكل 
  .متتابع 

  :األهداف 
  .حماولة لفت نظر املصلني للوحة اجلديدة وقراءة املكتوب فيها  -
 .غيري مواقع اللوحات داخل املسجد كي تعم الفائدة للجميع ت -
  

   الدعوة عرب إعادة النسخ -٦٨
  :الفكرة

ومن مث إعادة ، االستفادة من وجود صناديق سحب األشرطة والكتب الزائدة أو اليت استهلكت 
  .االستفادة منها مرة أخرى 

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

   الدعوة عرب حقيبة املرأة -٦٩
  :الفكرة 

  :تصميم حقيبة صغرية مجيلة حتتوي على 
  ) جوارب–قفازين  –غطاء وجه –عباءة (حجاب متكامل 

  .جمموعة أشرطة وكتيبات خاصة باملرأة ودورها يف اجملتمع 



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

   الدعوة عرب األسواق -٧٠
  :الفكرة

  .حيرص الداعية على توفر شرائط وكتيبات دعوية ومطويات بسيارته وعدم خلوها من تلك الوسائل 
  :األهداف

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

  سجد جوائز املسابقات بامل  الدعوة عرب-٧١
  :الفكرة

أن يتبىن مسجد احلي مسابقة دورية أو فصلية ختصص هلا جوائز قيمة وتقسم إىل فئات متفاوتة 
وتعلن نتائجها يف احتفال مصغر يدرج ضمن احتفاالت ختام برنامج .. حبسب اجلنس والسن 

  .حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أو تعلن طريقة مناسبة أخرى 
  :األهداف

  رية املختلفة على االرتباط باملسجد تشجيع الفئات العم -
 .تشجيعهم أيضاً على البحث والقراءة حلل املسابقات  -
 .حتفيزهم على االشتراك باإلعالن عن جوائز للفائزين  -
  

   الدعوة عرب املخيمات واالستراحات -٧٢
  :الفكرة 

 االستراحة القيام بزيارات للمخيمات واالستراحات يف وقت خلوها وتقدمي هدية ألهل املخيم أو
  .بوضعها مباشرة أو عن طريق احلارس املسؤول 

  :األهداف 
ية يتم استغالهلا من قبل املوجودين باملخيمات أو االستراحات من خالل وجود هذه اهلد -

  .واملترددين عليها 



  

   الدعوة عرب الورش واملصانع والشركات -٧٣
  : الفكرة

والقيام جبوالت وتوزيعها على الورش ، املطويات وشراء جمموعة من ،  زيارة مكاتب دعوة اجلاليات 
والتفاهم مع مسؤول هذه املنشآت لترتيب لقاءات بني عمالة منشآته وبني .. واملصانع والشركات 

  .موظفي مكاتب الدعوة 
  :األهداف

  .والشركات مباشرة الوصول بالدعوة إىل الورش واملصانع  -
  

   الدعوة عرب املطارات الرئيسية -٧٤
  :الفكرة

توزيع كتيبات دعوية أو إرشادية على العمالة القادمة من اخلارج من خالل وضعها يف أرفف مجيلة 
  .يف مكاتب اجلوازات يف املطارات الرئيسية 

  :األهداف
  .العمل على إيصال رسالة الدعوة للعمالة الوافدة حبيث تكون أمجل هدية هلم عند وصوهلم  -
  

  س النسائية  الدعوة عرب حمالت الذهب واملالب-٧٥
  :الفكرة 

  .زرع احلس الدعوي لدى بعض باعة الذهب أو املالبس النسائية أو غريها مما يتعلق بالنساء 
  :األهداف

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



   التوعية أثناء السفر -٧٦
  :الفكرة

عرب الكلمة والعبارة والكتيب ، أثناء السفر للخارج حبذا لو يقوم الداعية بنشر الدعوة يف تلك الديار 
  .وينشر ذلك قدر ما يستطيع ، واملطوية والشريط 

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

   الدعوة عرب املطاعم والبوفيهات -٧٧
  :الفكرة 

تصميم ملصقات مجيلة ذات ألوان زاهية حتوي عبارات االهتمام بالنعم وتقديرها وحث الناس على 
  .شكرها واحترامها 

  .هات وغريها ويتم توزيع هذه امللصقات على املطاعم والبوفي
  :األهداف 

  .تعود الناس على شكر اهللا وشكر نعمه واحترامها  -
  

   الدعوة عرب حمالت املالبس الرجالية -٧٨
  :الفكرة 

على عدم إسبال الثياب والتحذير من ذلك خالل عرض موجز تصميم ملصق مجيل الشكل فيه حث 
  س الرجالية لبعض النصوص الشرعية ويتم توزيع هذا امللصق على حمالت املالب

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

   الدعوة عرب اجلريان -٧٩
  :الفكرة 

ايا القيمة على وتوزيع جمموعات من اهلد، االستفادة من مواسم اخلري كرمضان واحلج واألعياد 
  .لكتيبات واألشرطة وتضمنني ذلك مجلة من ا، اجلريان 



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

   الدعوة عرب التعامل مع البائع -٨٠
  :الفكرة 

ولكن بقصد الثقة ، ال بقصد ختفيض السعر ، البشاشة يف وجه البائع عند الشراء منه وتالينه وتالطفه 
  .وبعد ذلك قدم له هدية مناسبة ، ليك بك واالطمئنان إ

  :األهداف 
  .البائعني الوصول ألكرب شرحية من الناس عرب هؤالء  -
  

   التوعية من داخل البيت -٨١
  :الفكرة 

، يشارك فيه مجيع أفراد األسرة صغاراً وكباراً ، عمل درس أسري أو أسبوعي أو نصف شهري 
  .وحيتوي على مجلة من الفقرات 

  :األهداف
  .مار ذلك الدرس يف عرض مشاكل بعض أفراد األسرة والعمل على تقدمي احللول هلا استث -

  
   الدعوة عرب التربع -٨٢

  :الفكرة 
االستفادة من التجمعات العائلية الكبرية يف إحدى املناسبات وعرض مسألة التربع يف كل لقاء مببلغ 

و التربع هبا لدعم مشروع تصرف يف شأن من شؤون األسرة أ) رياالت مخسة أو عشرة ( بسيط 
  .خريي 

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

  



   الدعوة عرب طريق إنشاء املكتبات -٨٣
  : الفكرة 

توزع على بعض ي مجلة من الكتب العلمية والدعوية والتربوية حتو،  إنشاء مكتبات علمية صغرية 
  .األماكن الكبرية كاملؤسسات والشركات واإلدارات احلكومية 

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

  اسية الدعوة عرب أدوات القرط -٨٤
  :الفكرة 

االستفادة من أصحاب حمالت القرطاسية واملواد املكتبية بطباعة بعض برامج تربوية وشعارات دعوية 
  .حافظات األقالم ، علب اهلدية ، علب األلوان ، على الدفاتر 
  :األهداف

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

   الدعوة عرب الربامج الدعوية باحلاسوب -٨٥
  :  الفكرة 

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

  :األهداف 
وعرضاً ألمساء الكتيبات ، التوجيهات الدعوية استثمار إمكانات احلاسبات لعمل مجلة من  -

  .املناسبة لكل حالة على حدة 
  



   الدعوة عرب طباعة خطب اجلمعة وتوزيعها -٨٦
  :الفكرة 

طباعة خطب اجلمعة على أوراق صغرية قوية المعة مشاهبة ملا هو موجود يف السوق حتت مسمى ألعاب 
  .املعلومات 
  :األهداف 

فهذه عن .. موعات حبيث كل جمموعة تطرق موضوعاً واحداً يتم تصنيف اخلطب على جم -
  .وثالثة عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وتلك عن اجلهاد ، الصالة 

 . ميكن االستفادة منها يف املناطق النائية واهلجر والقرى  -
  

   الدعوة عرب صناديق اجلرائد باملنازل -٨٧
  :الفكرة 

 واجملالت املوجودة أمام بعض املنازل ببعض الكتيبات واإلرشادات الدعوية القيام بتموين صناديق اجلرائد
  .وأشرطة بشكل متتابع مبا جيد يف السوق من كتيبات 

  :األهداف 
  .تعميم الفائدة الدعوية اليت ستعود على أصحاب هذه الصناديق  -
  

   الدعوة عرب وضع صناديق صغرية يف مداخل العمارات -٨٨
  :الفكرة

ناديق صغرية ومجيلة لألشرطة والكتيبات واملطويات ووضعها يف داخل املباين السكنية يتم تصنيع ص
  .الكبرية وإمدادها بني الفينة واألخرى مبا يستجد يف الساحة من أشرطة وكتيبات دعوية 

  :األهداف 
  .نشر الوعي بشكل مباشر على الناس يف مساكنهم  -
  

   الدعوة عرب الغرف بالفنادق -٨٩
  :الفكرة 

  .اولة تزويد بعض الغرف بالفنادق جبملة من الوسائل الدعوية املثمرة حم



  :األهداف
باالطالع واالستفادة مما يعرض من كتيبات وأشرطة ومطويات استثمار وقت الرتالء بالفندق  -

  .توعوية 
  

    الدعوة عرب أرفف املساجد -٩٠ 
  :الفكرة 

 خذ نسختك وحماولة إمدادها باألهداءات أخي املسلم"تكثيف نشر أرفف املساجد اليت حتمل عنوان 
  .املتنوعة بشكل دائم 

  :األهداف 
 زيادة أعداد املطلعني على هذه الكتيبات مبا يعود بالفائدة على أكرب شرحية من املسلمني  -
  
   الدعوة عرب الدواليب الكبرية باملساجد -٩١

وميتاز باألناقة والتناسق تصميم دوالب كبري احلجم متعدد األغراض يوضع يف املسجد  :الفكرة 
وقسم ، ولوحة املسجد ، " خذ نسختك " ورف ، وركن لألشرطة ، يشمل مكتبة عامة لإلعارة 

  .واألشرطة الزائدة مجع الكتيبات 
  :األهداف

  .تشجيع املصلني على اإلعارة لتعم الفائدة على منازهلم  -
 .إعادة طباعة األشرطة الزائدة مبواد دعوية جديدة  -

  
   الشكر على من ساهم يف التوعية  تقدمي-٩٢

  :الفكرة
تقدمي الشكر لكل من ساهم يف دعم الدعوة والثناء عليه مبهاتفته أو مراسلته حىت يكون ذلك حافزاً له  

  جلهود يف سبيل دعم العمل الدعوي على بذل املزيد من العمل الدعوي ودفعه على مواصلة العطاء وبذل ا
  :األهداف

.. شكر كل من قدم وساهم يف دعم الدعوة  وأن الواجب على الداعية إظهار مساحة اإلسالم -
  .ليكون حافزاً ملن ساهم يف املزيد 

  



  . تطوير برامج حلقات حتفيظ القرآن -٩٣
  :الفكرة

وكلمات ، وبرامج رياضية ، لتشمل بعض الرحالت اخللوية القصرية تطوير برامج حلقات حتفيظ القرآن 
، وتدريب الطالب على اإللقاء والتحدث أمام اآلخرين ،  األسبوع حبيث تكون مرة يف، توجيهية 

  . وتكثيف حفالت التكرمي للمبدعني 
  :األهداف

  .احلافز لدى طلبة العلم للتفوق زيارة -
  . تعويدهم على اإللقاء والتحدث أمام اآلخرين -
  

   الدعوة عرب صندوق الفتاوى -٩٤
  :الفكرة 

مع وضع لوحة صغرية جبواره تدون ،  واحلث على االستفادة منه ،وضع صندوق يف املساجد للفتاوى 
  .فيها إجابات الفتاوى 

  :األهداف 
  .تشجيع املصلني على طلب الفتوى بشكل مباشر  -
 .أن تعم الفائدة اجلميع مبا فيهم من مل يطلب الفتوى  -
  

   لقاءات دورية بني أئمة مساجد احلي -٩٥
  :الفكرة

لقاء دوري بني أئمة مساجد احلي ويدعى من خالل اللقاء مندوب يقوم أحد أئمة املساجد بعقد 
  .الدعوة يف احلي وبعض طلبة العلم باحلي 

  :األهداف
  .تدريس مجلة من الربامج الدعوية داخل املساجد  -
 .ترتيب حماضرات وندوات نصف شهرية وتنظيم كلمات وعظية يومية  -
 . هلا عرض املشاكل والعوائق وحماولة وضع احللول املناسبة -
  



   التوعية عن طريق املستشفيات النفسية -٩٦
  :الفكرة

وكذا ، التركيز على بعض املستشفيات املتخصصة كمستشفى األمل اخلاص بعالج مدمين املخدرات 
  .والتعاون معهم يف سبل اإلصالح ، مستشفى الصحة النفسية وغريها 

  :األهداف
ة وبرامج التوعية والوعظ مع مصاحبة ذلك استثمار إقامة احملاضرات والدروس الدعوية املبسط -

  .هبدايا تقدم للرتالء 
  
   الدعوة عرب محالت احلج والعمرة -٩٧

  :الفكرة 
بتنظيم مجلة من الربامج الدعوية والعلمية والثقافية االستفادة من محالت احلج اليت تقام كل سنة 

  .للمشاركني يف هذه احلمالت 
  :األهداف

  .ياباً أو أثناء اإلقامة باملشاعر أو التنقل بينها استثمار الطريق ذهاباً وإ -
 .ميكن تنظيم مثل هذه الربامج يف رحالت العمرة  -
  

   الدعوة عرب دعم أعيان البلد -٩٨
  :الفكرة 

أو ، بالصدقات والتربعات واملشاركات ، حماولة كسب دعم بعض أعيان البلد الربامج الدعوية مادياً 
  .ازرة وتشجيعاً معنوياً بالوقوف مع الدعاة مؤ

  
   التوعية يف التجمعات يف اإلجازة البلد -٩٩

وعلى الشواطئ إلعداد مجلة من ، حماولة استغالل التجمعات يف أوقات اإلجازة يف املصايف  :الفكرة
  .الربامج الدعوية حتت إشراف مكاتب الدعوة 

  :األهداف 
  .واحملاضرات الدعوية ، قات الثقافية واملساب، إقامة خميمات تربوية تقام من خالهلا حفالت السمر  -
  



   الدعوة عرب برنامج تعليمي يضعه إمام املسجد -١٠٠
  :الفكرة

 أن يضع برناجماً تعليمياً مرتباً جلماعة مسجده ويعلن ذلك يف لوحة ينبغي على إمام كل مسجد
  .املسجد بشكل أسبوعي 

  :األهداف 
واألسبوع ، ل مثالً قراءة يف تفسري ابن كثري تقسيم الربامج التعليمية حبيث تكون لألسبوع األو -

  ).كرياض الصاحلني (والثالث قراءة من كتاب ، الثاين خاص بالفتاوى 
  

   الدعوة عرب إلقاء بعض الكلمات أثناء صالة التراويح -١٠١
  :الفكرة 

حة يتم القيام بترتيب كلمات تلقى خالل شهر رمضان أثناء صالة التراويح أو القيام وتعلن يف لو
  .املسجد على شكل جدول بني واضح 

  : األهداف 
  .احلرص على أن تعم الفائدة مجيع املصلني يف هذه التجمعات اخلرية كل عام  -
  

   الدعوة عرب هدايا املسجد -١٠٢
  :الفكرة

تشمل مجلة من ، هدايا للمصلني بعد انتهاء إحدى الصلوات حيرص كل إمام مسجد على تقدمي 
فمرة عن صالة ، يف كل مرة يركز اإلمام على موضوع معني ،  األشرطة الكتيبات واملطويات أو

  .وهكذا .. وثالثة عن صلة الرحم ، وأخرى عن دعم املشاريع اخلريية ، الفجر 
  

  احلرص على أن يكون املسجد مدرسة تربوية  -١٠٣
  :الفكرة 

يا اليت هتم اجلميع وتطرح من خالله مجلة من القضا، عقد لقاء دوري أسبوعي بني مجاعة املسجد 
  ) املتخلفني عن الصالة ( ومنها احملالت اجملاورة ، حنو أوضاع املسجد 

  :األهداف
 .حتقيق رسالة املسجد اليت يغفل عنها الكثري  -



  
   الدعوة عرب إقامة حماضرات علمية أو طبية -١٠٤ 

  :الفكرة 
لمية أو طبية أو اقتصادية أو على أئمة املساجد الكبرية واملشهورة التركيز على إقامة حماضرات ع

  .اجتماعية وربطها بالقضايا اإلميانية 
  :األهداف 

على استثمار ندوة عن أمراض العيون مثالً لعرض مجلة من األمراض املعنوية لألمة اليت تؤثر  -
  .اجلسد عن طريق العني 

 .ه أو حماضرة عن الفلك يلقيها متخصص ويتم من خالهلا إظهار عظمة اخلالق بعظيم صنع -
  

   معرفة عقائد وأفكار اآلخرين -١٠٥
  :الفكرة

فعلى ، إن من وسائل الدعوة أن تعرف أسباب احنراف من تدعوه إىل احلق حىت يسهل عليك العالج 
الداعية أن يلم بأسباب الوقوع يف الشهوات والشبهات ويكون لديه العلم باملناهج الدعوية املضادة 

  .عقائد وأفكار اآلخرين ليأخذ احلذر وحيذر غريه وعليه معرفة ، ملنهج السلف الصاحل 
  

  حرص راعي األسرة على الدعوة  -١٠٦
  :الفكرة

على صاحب األسرة احلرص أن يكون تصميم مرتله دعوياً حبيث حيرص على أن يكون بيته قريباً من 
الة وأن خيصص غرفة للص.. املسجد ألن ذلك أدعى للمحافظة على الصالة وأن جيعل بيته مستوراً 

  .إن أمكن وحيرص على وجود مكتبة إسالمية شاملة مبرتله 
  :األهداف

  .استفادة أفراد األسرة من مساع ما يلقى يف املسجد من حماضرات وخطب ومواعظ  -
 .يستطيع أفراد األسرة الرجوع إليها عند احلاجة ) مكتبة عامة(وجود مرجع باملرتل  -
  



  الدعوة عرب إصدار نشرة دورية عن املسجد  -١٠٧
  :لفكرة ا

تطبع ، ميكن أن يتوىل إمام املسجد مع جمموعة من املصلني إصدار نشرة دورية باسم مجاعة املسجد 
  :وخترج بشكل أنيق ومجيل حتوي بعض املوضوعات املهمة مثل 

  .عرض برامج املسجد الدعوية  -
 .تلخيص لبعض احملاضرات اليت ألقيت باملسجد  -
  .مواضيع تربوية ودعوية ومسابقات ثقافية -
  

  الدعوة عرب لوحة مضيئة جبوار املسجد  – ١٠٨
  :الفكرة

عمل لوحة مضيئة جبوار املسجد على غرار لوحات اإلعالنات املوجودة عن التقاطعات املرورية 
  .لتكون جماالً دعوياً خاصاً باملسجد 

  :األهداف
  .استثمار هذه اللوحات لإلعالن عن الدروس واحملاضرات املقامة يف املسجد  -
 .مجلة من اآليات واملواعظ واألحكام عرض  -
  

  الدعوة عرب الشباب  -١٠٩
  : الفكرة

القيام بزيارات مباشرة لشباب األرصفة وحيبذ أن يرافق الزائر شخص مشهور لدى الشباب ممن مّن اهللا 
عليه باهلداية كالعب أو مغين أو ممثل مثالً ومن مث جمالسة الشباب ودعوهتم باملوعظة احلسنة مع تقدمي 

  .عة من اهلدايا املفيدة إليهم جممو
  :األهداف 

  .العمل على القضاء على الوقت الضائع هلؤالء الشباب وحثهم على حسن استثماره  -
  



  مراسلة اإلذاعات التنصريية  – ١١٠
  :الفكرة

وذلك بأن تقوم باستخدام أسلوب االسترتاف ، وهذه وسيلة خاصة موجهة لفئة خاصة قادرة ملمة 
مع احلذر من التأثر هبا ، وإكثار الطلب منها ، باملراسلة الدائمة هلا ، التنصريية مع بعض اإلذاعات 
  .استمتاعاً أو مراسلة 

  
  الدعوة عرب لوحة داخلية باملسجد  -١١١
  :الفكرة

ويستعان بأحد اخلطاطني ، تأمني سبورة بالستيكية بيضاء تكون يف وسط املسجد من الناحية اخللفية 
أو غري ذلك حبيث ، عريض ومجيل وكبري حكمة أو آية أو بيت شعري ليكتب خبط ، من أهل احلي 

  يتم تغيري ذلك أسبوعياً 
  :األهداف 

  .احلرص على أن يستفيد املصلني من املعلومات املكتوبة على اللوحة  -
  

  التوعية عن طريق تنظيم لقاء دوري بني زمالء الوظيفة -١١٢
  :الفكرة

م احلس الدعوي بإنشاء لقاء دوري بني زمالء الوظيفة يقوم جمموعة من املوظفني الذين يتمثل فيه
يستثمر اللقاء فيما يعود و، يتم من خالله زيادة األلفة والصلة بني الزمالء ، خارج نطاق العمل

ويتم من خالله أيضاً ، واستضافة ألحد طلبة العلم ، من مناقشات مثمرة ، بالفائدة على اجلميع 
  .توزيع مجلة من الوسائل الدعوية 

  :األهداف
  .زيادة احملبة بني زمالء الوظيفة  -
 .زيادة التثقيف الدعوي لديهم  -
  



  الدعوة عرب الوافدين املسافرين  -١١٣
  :الفكرة

االستفادة من األخوة الوافدين من مجيع اجلنسيات الذين يريدون العودة إىل ديارهم يف إجازة أو 
  .ة خروج هنائي أو غري ذلك بإهدائهم مجلة من الوسائل الدعوي

  :األهداف 
  استثمار ذلك يف نشر اخلري يف كل البالد  -
  

  الدعوة عرب اهلدايا الدعوية للمرضى املنومني  -١١٤
  :الفكرة

القيام بزيارة املرضى يف املستشفيات وتشجيعهم وحثهم على الصرب واالحتساب واالستفادة من حالة 
  .الضعف اليت يعيشوهنا بتذكريهم باللجوء إىل اهللا تعاىل 

   :األهداف
  استثمار زيارة املرضى املنومني بتوزيع هدايا دعوية مفيدة  -
 .أخذ الدروس والعرب التربوية من خالل الزيارة  -
 .اخلروج من حالتهم التخفيف عن املرضى ومساعدهتم على  -
  

  الدعوة عرب صندوق تربعات املسجد  -١١٥
  :الفكرة

عات يفرغ يومياً حبضور بعض خيصص أمام املسجد بالتعاون مع بعض املصلني صندوقاً لتلقي الترب
املصلني ويتم ختصيص برنامج منظم لتوزيع هذه التربعات على الربامج الدعوية وتوزيعها على 

  .احملتاجني 
  :األهداف

استثمار التربعات لتنظيم برامج دعوية وإرسال جزء منها مثالً جلماعات حتفيظ القرآن وبعض  -
  .احملتاجني يف احلي 

  



  العلوم املساندة ببعض إملام الداعية  -١١٦
  :  الفكرة

أن يتعلم الداعية مجلة من العلوم املساندة اليت يكسب هبا ثقة اجلميع وخاصة كبار السن كأن يلم 
ببعض املعلومات عن الفلك ومنازل القمر ومواسم األمطار وغريها من املواضيع اليت تساعده على 

  .التالحم مع اجلميع 
  :األهداف

علومات واستغالل ذلك بإهدائهم بعض اهلدايا الدعوية وحثهم على تثقيف املتلقني ببعض امل -
  .االستفادة منها 

  
  الدعوة عرب أشرطة الفيديو  -١١٧
  :الفكرة

نشر أشرطة الفيديو اإلسالمية املتوفرة يف كثري من حمالت التسجيالت بني األسر اليت لديها أجهزة 
  .سلمني وجراحهم يف أرجاء املعمورة الفيديو وإمدادهم هبا بشكل متتابع والتركيز على مآسي امل

  :األهداف
  .لدى هذه األسر بث الوعي الديين  -
 .استثمار تلك األجهزة االستغالل األمثل بعرض األشرطة اإلسالمية  -
  

  الدعوة عرب املطويات باملسجد  -١١٨
  :الفكرة

 أو إعادة صياغة مطوية مطروحة يف السوق، يقوم إمام املسجد وبعض املصلني بإخراج مطوية 
  .وتذيل باسم مجاعة مسجد كذا ، وتوزع يف املساجد اجملاورة وعلى أهل احلي 

  :األهداف
  .إذكاء روح التنافس وإعالء اهلمم بني أئمة املساجد  -
 احلرص على أن تصل هذه املطويات أليدي الناس وحثهم على االستفادة منها  -
  



  الدعوة عرب التجمعات األسرية الشهرية  -١١٩
  :الفكرة 

فيما يعود من التجمعات األسرية كل شهر بوضع برنامج منوع الستثمار هذا اللقاء االستفادة 
بالفائدة والنفع واملتعة على اجلميع كباراً وصغاراً ويتم التركيز خالل هذه اللقاءات على الشباب 

  .ومنحهم الفرصة للتحدث واإلمساك بزمام األمور 
  : األهداف

  .هذه اللقاءات حرص مجيع أفراد األسرة على حضور مثل  -
فوائد كثرية تعود من خالل عمل مجعية تعاونية مالية باشتراك شهري أو سنوي ويسمى صندوق  -

 .األسرة يستخدم يف دعم املشاريع اخلريية اخلاصة باألسرة 
  

  الدعوة عرب الوقف اخلريي  -١٢٠
  :الفكرة 

 عليه وبيان فضله غرس حمبة االهتمام اخلريي لدى التجار وأصحاب رؤوس األموال الدعوية وحثهم
  .يم أجره وتذكريهم بالنصوص الشرعية الدالة على عظ

  :األهداف
استثمار نتاج الوقف واستثمار فوائده وأرباحه يف دعم الربامج الدعوية املتنوعة كحلقات حتفيظ  -

  .واملساجد واحملتاجني وغري ذلك ، القرآن الكرمي 
  

  الدعوة عرب مدرسي املرحلة االبتدائية واملتوسطة  -١٢١
  :الفكرة

واملتوسطة حيث يعكس سلوكياهتم وضع البيت يف متابعة سلوكيات األطفال يف املرحلة االبتدائية 
  .كثري من األحيان 

  :األهداف 
  .حرص املدرسني على أن جيعلوا من الطفل سفرياً دعوياً بالطريقة املناسبة بينه وبني األسرة -


