
لكتاب  جبدة: ا للدعوة واإلرشاد  التعاوين  لمكتب  لدعوية ل ئل ا وسا ل  دليل ا

  

  فكرة املشروع

وحتوي هذه ، توزيع حامالت للكتيبات الصغرية يف املستشفيات اخلاصة واملستشفيات احلكومية واملستوصفات 
يف صاالت االنتظار وتوزع احلامالت يف أحناء متفرقة من املستشفى ، الكتيبات على مواضيع متعددة ومفيدة 

) طاولة ( ويثبت احلامل على قاعدة خشبية . للرجال وكذلك صاالت االنتظار للنساء وأمام العيادات اخلارجية 
، الفلبينية ، اإلجنليزية ( كتيبا باللغات األجنبية وهي  ١٢كتيبا باللغة العربية وعدد ٢٤وحيتوي على عدد 

   -.الناقص منها بصفة دورية بواقع مرتني شهرًيا ويتم جرد الكتيبات وتكملة) األندونيسية 

  اهلدف من املشروع

استثمار وقت فراغ املراجعني للمستشفيات سواء كانت حكومية أو أهلية أو مستوصفات خالل تواجدهم يف 
ا ال سيما وأهن، صاالت االنتظار لفترات طويلة مبا يعود عليهم باملصلحة واملنفعة من خالل قراءة هذه الكتيبات 

  . اجتماعية وثقافية ، حتتوي على مواضيع دعوية متنوعة 

  )٢(الوسيلة الدعوية رقم 
  االهتمام باملقابر

  فكرة املشروع

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

إعداد لوحة إرشادية مكربة توضح اإلجراءات النظامية املتبعة يف حالة الوفاة وتعلق هذه اللوحة يف األماكن : ثانًيا
  . البارزة يف املساجد واملستشفيات وأماكن غسيل املوتى وغريها 

  أهداف املشروع

  .نهم فيما يتعلق مبوضوع املقابر وشئون املوتى توعية الناس ونشر السنة املطهرة بي
ختفيف املصاب على أهل املتوىف وذلك بتعزيتهم ومواساهتم وداللتهم على اإلجراءات الشرعية والنظامية املطلوبة 

  .منهم
  . فتح قنوات اتصال وتعاون وتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 



  )٣(الوسيلة الدعوية رقم 
  والنظامية املتبعة يف حاالت الوفاةكتيب اإلجراءات الشرعية 

  فكرة املشروع

مجع املادة النظامية من اجلهات والدوائر احلكومية املعنية بإهناء إجراءات تغسيل وتكفني ودفن امليت سواء كان 
  .وسواء كانت الوفاة طبيعية أو إصابية أو جنائية ، مواطًنا أو مقيًما 

  .املعتمدة وعرضها على املشايخ والعلماء ملراجعتها واعتمادها مجع املادة الشرعية من املصادر الشرعية 
مجع املادتني الشرعية والنظامية يف كتيب وطباعته بكميات كافية وتوزيعها ألهل املتوىف عن طريق املستشفيات أو 

  . عن طريق املكتب التعاوين نفسه أو عن طريق مندوبيات املكتب 

  أهداف املشروع

  .لسنة فيما يتعلق بالتغسيل والدفن والتعزية توعية أهل املتوىف با
مساعدة أهل املتوىف وإرشادهم من الناحيتني الشرعية والنظامية إلهناء إجراءات املتوىف من حيث التغسيل والتكفني 

  .اخل...واستخراج التصاريح والشهادات املطلوبة 
رات التعزية والتصبري والتسلية لتخفيف التخفيف على أهل املتوىف بإهدائهم هذا الكتيب الذي حيتوي على عبا

  . مصاهبم 

  )٤(الوسيلة الدعوية رقم 
  املخيمات الدعوية

  فكرة املشروع

يرتاده املصطافون وأهل ، إقامة خميم دعوي ترفيهي خالل إجازة الصيف والربيع واألعياد واملناسبات األخرى 
  . بالنفع العظيم املدينة املعنية لالستفادة من وقت اإلجازة مبا يعود عليهم 

  أهداف املشروع

  .نشر الوعي الديين بني املصطافني ومرتادي الكورنيش 
  نشر الشريط والكتاب اإلسالمي

  )إدارية ، علمية ، اجتماعية ، طبية ( إقامة ندوات متنوعة 
  .طتها التعريف باملؤسسات الدعوية واهليئات اخلريية العاملة يف جمال الدعوة إىل اهللا تعاىل وإبراز أنش

  .إقامة مسابقات هادفة ومفيدة 
  . الترفيه املباح البعيد عن املنكرات 



  )٥(الوسيلة الدعوية رقم 
  اخليمة الدعوية يف موسم احلج

  فكرة املشروع

أثناء موسم احلج ختصص للدعوة إىل اهللا وتوعية احلجاج العرب القادمني من الدول ) مىن(هي خيمة يف املشاعر 
  .العربية

، الدعوة املشرف عليها بالتنسيق مع بعض العلماء والدعاة واملشايخ الستضافتهم يف هذه اخليمة  يقوم مكتب
مع توفري كافة األجهزة الصوتية املتنقلة الستخدامها عند عدم ، وجدولة حماضرات هلم يف خميمات الدول العربية 

  .توافرها باملخيمات اليت يتم زيارهتا 
توزيع مغلفات دعوية حتوي شريطًا وكتيًبا عن أحكام احلج والعمرة والزيارة حلجاج يقوم بعض اإلخوة احملتسبني ب

  . هذه املخيمات 

  أهداف املشروع

توعية احلجاج الوافدين إىل املشاعر من الدول العربية عن طريق احملاضرات واملواعظ واألشرطة واملغلفات واهلدايا 
  .الدعوية 

  .الوافدين القيام بواجب الدعوة إىل اهللا جتاه 
سد حاجة الناس املاسة لالستفسار عن كيفية أداء مناسكهم أو عن بعض أحكام الدين اليت قد ختفى على كثري منهم 

 .  

  )٦(الوسيلة الدعوية رقم 
  لوحة الفتاوى والتوجيهات اإلرشادية

  فكرة الوسيلة الدعوية

يتم تغذيتها بنشرة دعوية بشكل  A3عبارة عن لوحة خشبية بغالف بالستيكي شفاف على مقاس الورق الـ 
أو نصائح إرشادية أو ، أو آداب إسالمية ، أو توجيهات دعوية ، حتوي فتاوى علمية  -كل أسبوع مثلًا -دوري 

  . يتم تثبيت هذا اللوح اخلشيب عند أبواب املساجد ، غريها من الكلمات الوعظية والتوجيهية 

  أهداف هذه الوسيلة الدعوية

  .اإلرشاد للناس بطريقة جذابة ومميزة وملفتة لالنتباه إيصال النصح و* 
  .توعية املصلني ببعض األحكام الشرعية واآلداب اإلسالمية * 
وما يستجد على الساحة من ، شد انتباه املصلني عند خروجهم من املسجد بالفتاوى والتوجيهات اجلديدة * 

  . توجيهات وإرشادات 



  )٧(الوسيلة الدعوية رقم 
  ر للجمرات يف موسم احلججمسم مصغ

  فكرة جمسم اجلمرات

وبأي اجلمرات يبدأ ، وهو عبارة عن جمسم مصغر للجمرات ويوضح فيه كيفية الرمي وعدد اجلمرات اليت يرمي هبا 
  .احلاج 

  . وهو وسيلة دعوية ناجحة يف موسم احلج كان هلا األثر البالغ يف نفوس احلجاج حبمد اهللا 

  أهداف جمسم اجلمرات

  .ة احلجاج بالطريقة الصحيحة املوافقة للسنة يف رمي اجلمرات بطريقة جذابة ومميزة وملفتة لالنتباه توعي
  . اخل ... توعية احلجاج بأحكام الرمي عامة مثل حجم اجلمرة والسنة يف الدعاء من حيث املكان والكيفية 

  )٨(الوسيلة الدعوية رقم 
  احملاضرات اهلاتفية

  فكرة املشروع

املدارس للبنني ، املساجد ( لشيخ احملاضر حماضرته من منزله أو مكتبه يف مدينته ويتم بثها يف املكان املقترح أن يقيم ا
  .عن طريق اهلاتف ... ) والبنات 

وهي من الوسائل املستحدثة يف الدعوة إىل اهللا ويتوقع أن يكون هلا قبول كبري لدى كثري من املشايخ الذين ال يتيسر 
  . قاء احملاضرات خارج مدهنم ونظًرا النشغاالهتم هلم السفر إلل

  أهداف املشروع

  .توفري اجلهد على الشيخ احملاضر
االستفادة من هذه التقنية يف نفع الناس وإيصال اخلري إليهم يف املساجد واملدارس واملنتديات وغريها من األماكن 

  . اليت يصلها اهلاتف 

  )٩(الوسيلة الدعوية رقم 
  فيةالفتاوى اهلات

  فكرة املشروع

ربط هواتف عدد من املشايخ بعد االتفاق معهم برقم خاص للفتاوى مبكتب الدعوة ومن مث يتم التحويل آلًيا عن 
حبيث ال حاجة ألن يعرف ، طريق نظام اهلاتف باملكتب يعد أن يستمع املستفيت لتوجيهات مسجلة على هذا النظام 



  .رف لدى الناس الرقم املميز للفتاوى لدى مكتب الدعوة للمستفيت رقم الشيخ يف منزله وإمنا يتعا
كما يقوم مكتب الدعوة بتسجيل توجيهات وفتاوى ونصائح من أشرطة العلماء واملشايخ يف هذا النظام وربطها 

  . للمستمع بتحويلة معينة ليستفيد من مساعه هلا مىت رغب ذلك 

  أهداف املشروع

  .تيسري طريق الفتيا على املستفيت 
  .اد خطوط إفتاء مساندة لدار اإلفتاء ومراكز الدعوة إجي

  . االستفادة من املشايخ املوجودين يف مدينة املستفيت يف دعم هذا املشروع اخلريي وفتح باب اخلري للجميع 

  )١٠(الوسيلة الدعوية رقم 
  نقل الدورات العلمية عرب اهلاتف إىل مراكز حتفيظ النساء

  فكرة املشروع

وتكون ، نقل دروس الدورات كاملة عن طريق اهلاتف إىل مراكز رئيسية خمتارة من دور حتفيظ القران النسائية 
مع ختصيص مسابقات وشهادات ، الدروس إما مسجلة أو على اهلواء مباشرة لتوافق أوقات الدراسة هبذه الدور 

  . وجوائز خاصة بالنساء 

  أهداف املشروع

غريه من التقنيات يف إيصال هذه الدروس العلمية إىل أماكن طالبات العلم دون اضطرارهم االستفادة من اهلاتف أو 
  .للحضور إىل املسجد 

  .تغطية أكرب شرحية ممكنة من النساء لالستفادة من هذه الدروس 
  . حث طالبات العلم على طلب العلم واملشاركة يف املسابقات وتشجيعهم باجلوائز 

  )١١(الوسيلة الدعوية رقم 
  املغلفات الدعوية

  فكرة املشروع

ويتم توزيع هذه املغلفات ، حيتوي على كتيب وشريط ومطوية ، عبارة عن مغلف كرتوين صغري بتصاميم جذابة 
كهدايا يف املناسبات الدعوية املختلفة كاملخيمات أو األعياد أو االحتفاالت أو الدورات العلمية أو غريها من 

  .املناسبات العامة 
هدايا ، للممرضات ، لألطباء، للتجار ، للمدرسني ، للمدراء : ( تم ختصيص هدايا لفئات حمددة من اجملتمع كما ي

  ) .اخل ... مولود هدايا معلمات 



ويتم توفريها عن طريق مكتب أو مندوبياته املنتشرة باألحياء بكميات ملن أراد شراءها بسعر رمزي واالستفادة منها 
  . يف التوزيع اخلريي 

  أهداف املشروع

وذلك من خالل هذه الوسيلة » هتادوا حتابوا « صلى اهللا عليه وسلم : حتقيق احملبة بني املؤمنني عملًا بقول املصطفى
  .الدعوية كهدية تعطى للمدعوين 

  ختصيص الدعوة لفئات حمددة من اجملتمع مبا يتناسب مع جمال أعماهلم أو ظروفهم االجتماعية
  .  اهللا بأسلوب جذاب يف متناول اجلميع تيسري طريق الدعوة إىل

  )١٢(الوسيلة الدعوية رقم 
  جمموعة البيت السعيد

  الفكرة

وتعلق يف املنازل حتتوي على أذكار ) مثل املناظر الطبيعية ( جمموعة من اللوحات يف إطارات مجيلة ويف أشكال أنيقة 
ها من األذكار ، أو عبارات ترحيبية أو تذكريية الدخول إىل املنزل واخلروج منه وأذكار النوم واالستيقاظ وغري

  . مفيدة خبلفيات جذابة ومناظر مجيلة 

  األهداف

  .تذكري األسر باألذكار واآلداب الشرعية * 
االستفادة من جدران املنازل يف تعليق وسائل مجيلة حتوي باإلضافة إىل املناظر الطبيعية أذكار وأقوال مأثورة * 

  . لالستفادة منها

  )١٣(سيلة الدعوية رقم الو
  رسائل اجلوال الدعوية

  الفكرة

اإلعالن عن احملاضرات أو الدروس أو الدورات العلمية أو املخيمات الدعوية أو املعارض اخلريية أو أي منشط 
دعوي وذلك بإرسال رسائل باجلوال على أكرب شرحية ممكنة من الناس من أهل تلك املنطقة اليت يقام فيها املنشط 

  .وي الدع
  . وحىت يتم تغطية أكرب قدر ممكن يتم التنسيق يف ذلك مع شركة االتصاالت السعودية 

  األهداف



  .التعريف باملناشط الدعوية والدعوة حلضورها بوسائل أكثر إثارة وأكثر خصوصية 
  . فة االستفادة من وسائل االتصاالت احلديثة يف اإلعالن عن الربامج واألنشطة العلمية والدعوية املختل

  )١٤( الوسيلة الدعوية رقم 
  رسائل الربيد اإللكتروين

  الفكرة

مجع أكرب قدر ممكن من عناوين الربيد اإللكتروين ألهايل املنطقة املخاطبة باملناشط الدعوية اليت يراد التعريف هبا يف 
  .منطقة معينة 

أو إرسال رسائل تذكريية ووعظية ، ا مث إرسال رسائل تعريفية بأوقات وأماكن هذه املناشط لتكثيف احلضور إليه
  . ملستخدمي احلاسب 

  األهداف

  .االستفادة من جمال احلاسب اآليل يف الدعوة إىل اهللا * 
  .تغطية شرحية من اجملتمع من مستخدمي احلاسب قد تكون بعيدة عن مثل هذه املناشط الدعوية أو ال تعرف هبا * 
  . التعريف بكثري من الربامج الدعوية* 

  )١٥(سيلة الدعوية رقمالو
  إطار األذكار

  الفكرة

وتوضع يف املكتبات والدواليب يف ) مثل املناظر الطبيعية املكتبية ( جمموعة من إطارات الصور املكتبية بأشكال أنيقة 
أو ،املنازل حتتوي على أذكار الدخول إىل املنزل واخلروج منه وأذكار النوم واالستيقاظ وغريها من األذكار 

  . ت ترحيبية أو تذكريية مفيدة خبلفيات جذابة ومناظر مجيلة عبارا

  األهداف

  .تذكري األسر باألذكار واآلداب الشرعية 
  . االستفادة من إطارات الصور يف املنازل بوضع عبارات تذكريية ببعض األذكار واألقوال املأثورة لإلفادة منها 

  )١٦(الوسيلة الدعوية رقم 
  ياء والقرىمندوبيات املكتب يف األح

  الفكرة



فتح فروع مصغَّرة عن املكتب التعاوين يف كل حي من أحياء املدينة أو يف جمموعة من األحياء املتقاربة حبيث تركز 
  . على العمل الدعوي يف تلك األحياء وتكون تلك األحياء أو القرى هي نطاقها اجلغرايف يف النشاط الدعوي 

  األهداف

  .عوية املوزعة يف األحياء والقرى االستفادة من الطاقات الد* 
  .تغطية أكرب مساحة ممكنة من أحياء وقرى املدينة املعنية باملكتب التعاوين بالنشاط الدعوي * 
  .تبادل اخلربات واألفكار الدعوية اجلديدة من حي إىل آخر ومن قرية إىل أخرى * 
  . الرفع من جودة مستوى العمل الدعوي بالعمل املركز * 

  )١٧(الدعوية رقم  الوسيلة
  إصدارات املكتب من املطويات والكتيبات والتقاومي السنوية

  الفكرة

، طباعة عناوين خمتلفة من الرسائل الدعوية واملواضيع املفيدة على شكل مطويات وكتيبات وتوزيعها على الناس 
توعية الناس بأمور دينهم وذلك باختيار مواضيع هتم واقع الناس ومتس حياهتم اليومية وختدم العمل الدعوي ب

  . وتبصريهم باملنكرات واألخطاء اليت يقع فيها الكثري 

  األهداف

  .توعية الناس بأمور دينهم بأسلوب سهل وواضح 
  .إجياد وسائل سهلة التوزيع يف قطاعات خمتلفة من اجملتمع وبأسعار رمزية 

لفة من اجملتمع لطباعتها يف شكل مطويات اختيار مواضيع متس واقع الناس وهتم حياهتم اليومية ولشرائح خمت
  . وكتيبات 

  )١٨(الوسيلة الدعوية رقم 
  املصليات املتنقلة

  الفكرة

فكرة هذه الوسيلة هو جتهيز عدد من السيارات بفرش الصالة وجوالني املاء واألباريق للوضوء وأجهزة الصوتيات 
الشباب يف األرصفة والتجمعات الشبابية ويشرف عليها عدد من الدعاة يقومون جبوالت دعوية على جلسات 

ودعوهتم إلقامة الصالة عند دخول وقتها وهتيئة مكاهنم بالفرش وتوفري املاء ملن يريد الوضوء مث بعد الصالة 
  . إعطاؤهم موعظة قصرية مث توزيع هدايا وأشرطة دعوية عليهم بقصد دعوهتم 

  األهداف



  .ة الدعاة العاملني يف اجملال الدعوي كسر احلاجز الومهي بني شباب األرصفة واإلخو
  .إقامة الصالة وذكر اهللا يف أماكن اللهو املعتادة لدى هؤالء الشباب 

  .هداية الشباب احلريان إىل طريق اهلداية واالستقامة والصالح 
  . إعداد دعاة من الشباب هلذا العمل الدعوي 

  )١٩(الوسيلة الدعوية رقم 
  هدية اللباس

  الفكرة

ات أو مطويات أو كتيبات صغرية حتوي أذكار الصباح واملساء أو آداب اللباس وأحكامه أو فتاوى يف وضع بطاق
أحكام لباس املرأة ووضعها يف جيوب املالبس اجلديدة أو يف حمالت بيع عباءات املرأة أو لدى حمالت خياطة 

الت غسيل املالبس بوضعها يف أو عن طريق حم، املالبس للرجال والنساء لتوزيعها على أصحاب تلك املالبس 
  . املالبس املغسلة اجلاهزة حبيث تصل هذه املواد الدعوية ألصحاب هذه املالبس 

  األهداف

  .دعوة الناس بطريقة جديدة حمببة للنفس 
  .إشراك أصحاب هذه احملالت يف خدمة دين اهللا والدعوة إليه عن طريق تعاوهنم يف هذا اجملال 

  .باس وباألذكار الشرعية توعية الناس بأحكام الل
  .توعية املرأة بأحكام الزينة واللباس وإيصال فتاوى هيئة كبار العلماء هلن عن طريق املالبس نفسها 

  . توعية أصحاب احملالت التجارية 
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