
  



  

  ٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أفضل خلق اهللا 
أمجعني، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يـوم الـدين،   

  : وبعد
  : فيا أخي الداعية املبارك

فنحن الدعاة إىل اهللا نريد أن حنـول النظريـات إىل أعمـال،    
ريع تنفيذية؛ حىت نعطي صـورة  واألفكار إىل تطبيقات يومية ومشا

مجيلة عن اإلسالم ونكون كالكتاب املفتوح؛ يقرأ فيه كل معـاين  
. هذا الدين حىت تسعد الدنيا هبذا املنهج الرباين املتكامل واملتـوازن 

يتأتى إال من خالل الفرد أوالً، ومن مث اجلماعـة ثانًيـا،    وهذا ال
ي جاء به حممـد  فتكون األمة بعد ذلك صورة حقيقية لإلسالم الذ

 :}وصـلى  ]١٩: آل عمران[ }إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الْإِْسلَاُم ،
  .اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

   
  أخوك

  خالد بن عبد الرمحن الدرويش
  اهلفوف –األحساء 

٠٥٠٣٩٠٠٢٦٠  
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  وأفكار للعمل اليومي للفرد الواحد عمشاري
  : قبل البداية
تكون احلياة كلها هللا؛ فيا أخي عّود نفسك العمل  ما أمجل أن

قُـلْ إِنَّ َصـلَاِتي   {: هللا وملرضاته ودخول جنته؛ قال اهللا تعـاىل 
  ].١٦٢: األنعام[ }َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

فإذا خلصت النية، وصحَّ العزم، فلنشرع يف املقصود مستعينني 
  : املعبودباهللا الصمد 
  : قدم صدقة يف هناية يومك): ١( الفكرة

فقد كان مجاعة من السلف يستحبون أن ال ينقضي يوم إال عن 
  .صدقة شكًرا هللا تعاىل على إمتام ذلك اليوم على خري

***  
  :إذا عزمت على السفر فأخرب إخوانك بذلك): ٢( الفكرة

ـ  : الفإن اهللا جاعل لك من دعائهم الربكة؛ عن زيد بن أرقم ق
إذا أراد أحدكم سفًرا فليودع إخوانه؛ فـإن اهللا جاعـل لـه يف    «

  .»دعائهم الربكة
  .ال تنس أن تدعو اهللا أن يرزقك يف سفرك جليًسا صاحلًا

***  
فاحبث عن : إذا فاتتك صالة اجلماعة يف املسجد): ٣(الفكرة

  : مسجد آخر وال تكسل
ىل كان أحد السلف إذا فاتته الصالة يف مسجد قومه ذهـب إ 
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إذا فاتتـه الصـالة يف   «وكان حذيفة رضي اهللا عنه . مسجد آخر
فإذا . »مسجد قومه يعلق نعليه ويتبع املساجد حىت يصليها يف مجاعة

  .وفضل اهللا واسع. مل تستطع فصل يف بيتك مع أبنائك وزوجك
***  

  :احرص على أداء صالة الضحى يومًيا): ٤( الفكرة
  . و الدراسةيف البيت قبل اخلروج إىل العمل أ* 
  . أو يف مكان العمل أو الدراسة إذا سنحت لك الفرصة* 
أليب هريرة رضي اهللا عنه  فصالة الضحى وصية الرسول * 
  .فاغتنمها

***  
  : املدرسة من أهم امليادين الدعوية): ٥( الفكرة

هل تعلم أخي املعلم الداعية أن املدرسة هي من أهم امليـادين  
  : تاليةالدعوية؛ وذلك للميزات ال

  . كثرة عدد الطالب -١
  .حصر املكان -٢
  . سهولة االتصال -٣
  .طول املكث -٤
  .كثرة املخالطة واملعايشة -٥
  . سهولة االختيار واالصطفاء -٦
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  . وجود اإلمكانات املادية واملعنوية -٧
  . وجود مناخ تعليمي يساعد على العمل الدعوي -٨
  . عمال دعويةوجود برامج وأنشطة ميكن تسخريها يف أ -٩

  . التعاون مع اآلخرين من إخوانك املعلمني الدعاة -١٠
  . حركة دعوية يومية لك: اجعل اليوم الدراسي* 
نشر اخلري لعموم الطالب حىت يكونوا أداة خري : ليكن هدفك* 
  . لألمة

***  
مشاعل ثالثة ينبغي التركيز عليهـا يف بنـاء   ): ٦( الفكرة

  : األفراد
ب صحابته رضي اهللا عنه هذه املشـاعل  يف قلو قذف النيب 

  : الثالثة فأشرقت هبا وانطبعت عليها
أن ما جاء به هو احلق، وما عـداه هـو   : قذف يف قلوهبم -١
   }فََتَوكَّلْ َعلَى اللَّـِه إِنَّـَك َعلَـى الَْحـقِّ الُْمـبِنيِ     {: الباطل

  .»عظمة الرسالة«] ٧٩: النمل[
احلق، وما داموا محلة  أهنم ما داموا أهل: وقذف يف قلوهبم -٢

رسالة النور وغريهم يتخبط يف الظالم؛ فهم إذًا جيب أن يكونـوا  
   }كُْنـُتْم َخْيـَر أُمَّـٍة أُْخرَِجـْت ِللنَّـاسِ     {: أساتذة النـاس 

  .»االعتزاز باعتناقها«] ١١٠: آل عمران[
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أهنم ما داموا مؤمنني هبذا احلق معتـزين  : وقذف يف قلوهبم -٣
اهللا معهم؛ يعينهم ويرشدهم وينصرهم ويؤيدهم  بانتساهبم إليه فإن

 }َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنـا َنْصـُر الُْمـْؤِمنِنيَ   {: إذا ختلى عنهم الناس
  .»األمل العظيم يف تأييد اهللا«] ٤٧: الروم[

***  
خطوات كي يصبح الدعاء وسيلة دعوية مؤثرة ): ٧( الفكرة
  : يف املدعو
  .» اهللاهداية املدعو إىل«: النية الصاحلة -١
  .»إصالح املدعو«: ادع وأنت موقن باإلجابة -٢
  .»أن يفتح على قلبه«: كرر الدعاء -٣
أن يكون القلب غري منشغل بغري «: أحضر قلبك يف الدعاء -٤
  .»اهللا

وخاصة عند السـجود، وقـت   «: حتري أوقات اإلجابة -٥
  .»السحر
  .»صدقة مثالً«: قّدم بني يدي دعائك له عمالً صاحلًا -٦
وخاصة محد اهللا تعاىل والثناء عليه، : التأدب بآداب الدعاء -٧

  . اخل...  وأنه اهلادي إىل سواء السبيل، مث يصلي على النيب 
  . صل صالة احلاجة -٨
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  .)١(»اللهم اهد دوًسا وائِت هبم«: قال * 
  .)٢(»اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون«: وقال * 
حـب هـذين الـرجلني    اللهم أعز اإلسالم بأ«: وقال * 
  .)٣(»إليك

  . فأثر الدعاء يف املدعوين؛ فهداهم اهللا إىل دينه
***  

  : أربع مميزات جتعل الوتر قبل النوم أفضل): ٨( الفكرة
  . النوم على طهارة -١
  . ختم هناية اليوم بصالة ودعاء وذكر -٢
  .دعوة صامتة ألهل البيت إلحياء هذه السنة والتعريف هبا -٣
  . ة أداء النافلة يف البيتتطبيق سن -٤
  . وهذا كله ملن ال يرجو القيام آخر الليل* 

***  
  :»منوذج مقترح«كيف ُتطبق حديثًا نبوًيا؟ ): ٩( الفكرة
 أن رسـول اهللا  : عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه : احلديث

                              
  ).٢٥٢٤(، ومسلم )٢٩٣٧(خاري الب )١(
اللهم «بلفظ ) ٣٤٧٧(، وعند البخاري ١٠/١٤الضياء يف األحاديث املختارة  )٢(

  .»اغفر
  .٢/٥٩، وأمحد )٣٦٨١(الترمذي يف املناقب  )٣(
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من تطهَّر يف بيته، مث مشى إىل بيت من بيوت اهللا ليقضـي  «:قال
ت خطوتاه إحدامها متحـو خطيئـة،   فريضة من فرائض اهللا، كان

  .)١(»واألخرى ترفع درجة
  : خطوات لتنفيذ احلديث يف الواقع

تعرَّف على مميزات الصحايب اجلليل أيب هريرة رضـي اهللا   -١
  .عنه واقتد هبا

واجعلـه يف   –فهو أفضـل   –جدَّد الوضوء لكل صالة  -٢
  . بيتك
قهـي  تعلَّم صفة الوضوء الكاملة من خالل حضور درس ف -٣

  . أو قراءة كتاب يتعلق بذلك
  .استحضر أن بيتك مكان للعبادة؛ ومنه أداء الوضوء فيه -٤
طاعةٌ هللا تعاىل؛  –ومنها املساجد  –املشي إىل أماكن اخلري  -٥

  . فاغتنم هذه اجلارحة يف حتصيل الثواب
  .احتسب هذه اخلطوات يف ذهابك وإيابك من املسجد -٦
  . ولك اجلنةصل ركعتني بعد كل وضوء،  -٧
اغتنم ممشاك إىل املسجد بالدعاء أو الذكر أو قراءة القرآن؛  -٨

  . فتكون قد اغتنمت الوقت الواحد يف أكثر من عبادة
اِمحد اهللا على نعمته وفضله؛ إذ رتـب األجـر اجلزيـل     -٩

                              
  ).٦٦٦(رواه مسلم )١(
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  .والثواب العظيم على العمل اليسري
  . انقل هلذا احلديث إىل غريك ولك أجر الدعوة -١٠
فضل اهللا على عباده أنه جعل الثواب اجلزيل علـى أداء  من * 

الصالة يف اجلماعة؛ يبدأ هذا الثواب من تعلق القلـب باملسـجد،   
فاملشي إليه ألداء الصالة فيه مع اجلماعة حىت يفـرغ العبـد مـن    

  . الصالة، بل ويستمر حىت يصل املصلي إىل بيته
***  

  : قاعدة إميانية لتحصيل لذة الطاعة: ١٠ الفكرة
أخي الداعية قف مع نفسك قبـل أن تبـدأ يف أي عمـل    * 

واستحضر فضل وثواب ومكانة هذا العمل عند اهللا، مث بعد ذلـك  
أقدم على هذا العمل؛ فإنك ستجد انشراًحا ولذة يف قلبك وروحك 

  . لتنفيذ هذه الطاعة
: عوَّد نفسك على هذه العادة وسوف جتد النتيجة؛ ويف األثر* 

  .اخلري عادة
  : ل تطبيقيمثا
استشعر أنك إذا صليتها يف املسجد : صالة الصبح يف مجاعة -أ

  . فأنت يف ذمة اهللا تعاىل
فإذا قلتها فأنـت متـارس   : اإلكثار من قول ال إله إال اهللا -ب

  . أفضل الذكر ومفتاح اجلنة
***  
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  : أعمال يسرية تدخلك اجلنة بسالم: ١١ الفكرة
  .مإطعام الطعا -٢        .إفشاء السالم -١
  . صلة األرحام -٤        .صالة الليل -٣

يا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعمـوا الطعـام،   «: قال 
وصلوا األرحام، وصلُّوا بالليل والناس نيـام؛ تـدخلوا اجلنـة    

  . اعملها يف حياتك وستشعر بالسعادة وراحة البال. )١(»بسالم
***  

  : العبارات الدعوية: ١٢ الفكرة
طريقة جذَّابة وألوان زاهية وحركـات  اكتب هذه العبارات ب

  : إبداعية مث الصقها يف
  .مصلى البيت -٣  .مصلى املدرسة -٢  .املسجد -١
  . الدوائر احلكومية -٦  .األسواق التجارية -٥  .اجملالس -٤

  . أجد سعاديت يف صاليت* 
  .أرحنا هبا يا بالل* 
  . أمجل حلظايت أجدها يف صاليت* 
  . صاليت شيء أساسي يف حيايت* 
عند أول قدم «: سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا مىت الراحة؟ فقال* 

                              
  . واللفظ له) ٣٢٥١(، وابن ماجة )٢٤٨٥(الترمذي  )١(
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  .»أضعها يف اجلنة
  .سعاديت أجدها فقط يف طاعة ريب* 
عالمة حمبة اهللا مداومة ذكره؛ ألن من أحب شيئًا أكثر مـن  * 
  . ذكره

  .ما أمجل احلياة عندما تكون يف طاعة اهللا* 
  . ن الظروفقم إىل الصالة مىت مسعت النداء مهما تك* 

***  
  : صيام ثالثة أيام من كل شهر: ١٣ الفكرة

خذ أوراق التقومي بداية كل شهر، مث حدد أيام الصيام الثالث 
  . ولك أجر نية االستعداد للصيام

ال تدع صيام ثالثة أيام من كل شهر؛ فهو يدرُّ عليك رًحبـا  * 
  . كثًريا قوامه أجر صيام دهر كامل

واألصدقاء باحلث على الصيام أو أشرك من حولك من األهل * 
مشاركتك يف اإلفطار؛ فهي وسيلة للتحفيز جتاه هذه العبادة وإحياء 

  .هلا
صوم ثالثة من كل شهر، ورمضان إىل «: قال رسول اهللا 

  .)١(»صوم الدهر: رمضان
: سألت عائشة رضي اهللا عنـها : وعن معاذة العدوية قالت -

                              
  . نحوه من حديث عبد اهللا بن عمروب) ١٩٧٩(، وللبخاري )١١٦٢(رواه مسلم  )١(
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. نعـم : ثة أيام؟ قالتيصوم من كل شهر ثال أكان رسول اهللا «
مل يكن ُيبايل من : من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: فقلُت هلا

  .)١(»أي أيام الشهر يصوم
***  

  !أتعجز عن كسب ألف حسنة كل يوم؟) ١٤( الفكرة
 ١٠٠٠مائة مرة، تكسب بعدها مباشـرة  ) سبحان اهللا: (قل

أيعجز أحدكم أن يكسب كل يـوم  «: حسنة؛ قال رسول اهللا 
كيف يكسب أحدنا ألف : فسأله سائل من جلسائه »ف حسنة؟أل

يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة، أو حيط «: حسنة؟ قال
  .)٢(»عنه ألف خطيئة

سبحان اهللا وحبمده سبحان «: وإن زدت يف األلفاظ؛ كقولك
، أو أكثرت يف العدد عن مائة مرة فأبشـر بزيـادة يف   »اهللا العظيم

  .)٣(»هللا أكثرا«احلسنات واألجر؛ فـ
انقل هذه الطريقة لتحِصل األجر العظيم عن طريـق رسـائل   

واهللا «اجلوال ملن حتب ولك مثل أجـره فتتضـاعف حسـناتك،    
  .»أكثر

***  
                              

  ).١١٦٠(رواه مسلم  )١(
  ).٢٦٩٨(رواه مسلم  )٢(
  . ، وأمحد يف املسند)٣٥٧٣(رواه الترمذي يف الدعوات  )٣(
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   :اجعل شروعك يف النوم عبادة: ١٥ الفكرة
عديدة هي األذكار اخلاصة بالنوم، ولكنها ألفاظ يسرية يترتب 

ها يف كتب األذكار واحفظها، عليها أجر وفوائد عظيمة، فارجع إلي
قبل النـوم،   –أو ذكر ما استطعت منها  –واحرص على ذكرها 

  : فتحقق بذلك هذه العبادة، وحتصل مثراهتا؛ ومن ذلك
ال يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك : قراءة آية الكرسي -

  . الشيطان
تدفع عنك : تكفيك؛ قيل معناها: قراءة خواتيم سورة البقرة -
  . واملكروهالشر 
مرة، خري لك  ٣٣مرة، وحتمد  ٣٣مرة، وتسبح  ٣٤تكرب  -

  . من خادم
إن ِمتَّ مـن  : إخل... دعاء اللهم إين أسلمت نفسي إليك  -

  . ليلتك متَّ على الفطرة
  . ُتْغفَر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر: االستغفار ثالثًا -

***  
مسـتقبلك  أمَّن «: اترك أثًرا طيبك بعد موتك: ١٦ الفكرة
  :»األخروي

  : »مسألة يف غاية األمهية«
يف  –قبل خروج الروح  –فكر أخي الداعية وخطط من اآلن 

مشروع خريي أو دعوي أو اجتمـاعي أو جتـاري للمسـتقبل    
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  . األخروي، يكن لك عمالً صاحلًا مستمًرا بعد موتك
دعوة، أو : ما زالت حسناته من –بفضل اهللا  –فكم من داعية 

ل خريي، أو سرية حسنة؛ حية من بعده تأتيه يف قـربه  علم، أو عم
  .مستأنًسا هبا

فكر باحلسنات اليت تكون بعد املمات وأمَّن مستقبلك؛ فكـم  
من الناس حيصد من احلسنات وحيصل على أجور بعض األعمـال  

  .بعد موته أضعاف ما أدركه يف حياته
  :»واآلخرة خري وأبقى«: مشاريع استثمارية لآلخرة* 
ح الذرية من أبناء وبنات، واالرتقاء هبم ألن يكونوا إصال -١

امليـدان  «) ضع لك برناًجما دعوًيـا لـذلك  . (دعاة خري وإصالح
  .»املنزيل
الدعوة والتربية ألبناء اإلسالم حىت يصبحوا قدوات عملية  -٢
  .»الدعوة اجلماعية«. لألمة
ضع لك درًسا أسـبوعًيا  . (تعليم الناس اخلري ونشره بينهم -٣

  ).ذلكل
  . الوصية بثلث املال لدعم املسرية الدعوية -٤
خصـص مبلًغـا   . (بناء املساكن املناسبة لأليتام والفقراء -٥
  ).لذلك
. عمل مشروع خريي أو جتاري يكون ريعه ألعمال اخلري -٦

  ).خطَّط جبدية(
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 –وخاصـة يف اخلـارج    –حفر اآلبار وإجراء األهنـار   -٧
  ).خرييةزر مؤسسة . (إلخواننا املسلمني

  ).اختر من اآلن. (طباعة كتب فقهية أو تربوية أو دعوية -٨
احبث عنـها يف  . (إحياء السنن النبوية ونشرها بني الناس -٩

  ).كتب احلديث
االشتراك املـادي يف أوقـاف للمؤسسـات الدعويـة      -١٠

  . واجلمعيات اخلريية
  . السرية احلسنة عند الناس -١١

اريع وحيول دوهنا عوائق؛ إذًا قد تعجز عن حتقيق بعض هذه املش
؛ فإنـك ال  )لزوم نية اخلري والرغبة يف فعل كل عمل صاحل(ال تنس 

  .تزال عامالً به ما دمت ناوًيا له
فأشغل فكرك باألعمال اليت جتد ثواهبا بعد املمـات يف مجيـع   
أوقاتك وأحوالك، واجعلها هاجًسا لك، مث حـاول تنفيـذها يف   

  .الواقع
***  

من استطاع منكم أن ينفع [روع النفع العام مش: ١٧ الفكرة
  : مقترحات للنفع العام ]:أخاه فليفعل

  .علم جاهالً -٣  .اكس عارًيا -٢  .أقرض حمتاًجا -١
  . امجع صدقة -٦  .أشبع جائًعا -٥  .صر مظلوًماان -٤
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  .أطعم مسكيًنا -٩  .خطط مشروًعا -٨    .علّم قرآًنا -٧
  .زوج صاحلًا -١٢  .نشَّط خامالً -١١  .أمط أذى -١٠
  . اقترح فكرة -١٥  ابذل شفاعة -١٤  .اقض ديًنا -١٣
  .اكفل يتيًما -١٨  .نَّفس كربة -١٧  .شارك داعية -١٦
  .وظَّف عاطالً -٢١  .قدَّم نصيحة -٢٠  .اجهَّز غازًي -١٩

انقل هذا املشروع لآلخرين من خالل إلقاء خاطرة يف أحـد  
  . اللقاءات األخوية

***  
  :ة على شاشة اجلوالكلمات معرب: ١٨ الفكرة

هي كلمات تدل على ما يف قلب الداعية من عزمية صادقة ومهة 
  . عالية وغاية بعيدة وأمل دفني على األمة

  : كلمات مشجعة للنفس
  . اجلنة هديف -٣  . رسول اهللا قدويت -٢  .سأعيش لإلسالم -١
  . دعويت أهم شيء يف حيايت -٥  .أميت جزء من حيايت -٤
    يف اجلنة نلتقي -٧    .أحب لقاء اهللا -٦
  .يا حبييب يا رسول اهللا -٩    .غًدا نلقى األحبة -٨

  .جمدد األمة -١١  سعاديت يف صاليت -١٠
  .صانع األجيال -١٣    ناشر اخلري -١٢



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٢٠  

  .الوقُت هو احلياة -١٥  .إسالمي منهجي يف حيايت -١٤
  . مهي اآلخرة -١٦

  : التالية ينبغي على الداعية أن يقصد بشراء هاتف اجلوال األمور
  . خدمة األهل -٣  .خدمة الناس -٢  .صلة الرحم -١
اإلعانة علـى   -٦  .وسيلة دعوية -٥  .الصلة األخوية -٤

تسخري وأسلمة اآلالت والتقنية احلديثة  -٧  .الطاعة والتذكري هبا
  . يف خدمة الدعوة

اآلن فقط حتوَّل شراء اجلوال من عادة إىل عبـادة؛ واألعمـال   
  . داعية ما نوىبالنيات، وإن لكل 

***  
  : دعوة مستجابة بإذن اهللا: ١٩ الفكرة

اطلب من أخيك املسلم الدعاء لك، خاصة إذا كان مسافًرا أو 
صائًما أو مريًضا؛ فدعاء هؤالء مستجاب بـإذن اهللا كمـا وردت   

  . بذلك السنة
***  

  : هدية ماء زمزم: ٢٠ الفكرة
هدية ألهلك إذا ذهبت للعمرة أو احلج ال تنس ماء زمزم تقدمه 

وأقاربك وأصدقائك وجريانك؛ فله يف الـنفس قدسـية خاصـة    
  .سيشكرونك عليها
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  . اجعل جلماعة املسجد نصيًبا من ذلك* 
  . ذكرهم أن ماء زمزم ملا شرب له* 

***  
  : إهداء وهدية: ٢١ الفكرة

ال تتصور مدى الفرحة اليت تتركها على إنسان عندما تفاجئـه  
هتادوا فإن اهلدية تذهب وغر «احلديث هبدية من غري مناسبة؛ ويف 

  .)١(»الصدر
***  

  : هدايا نافعة: ٢٢ الفكرة
أهد هدايا يستفيد منها الشخص يف حياته؛ ألنه كلما استعملها 

  . ذكرك
***  

  : اكتشف احملبوبات: ٢٣ الفكرة
  . حاول اكتشاف ما حيبه الشخص لتهديه إياه يف املرة القادمة

***  
  : ناسباتهدايا يف امل: ٢٤ الفكرة

سيصفك الناس الذي هتديهم يف مناسباهتم بأنك شخص مهتم 
                              

  ).٢١٣٠(رواه أمحد يف املسند ، والترمذي يف الوالء واهلبة  )١(
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  .هبم، وهذا من الذوق الرفيع الذي ينبغي على الداعية االهتمام به
***  

  : اطبع مصحفًا: ٢٥ الفكرة
اطبع مصحفًا على حسابك، أو اشتر مصـاحف ووزعهـا يف   

  . املساجد، أو على الناس؛ فبكل حرف أجر
***  

  : حديثًاانشر : ٢٦ الفكرة
انشر بني الناس حديثًا نبوًيا أعجبك، فتكون قد أرضـيت اهللا،  

بلغـوا عـين ولـو    «يف احلديث . وأفدت الناس، وأخذت األجر
  .)١(»آية

ولكن انتبه واحرص على أن يكون حديثًا صحيًحا، حـىت ال  
تنتشر حديثًا ضعيفًا أو باطالً فتكون قد أسأت من حيـث أردت  

  . اإلحسان
***  

  : فطر صائًما: ٢٧ الفكرة
ادع شخًصا على الفطور، أو تفقـد الصـائمني   : يف رمضان

  . واجعل فطورهم عليك، وستأخذ أجرهم بدون نقصان
***  

                              
  ).٣٤٦١(رواه البخاري  )١(
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  : بناء مسجد: ٢٨ الفكرة
قم ببناء مسجد، أو شارك يف البناء، ولك أجور املصلني فيه إليه 

من بىن مسجًدا هللا بىن اهللا لـه يف اجلنـة   «: يوم القيامة، قال 
  .)١(»مثله

***  
  : التربع بالدم: ٢٩ الفكرة

  .تربع بدمك دون مقابل، فالكثري من الناس حيتاجون إليه
التربع بالدم صحي ومفيد فهو يزيل ما زاد من الـدم،  : فائدة

وهو مفيد مثل احلجامة، باإلضافة إىل األجر والسعادة اليت ستدخلها 
  . على أخيك املسلم

***  
  : اليوم الواحدأعمال خري يف : ٣٠ الفكرة

  : إذا فعلت أربعة أمور يف يوم فلك اجلنة بإذن اهللا؛ وهي
  .اّتباع جنازة -٢    .صيام هذا اليوم -١
  .عيادة مريض -٤    .إطعام مسكني -٣

  .اعملها يف يوم وستشعر باإلحساس السامي وقوة اإلميان بعدها
  .أنا: قال أبو بكر »من أصبح منكم اليوم صائًما؟«: قال 

                              
  . ظ لهواللف) ٥٣٣(، ومسلم )٤٥٠(رواه البخاري  )١(
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  : قال. أنا: قال أبو بكر »؟من تبع منكم اليوم اجلنازةف«: قال
  : قال. أنا: قال أبو بكر. »؟فمن أطعم منكم اليوم مسكيًنا«
ما «: قال. أنا: قال أبو بكر »فمن عاد منكم اليوم مريًضا؟«

  .)١(»اجتمعن يف امريء إال دخل اجلنة
***  

  : اخدم اإلسالم: ٣١ الفكرة
ن تفعل شيئًا اآلن فيه خدمـة  اخدم اإلسالم بأي شيء؛ فكر أ

  . لإلسالم
  .اصنع ورقة عمل لذلك

***  
  : ابتكر يف اهلدية وتقدميها: ٣٢ الفكرة

ابتكر يف اهلدية ويف طريقة تقدميها، واجعل هديتك ال تنسـى  
ويف . مدى احلياة لدى هذا الشخص، فكَّر وستجد طرقًـا كـثرية  

  .)٢(»هتادوا حتابوا«: احلديث الشريف
***  

                              
  ).١٠٢٨(رواه مسلم  )١(
، وحسنه األلباين، صحيح األدب املفرد )٥٩٤(رواه البخاري يف األدب املفرد  )٢(
)٢٤٠.(  
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  : قبَّل رأس والديك: ٣٣ الفكرة
الكثري منا يغفل عن تقبيل رأس والديه وال يدري أن له بـالغ  

  .األثر فيهم
  ].٣٦: النساء[ }َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا{: قال اهللا تعاىل

***  
  : أظهر اجلانب اإلجيايب باجملتمع: ٣٤ الفكرة

عن طريق مقال، أو تشجيع، أو مداخلة هاتفيـة يف برنـامج   
  . ين أو إذاعي، أو يف جلسة عائلية أو لقاء أخويتلفزيو

***  
  :أجب دعوة أخيك: ٣٥ الفكرة

إذا دعاك أخوك املسلم فأّجل بعض مهامك وأجب دعوتـه،  
  .)١(»وإذا دعاك فأجبه«: يف احلديث. وستسعدان هبذا اللقاء

***  
  : أطعم حيواًنا: ٣٦ الفكرة

ـ    ٣اذهب بطعامك الزائد حليوان وأطعمه ه، بـدالً مـن رمي
يف كل «: يف احلديث. وستكسب األجر وتشعر بلذة احلنان والعطاء

  .)٢(»كبد رطبة أجر
***  

                              
  ).٢١٦٢(رواه مسلم  )١(
  ).٢٢٤٤(، ومسلم )٢٣٦٣(رواه البخاري  )٢(
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  : وزَّع طعامك الزائد: ٣٧ الفكرة
هناك جلان توزع الطعام الزائد على الفقراء، اتصل هبم وأعطهم 

أي  أن رجالً سـأل الـنيب   : يف احلديث الشريف. الطعام الزائد
طعام، وتقرأ السالم على من عرفت تطعم ال«: اإلسالم خري؟ قال

  .)١(»ومن مل تعرف
***  

  : تصدق باملالبس القدمية: ٣٨ الفكرة
تصدق بأحسن ما لديك، وإذا مل تستطع فال بأس بأن تتصدق 

أْجَرهـا وال  «: مبالبسك القدمية بدالً من رميها، ويف املثل الكوييت
  .»َهْجَرها

***  
  : اهلدايا لألطفال: ٣٩ الفكرة

رحون كثًريا باهلدية مهما قلَّ مثنـها، اشـتر هـدايا    الصغار يف
  . ألبنائك أو أبناء أقربائك وستجد حبهم لك يزداد

***  
  : تصدق باخلفاء: ٤٠ الفكرة

كم هي متعة مجيلة عندما تتصدق وال يعلم بصدقتك أحـد،  
وكم هي متعة أن تساعد شخًصا دون معرفته، فهذا زين العابـدين  

                              
  ).٣٩(، ومسلم )١٢(رواه البخاري  )١(
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منزل باألرز والطعام، وعنـدما   ٢٠٠كان يتصدق كل ليلة على 
ُتويف انقطعت املعونة عن هؤالء، ووجدوا على ظهره أثـر محـل   

  . الطعام
***  

  : تصدق باجلهر: ٤١ الفكرة
الصدقة اجلهرية والعطاء العلين دافع للناس ألن يتصدقوا، ولك 

من سن يف اإلسـالم  «: يف احلديث. أجر كل من عمل مثل عملك
  .)١(»...ر من عمل هبا بعده سنة حسنة فله أجرها وأج

***  
  :تصدق بالليل والنهار: ٤٢ الفكرة

رُوي أن أحد الصحابة تصدق بصدقة بالليل وصدقة بالنـهار،  
: وصدقة بالسر وصدقة بالعالنية، فنزل فيه قول اهللا تبارك وتعـاىل 

: البقـرة [ }ةًالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِسرا َوَعلَانَِي{
، مجيل أن يكون اإلنسان معطاًء، منوًعا لعطائه، حمًبا للخـري  ]٢٧٤

  . وصنوفه
***  

  : المس شعر يتيم: ٤٣ الفكرة
إذا أردت أن يرق قلبك فالمس شعر يتيم وامسح عليه ولـك  

                              
  ).١٠١٧(رواه مسلم  )١(
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ستشعر مبشـاعر التعـاطف؛ فمهمـا بلغـت     . بكل شعرة حسنة
  . ى مصاعب احلياةمشكالتك فلن تكون مبثل هذا اليتيم الذي قاس

من مسح رأس يتيم مل ميسحه إال اهللا كان له بكل «: قال 
  .)١(»...شعرة مرَّْت عليها يده حسنات 

***  
  :أخرب والديك كم حتبهم: ٤٤ الفكرة

مـن  ) أحبك(رغم أهنم يعرفون حبك هلم إال أن مساعهم كلمة 
 رمبا تكون استجابتهم ضعيفة. أعز الناس له وقع كبري على نفوسهم

  . أو صامتة؛ ال بأس، استمر وسترى النتائج
***  

  :أحببت أن أسلم عليك: ٤٥ الفكرة
اتصل بشخص تعرفه وأخربه بأنك اتصلت به لتطمـئن عليـه   

  .وتسلم عليه، وأخربه أنه مهم يف حياتك
***  

  : كل مع املساكني: ٤٦ الفكرة
 –إذا أردت أن يرق قلبك وتتواضع، فكـل مـع املسـاكني    

أو ادع املسـاكني وأطعمهـم    –ن على اإلفطار وخباصة يف رمضا
وكل معهم، وكم سترى السعادة من أعماق قلبـك، وتواضـعك   

                              
  ).٢١٦٤٩(رواه أمحد يف املسند  )١(
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  .كان ابن عمر رضي اهللا عنهم ال يأكل إال مع املساكني. سيزداد
***  

  : ابتسم: ٤٧ الفكرة
ابتسامتك يف وجه أخيك صدقة، وهو العطاء غـري املكلـف   

  . ونشر احلب بني الناسوالذي له أثر كبري يف سعادة اإلنسان 
***  

  : اكفل يتيًما: ٤٨ الفكرة
وأشـار  . أنا وكافل اليتيم يف اجلنة كهاتني«: يقول النيب 
هبذا  أال حتب مرافقة النيب . )١(»السبابة والوسطى: بإصبعيه يعين
  !العمل العظيم؟

***  
  :أوصل شخًصا بسيارتك: ٤٩ الفكرة

ألعمال، خذ أحـد  عندما تكون بسيارتك، ولديك القليل من ا
معارفك أو أصدقائك وأوصله إىل حيث يريد، وكم ستشعر بسعادة 

  . وفرحة
***  

  : تربع ملريض: ٥٠ الفكرة
الكثري من املرضى حيتاجون للعالج، لكنهم ال ميلكـون املـال   

                              
  .واللفظ له) ١٩١٨(، والترمذي )٥٣٠٤(رواه البخاري  )١(
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  .لذلك، اختر أحد املرضى وتربع لعالجه
***  

  : اجعل العطاء يف وصيتك: ٥١ الفكرة
جعل طريق اخلري ليس فقط يف احليـاة،  من مباهج اإلسالم أن 

وإمنا أيًضا بعد املمات، لذلك أوص مبشروع أو صدقة جاريـة يف  
  . وصيتك

***  
  : استمع لشخص: ٥٢ الفكرة

استمع ملعاناة شخص وأصغ إليه حىت بدون تقدمي احللـول؛ إن  
  . استماعك له سيخفف عنه كثًريا

***  
  : قف مع شخص يف حمنته: ٥٣ الفكرة

ملسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال يسلمه، ومـن  ا«: قال 
كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته، ومن فرج عـن مسـلم   
كربة، فرج اهللا عنه هبا كربة من كُرب يوم القيامة، ومن سـتر  

  .)١(»مسلًما ستره اهللا يوم القيامة
***  

                              
  . واللفظ له) ٢٥٨٠(، ومسلم )٢٤٤٢(رواه البخاري  )١(
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  : أحضر اهلدايا من السفر: ٥٤ الفكرة
؛ وذلك ألهنـم  »صخًرا إذا سافرت أحضر ألهلك ولو«: ُيقال

فإذا سافرت أحضر هدايا ملن حتب، ولو . يتطلعون ملا حيضره املسافر
  . كانت يسرية

***  
  : صلَّ على جنازة واتبعها حىت تدفن: ٥٥ الفكرة

هذا الوقت هو أكثر وقت حيتاج فيه الشخص لدعوات النـاس  
وصالهتم عليه، فقم بذلك العمل اجلليل واحتسبه عنـد اهللا ولـك   

قرياطان من األجر؛ القرياط مثل جبل أحد من احلسنات، فإن  بذلك
  .اكتفيت بالصالة ومل تتبعها فلك قرياط واحد

من صلى على جنازة ومل يتبعها فله قرياط، فـإن  «: قال 
أصـغرمها مثـل   : وما القرياطان؟ قال: قيل. تبعها فله قرياطان

  .)١(»أحد
***  

  : تفقد املساجد: ٥٦ الفكرة
القريب وانظر النواقص فيـه مـن عطـور    اذهب ملسجدكم 

املساجد هي أحب بقاع اهللا، فإذا اهتم هبا النـاس  . ومناديل وغريه
  . فقد اهتموا بأعظم األماكن

***  
                              

  . واللفظ له) ٩٤٥(، ومسلم )٤٧(رواه البخاري  )١(
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  ساهم يف حج شخصك : ٥٧ الفكرة
الكثري من الناس يرغبون يف احلج لكن ال يتيسر هلم، ساهم كل 

  . سنة يف حج إنسان
***  

  : لجريانأرسل الطعام ل: ٥٨ الفكرة
هذه العادة أكثر ما تكون يف رمضان، وأمتىن أن تستمر حـىت  
بعد رمضان؛ فنحن حباجة لتواصل اجلريان بشكل أكـرب وأكثـر   

يا أبا ذر إذا طبخت مرقـة فـأكثر ماءهـا    «: يف احلديث. فائدة
  .)١(»وتعاهد جريانك

***  
  : سافر للدعوة: ٥٩ الفكرة

جة للـدعوة ولزيـارات   الكثري من البالد اإلسالمية وغريها حبا
يسرية ولو بعلمك القليل، فبدعوتك يسلم على يديك العشـرات،  
ويهتدي املئات، وخاصة يف أفريقيـا؛ حيـث إن علمهـم قليـل     

  . باإلسالم
***  

  : اعنت باألطفال: ٦٠ الفكرة
أخرب زوجتك أنك اليوم ستعتين باألطفال، وبإمكاهنا ممارسة أي 

                              
  )٢٦٢٥(رواه مسلم  )١(
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  .)١(»ون يف خدمة أهلهيك« نشاط حتبه؛ فقد كان احلبيب 
***  

  : الصدقة اليومية: ٦١ الفكرة
هذه جتربة من أمجل التجارب، كل يوم تصدق ولو بالقليل، إذا 

خذ حصَّالة، وكل يـوم  : وجدت صعوبة فسأعطيك فكرة يسرية
قبل خروجك من املنزل تصدق وضع هبا ما تيسر، وكم سـتجده  

الصـدقة لتطفـئ   إن «: شعوًرا مجيالً؛ قال عليه الصالة والسالم
  .)٢(»غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء
***  

  : اقض أوقاًتا أكثر مع أهلك: ٦٢ الفكرة
أحياًنا حيتاج أهلك أن جتلس معهم فترة أطول، وهذا كل مـا  
يرغبونه منك، فحادثهم، استمع إليهم، اضحك معهم، شـاركهم  
اهتماماهتم، آماهلم، آالمهم، طموحاهتم، اقض وقًتا أكثر معهـم،  

أجَّل مشاغلك اليت لن تنتهي، وكم ستجد ذلك يعود بالنفع عليك و
  . وعليهم، وستزيد أواصر احملبة بينكم

***  
  : علَّم خادمك اإلسالم: ٦٣ الفكرة

إذا كان اخلدم لديك مسلمني فعلمَّهم تعاليم اإلسالم السامية، 
                              

  ).٦٧٦(رواه البخاري  )١(
  ).٦٦٤(رواه الترمذي يف الزكاة  )٢(
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وكن داعية هلم، وإن مل يكونوا مسلمني فادعهم لإلسالم، ولـيكن  
إن كانت هذه نيتك، فسيعينك اهللا، وقـد  : وهتم، وصدَّقينمهُّك دع

يسلمون على يديك، ويكون لك بكل حسـنة يعملوهنـا أجـر،    
  .وسريجعون لبالدهم دعاة اهللا

***  
  : تصدق عن والديك: ٦٤ الفكرة

تصدق عن والديك سواء كانوا أحياًء أو أمواًتا، تصدق عنهم 
هللا يضاعف ملـن  بدون معرفتهم ولك أجر برهم وأجر صدقتك، وا

  . يشاء، وستجد أبناء صاحلني يدعون لك ويتصدقون عنك
***  

  : أبدأ باألقربني: ٦٥ الفكرة
ابدأ بعطائك لألقربني؛ فصدقة األقارب عن صدقتني؛ فلك أجر 

الصـدقة علـى   «الصدقة وأجر الصلة؛ ابدأ باألقارب مث توسَّع، 
  .)١(»صدقة وصلة: صدقتان: املسكني صدقة، وعلى ذي الرحم

***  
  : حقق أمنية: ٦٦ الفكرة

انتبه ألمنيات الناس ورغباهتم، فإذا استمعت لرغبة الشـخص  
  .بشيء معني فاقتنص الفرصة واعمل على مفاجأته بتحقيق أمنيته

***  
                              

  ).٢٥٨٢(والنسائي  ،)٦٥٨(رواه الترمذي  )١(
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  : أصلح بني اثنني: ٦٧ الفكرة
حاول أن تصلح بني اثنني، وال تتصور السعادة اليت ستشعر هبا 

توصف، جـرب وسـتعرف، ويف    بعد اإلصالح بينهم؛ سعادة ال
أال أخربكم بأفضل من درجـة الصـيام والصـالة    «: احلديث

إصالح ذات الـبني،  : قال. بلى يا رسول اهللا: قالوا! والصدقة؟
  .)١(»احلالقة: وفساد ذات البني

***  
  :اجعل لك راحة أسبوعية مع عائلتك: ٦٨ الفكرة

رائًعا فيهـا،   التزم هبا أسبوعًيا ومتتع هبا، واعمل ألهلك برناًجما
  . وكل أسبوع اذهب لرحلة خمتلفة

***  
  : ودَّع مسافًرا: ٦٩ الفكرة

ودع مسافًرا حبرارة وساعده يف حتزمي حقائبه، أو اذهب معه إىل 
  .املطار وسيشعر باهتمامك وحبك له
***  

  : دعوة للطعام: ٧٠ الفكرة
ادع أصدقائك على مطعم أو عندك بالبيت، أو ادعهم علـى  

  .ر صيامهمفطور وخذ أج
***  

                              
  ).٢٥٠٩(والترمذي ) ٤٩١٩(رواه أبو داود  )١(
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  : اشتر مالبس العيد للفقراء: ٧١ الفكرة
كم سيكونون سعداء بذلك ومقدرين لك صنيعك، وسـوف  
تتغري نظرهتم عن الناس، وسيشعرون بأمهيتهم وأن هناك من يهـتم  

  . بأمرهم
***  

  :ساعد شخًصا دون معرفته: ٧٢ الفكرة
فكم هو مجيل وحمقق لإلخالص أن تساعد الناس دون معرفتهم 

ن ساعدهم وستغمرك سعادة كربى إذا مسعت أحًدا يـدعو ملـن   مل
أو . ساعده وهو ال يعلمه، وكنت أنت من فرَّج عنه كربته وحمنتـه 

  .تصدق باخلفاء واجعل أكثر عطاياك بالسر
***  

  : علَّم ابنك العطاء: ٧٣ الفكرة
أعط ابنك املال واجعله يتصدَّق، فأنت بذلك تعلمـه العطـاء   

  . بطريقة عملية
***  

  : شجَّع الناس على ما فيهم من خري: ٧٤ الفكرة
ال تدري رمبا يكون ثناؤك على ما يفعله اآلخرون مـن خـري   
نقطة تغيري يف حياة أحدهم، أو أنه كان مير بإحباط وثناؤك كـان  

  . مغًريا حلالته املعنوية
***  
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  : اشكر: ٧٥ الفكرة
يلـة،  الكثري منا يغفل عن الشكر على األعمال البسيطة أو القل

ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا، تذكر أن شكرك يتـرك أثـًرا   
  . إجيابًيا

***  
  : اعمل أكلة من صنع يديك: ٧٦ الفكرة

عندما تعمل أكلة أو حلويات أو عصًريا تصدق جبزء منـه، أو  
  . اصنعه للفقراء وكن معهم عند أكله، وستكون سعيًدا بذلك

***  
  : اشتر هدية خلدمك: ٧٧ الفكرة
  .هدية خلدمك، وكم سيفرحون هبديتك وتقديرك هلم اشتر

***  
  : جتاوز عن املعسر: ٧٨ الفكرة

ُحوِسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له مـن  «: قال 
اخلري شيء إال أنه كان خيالط الناس، وكان موسًرا، فكان يـأمر  

حنـن  : قال اهللا عز وجـل : قال. غلمانه أن يتجاوزوا عن املعسر
  .)١(»اوزوا عنهأحق بذلك منه؛ جت

***  
                              

  . واللفظ له) ١٥٦١(، ومسلم )٢٣٩١(رواه البخاري  )١(
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  : لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون: ٧٩ الفكرة
. ما كان مما حتب؛ ليتبني املنفـق حبـق  : أفضل اإلنفاق وأجلّه

فأحضروه له،  –وكان حيبه  –وحيكى أن ابن عمر اشتهى السمك 
عنـدنا غـريه   : فقالوا. أعطوه السمك: فطرق طارق يسأل، فقال

ب السمك فأعطوه السمك، واهللا تعـاىل  ابن عمر حي: يكفيه، فقال
   }لَْن َتَنـالُوا الْبِـرَّ َحتَّـى ُتْنِفقُـوا ِممَّـا ُتِحبُّـونَ      {: يقول

  ]٩٢: آل عمران[
***  

  : أعمال صغرية: ٨٠ الفكرة
وجاء يف احلديث أن امرأة من بغايا بين إسرائيل شربت من البئر 

  فهـذه  . )١( فرأت كلًبا عطًشا، فنزلت للبئر وسقته، فغفر اهللا هلـا 
يقلل من شأن أعماله ولو كانت صغرية، وليكن عطاؤه دائًمـا ويف  

  . كل جمال، ولو بالكلمة الطيبة
***  

  : تبسمك يف وجه أخيك صدقة: ٨٢ الفكرة
  .)٢(»تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة«: يقول الرسول 

ال حتقرن من املعروف شيئًا، ولـو أن  «: ويف احلديث اآلخر
  .)٣(»لقتلقى أخاك بوجه ط

                              
  ).٢٢٤٥(، ومسلم )٣٣٢١(رواه البخاري  )١(
  ).١٩٥٦(رواه الترمذي يف الرب والصلة  )٢(
  ).٢٦٢٦(رواه مسلم  )٣(
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أعمال يسرية تدخل يف نفسك ونفس أخيك السرور، وُتعلـي  
  .منزلتك عند اهللا، فال تقلل من شأهنا

***  
  : بركة العطاء: ٨٣ الفكرة

أن رجالً كان ميشي يف فالة فسمع صـوًتا يف   حكى النيب 
فتتبَّع الرجل ماء السـحابة فوجـده   ). اسق حديقة فالن: (سحابة

أل صاحب احلديقة عن امسه فوجده ذهب إىل حديقة وسقاها، فس
االسم الذي مسعه يف السحابة، وتعجب من ذلك وسأل صـاحبها  

إين أنظر ما خيرج منها فأتصدق بثلثـه،  «: فقال. عما يصنع فيها
فانظر إىل عظم العطـاء  . )١(»وآكل أنا وعيايل ثلثًا وأدر فيها ثلثه

  . وبركته
***  

  : زر العجزة: ٨٤ الفكرة
اسهم، وانظر لنعمة اهللا عليك وفضله، وادع زر دار العجزة وو

  . اهللا أن يرزقك الرب بوالديك، وأن يرزقك أبناء بررة
***  

  : أبدع يف العطاء: ٨٥ الفكرة
كأن تذهب لعائلة فقرية، وحتجز هلم منتزًها أو مكاًنا ترفيهًيـا،  

                              
  ).٢٩٨٤(انظر صحيح مسلم  )١(
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وتوفر هلم املال والسيارة لنقلهم، فتكون بذلك أسعدت أسرة كاملة 
  . ة بينهم، وغريت من نظرهتم للناس واحلياةوزدت الرابط

***  
  : تذكر معروف اآلخرين لك وانس معروفك: ٨٦ الفكرة

دائًما تذكر فضل الناس عليك وإحساهنم، وانـس صـدقتك   
ومعروفك إليهم؛ تذكر فضل والديك عليك وأهلك، تذكر فضـل  
مربيك ومدرسيك، تذكر فضل أصدقائك ودعمهم لك، تذكر كل 

ر ودور يف حياتك، مث افعل املعروف معهم مجيًعا شخص كان له أث
  .وانس معروفك هلم

***  
  : رحلة لألحياء الفقرية: ٨٧ الفكرة

اذهب يف رحلة أنت وأصدقاؤك إىل أحياء فقرية ومعكم الكثري 
من الطعام واملالبس، ويفترض أنكم مجعتم احلاجات الزائدة لديكم، 

كم ستشعرون . وهتموتصدقوا عليهم أو ضعوا املأكوالت جبانب بي
  .بالسعادة واحلب يغمركم

***  
  : ساهم يف نشر اخلري: ٨٨ الفكرة

رمبا ال يكون عندك املال الكايف لبناء مسجد أو بئر؛ ساهم يف 
مجع التربعات هلذا املشروع ولك أجر ذلك، الناس فيهم اخلري الكثري 

  . وحيتاجون من يذكرهم ويدفعهم للعطاء
***  
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  : عاجلهخري الرب : ٨٩ الفكرة
إذا فكرت يف العطاء فأعط، وإذا فكرت يف الصدقة فتصـدق،  
وإذا فكرت يف الصالة فقم هلا، وإذا راودتك فكرة لعمـل اخلـري   

  .فاعملها دون تردد
***  

  : التقرب إىل اهللا: ٩٠ الفكرة
ألن أعول أهل بيت من املسلمني شهًرا أو «: عن ابن عباس قال

جة بعد حجة، ولطبق بـدانق  مجعة أو ما شاء اهللا أحب إىل من ح
أهديه إىل أخ يل يف اهللا أحب إيل من دينار أنفقه يف سبيل اهللا عـز  

  .»وجل
***  

  : اجعل من طريقك للعمل طريقًا للجنة: ٩١ الفكرة
اغتنم ذهابك إىل مقر عملك بأن ختصص لك ذكًرا أو دعـاًء  
تردده من البيت إىل مكان العمل، وهكذا يف كل يوم تردد ذكًرا أو 

  . دعاًء جديًدا
***  

  : موعد وقت السحر: ٩٢ الفكرة
اغتنم وقت السحر بالصالة والدعاء واالستغفار ومناجاة الواحد 

  . القهار، ولتكن فقرة أساسية يف برناجمك اليومي أو األسبوعي
***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٤٢  

  : جهز هداياك النافعة: ٩٣ الفكرة
اجعل يف جملسك ومكتبتك وسيارتك ومكان عملـك مـن   

ات واألشرطة املفيدة ما ميكن أن تقدمه هدية للناس؛ الكتب واملطوي
  . قاصًدا بذلك وجه اهللا وهداية اآلخرين
***  

  :أِفد الكتاب والشريط كما استفدت منهما: ٩٤ الفكرة
إذا قرأت كتاًبا أو مسعت شريطًا مفيًدا واستفدت منه موعظـة  

ن أو علًما أو حتفيًزا لعمل دعوي أو خريي ، فقم بالدعاية واإلعـال 
عنه يف اجملالس واللقاءات التربوية ولك أجر من مسعه واستفاد منـه  

  . يف حياته اليومية
  . ال تنس أن تعطي نبذة خمتصرة عن الكتاب أو الشريط* 

***  
  : احلفاظ على املواعيد يف جمالس اخلري أيًضا: ٩٥ الفكرة

التزم حبضور اللقاءات األخوية واملناشط الدعويـة يف الوقـت   
ن تأخر؛ فهي مسة إجيابية تدل على حرص الفـرد علـى   احملدد دو

  .جمالس اخلري
***  

  : ورقة عمل دعوية للشخصيات املؤثرة: ٩٦ الفكرة
قدَّم ورقة عمل أو اقتراًحا أو فكرة خريية أو مشروًعا دعوًيا أو 



  

  ٤٣متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  :كتاًبا مفيًدا لكلٍ من
  . املعلم يف مدرسته -٢      .إمام املسجد -١
  . الطبيب يف عيادته -٤    .املوظف يف مقر عمله -٣
  . التاجر يف متجره -٦    .العامل يف مؤسسته -٥

***  
  : تصميم إسالمي للمنزل: ٩٧ الفكرة

أقترح على الداعية أن يسعى لتصميم منزله إسـالمًيا ودعوًيـا   
  . ليكون منطلقًا من منطلقات الدعوة ونشر اخلري لألمة

***  
  : عالقات وطيدة مع شخصيات جمتمعك: ٩٨ الفكرة

  : أقترح عليك بناء عالقات أفضل مع كل من
  .مجاعة املسجد -٢    .اإلمام واملؤذن ملسجد حيَّك -١
األقارب واألرحام وخاصة أهل  -٤    .اجلريان -٣
  .الزوجة
  . املوظفني يف دائرة العمل أو زمالء الدراسة -٥
  . الشخصيات املهمة واملؤثرة يف اجملتمع -٦
  .ىل اخلري والصالحوأخًريا كل من أردت دعوته إ -٧

نشر اخلري يف عموم الناس ودعوهتم إىل حـب  : الفائدة املرجوة
  .اخلري والعمل به



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٤٤  

أنه كلما اتسعت دائرة عالقاتك بالناس اتسعت دائـرة  : واعلم
  .دعوتك

***  
  : يوم الذكريات األخوي: ٩٩ الفكرة

استرجاع التاريخ عن طريق سجل الـذكريات  : ونقصد بذلك
بزمالء املاضي إلعادة العالقة معهم، وتقوية أواصر وحماولة االلتقاء 

احملبة األخوية، وتذكريهم بأمور اخلري عن طريق عمل لقاء سـنوي  
  .هلم

حب أهل االستقامة واخلري وبعد التكلـف   :فائدة هذه الفكرة
  .بني أبناء الصحوة وأفراد اجملتمع

***  
  : حنو يوم مليء بالطاعة واخلري: ١٠٠ الفكرة

من األسبوع أو الشهر، مث حوله إىل برنامج عملـي  اختر يوًما 
  .واجعله مثالًيا يف طاعة اهللا تعاىل

التدرب على اغتنام اليوم الواحد من السـنة   :الفائدة املرجوة
  .ليكون انطالقة إىل استغالل بقية األيام، وإىل األبد إن شاء اهللا

***  
  : الكتاب األسبوعي: ١٠١ الفكرة

راءة واملطالعة الشخصية يف كتـاب  خصص وقًتا من اليوم للق
  . مفيد، واجعل ذلك على مدار األسبوع
***  



  

  ٤٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : حصَّالة اخلري: ١٠٢ الفكرة
حث أهل البيت على التربع اليومي أو الشهري عـن طريـق   

  . حصالة اخلري لصاحل مشاريع اخلري والدعوة
***  

  : صناعة الفرص الدعوية: ١٠٣ الفكرة
خًريا أو تذكر غافالً أو هتدي  أوجد بنفسك املناسبات اليت تبين

  . عاصًيا
***  

  : قضية ومشاركة عملية: ١٠٤ الفكرة
اطرح قضية من قضايا األمة يف اجملالس واللقـاءات الدعويـة   
مشاركة يف آالم املسلمني وآماهلم، مث حول هذا الطرح إىل عمـل  

  . ولو بالدعاء اجلماعي مع إخوانك
***  

  : قل خًريا أو اصمت: ١٠٥ الفكرة
هتليلة، حتميدة، : حرص على الكالم الذي ترجو ثوابه عند اهللا

تكبرية، تسبيحة، حوقلة، استغفار، كلمة طيبة، إنكار منكر، قـول  
من كـان  «: معروف، داللة على اخلري؛ قال احلبيب املصطفى 
  .)١(»يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خًريا أو ليصمت

***  
                              

  ).٤٧(، ومسلم )٦٤٧٥(البخاري  )١(



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٤٦  

  : فكرة مثالية: ١٠٦ الفكرة
ن الطاعات والعبادات ما تستطيع أن متارسه خالل اليوم اختر م

  .الواحد أو األسبوع، مث اعمل هبا ما استطعت إىل ذلك سبيالً
***  

  : مفكرة الداعية اخلريية: ١٠٧ الفكرة
وهي ورقة عمل مليئة بالطاعات واألعمال الصاحلة وأفعال الرب؛ 

. األجـر  ميارسها الداعية يف حياته مستشعًرا التعبد هللا وحصـول 
واحرص على أن جتعل هذه املفكرة تذكًريا لك على العمل الصاحل، 

  . مع اإلطالع عليها يومًيا أو أسبوعًيا
***  

  : كن سبًبا يف فعل الطاعات: ١٠٨ الفكرة
كن أخي الداعية سبًبا يف فعل الطاعة أو أعن عليها؛ حيصل لك 

  .األجر كما لو باشرهتا
***  

  : ةاجعل طاعاتك دمي: ١٠٩ الفكرة
إذا عملت طاعة فداوم عليها ، وال تترك ما اعتدته من عبادة أو 

  .خري ، فتحرم نفسك األجر، وتكون ممن انشغل قلبه عن اهللا
***  



  

  ٤٧متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : كلمة طيبة قد تغري واقًعا: ١١٠ الفكرة
قل كلمة طيبة؛ فقد ينقذ اهللا تعاىل هبا قلوًبا من السبات، وقـد  

تنشأ دعوة، وقد تنشئ مؤسسة  خيرج هبا أًمما من عامل األموات، وقد
خريية أو دعوية، وقد يتحول اجملتمع بأكمل مـن االحنـراف إىل   
الصالح بإذن اهللا، واملوفق من وفَّقه اهللا لكلمة اخلري اليت تنتشـر يف  

  .اآلفاق، فيكون له أجرها وأجر من يعمل هبا إىل ما شاء اهللا
***  

  : مارس اهلدف األسبوعي: ١١١ الفكرة
حيدد الداعية له هدفًا حيققه خالل أسبوع؛ سـواء   واملقصود أن

  . كان هذا اهلدف إميانًيا أو فكرًيا أو دعوًيا
سبحان : (اإلكثار من قول: هديف هذا األسبوع: تطبيقي مثال

  ).اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم
***  

  : أكثر من النيات احلسنة يف الطاعة الواحدة: ١١٢ الفكرة
 املسجد؛ فإنه طاعة وميكن أن ينوي اجللوس يف: مثال تطبيقي

  : به نيات حسنة منها
  . اجللوس لذكر اهللا تعاىل -٢      .انتظار الصالة -١
  . البعد عن املعاصي -٤    . أنه زائر هللا تعاىل -٣

***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٤٨  

اغتنم األوقات الفاضلة بالطاعة املندوب إليها : ١١٣ الفكرة
  : شرًعا

صبح، أو الدعاء بني ذكر اهللا تعاىل بعد صالة ال :مثال تطبيقي
  . اآلذان واإلقامة، أو قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

***  
  : اغتنم الوقت الواحد يف أكثر من عبادة: ١١٤ الفكرة

إذا ذهبت إىل املسجد ماشًيا على قدميك، فـإن   :مثال تطبيقي
هذا الذهاب وتلك اخلطوات عبادة يف حد ذاهتا تؤجر عليها، لكن 

وقت يف اإلكثار من ذكـر اهللا، أو قـراءة   ميكنك استغالل هذا ال
القرآن، أو السالم، أو إماطة األذى عن الطريق؛ وحينئذ تكون قد 

  . اغتنمت الوقت الواحد يف أكثر من عبادة
***  

  : حول العادة إىل عبادة بالنية الصاحلة: ١١٥ الفكرة
وذلك بأن ينوي الداعية عند القيام هبذه األعمال املباحة التقرب 

  . هللا والتعبد بذلكإىل ا
صلة الرحم من : أن يقصد بشرائه هاتف اجلوال :مثال تطبيقي

خالل السؤال عن األحوال، واستخدام رسائل اجلوال يف الدعوة إىل 
  .اهللا

***  



  

  ٤٩متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  :اجعل اجملتمع حمراًبا للتعبد: ١١٦ الفكرة
يعد اجملتمع فرصة طيبة وجماالً واسًعا ألعمال اخلري، وميـدانًيا  

كلمة  –إزالة أذى  –إلقاء السالم : اب األجر والثوابرحًبا الكتس
  .إخل... داللة على اخلري  –طيبة 

***  
  : التعاون والشراكة يف األجر: ١١٧ الفكرة

هناك أعمال ومشاريع ال يستطيع الداعية أن يقيمها وحـدُه،  
فيتعاون معه إخوانه الدعاة بتنفيذها يف الواقع، فيكون األجر بينهم 

  .إن شاء اهللا
إزالة منكر، إعانة متزوج، بناء مسكن لأليتـام   :أمثلة تطبيقية

  .إخل... 
***  

اذكـر اهللا أو اقـرأ القـرآن يف األحـوال     : ١١٨ الفكرة
  : واألوقات التالية

  . أوقات الركوب يف السيارة أو القطار أو الطائرة -١
  . أوقات الفراغ أثناء العمل الوظيفي -٢
املدرسية، أو عند االمتحان أوقات االستراحة بني احلصص  -٣

  .إذا كنت معلًما
  .أوقات املراجعة يف دائرة حكومية ما -٤



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٥٠  

  . أوقات االنتظار يف املستشفى -٥
  . أوقات التسوق وشراء احلاجيات الفردية للمنزل -٦
  . أوقات انتظار إقامة الصالة -٧
  . إذا أتيت مضجعك حىت النعاس -٨
  . إخل... أوقات انتظار األهل أو زميل  -٩

  . أوقات الفراغ عموًما، أو عند وجود أية فرصة لذلك -١٠
فإذا استطعت أخي الداعية أال يسبقك أحـد إىل اهللا يف هـذه   

  . األوقات واألحوال بذكر اهللا فافعل
***  

  : قم بنا نتعاون على طاعة اهللا: ١١٩ الفكرة
اختر أحد إخوانك يف الدعوة من أهـل اخلـري   : أخي الداعية

يف العبادة، واجعله معيًنا ونصًريا لك على طاعة اهللا تعاىل واالجتهاد 
والدعوة وخدمة اإلسالم واملسلمني، وتعاهد معه علـى ذلـك إىل   

قم «وليكن ذلك حتت شعار ، املوت، ومن مث إىل اجلنة إن شاء اهللا
  .»بنا نتعاون على طاعة اهللا

***  
  :اكسب أنصاًرا جدًدا للدعوة: ١٢٠ الفكرة

أنصارًا للدعوة من خالل التعرف على شباب احلي، حاول أن تكسب 
  . أو الفصل، أو العمل، أو ممن تتلمس منهم اخلري من إخوانك املسلمني

***  



  

  ٥١متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : تفاعل مع األنشطة الدعوية: ١٢١ الفكرة
ينبغي على الداعية التفاعل مع ما يقم من أنشـطة دعويـة أو   

شاركة فيها، أو تربوية من قبل اآلخرين؛ وذلك باإلفادة منها، أو امل
  .اإلعالن عنها

***  
  : مفكرة اخلواطر واملقترحات: ١٢٢ الفكرة

أوجد لك مفكرة لكتابة اخلواطر واملقترحات واألفكار مث حوهلا 
  . إىل نشاط عملي

***  
  : م والفراغلاجملالس بني الع: ١٢٣ الفكرة

حوَّل اجملالس الفارغة إىل جمالس علم وخـري وإصـالح مـا    
سبيالً، ولك على ذلك أجر عظـيم بـإذن اهللا   استطعت إىل ذلك 

  . والرسالة اليت بني يديك تساعدك على ذلك. تعاىل
***  

  : عمل صاحل طوال العام: ١٢٤ الفكرة
عمالً صاحلًا أو فكـرة   ٣٥٤أن تضع صندوقًا به  :واملقصود

  .هادفة، وكل يوم تأخذ ورقة وتقرؤها وتنفذ ما فيها
  .ل اليوم الواحدضع أعماالً يسرية وسهلة متارس خال

***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٥٢  

  : استثمر الوافد املسافر: ١٢٥ الفكرة
على الداعية أن يستغل الفرص؛ وذلك من خالل االستفادة من 
األخوة الوافدين من مجيع اجلنسيات الذين يريـدون العـودة إىل   
ديارهم يف إجازة أو خروج هنائي أو غري ذلك؛ وذلك بإهـدائهم  

  . ري يف تلك البالدمجلة من الوسائل الدعوية؛ لنشر اخل
تصميم حقيبة دعوية جاهزة لكل عامل مغادر يف زيارة : اقترح

  .ألهله
***  

  : أيقظ نائًما ولك أجره: ١٢٦ الفكرة
الكثري يعاين من عدم استطاعته للقيام لصالة الفجر، فكن عوًنا 

  .له على ذلك من خالل هاتف اجلوال
سب من أصحابك ومارس معهم هذا املشروع واحت ١٠سجل 

  . األجر؛ فقد نص العلماء على استحباب إيقاظ النائم للصالة
قـومي  «: -وكانت نائمة  –لعائشة رضي اهللا عنها  قال 

  .)١(»فأوتري يا عائشة
***  

  : عادة استثمرها دعوًيا: ١٢٧ الفكرة
هناك عادة طيبة بني النساء؛ وهي زيارة بعضهم لبعض عنـد  

                              
  ).٧٤٤(رواه مسلم  )١(



  

  ٥٣متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  . ولود أو سكن بيت جديدالعودة من السفر أو الزواج أو وصول م
فاستثمر هذه العادة بتسليمهن مع اهلديـة بعـض الوسـائل     

 –كتاب رياض الصاحلني  –ملصق مجيل فيه عبارة هادفة : الدعوية
  .إخل... أناشيد  –رسالة عاطفة مقصودة  –شريط خمتار بعناية 

***  
  : إحصاء: ١٢٨ الفكرة

يط بك وتدعوهم مل ال حتصي العمالة غري املسلمة يف حيَّك احمل
  . إىل اإلسالم؟ ويكون هذا مشروعك الدعوي هلذا الشهر

***  
  :امحد اهللا: ١٢٩ الفكرة

امحد اهللا واشكره عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه؛ سـواء  
حصل ذلك لنفسك، أو ألخيك، أو للمسلمني؛ فـذلك مـدعاة   

  ].٧: هيمإبرا[ }لَِئْن َشكَْرُتْم لَأَزِيَدنَّكُْم{: للزيادة؛ قال تعاىل
***  

  : جملس االستماع: ١٣٠ الفكرة
االجتماع األخوي لسماع كتـاب  : من األوراد القرآنية املباركة

وينبغي على اإلخوة يف اهللا أن ينصتوا ويتفكروا . اهللا ممن حيسن تالوته
يف املعاين، وأن يكونوا على غاية من اخلشوع والتوقري والتعظيم لكتاب 

َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرَآنُ فَاْسَتِمُعوا لَـُه  {: رميةاهللا، ويستحضروا اآلية الك
  ].٢٠٤: األعراف[ }َوأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٥٤  

إن حضر هذا اجمللس أهـل العلـم والفضـل    : وإمتاًما للفائدة
  . فليلخصوا هلم مقاصد ما ُتلي من آيات
***  

حىت يكون اتصالك مؤثًرا اتبع التعليمـات  : ١٣١ الفكرة
  : يةالتال

كن مستعًدا وحدد النقـاط   –اختر الوقت املناسب لالتصال 
ابتسم وكن مرًحا عند احملادثة  –اليت ستثريها أثناء االتصال واكتبها 

أشعره باالهتمام  –ال تنَس الكلمات املعربة عن احلب واالحترام  –
  .به

***  
قوِّ صلتك بأخيك من خالل وضـع أنشـطة   : ١٣٢ الفكرة

  : مشتركة طوال السنة
  : من هذه األنشطة مثالً

  .قراءة كتاب خالل أسبوع مث مناقشته -١
  . شاركه تأليف كتاب أو جزء من كتاب -٢
  .استضافة داعية ناجح وسؤاله -٣
  .شاركه عشاء أو غداء -٤
  . أسبوع زيادة بر الوالدين -٥
  . هدية ورسالة عرب الربيد العادي -٦



  

  ٥٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  . مساع شريط علمي أو تربوي -٧
منافسة فيمن يقوم لصالة الفجـر  : (الة الفجرأسبوع ص -٨

  ).ألسبوع كامل
  . عمل شيء ترفيهي ومتعة بسيطة -٩

  . فعل خري أو عطاء جديد -١٠
  . مساع حماضرة مًعا ومناقشة الشريط بعد مساعه -١١
أشخاص يف حياته ويعرف اآلخـر   ٥كل فرد خيتار أهم  -١٢

  .هبم
  . الدعويةاملشي مًعا وكل فرد يتكلم عن جتربته  -١٣
  . حفظ شيء حمدد من القرآن -١٤
أدعية خمتارة وكل واحد يشارك اآلخر باألدعيـة الـيت    -١٥
  .حيبها

  .قصص وِعرب يف الدعوة إىل اهللا -١٦
كل شخص حيدد عادة يريد تغيريهـا  : (عادة األسبوع -١٧

  ).ويكون هناك نقاش وحتفيز وتطبيقها
ـ : (أسبوع التعارف -١٨ ى أنـاس  من يستطيع أن يتعرف عل
  ).أكثر

الثياب  –األوراق  –املكتب  –السيارة (أسبوع الترتيب  -١٩
  ).املكتبة –



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٥٦  

  . كلمة من لغة جديدة ١٠٠أسبوع لتعلم  -٢٠
وكل شخص يقول أحلى مـا قـرأ أو   : (أسبوع القراءة -٢١
  ).كتب

أسبوع الصدقة اليومية حىت تصري عادة يوميـة مـدى    -٢٢
  . احلياة

يار خلق أو أكثر وتعليم شـيء يف  اخت: (ُخلُق األسبوع -٢٣
  ).األسبوع
  ).قضاء ساعة يومًيا مع أحد األبناء: (أسبوع التربية -٢٤
  . جلسة نقاشات تربوية وشرعية -٢٥
  . زيارة فرد لدعوته -٢٦
  .ممارسة النصيحة والتوجيه بينهما عند رؤية اخلطأ -٢٧
  . التعاون الدعوي -٢٨
  . العمل اإلسالميجلسات للتفكر فيما ينفع الدعوة و -٢٩
  . االشتراك يف مشروع خريي أو دعوي -٣٠
  . صناعة الفرص واملناسبات الدعوية -٣١
  . ممارسة الدعاء بظهر الغيب -٣٢
  .شكر اهللا على األخوة -٣٣
  . التعاون على نفع املسلمني -٣٤
  . كسب عناصر جديدة للعمل اإلسالمي -٣٥

***  



  

  ٥٧متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : اللقب الشخصي: ١٣٣ الفكرة
اختيار اللقب الشخصي الذي يصف : املقوية للفرد من األشياء

لكن ليحرص . به نفسه ويكون دافًعا له يف حياته وجيعله أكثر إجيابية
الشخص على أن يكون ذلك بينه وبني نفسه، وال يطلع اآلخـرين  

  .عليه حىت ال يقع يف تزكية النفس املنهي عنها
  : أمثلة لكي ختتار منها لقبك املميز

  .ناشر اخلري -٣  .جمدد األمة -٢  .الصانع األجي -١
  . الداعية املبارك -٦  .املتفائل -٥  . صاحب األفكار اإلجيابية -٤
  . عاشق اجلنة -٨  .أخصائي بناء عالقات أفضل -٧
  . املؤثر -١٠      . القلب احملب -٩

سيصبح للقلب أثر كبري يف حياتك؛ جـرب وسـوف جتـد    
  . النتيجة

***  
  : صور مشرقة: ١٣٤ الفكرة

 –رضـي اهللا عنـهم    –تر صورة مشرقة من حال السلف اخ
  . وانقلها لآلخرين، وانتهز الفرصة للتأثري

  :أمثلة لذلك
ما بال كالم السـلف  «: قيل للعبد الصاحل محدان بن أمحد -١

ألهنم تكلموا لعـز اإلسـالم، وجنـاة    «: فقال. »أنفُع من كالمنا



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٥٨  

ب الـدنيا،  النفوس، ورضا الرمحن، وحنن نتكلم لعز النفوس، وطل
  .»ورضا اخللق

دخل إبراهيم بن أدهم على أحد إخوانه؛ ليعوده فوجـده   -٢
  :على: عالم تتأسف؟ فقال له: يزفر ويتأسف، فقل له

  ).أي مل أصلِّ بالليل فيها(ليلة منتها  -أ
  .وعلى يوم أفطرته -ب
  .وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر اهللا عز وجل -ج
اللهم اكفـين  «: هللا عز وجلقال مهام بن احلارث داعًيا ا -٣

  .»باليسري من النوم، وارزقين سهًرا يف طاعتك
كان ابن عمر رضي اهللا عنه إذا فاته صالة «: عن نافع قال -٤

  .»العشاء يف مجاعة أحيا ليلته كلها
إذا فاتته  –رمحه اهللا  –كان سعيد بن عبد العزيز التنوخي  -٥

  . صالة اجلماعة بكى
إذا «: وصى أصحابه فقـال هلـم  عن بعض السلف أنه أ -٦

خرجتم من عندي فتفرقوا؛ لعل أحدكم يقرأ القـرآن يف طريقـه،   
  .»ومىت اجتمعتم حتدثتم

خيرج إىل املقابر؛  –رمحه اهللا  –كان الربيع بن أيب راشد  -٧
كنُت عند «: أين أنت؟ فيقول: ليزورها، فإذا رجع إىل أهله قالوا له

  . ا من العمل الصاحلأي منعو »قوم قد منعوا ما حنن فيه
رمحه اهللا  –ملا نزل املوت بالعبد الصاحل عبد اهللا بن إدريس  -٨



  

  ٥٩متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

ال تبكي؛ فلقد ختمت القرآن يف هـذا  «: بكت ابنته، فقال هلا –
  .»البيت أربعة آالف ختمة

يتصـدق   –رمحه اهللا  –كان عامر بن عبد اهللا بن الزبري  -٩
  . قربةبأول شيء تقع عليه عيناه بعد رجوعه من امل

ينشرح صـدره إذا   –رمحه اهللا  –كان سفيان الثوري  -١٠
  .»مرحًبا مبن جاء يغسل ذنويب«: رأى سائالً على بابه ويقول

ألن أشهد صالة «: قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه -١١
  .»الصبح يف اجلماعة أحب إيلَّ من أن أقوم ليلة

املوت احرص على «: قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه -١٢
  .»توهب لك احلياة

أكثروا من ذكـر  «: -رمحه اهللا  –قال احلسن البصري  -١٣
  .»هذه النعم؛ فإن ذكرها شكر

مهور احلور يف اجلنة كنس «: -رمحه اهللا تعاىل  –وقال  -١٤
  .»املساجد وعمارهتا

كل أخ وجليس وصاحب «: قال اإلمام مالك بن دينار -١٥
  .»ذ عنك صحبتهال تستفيد منه يف دينك خًريا فانب

ما أحب أن «: -رمحه اهللا  –قال اإلمام سفيان بن عيينة  -١٦
  .»يأيت علي يوم وال ليلة إال أنظر يف كالم اهللا يف املصحف

كل إنسان يف قلبه بذرة «: -رمحه اهللا  –قال ابن القيم  -١٧
  .»خري حتتاج إىل سقاء
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ـ «: -رمحه اهللا  –قال حامت األصم   ١٨ ة فاتتين صالة اجلماع
فعزاين أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات يل ولد لعزاين أكثـر  

  .»من عشرة آالف نفس
من شاء أن يسكن رياض اجلنة يف الـدنيا فليسـتوطن   « -١٩

  .»جمالس الذكر؛ فإهنا رياض اجلنة
خرج أهـل  «: -رمحه اهللا  –قال اإلمام مالك بن دينار  -٢٠

وما هو يا أبـا  : قالوا .الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شيء فيها
  .»معرفة اهللا تعاىل: حيىي؟ قال

***  
  : كن مؤذًنا ليوم واحد أو أكثر: ١٣٥ الفكرة

اطلب من مؤذن مسجد حيك أن تؤذن هذا اليوم مخس مرات 
للصالة املفروضة، واستشعر شهادة كل من مسعـك تـؤذن يـوم    

  . القيامة
فإنه ال يسمع مدى صوت املـؤذن جـن وال   ... «: قال 

  .)١(»نس وال شيء إال شهد له يوم القيامةإ
***  

  : أنشطة مفيدة مقترحة للفرد الواحد: ١٣٦ الفكرة
  : افعل شيئًا منها، وال تكتفي مبجرد القراءة

                              
  ).٦٠٩(رواه البخاري  )١(



  

  ٦١متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  .الصيام، املقربة، الصدقة، زيارة مريض يف يوم واحد -١
  . قراءة يف املكتبة -٣    .جلسة تأليف كتب -٢
  . ة يف املكتبةقراء -٥  . حضور دورة تدريبية -٤
  .درس تربوي -٧    . عزمية للفقراء -٦
  . فطور مجاعي -٩      .مشي مجاعي -٨

زيارة دور الرعايـة   -١١  .أجزاء جديدة ٣حفظ  -١٠
  . واأليتام
  . جلسة خطة اجملموعة األسبوعية -١٢
  . رحلة لصغار العائلة -١٤  .لقاء مع عامل أو داعية -١٣
  . معةقراءة سورة الكهف بعد صالة اجل -١٥
  . مجع اخلردة بصندوق التربعات -١٦
  . كفالة يتيم -١٨  .حديث بالبخاري ١٠٠حفظ أول  -١٧
  .استماع إلذاعة القرآن يومًيا -٢٠  .استضافة شيخ -١٩
  . مشاركة مبسابقة حفظ القرآن -٢١
  . حفظ األربعني النووية -٢٢
  . قراءة كتاب يف التاريخ اإلسالمي -٢٣
إلقاء خـاطرة علـى    -٢٥    .ةقراءة السرية النبوي -٢٤
  . األصدقاء
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  . تعلم التجويد -٢٧  .مساع قصص األنبياء -٢٦
  . حضور درس فقهي -٢٨
  .لصق عبارة دعوية يف مكان تراه مناسًبا -٢٩
  . السواك عند الوضوء -٣٠
  .النوم على اجلانب األمين والتعود على ذلك -٣١
  . اختيار سورة من القرآن وقراءهتا مع التفسري -٣٢
  . املشي ساعة يومًيا -٣٤    .زيارة مريض -٣٣
ــراء  -٣٦  . على الفقراءالصدقة  -٣٥ ــتقطاع لفق اس
  .أفريقيا
  . نشاط عائلي -٣٨  . الدعاء للدعاة العاملني -٣٧
  . التحلي خبلق جديد كل شهر -٣٩
  .زيارة مسجد رسول اهللا  -٤٠
  . صيام ثالثة أيام من كل شهر -٤٢    .عمرة -٤١
  . أذكار خمتارة -٤٤  .سبوعًياقيام ليلة أ -٤٣
إحياء سـنة نبويـة    -٤٦    .غيبالدعاء بظهر ال -٤٥
  . منسية

تعرف علـى   -٤٨  . صناعة فرص خري لآلخرين -٤٧
  .من تلقاه



  

  ٦٣متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  . دعم املسرية الدعوية مادًيا -٤٩
  . جعل اجملتمع حمراًبا للتعبد وإحياء ذلك يف نفوس الناس -٥٠

***  
  : لقاء شهري: ١٣٧ الفكرة
د أن تبين عالقات أكثر؟ أو تتعرف على أفراد جدد؟ أو هل تري

تقوي صلتك بإخوانك؟ قم بتنظيم لقاء شهري يف بيتك، وكـّون  
  . ضع برناًجما دعوًيا خالل اللقاء. صداقات ومعارف من خالله

***  
  : اختر بعناية: ١٣٨ الفكرة

استمع إىل بعض األشرطة اليت تنمي عندك حب العمل والعطاء 
  . وأنت يف طريق الذهاب والعودة إىل العمل وبناء الذات

***  
  : اتصاف مفاجئ: ١٣٩ الفكرة

اتصل بأصدقائك القدامى وادعهم لزيارتك، وكـون معهـم   
  . عالقات جديدة مرة أخرى

***  
  : احلس الدعوي: ١٤٠ الفكرة

  هل تريد أن تغرس احلس الدعوي عند اآلخرين؟ 
عويـة  أعط لصديق لك جمموعة من الكتـب واألشـرطة الد  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٦٤  

  . وامللصقات احلائطية واطلب منه أن يوزعها على معارفه وأصدقائه
***  

  : جارك: ١٤١ الفكرة
ادع جارك ليتناول وجبة الداء أو العشاء معك اليوم، واستشعر 

  .)١(»من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره«
***  

  : حديث اليوم: ١٤٢ الفكرة
  . قم بتطبيقه خالل هذا اليوماختر حديثًا نبوًيا واحًدا فقط، و

حديثًا وتضعها يف مفكرتك السـنوية،   ٣٥٤ما رأيك أن ختتار 
  . وتطبق كل يوم حديثًا نبوًيا شريفًا

***  
  :عمل= فراغ : ١٤٣ الفكرة

حدد أوقات الفراغ عندك، مث ضع خططًا عملية من أجل شغل 
  . هذا الفراغ بشيء مفيد وإجيايب

***  
  : لى كل حالامحد اهللا ع: ١٤٤ الفكرة
ومـن حولـك مـن     –نفسك دائًما  –أخي الداعية  –ذكَّر 

                              
  ).٤٨(، ومسلم )٦٠١٩(رواه البخاري  )١(



  

  ٦٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

بأنه مهما كانت املشاكل اليت نعاين منها، فإنـه ال زال   –إخوانك 
هناك الكثري من الناس يتمنون لو أن هلم حياة مثل حياتنا، فامحد اهللا 

  . تعاىل على كل حال
***  

  : خطَّط: ١٤٥ الفكرة
قوم به يف اليوم التايل حىت تتأكد يف مساء كل ليلة خطط ملا ست

  . من أنك ستشغل نفسك بشيء مفيد ونافع
***  

  : املناسبات االجتماعية: ١٤٦ الفكرة
احضر كل املناسبات االجتماعية اليت ُدعيت هلا ما استطعت إىل 

  . ذلك سبيالً؛ فإهنا من أهم الفرص اليت تنتهي للدعوة إىل اهللا
***  

  : لرياضيةأنت والصاالت ا: ١٤٧ الفكرة
اشترك بإحدى الصاالت الرياضية؛ ألن ذلك سيجربك علـى  

  . وال تنس النية الصاحلة. ممارسة الرياضة بانتظام
***  

  : يوم لألعمال متعدية النفع: ١٤٨ الفكرة
حدد يوًما من األسبوع تقوم فيه بعمل خريي متعـدي النفـع   

  . لآلخرين
***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٦٦  

  : كن يف ذمة اهللا: ١٤٩ الفكرة
  . صالة الفجر مجاعة حىت تكون يف ذمة اهللا تعاىلابدأ يومك ب

***  
  : أنت وابن اجلوزي: ١٥٠ الفكرة

أنه تاب على يديه مائـة  : -رمحه اهللا  –قالوا عن ابن اجلوزي 
ألف، وأسلم على يديه عشرون ألف يهودي ونصراين، وكان حيضر 

  . فكَّر وخطَّط ألن تكون مثل ابن اجلوزي. جملسة عشرة آالف
***  

  : ال يأكل طعامك إال تقي: ١٥١ رةالفك
ادع أحد أصدقائك الصاحلني؛ لتناول وجبة الغداء معك اليوم 

، واعلم )١(»وال يأكل طعامك إال تقي«: مستشعًرا قول احلبيب 
  . أن من جالس خًريا أصابته بركته

***  
  : الصديق الصاحل نعمة تستوجب الشكر: ١٥٢ الفكرة

اهللا تعاىل على ذلك؛ فإنه يعد إذا تعرفت على أخٍ صاحل فاشكر 
  .فرصة وباًبا من أبواب اخلري فُتح له فاغتنمه

رآين حممد بن عجـالن فاجتـه إىل   : عن إبراهيم بن أدهم قال
مل؟ قال سجدت : أتدري مل سجدت؟ قلت: القبلة وسجد، مث قال

                              
  ).٢٣٩٥(رواه الترمذي يف الزهد  )١(
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  . شكًرا هللا أين رأيتك
ما أُعطي أحـد بعـد   «: وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .»...سالم خًريا من أخ صاحلاإل
***  

  :أسئلة مساعدة على العمل والتخطيط: ١٥٣ الفكرة
  كم ختمة سأقرأ هذه السنة؟ -١
  كم سأحفظ من القرآن؟ -٢
  كم حديثًا سأقوم حبفظه؟ -٣
  كم يوًما من صيام التطوع سأصومه؟ -٤
  هل سأذهب للعمرة؟ -٥
  كم مرة سأتصدق يف هذا العام؟ -٦
  أ هذه السنة، وملن، ويف أي جمال؟كم كتاًبا سأقر -٧
  كم دورة تدريبية سأدخل؟ -٨
  ما هو العمل الذي أقوم به حبيث يزيد دخلي الشهري؟  -٩

  كم مرة يف األسبوع سأصل فيها رمحي؟  -١٠
  من أريد أن أتعرف عليه؟ -١١
  كم مرة سأزور فيها مريًضا؟ -١٢
  كم مرة سأساعد فيها حمتاًجا؟ -١٣
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  دق؟من أريد أن أصا -١٤
  ما الذي ينقصين فعالً؟ -١٥
  كم من اهلدايا سأهدي؟ -١٦
  كيف أحب أن يكون يومي؟ -١٧
  كيف أريد أن تكون عالقيت؟ -١٨
  ماذا أريد من الناس أن يفعلوا؟ -١٩
  كيف تريد أن تكون صحتك؟ -٢٠
  أين أريد أن أسافر؟ -٢١
  َمْن ِمْن الناس أود ترك أثر عليهم؟ -٢٢
   وإنتاجي؟ما إصدارايت وكتابايت -٢٣
  ماذا أمتىن؟ -٢٤
  ما الذي سأناضل من أجله؟ -٢٥

***  
  : خطط جبدية لربامج الدعوة سواء كانت: ١٥٤ الفكرة

  . شهرية -ج    .أسبوعية -ب    .يومية -أ
  .مستقبلية، ومناسبات -هـ    .سنوية -د

***  
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  : ماذا قدَّمَت للمجالت اإلسالمية: ١٥٥ الفكرة
إسالمية معنوًيا ومادًيا مـن  ساهم يف دعم جملة : أخي الداعية

... مراسلة، تشجيع، مشاركة، ثناء، اشتراك، شكر، اقتراح : خالل
  .إخل

اقض ساعة من أجل قراءة جملتك اإلسالمية املفضلة من  :اقتراح
  . ال تنس نقل ما استفدته لآلخرين. أوهلا إىل آخر صفحة فيها

***  
  : يأماكن لتوزيع الشريط والكتاب اإلسالم: ١٥٦ الفكرة

ال حتصر توزيع الكتـاب والشـريط اإلسـالمي واألفكـار     
وامللصقات الدعوية فقط يف املسجد؛ فهناك أماكن أخرى حتتاج إىل 

  : نشاط دعوي ومنها
 –استراحة  –حمطة وقود  –مستشفى  –صيدلية  –حمل جتاري 

صـالة   –مؤسسة خريية  –بقالة  –خمبز  –صالون  –جملس عزاء 
ستصبح هذه الوسيلة من وسائل الدعوة . [إخل... نادي  –رياضية 

  ].يف متناول اجلميع
***  

  : يف ظل الرمحن: ١٥٧ الفكرة
إذا أردت أن تكون من السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظلـه مـا   
عليك إال أن ختتار أحد أنشطة السبعة وجتعلها هدفًا لك يف حياتك، 

  . مث تضع الوسائل التطبيقية لتحقيق ذلك يف الواقع
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  ).ورجل قلبه معلق يف املساجد: (عليك اقترح
  -:وسائل عملية للتطبيق

  . دعاء اهللا أن حيبب إليك املسجد -١
  .اختر املسجد، وليكن مسجد احلي الذي تعيش فيه -٢
  . احملافظة على صالة اجلماعة -٣
  . إعمار املسجد بقراءة القرآن وذكر اهللا تعاىل والصالة -٤
  . الفرصة اجللوس يف املسجد كلما سنحت -٥
  .االعتكاف فيه -٦
  . تطييبه -٧
  . تنظيفه -٨
  . إصالحه -٩

  . عمل نشاط دعوي فيه -١٠
  . موعظة أسبوعية -١١
  . كسب عناصر جديدة للدعوة من خالل هذا املسجد -١٢

ما أذَّن املؤذن منذ ثالثني سنة إال «: عن سعيد بن املسيب قال
  .»وأنا يف املسجد

ة يدل على أن قلب الداعية معلـق  مجيع هذه الوسائل التطبيقي
  .فأرجو أن تكون من السبعة إن شاء اهللا تعاىل. باملسجد

***  
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  : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل: ١٥٨ الفكرة
ما رأيك أن حترص وجتتهد يف توظيف أخ لك يف اهللا يف أحـد  

من استطاع منكم أن «: يقول الوظائف الشاغرة، ونبيك حممد 
  .)١(»فعلينفع أخاه فلي

***  
  : ذكَّر من حولك من الناس: ١٥٩ الفكرة
  : أهلك، أصدقاءك، أبناءك، طالبك، إخوانك، مبا يلي: ذكَّر
  .أن يكون هلم مع اهللا عبادة ال يعلمها إال اهللا -١
  . أن يشركوا من حوهلم يف إيصال اخلري للناس -٢
  . أن يقتنصوا أي فرصة خري أو دعوة لنشر اخلري -٣
موا بدرس يومي أو أسبوعي على األقـل يف أحـد   أن يلتز -٤

  . العلوم الشرعية
  . أن العبادة شاملة ومنهج حلياة اإلنسان املسلم -٥

***  
  : النيات احلسنة: ١٦٠ الفكرة

إذا حتدث عبدي بـأن يعمـل   «: فيما يرويه عن ربه: قال 
  .)٢(»حسنة فأنا أكتبها له حسنة

                              
  ).٢١٩٩(رواه مسلم  )١(
  ).١٢٩(رواه مسلم  )٢(
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 والطاعة وهدايـة  أن يستصحب نية اخلري: ينبغي على الداعية
  : اآلخرين يف مجيع أوقاته وأحواله، فيكون مهه وفكره ومقصده

  . كيف يطيع اهللا تعاىل أكثر -١
  . كيف يهدي فالًنا من الناس -٢
  .كيف يعيش لإلسالم -٣
  . كيف يصلح األمة -٤
  . كيف يغرس حب اخلري يف الناس -٥
كيف تكون أوقاته عامرة بالطاعة وحب اخلـري وخدمـة    -٦

  . إخوانه املسلمني
  .كيف يسخر كل طاقاته وإمكاناته يف خدمة اإلسالم -٧
  . كيف يكسب أكرب قدر ممكن من احلسنات -٨
  .كيف يكون بيته منطلقًا من منطلقات الدعوة ونشر اخلري -٩

  .كيف ُيِعد جيالً مسلًما داعًيا إىل اهللا -١٠
الطاعة  وغريها من النيات الصاحلة اليت تشغل اخلاطر وتقرب إىل

  . وتدل على مهة هذا الداعية املبارك
  .حوَّل هذه النيات احلسنة إىل حقائق، فأحالم اليوم حقائق الغد

***  
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  : دعوة للحرص على أمور هامة: ١٦١ الفكرة
أْشِعر من حولك واحمليطني بك حبرصـك علـى   : أخي الداعية

  : األمور التالية
  . فعل اخلري وإيصاله للناس -١
  . واستغالله مبا ينفع الدعوةحفظ الوقت  -٢
  . هداية الناس -٣
  . عدم احتقار املعروف -٤
  . إتقان العمل -٥
  . انتهاز الفرص وصناعتها واستثمارها يف اخلري -٦
  . التحسر على فوات األجر والطاعة -٧
  . تقدمي النفع املتعدي لألمة على العمل القاصر للنفس -٨
مة اإلسالمية وإيثار العمل املشاركة اإلجيابية يف محل هم األ -٩

  . على العاطفة
  . التكامل والتوازن يف حياتك اليومية -١٠

  ملاذا هذا اإلشعار؟ 
لتكون قدوة حسنة لغريك فيعمل بعملك فيكون لك بذلك  -١
  . أجر

لتكون عالمة خري ُتعرف هبا، فتترك أثًرا طيًبا يف نفـوس   -٢
  . اآلخرين
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  : كيف يكون هذا اإلشعار؟ عن طريق
  .احلال والواقع الذي يعيش فيه الداعية -١
التوعية، واخلاطرة، والكلمـة الطيبـة،   : املقال من خالل -٢

  . واستغالل الفرص للنصيحة
ولكن كل هذا ال بد فيه من اإلخـالص هللا تعـاىل وابتغـاء    

  .مرضاته
***  

  : أكثر من قول ال إله إال اهللا: ١٦٢ الفكرة
مرة  ٢٠٠مرة أو  ١٠٠ »اهللا ال إله إال«: اآلن وقبل الفوات قل

مارسـها يف حياتـك   . أو أكثر؛ فهي مفتاح اجلنة وأفضل الذكر
اليومية واجعلها لك عادة ال ميكن االستغناء عنها، فتكون إن شـاء  

  . اهللا سهلة النطق عند االحتضار
اذهب «: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال

هذا احلائط يشهد أن ال إله إال بنعلي هاتني فمن لقيَت من وراء 
  .)١(»اهللا مستيقًنا هبا قلبه فبشره باجلنة

***  
  :نصل= اتصل : ١٦٣ الفكرة

أن تدون أمساء وأرقام جواالت طالب العلـم   :مفهوم الفكرة
والدعاة إىل اهللا الذين عندهم استعداد لإلسهام يف نشر اخلري مـن  

                              
  ).٣١(رواه مسلم  )١(
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ـ   ة، واملـواعظ  خالل املناسبات األسرية، واللقـاءات االجتماعي
املسجدية، وأماكن جتمعات الشباب، ودوريـات احلـي؛ تـدون    
أرقامهم يف مفكرة مث تنشر هذه األمساء بني الناس، فتكون إن شاء 
  .اهللا قد أحييت هذه املناسبات بطاعة اهللا تعاىل والتذكري بأمور اخلري

  . اقترح أن يقوم على هذه الفكرة مؤسسة دعوية أو خريية
يستطيع الفرد الداعية أن يقوم هبذا املشـروع علـى حسـب    

  . استطاعته وموقعه االجتماعي
كثري من حميب إحياء هذه املناسبات بذكر اهللا يبحثـون عمـن   

، فال جيدون إال بعد جهد طويل، يتوىل إحياء هذه اجملالس بالتذكري
  . فهذه الفكرة عالج لتلك املشكلة

***  
  : التناصح األخوي: ١٦٤ الفكرة

اطلب من أخيك الذي تعيش معه عيًشا مجاعًيا أن يوصيك أو 
  .ينصحك؛ فهي عادة طيبة ينبغي استثمارها يف بناء النفس

  . اطلبها منه عن طريق رسالة مكتوبة* 
  .)١(»ال تغضب«: يا رسول اهللا أوصين قال: قال رجل* 
يا رسول اهللا دلين على عمل يقـربين إىل  : وجاء رجل فقال* 
  .)٢(... اعدين عن النار اجلنة ويب

***  
                              

  ).٦١١٦(رواه البخاري  )١(
  .أمحد ، ومبثله عن معاذ عند)١٣(رواه مسلم  )٢(
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  أين أنت؟ أين موقعك؟: ١٦٥ الفكرة
  . معلم مدرسة -١
  . أستاذ جامعة -٢
  . موظف شركة أو مؤسسة -٣
  .إمام مسجد -٤
  . عامل يف دائرة حكومية -٥
  . طبيب يف مستشفى أو يف عيادة خاصة -٦
  .إخل... رئيس مؤسسة جتارية  -٧

سفًريا وإعالمًيا للجمعيات أينما كنت فأنت مفتاح للخري، فكن 
اخلريية واملؤسسات الدعوية، وما عليك إال أن ختتار أحد مشـاريع  
اخلري اليت تتبناها هذه اجلمعيات مث تقوم بتحفيز من كان يف موقعك 
يف املسامهة يف تبين أحد هذه املشاريع باسـم هـذه املدرسـة أو    

. لواقـع املؤسسة أو مجاعة املسجد، وتشرف عليه حىت يتحقق يف ا
  . وهكذا كل سنة تتبىن مشروًعا جديًدا ولك أجر الداللة على اخلري

  : أخي الداعية املبارك
هنيئًا لك فقد غرست احلس الدعوي، وحرَّكت كوامن اخلري، 
واستثمرت مهة الناس يف خدمة الدعوة، ونشرت اخلري يف مؤسسات 

  . اجملتمع املختلفة
***  
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  : وًياأربعة عشر إبداًعا أخ: ١٦٦ الفكرة
  : مما يلي –أو أكثر  –إذا لقيت أحد إخوانك فقم بواحد 

  .ابتسم يف وجهه -٣  .صافحه -٢  .سلَّْم عليه -١
  .امحد اهللا على اللقيا به -٥  .أخربه أنك حتبه يف اهللا -٤
  .»اللهم اغفر ألخي«: ادُع له بقولك -٦
  .اعرض عليه خدماتك -٧
  .ده فائدةأف -٩  .اقرأ معه سورة العصر عند التفرق -٨

  .أدخل عليه السرور -١١    .اسأل عن أحواله -١٠
  . ادعُه لزيارتك -١٣    . اطلب منه الدعاء -١٢
  . أرسل له رسالة جوال بعد ذلك -١٤

***  
  : ورد الدعاء اليومي: ١٦٧ الفكرة

اختر بعض أوقات اإلجابة اليوميـة، مث ادع وابتـهل إىل اهللا   
العـاملني، إلخوانـك   لألهل واألقارب، للدعاة : بصدق وإخالص

اجملاهدين املستضعفني يف األرض، ألهل اخلري يف املؤسسات واهليئات 
اخلريية، باهلداية لشباب األمة، بنصرة هذا الدين، جلميع املسـلمني،  

  . إلخوانك يف مؤسستك الدعوية
  . ليكن ورد الدعاء صفة مالزمة لك وفقرة أساسية من يومك

***  
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  : ورد احملاسبة: ١٦٨ الفكرة
  ]. ١٨: احلشر[ }َولَْتْنظُْر َنفٌْس َما قَدََّمْت ِلَغٍد{: قال اهللا تعاىل

عليك أن حتاسب نفسك باستمرار، وميكنك فعل ذلك على * 
استعراض أعمال اليوم ساعة النوم، أو يف بداية اليـوم  : النحو اآليت

التايل بعد صالة الصبح، فإن وجد األخ خـًريا فليحمـد اهللا، وإن   
ك فليستغفر اهللا، مث جيدد التوبة وينام أو يبدأ يومه على وجد غري ذل
  .أفضل العزائم

  : مثال تطبيقي
ماذا عمل يف يومه الذي انتهى؟ : أن يراجع ويسأل األخ نفسه

أين أنفق وقته؟ أين أمضي ساعات هذا اليوم؟ هل ازداد فيـه مـن   
  احلسنات؟ أم أنه ازداد فيه من السيئات؟
***  

  ]:مشروع األخ الواحد[ًدا اصنع فر: ١٦٩ الفكرة
صديقك، قريبك، زميلك، جـارك،  : اصنع من: أخي الداعية

ابنك، ابنتك، زوجك، عاملك، معلمك، مرؤوسك، خادمك، كل 
من حولك؛ اصنع من هؤالء داعًيا وقائًدا ومربًيا وهادًيـا إىل اهللا؛  

العيش معه عيًشا مجاعًيـا مقصـوًدا، يف مـدة    : وذلك من خالل
ما بوسعك من جهد وتفكري ومتابعة مـن خـالل    حتددها، وتبذل

  . برنامج دعوي مؤثر وهادف
***  



  

  ٧٩متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : املوعظة األسبوعية: ١٧٠ الفكرة
أن حيدد الداعية يوًما من األسبوع إللقاء كلمة  :املقصود منها

هادفة يف أحد املساجد، على أن تكون اخلاطرة ُمَعّدة مسبقًا ومرتبة 
هم اجملتمع، وتكون قصرية وذات األفكار، وتعاجل موضوًعا حيوًيا ي

  .هدف حمدد
  : مقترحات

أن تكون يف مسجد احلي الذي يعيش فيه الداعية، أو كل  -١
  . أسبوع يف مسجد خيتاره الداعية مع وضع جدول لذلك

  . أن تكون فقرة أساسية من نشاط الداعية األسبوعي -٢
وخري العمل ما داوم عليه (أن تكون مستمرة طوال السنة،  -٣

  ).احبه وإن قلص
  : كان أحد السلف يذكّر الناس كل مخيس

 عنوان الكلمة املسجد األسبوع

 كيف تستغل فصل الشتاء - ١

كيف تكسب حسنات  - ٢

تستطيع تفعيل من حولك من إخوانك عن طريـق وسـيلة   * 
؛ وذلك عن طريق عمل جدول أسبوعي، مع »املوعظة املسجدية«

ان اإللقاء وعنوان الكلمة، مع املتابعة الدقيقة هلذا اختيار امللقي ومك
  . الربنامج الدعوي

  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٨٠  

  : مثال تطبيقي
 عنوان املوعظة»املسجد«املكان  امللقياألسبوع

 فضل الدال على اخلري -  خالد عبد الرمحن ١

 اإلصالح بني الناس -  تركي عايض ٢

 لةصفة الوضوء الكام - عبد اهللا بن يوسف ٣

  

  : الفائدة
  . زرع احلس الدعوي -٢    .تدريب ومهارة -١
  . حتريك اخلري يف نفوس الناس -٤    .بروز شخصيات -٣

***  
االستقطاع الشهري أو صـندوق الـدعوة   : ١٧١ الفكرة

  : وأعمال اخلري
أن يستقطع الداعية جـزًءا مـن راتبـه     :املقصود من الفكرة

فقه يف أعمال اخلري والـدعوة  لين –مبلًغا من املال ثابًتا  –الشهري 
  .ونصرة األمة، بنية ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل

  :مميزات املشروع
  .إخل...الربكة يف؛ املال، األهل، الولد، الدعوة،  -١
  . يكون لك يف كل غنيمة سهم من اخلري -٢
  . يقيك من مصارع السوء -٣



  

  ٨١متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  .التأثري يف الناس دعوًيا -٤
  .دًيااملشاركة يف نصرة األمة ما -٥

  : مميزات الفكرة
  .أن يكون لديك مال تنفق منه مىت شئت يف سبيل اهللا -١
  ].بعناء بسيط[سيأتيك مال وفري يف مدة طويلة  -٢
أنك سخرت جزء من مالك يف خدمة الـدعوة وأعمـال    -٣
  . الرب

يبقى اآلن أن تفكر يف مشروع إنفاقها يف سـبيل اهللا واقتـرح   
  : ارك يف األمور التاليةعليك أن يصرف هذا املشروع املب

  . مساعدة الوالدين ومن مث األقارب واألرحام احملتاجني
  . االشتراك يف القسط الشهري ملؤسستك الدعوية

  . مساعدة فقراء احلي الذي تسكنه
  . تنفيس كربة ألحد إخوانك املسلمني

االشتراك يف املشاريع اخلريية والدعوية اليت تطرحها مؤسسات 
  . يةاجملتمع اإلسالم

  . مساعدة إخوانك يف اخلارج
  . القرض احلسن
  .إعانة متزوج



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٨٢  

  . املشاركة يف دعم الوسائل الدعوية
إطعام الطعام على وجه اهلدية، الصـدقة، الضـيافة، تـأليف    

  . القلوب
  . شراء لوازم ومعدات دعوية؛ لتسخريها يف أنشطة الدعوة

  .املشاركة يف بناء مسجد أو االهتمام باحتياجاته
  . يوميةصدقة 

  . إعانة حاج أو معتمر
  . صدقات عامة

  . االشتراك يف اإلحسان الشهري ملكتب اجلاليات
  . دعم األنشطة الدعوية يف الداخل واخلارج

  . دعم األنشطة العلمية
  .االشتراك يف مشروع إفطار صائم

  . كفالة يتيم أو أسرة فقرية
  . وقف خريي
  .األضحية

  . دعم حلقات حتفيظ القرآن الكرمي
***  



  

  ٨٣متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : دقيقة ٦٠أفكار تستطيع أن متارسها يف : ١٧٢ الفكرة
  : اجعل ساعة واحدة يف األسبوع لتطبيق الوسائل التالية

اتصل باهلاتف لتفقد أحوال بعض األقـارب واألرحـام    -١
  . والسؤال عنهم؛ ففي ذلك تطيب لقلوهبم وصلة ألرحامهم

ة ميكنك أن ترسل بعض الرسائل باجلوال كوسيلة للـدعو  -٢
ملن ملست فيه احلرص على الدعوة، أو رأيت عنده فكـرة  : إىل اهللا

مؤثرة أو وسيلة ناجحة، أو قدم مشروًعا خريًيا، أو ألـف كتاًبـا   
  .مفيًدا
اتصل على صديق حتس أنه قد حيتاج إىل خدماتك واعرض  -٣

  . عليه املساعدة
  .اصنع فكرة دعوية جديدة أو طور املوجود منها -٤
عات ما تستطيع أن متارسـه خـالل هـذه    اختر من الطا -٥

ذكر معني، استماع آيات من القرآن، الصالة : الساعة مث اعمل هبا
  . على النيب 

حتديد بعض األخطاء يف البيت أو احلي أو مكان العمـل،   -٦
مث التفكري إلزالتها أو التخفيف منها باألسلوب احلسن والطريقـة  

  . املثلى
ية واألفكار الدعوية ألئمـة  اكتب بعض الرسائل التشجيع -٧

  . املساجد؛ فذلك له أكرب األثر يف نفوسهم وحتريكهم حنو الدعوة
  . احبث عن حماضرة تسمعها أو كتاًبا صغًريا تقرؤه -٨



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٨٤  

احبث يف دفتر اهلاتف عن أصدقائك القـدامى؛ لتتواصـل    -٩
  . معهم وهتديهم بعض اهلدايا والنصائح وتتبادل معهم الزيارات

هذه األعمال واملهمات والطاعات قبـل اغتنـام    ينبغي تدوين
  . الساعة الواحدة

***  
أعمال جليلة متنحك راحة نفسـية وأجـًرا   : ١٧٢ الفكرة

  : ومثوبة
من األعمال اجلليلة اليت ستشعر وأنت تؤديها باملتعة والراحـة  

  : النفسية، مع ما تستحقه من األجر واملثوبة من عند اهللا تعاىل
الفقـراء واحملتـاجني وتسـاعدهم يف    أن تتفقد حاجات  -١
  .قضائها
أن تشارك يف بعض أعمال اجلمعيات اخلريية؛ مثل توزيـع   -٢

  . الصدقات وغريها
أن تساهم يف توزيع املصاحف والكتب النافعة واألشـرطة   -٣

  . املفيدة على إخوانك املسلمني
أن تذهب إىل املسجد وتتفقده، فتنظفه إذا كان حيتاج إىل  -٤

  .  تطيبه بأحسن أنواع البخورتنظيف، مث
أن ترفع يديك إىل اهللا تعاىل بصدق وخشـوع وإحلـاح،    -٥

  . وتدعوه أن يدفع عنك من مصائب الدنيا وكدرها
أن تذهب لزيارة بعض املرضى يف املستشفيات؛ لتواسيهم  -٦



  

  ٨٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  . وتشعر بنعمة اهللا تعاىل عليك بالصحة والعافية
***  

  : بل مالهاكسب قلب املتربع ق: ١٧٤ الفكرة
فكر أخي الداعية املتطوع يف العمل اخلريي كيف تكسب قلب 

  . املتربع قبل أن تفكر كيف تكسب ماله
***  

  :أنت واإلمامة يف املسجد: ١٧٥ الفكرة
كن إماًما يف أحد املساجد ما استطعت إىل ذلك سبيالً؛ وذلك 

ويف . لتفعيل دور املسجد، ودعوة أهل احلي للهداية والعمل الصاحل
  ].٧٤: الفرقان[ }َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما{: اآلية الكرمية

***  
  : الدعوة عرب صناديق الربيد: ١٧٦ الفكرة

***  
  . االستفادة من صناديق الربيد: الفكرة
دعوة إنسان بعينه عن طريق صندوقه بدالً من استخدام : اهلدف

  . األسلوب الدعوي املباشر
***  

  : ثًرا دعوًيا يف سفركاترك أ: ١٧٧ الفكرة
يف أثناء سفر الداعية للخارج حبذا لو يقوم بنشر الـدعوة يف  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٨٦  

الكلمة الطيبة، وامللصق اجلميل، والكتيب اهلادف، : تلك الديار عرب
والشريط املؤثر، واملعاملة احلسنة، مع بناء عالقة ودية مع التقى هبم 

  . حىت يكون سفًريا دعوًيا هلذا البلد
اعية اإلجيايب أن خيطط قبل سفره للدعوة هنـاك  ينبغي على الد
  . بالوسائل املتاحة

***  
  : اشكر الناس: ١٧٨ الفكرة

قدَّم الشكر لكل من ساهم يف دعم الدعوة، وأثنِ عليه مبهاتفته 
أو مراسلته؛ حىت يكون ذلك حافًزا له على بذل املزيد من العمـل  

العمـل   الدعوي، ومواصلة العطاء، وبذل اجلهود يف سبيل دعـم 
  . اإلسالمي وتقدمه إىل األمام

***  
  : موطن العالقات: ١٧٩ الفكرة

هناك العديد من املواطن ميكن للداعية أن يبين عالقاتـه مـع   
  : اآلخرين فيها، ومنها

  . املقابر وبيت العزاء -٣    .األعراس -٢  .املساجد -١
  .السفر -٦  .دورية احلي -٥  .اجملالس -٤
    .الوالئم -٨    . الندوات واملؤمترات -٧
  ...الدوائر احلكومية  -١٠       .اللقاءات العابرة -٩

  .وغري ذلك من املواطن



  

  ٨٧متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  : منطلقات للتنفيذ
تكوين العالقات باب واسع وجمال رحب الكتساب األجر،  -أ

  .وميدان فسيح للخري واإلصالح حيسن للداعية االهتمام به
إىل  بناء العالقات أمر ال يستغين عنه كل مصلح وداعيـة  -ب

  .اهللا
حيسن بالداعية أن تكون له قائمة مكتوب فيها أمساء مجيع  -ج

: األفراد الذين يود تكون العالقة معهم، مع حتديد طريقة االتصـال 
  .إخل... زيارة، اتصال هاتفي، بطاقة هتنئة، انترنت 

أنه كلما اتسعت دائرة عالقتك بالنـاس،  : واعلم أخي الداعية
  . كاتسعت دائرة تأثريك ودعوت

***  
  : خمالفات شرعية: ١٨٠ الفكرة

عمل ملف للمخالفات الشرعية يف احلي الذي تسكن فيـه، أو  
يف مكان العمل، أو يف العائلة، أو خطأ واضح وظاهر بني النـاس،  
مث التفكري يف طريقة تغيريه املثلى وإصالحه وإزالته بالتعـاون مـع   

  . إخوانك الصاحلني
***  

  : آليلأنت واحلاسب ا: ١٨١ الفكرة
قليل من الوقت تبذله يف تعلم احلاسب، سواء كان من خـالل  

  . دورة تدريبية أو غريها، يوفر عليك الكثري من الوقت
***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٨٨  

  : ختصص الداعية: ١٨٢ الفكرة
أن يتخصص األخ الداعية يف جانب من جوانب الدعوة ُيركز 
فيه ويبدع، ويعطيه كل اهتمامه، مث يسـخره يف خدمـة العمـل    

   .اإلسالمي
  .حتتاج هذه الفكرة إىل جلسة مع الذات للبحث يف قدراهتا

***  
  غداؤك اليوم مع من؟: ١٨٣ الفكرة

ماذا لو ناديت عامل نظافة أو حارس اجلمعية أو حىت اخلباز يف 
  منطقتك للغداء اليوم؟

يف ليلة : جرَّب أن تتواضع يوًما للفقراء، وألخربك بطريقة ممتازة
يت تنعش النفس وتصـفيها، جـرَّب أن   من ليايل رمضان اجلميلة ال

تعتكف يف املسجد، وأحضر طعام الفطور من عندك، وادُع الفقراء 
  .من شىت اجلاليات املسلمة؛ ليأكلوا مًعا، فتحبهم وحيبونك يف اهللا

***  
  : احصل على قائمة األعمال اخلريية: ١٨٤ الفكرة

ماذا لو اتصلت هبيئة خريية؛ لتحصل على قائمـة باألعمـال   
ريية اليت يوفروهنا؟ احصل عليها، وانتقي منها ما تستطيع القيـام  اخل

  . به، وبادر بتنفيذه
  : فائدة إميانية

حني جتوع وأنت صائم، بدل من رؤية الساعة ومتـين مضـي   



  

  ٨٩متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

الوقت، أرجوك استشعر ما حيس به إخوانك املسلمني يف أفريقيا من 
 جوع؛ ختيل بأن الذي تشعر به من جوع شديد هـو نفسـه مـا   

  .مث قم بعمل تربع بالطعام هلم. يشعرون به على مدار السنة
حني يأيت الشتاء وتشعر بالربد، بدل أن تبحث بسـرعة عـن   
مكان دافئ، أرجوك استشعر ما حيصل إلخوانـك املسـلمني يف   
اجلمهوريات اإلسالمية الباردة يف آسيا من برد شديد، ختيَّل أن مـا  

ستشعر ذلك مث قم بالتربع حيدث لك حيدث هلم على مدار السنة، ا
  .ببطانيات أو مالبسك القدمية هلم

عندما حتس باملرض، بدل أن تنتظر الشفاء، قـرر بسـرعة أن   
تتربع بالدم حني ُتشفى؛ وذلك إلخوانك الذين يعانون مـن فقـر   
الدم، واجعل التربع بالدم عادة مجيلة لديك، مث اعلم أن ما تتركـه  

  .هللا يعوضك اهللا خًريا منه
***  

  : زيارة املكتبة بدالً من االستعارة: ١٨٥ الفكرة
ماذا لو قررت أن ال تستعري أي كتاب كي ال حيرمك من متعة 

  زيارة املكتبة؟
***  

  : فوائد من مشكلة: ١٨٦ الفكرة
فائدة؟ ستشعر  ٢٠ماذا لو جربت أن تستخرج من كل مشكلة 

  . بالسعادة بعد ذلك
***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٩٠  

   :ركن يف البيت للعبادة: ١٨٧ الفكرة
هل فكرت يف جعل مكان يف املنزل مصلى للعبـادة وقـراءة   
القرآن والصالة؟ لقد ثبت عن سلفنا الصاحل أهنم اختذوا مصـليات  

عليكم بالصالة يف بيوتكم؛ فـإن خـري   «: قال . داخل بيوهتم
  .)١(»صالة املرء يف بيته إال الصالة املكتوبة
***  

  : الراحة ألجل العطاء: ١٨٨ الفكرة
ن الراحة لنفسك بعد طول إجناز؛ وقًتا؛ لشـحذ  خذ قسطًا م

عزميتك وجتديد حياتك ورفع روحك املعنوية؛ إن الراحة دافع لعمل 
  .أكرب، ودافع للعودة هبمة أعلى وروح أكرب

***  
  : رحلة إميانية للعائلة: ١٨٩ الفكرة

استمتع مع عائلتك برحلة إميانية إىل مكة املكرمـة أو املدينـة   
  .والدك فضل العمرة وزيارة مسجد الرسول املنورة، وعرَّف أ

***  
  : رسائل تقليدية: ١٩٠ الفكرة

ما رأيك أن ترسل رسالة اليوم إىل أي شخص تعرفه يدرس يف 
  اخلارج؟

                              
  ).٧٨١(، ومسلم )٦١١٣(رواه البخاري  )١(



  

  ٩١متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

ال أعين الربيد اإللكتروين، ولكن أقصـد الرسـائل التقليديـة    
القدمية؛ إن للخط البشري ال الكمبيوتري حالوة، وللمس الرسالة 

  . اوةبالواقع طر
أنت تعرف كم هو شعور مجيل أن تستلم رسالة بريدية مـن  

هل تعلم أن أسهل طريقة إلسداء النصيحة إىل شخص . شخص حتبه
  هي عن طريق الرسالة؟ 

***  
  : سياحة خريية: ١٩١ الفكرة

قم جبولة أنت وأوالدك بالسيارة وعّرفهم بعـض املؤسسـات   
  . اخلريية يف بلدك

***  
  : ستعارةشكر بعد ا: ١٩٢ الفكرة

ماذا لو وضعت ورقة صغرية عليها عبارة شكر على األشـياء  
  اليت استعرهتا عندما تنتهي من استعماهلا؟

شكًرا، لو مسحت، لو تكرَّمت، جـزاك اهللا  : إن كلمات مثل
خًريا، اهللا يفتحها بوجهك، عساك على القوة، أحسنت، بارك اهللا 

تدخل الفرحة فيك، نفع اهللا بك األمة؛ كلمات كهذه هي كلمات 
  .يف قلوب الناس وتكسبك ودهم

***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٩٢  

  : كتاب ألوقات االنتظار: ١٩٣ الفكرة
ماذا لو جرَّبت أن جتعل لك كتاًبا خاًصا يف السيارة تقرأ منـه  
  أوقات االنتظار، سواء يف السيارة أو أثناء الذهاب لتخليص معاملة؟

ال، إذًا مـاذا  : هل لديك كتب يف سيارتك؟ إذا كان جوابك
يف أماكن االنتظار الطويلة؟ هل جتلس وال تعمـل شـيئًا إال    تفعل

التفكري؟ إن غالب الناس ال يعمل شيئًا يف أوقات انتظاره؛ مما ُيضيَّع 
ميكن إذا انتهيت من قراءة الكتاب أن هتديه . أوقاهتم فيما ال جيدي

  . ألول شخص يركب سيارتك
***  

  :هل تتأخر عن مواعيد: ١٩٤ الفكرة
ماذا لو قدَّمت ساعتك :  من التأخر يف مواعيدكإذا كنت تعاين

ولكين كل مرة سـأعرف أن  : دقائق؟ أعرف أنك ستقول ٥ملدة 
أما تعلم . صدَّقين جرَّهبا ملدة شهر: أقول لك. دقائق تالية ٥أمامي 

  أن العقل يصدق ما يراه أمامه؟
***  

  : سعادة عمر= صرب سنة : ١٩٥ الفكرة
دة سنة سيكون هذا العمـل  اعلم أنلك لو واظت على عمل مل

  . جزًءا من حياتك
***  



  

  ٩٣متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  :كن مباركًا أينما كنت: ١٩٦ الفكرة
] ٣١: مـرمي [ }َوَجَعلَنِي ُمَباَركًا أَْيَن َما كُْنُت{: قال تعاىل

على من أراد اإلصالح هلذه األمة أن حيمـل اإلصـالح يف كـل    
ا شؤونه؛ فيكون مباركًا يف كل مكان، مباركًا يف كل زمان، مباركً

  . مع كل إنسان
***  

  : رسالة ورموز: ١٩٧ الفكرة
تعلَّم من كل حدث حيدث لك، واعلم أن كل ما حيدث وراءه 

  .رسالة من اهللا، وعليك فك رموزها
***  

  : اإلهداء بدالً من الرمي: ١٩٨ الفكرة
بدالً من التخلص من الكتب أو األدوات الـيت ال حنتاجهـا،   

  .أو ملن نظن أهنا تنفعهفلنجتهد أن نعطيها هدية ملن حنب، 
***  

  : حي على الصالة: ١٩٩ الفكرة
أخي، إذا مسعت األذان للصالة فقم بقطع العمـل إذا كنـت   
تعمل، واقطع الكالم إذا كنت تتكلم، واجعل اجلميـع يشـعر أن   

  .هناك شيئًا عظيًما قد حصل؛ إنه دخول وقت الصالة
ع يف يصـن  ما كان النيب  –رضي اهللا عنها  –ُسئلت عائشة 



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٩٤  

كان يكون يف مهنـة أهلـه، فـإذا مسـع األذان     «: البيت؟ قالت
  .)١(»خرج

***  
  : حق الكتاب املشتري عليك: ٢٠٠ الفكرة

يف املرة القادمة عندما تشتري كتاًبا، ال تضعه يف رف مكتبتك 
  . قبل أن تتصفحه، وتقرأ الفهرس مث املقدمة، وهذا على أدىن تقدير

***  
  : ة من حاالتكمهمة لكل حال: ٢٠١ الفكرة

ال جتعل مهام االتصاالت واحملادثات عندما تكـون يف قمـة   
نشاطك، ولكن عندما يهبط نشاطك قـم بعمـل االتصـاالت    

  ).عصفوران حجر(
  : فائدة إميانية

تستطيع أن تصل رمحك وتزور أقاربك، كل واحد منهم على 
احرص على التجمعـات  . حدة، وتستطيع زيارهتم يف جتمع واحد

ع فيها عدد كبري؛ إنك بذل تصل رمحك ويبـارك اهللا يف  اليت جيتم
رزقك، وتطيل من عمرك، وتبارك أعمالك، وتـرى أكثـر مـن    

  . شخص يف زيارة واحدة
صلة الرحم من متع احلياة وفرصة للثواب واألجـر، واملـؤمن   

                              
  ).٥٣٣٣(رواه البخاري  )١(



  

  ٩٥متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

يعتربها من أولوياته ويلتزم بصلة الرحم وحضور اجلََمعات، وهـي  
ا الكثري، فصل رمحك واحـرص علـى   من نعم اهللا اليت ال يدركه

الزيارات اليت يتجمع هبا العدد الكبري، فليس الواصل من وصل من 
  .وصله، إمنا الواصل من وصل من قطعه
***  

  : التفويض يف األعمال ومزاياه: ٢٠٢ الفكرة
  هل تعلم أن إعطاءك عمالً لشخص ما يشعره بأمهيته يف قلبك؟ 

ض؛ وهو إعطـاء املهـام   التفوي: من أهم طرق استثمار الوقت
لشخص آخر ليؤديها عنك، فإذا كان شخص يستطيع أن يـؤدي  
لك عمالً فوكله به، وإن مل يستطع القيام به فقم به أنـت، فمـن   
فوائد التفويض استثمار الوقت وعدم إهدار اجلهد، وأيًضا إتقـان  
العمل؛ فرمبا من تعطيه العمل يتقنه أكثر منك، وال بـأس مـن أن   

فعند إخراج كتاب مثالً فـوض أمـر التصـحيح     يساعدك أحد؛
للوالدة، وأمر الكتابة لألخ؛ فهم ميدون لك يد املساعدة وحيبـون  

. ذلك، ويشعرون بأمهيتهم، وأنت تتفرغ لعمل املزيد هلذه األمـة 
  . بالتعاون ستحصل على املزيد من الوقت ملزيد من اإلجناز

***  
  : احلقيبة الدعوية: ٢٠٢ الفكرة

وهي عبارة عن حقيبـة حتتـوي   : حلقيبة الدعويةقم مبشروع ا
  : على
  . األشرطة الوعظية -٢    . الكتيبات التربوية -١



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٩٦  

  . اهلدايا الدعوية -٤    . امللصقات الدعوية -٣
  . األفكار الدعوية -٦  . النشرات واجلداول التذكارية -٥
  . أشرطة القرآن الكرمي -٨    . املصاحف الصغرية -٧

رة الداعية؛ لتكون جاهزة عند احلاجـة  وتوضع احلقيبة يف سيا
  .إليها

هنيئًا لك أخي الداعية املبارك هذا العمل؛ فكل تسبيحة  :هتنئة
الذي استجاب بفضـل   –أو حتميدة أو تكبرية ينطقها ذلك املدعو 

يكون يف ميزانك يوم  –دعوتك له من خالل هذه احلقيبة الدعوية 
  . القيامة

***  
  : هلدف معني التخطيط الدعوي: ٢٠٤ الفكرة
أن حيدد الداعية له هدفًا دعوًيا حيققه خالل أسـبوع   :املقصود

أو شهر أو سنة؛ مستعيًنا بالوسائل واألساليب اجلاذبة واملؤثرة ملـن  
  .يدعوهم

  : مثال تطبيقي
غرس حب االشتياق إىل اجلنة والتعلق هبـا،   :اهلدف الدعوي

  . وجعلها هدفًا يف احلياة
  . أسبوع كامل :املدة
  .الزوجة واألبناء :لفئة املدعوةا



  

  ٩٧متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

  .املنزل :املكان
  : الوسائل الدعوية لتحقيق اهلدف

: دقيقة بعد صالة املغرب حيمـل عنـوان   ٢٠درس يومي ملدة 
  . مشوقات إىل اجلنة

  . حفظ بعض اآليات يف وصف اجلنة وترديدها يف املنزل
  .عمل ملصقات حائطية عن اجلنة وتعليقها يف غرف البيت

  ).املشتاقون إىل اجلنة: (يف صالة املنزل حيمل عنوانوضع شعار 
  : مساع شريط حيمل عنوان

  .عمرو خالد/ أين الطريق -١
  .خالد الراشد/ اجلنة تنادي -٢
  . عمرو خالد/ يف أصحابه ما الذي غرسه النيب  -٣

***  
  : من عجائب الزيارات عند السلف: ٢٠٥ الفكرة

ما : هو نائم، فقال: جاء طاووس إىل رجل وقت السحر، فقالوا
  .كنت أرى أن أحًدا ينام وقت السحر

أليست املسافة بينهم وبيننـا شاسـعة   ! ما رأيك يف الزيارة؟
  !. وطويلة رمحهم اهللا تعاىل؟

***  



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ٩٨  

ماذا تصنع عندما تـزور مجعيـة خرييـة أو    : ٢٠٦ الفكرة
  : مؤسسة دعوية

 استحضر الزيارة يف اهللا والنية الصاحلة من خالل التعـرف  -١
  . على أنشطة العمل اخلريي

  . اشكر وأثنِ على القائمني على تلك املؤسسة -٢
ذكَّرهم بفضل هذه األعمال اليت يقومون هبا وأهنم علـى   -٣

  .ثغرة من ثغور خدمة هذا الدين اجتماعًيا
قدم اقتراًحا أو فكرة أو مشروًعا خريًيـا ينمـي تلـك     -٤
  .املؤسسة
ريية الـيت تنفـذها تلـك    كن فرًدا إعالمًيا للمشاريع اخل -٥
  . اجلمعية
ادعم تلك املؤسسة معنوًيا ومادًيا، وشارك معهـم قـدر    -٦

  . اإلمكان، وخاصةً يف املواسم الفاضلة
اشكر اهللا تعاىل على نعمة نشر اخلري ومسـاعدة احملتـاج    -٧

  . وتنفيس الكربات
***  

  : بشرى: ٢٠٧ الفكرة
  : بشر إخوانك يف اهللا هبذه األعمال

ن لقي أخاه املسلم مبا حيُب ليسرَّه بذلك سرَّه اهللا عز إن م -١
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  . وجل يوم القيامة
  . علم يتعلمه املسلم مث يعلمه أخاه املسلم: إن أفضل الصدقة -٢
إن املتحابني يف جالل اهللا تعاىل يظلهم اهللا يف ظلـه يـوم    -٣

  .القيامة، ويناديهم بذلك
  :إن يف اجلنة غرفًا ملن -٤
  . أطاب الكالم -أ

  .وأطعم الطعام -ب
  . وبات قائًما والناس نيام -ج
قالـه  ، كنس املساجد وعمارهتـا ، إن مهور احلور العني -٥

  . احلسن البصري رمحه اهللا
رأى رجالً يتقلب يف اجلنة يف شجرة قطعهـا   إن النيب  -٦

  . من ظهر الطريق كانت تؤذي املسلمني
رأت وال أذن  إن اهللا تعاىل أعد لعباده الصاحلني ما ال عني -٧

  . مسعت وال خطر على قلب بشر
  . إن من أنفق على أهله نفقة وهو حيتسبها كانت له صدقة -٨
من سره أن يبسط له يف رزقه وأن ينسأ له يف أثره فليصل  -٩
  . رمحه

  .إن رياض اجلنة يف هذه احلياة ِحلَُق الذَّكر -١٠
  .»باخلري باب استحباب البشارة والتهنئة«: قال النووي رمحه اهللا



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ١٠٠ 

  : من فوائد البشارة
  . زرع الراحة واالستئناس وإزالة اهلموم والقلق -١
  . بث األمل يف القلوب -٢
  . إيقاظ اهلمم والتنشيط للطاعة -٣

***  
  : واجيب حنو مؤسسيت الدعوية: ٢٠٨ الفكرة

أن أستشعر أهنا مكان عبادة وحمراب طاعة وتقرب إىل اهللا  -١
  .تعاىل
  .ايت ال ميكن االستغناء عنهاأهنا جزء من حي-٢
  . أن أجدد النية والعهد هلا بني احلني واآلخر -٣
  . أن أجعل هلا وقًتا من تفكريي ومهي وجزًءا من وقيت -٤
  .أن أتعرف على أفراد املؤسسة فرًدا فرًدا معرفة تامة -٥
  . أن أكسب عناصر جديدة ملؤسسيت الدعوية -٦
اطًا وثيقًا؛ يفرحون لفرحها أن أربط حيايت األسرية هبا ارتب -٧

  .وحيزنون حلزهنا
  . أن أكون فرًدا إجيابًيا داخل دعويت -٨
  . أن أدعو إلخواين يف هذه املؤسسة بظهر الغيب -٩

  . أن ألتزم بالوسائل التربوية اليت وضعتها لتكويين وتربييت -١٠



  

 ١٠١متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

أن أحرص على مواعيد هذه املؤسسة وألتـزم هبـا وال    -١١
  . عذر قاهرأختلف عنها إال ب

  . أن ألتزم بالقسط الشهري للمؤسسة -١٢
  . أن أثق واحترم القيادة وال أشكك يف قدرات املسؤولني -١٣
  . أن أدافع عنها باحلجة والربهان-١٤
  . أكون صورة جمسدة لدعويت يف اخللق والسلوك والفكر -١٥

***  
  :»النموذج اإلسالمي«اجملموعة الدعوية : ٢٠٩ الفكرة

إن من واجب الدعوة تقدمي صورة «: اة اإلسالميقول أحد دع
منوذجية للعمل اإلسالمي؛ يراها الناس لتكون امليزان وأداة القيـاس  

  .»اليت يقيس هبا غرينا ممن هم يف الساحة
  ]:النموذج اإلسالمي الواقعي[مميزات اجلماعة الدعوية 

  . االنضباط باألوامر الشرعية وقواعد العمل اجلماعي -١
  . والفاعلية واحلرص على ما ينفع النشاط -٢
تقدمي خدمات دعوية وخريية واجتماعية يف املكان الـيت   -٣

  . تنزل فيه
حترص أن يكون أفرادها مناذج حيـة متحركـة بالعمـل     -٤

  .باإلسالم عبادة وخلقًا وسلوكًا
  . قبول نصيحة اآلخرين -٥



  
متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية  ١٠٢ 

  . تعيش واقعها وتدور مع اإلسالم حيث دار -٦
ايل األمور، واإلجيابية والتفاعل مع األمور العامة االرتقاء مبع -٧

  . للمجتمع
***  

  ]:السرية احلسنة[السلوك العام : ٢١٠ الفكرة
تبليغ الدعوة بالسلوك العام للداعية أمر مهم للغاية؛ فهي وسيلة 
جلذب الناس إىل اإلسالم، فهو كالكتاب املفتوح يقرأ فيه النـاس  

ذبون إليه؛ ألن التأثر باألفعال أبلغ معاين اإلسالم فيقبلون عليه وينج
  . وأكثر من التأثر بالكالم فقط

لذا على الداعية املبارك أن تكون تصرفاته وأقوالـه وأفعالـه   
  .وأفكاره وميوله وفق املنهج الذي جاء به اإلسالم

***  
  : ماذا بعد اهلداية: ٢١١الفكرة 

قيم؛ قال اهلداية هي لزوم طاعة اهللا تعاىل أو سلوك الصراط املست
  ]. ١٥٣: األنعام[ }َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبُِعوُه{: تعاىل

وهي فضل من اهللا يؤتيه من يشاء، وهي من أعظم النعم علـى  
  .العبد

  : عشر خطوات بعد اهلداية
احلمد والشكر طوال احلياة على نعمـة اهلدايـة بـالقول     -١
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  . والعمل
  . اًماخلع اجلاهلية من حياتك مت -٢
  . االنتماء إىل جمموعة صاحلة والعيش معها عيًشا مجاعًيا -٣
  . اجلدية يف التمسك باإلسالم -٤
  . تربية النفس واملداومة على ذلك -٥
  . الصرب على اهلداية والطاعة حىت تلقي اهللا تعاىل -٦
  . احلرص على هداية اآلخرين -٧
  . خدمة اإلسالم دعوة ونشاطًا وحركة -٨
  . ون مع إخوانك يف العمل اإلسالميالتعا -٩

  . دعاء اهللا بالثبات على منهج اهللا تعاىل -١٠
***  

  : التكافل العائلي: ٢١٢ الفكرة
اقترح على كل عائلة يف اجملتمع أن تسعى إلجيـاد صـندوق   

واملورد املايل هلذا الصندوق . »صندوق التكافل العائلي«يسمى بـ
ة إىل أمني الصندوق، ومقـدار  اشتراكات شهرية يدفعها أفراد العائل
  . االشتراك يتفاوت على حسب احلال
إسعاف من يفتقر أو من يبلغ  :الغاية من وجود هذا الصندوق

سن الكرب أو ميرض أو ميوت وخيلف أيتاًما؛ فمن هـذا الصـندوق   
تقدم هلؤالء النفقة بشكل رتيب دائم، فعندئذ تقوى العالقات بـني  
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احلب والتعاون فيمـا بينـهم، ويف    أفراد العائلة، ويشعرون بروح
: الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان«: احلديث

  .)١(»صدقة وصلة
***  

  : اليوم الدعوي: ٢١٣ الفكرة
ختصيص يوم كامل ملمارسة جمموعة مـن الـربامج   : املقصود

واألنشطة الدعوية ذات طابع توجيهي من خالل وسائل عدة للتأثري 
  . يف اآلخرين

  . تنس الدعاء قبل البدء يف املشروع ال
***  

  : أبناؤك واملصروف اليومي: ٢١٤ الفكرة
شجع أبناءك على اقتطاع جزء من مصروفهم اليومي من أجل 
التطبيق العملي لبعض األحاديث النبوية اليت حتث على النفع املتعدى 

إخل؛ ففي ذلـك  ... مساعدة حمتاج، إطعام الطعام، : لآلخرين مثل
  . لى اإلنفاق واإليثار إلخواهنم املسلمنيتربية ع

***  
  : ورد حفظ القرآن الكرمي: ٢١٥ الفكرة

؛ واملقصـود أن  »ورد احلفـظ «: من األوراد القرآنية املباركة
                              

  ٤٠سبق خترجيه ص )١(
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جيتهد الفرد ما استطاع يف حفظ ما ميكن من القرآن الكرمي، فريتب 
حيفظها حفظًـا   –بقدر طاقته  –على نفسه كل يوم آية أو آيات 

وهبذه الطريقة التدرجيية ميكن أن حيفظ الشيء الكـثري مـن   . اجيًد
  . كتاب اهللا تعاىل

***  
  : معارف وأصدقاء أينما ذهبت: ٢١٦ الفكرة

أخي يف اهللا، حاول أن تصنع لك معارف وأصدقاء وأحباب يف 
  .كل مكان تذهب إليه

  .حاول أن تترك أثًرا طيًبا يف كل شخص التقيت به
أجر أكثر، تأثري يف عدد أكـرب،  : تعارفالفائدة املرجوة من ال

يساعدونك تساعدهم، تنشر علمك، يدعون لك أو تـدعو هلـم،   
  . يعرفونك على أشخاص آخرين، سعادة، جناح يف احلياة

***  
  : ماذا تفعل بني العشائني: ٢١٧ الفكرة

  : فترة املغرب أوقفها هللا واجعلها فترة جادة وهادفة
  : ترة املباركة من اليومأفكار إبداعية الغتنام هذه الف

اجللوس يف املسجد للصالة والذكر والدعاء وقراءة القرآن  -١
ويف ذلك تطبيٌق لسنة انتظار الصالة بعد الصالة؛ فهـي  . ومراجعته

  ].فأعِط هذه الوسيلة زيادة اهتمام[مكفرة للذنوب رافعة للدرجات 
  . االلتزام حبلقة علم وتربية وتوجيه -٢
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  . ألقارب، وخاصة الوالدينصلة لألرحام وا -٣
  . املطالعة الشخصية يف كتب العلم والعلماء والدعاة إىل اهللا -٤
عيادة مريض أو زيارة أخ يف اهللا، مع وضع هدف تربوي  -٥
  . للزيارة
  . برنامج هادف مع العائلة -٦
زيارة املكتبات والتسجيالت اإلسالمية والتعـرف علـى    -٧

  . اجلديد واملفيد
  .»العمل التطوعي«يف مؤسسة خريية أو دعوية املشاركة  -٨
التفكري يف مشاريع خريية ودعوية وكيفية اسـتثمارها يف   -٩

  . هداية وخدمة اآلخرين
  . التأليف والتصنيف -١٠

ينبغي على الداعية أن جيعل فترة ما بني العشائني فقرة أساسـية  
ة منها لتنمية الذات وإدارهتا؛ فوقتها مبارك وقصري، وميكن االستفاد

  . لعمل معني ينجز خالل هذه الفترة
  .اجعل فترة ما بني العشائني أمجل الفترات جدية وعطاًء

***  
  : أهدايف يف حيايت اليومية الدعوية: ٢١٨ الفكرة

  : من أهدايف
  . كسب أكرب قدر ممكن من احلسنات يف هذه احلياة* 
  . أن يهتدي على يدي خلق كثري من األمة* 
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  .  وإمكانايت خلدمة اإلسالمتسخري كل طاقايت* 
  . مشروع خريي جيري ثوابه يل بعد املمات* 
أن يكون بييت وأسريت منطلقًا من منطلقات الدعوة وعمـل  * 
  . اخلري

مشروع جتاري يكون ريعه لربامج الدعوة وأعمـال اخلـري   * 
  . وخدمة اجملتمع

  . أن تكون أوقايت عامرة بالطاعة وحب اخلري وخدمة األمة* 
اد جيل مسلم متميز حيمل تبعات الدعوة وينذر نفسه من إعد* 
  . أجلها

  . أن أكون دليل خري لألمة ومصباح هدى ونور* 
  . أن تكون يل يف كل غنيمة سهم من اخلري* 
أن أجد راحيت ولذيت وسروري وأُْنِسي يف أن أنفق جل وقيت * 

  . يف أمور الدعوة وهداية اآلخرين
  . اين يف الدعوة والعمل اإلسالميأن أكون دائم االتصال بإخو* 
أن ال أهدأ من التفكري يف مشاريع اخلري والدعوة اليت تنفـع  * 

  . اإلسالم واملسلمني
أن أدعو إىل اهللا تعاىل يف كل مكان وزمان ويف كل الظروف * 

  . واألحوال
  . أن أخصص جزًءا من إيرادي ألعمال الرب واخلري والدعوة* 
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  : وأمنييت األخرية
ت يف ميدان الدعوة ومواطن اخلري، وكفى بذلك شـرفًا  املو -
  .وعزة

ومن كانت اآلخرة نيته مجع اهللا له أمره، ... «يف احلديث  -
  .)١(»وجعل غناه يف قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة

لذا ينبغي على الداعية أن ينوي اخلري على الدوام، فهو خبري ما 
إذا «: تبـارك وتعـاىل  فيما يرويه عن ربه  نوى اخلري؛ وقد قال 

  .)٢(»حتدَّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة
***  

  : الشريط اإلسالمي: ٢١٩ الفكرة
  : من أهم وسائل الدعوة، وله مميزات عدة

  : املميزات
  .سهولة االستفادة منه -١
  . سرعة االنتشار -٢
  . يغطي حاجات اجملتمع -٣
  .قوة التأثري -٤
  .التنوع -٥

                              
  ).٢٢٩(، والدارمي )٤١٠٥(رواه ابن ماجه  )١(
  ٨٦سبق خترجيه ص )٢(
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  : شارسبب االنت
  .ألنه خيدم قضية األمة وهي اإلسالم -١
  . مسعة املتحدث -٢
  . جودة املادة وارتباطها حبدث معني -٣
  . الدعاية واإلعالن -٤
  . األسلوب الشيق -٥
  .اإلخراج اجليد -٦

  :فوائده
  . املساعدة يف انتشار العلم واملعرفة -١
  . بيان منهج احلق -٢
  . القضاء على الفراغ -٣
  . ن األشرطة املزيفةبديل ع -٤
  . الرد على الغزو الفكري لألمة -٥
  . وسيلة من وسائل اهلداية -٦
  . املعايشة للدعاة والعلماء -٧

  : حىت تستفيد من الشريط اإلسالمي
  . استشر -١
  . قدَّم األهم فاملهم -٢
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  .حدد املكان الذي تستمع الشريط فيه -٣
  .اختيار الوقت املناسب -٤
  . وضوع كامالً وال تقطعهاستمع إىل امل -٥
  . ال تكتِف بسماعه مرة واحدة فقط -٦
  . حافظ عليه -٧
  . أهِده إىل غريك حىت تعم الفائدة -٨

***  
  : جدول األرحام: ٢٢٠ الفكرة

اقترح كتابة أمساء كل األرحام يف جدول، مع تبيـان وجـه   
الصلة، وأرقام اهلواتف وصناديق الربيد، وحتديد يوم التصال األوالد 
بأهلهم، وأيام أخرى لزيارهتم، ويا حبذا لو يشرف ويلّ األمر على 
اتصاالهتم؛ لريشدهم إىل حسن السؤال، وقبل هذا أدعو الوالدين إىل 

  . إحياء القدوة يف صلة األرحام
***  

  : برنامج االستماع: ٢٢١ الفكرة
قد متر سنة وال نستمع إىل شريط علمي أو وعظي، ويف ذلـك  

  . فوات خري عظيم
جدولة جمموعة أشرطة بعد اختيارها بعنايـة، وبرجمـة    :قترحا

  .االستماع إليها زمنًيا
***  
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  : جداول األدعية: ٢٢٢ الفكرة
إعداد جداول لألدعية حيفظ منها الصغار كل أسبوع أدعية من 
نوع واحد فقط، مع تسميعهم املستمر، حىت نضـمن حفظهـم   

  . للمطلوب
***  

  : د يف العائلةصندوق توفري لكل فر: ٢٢٣ الفكرة
اقترح توزيع صناديق التوفري على مجيع أفراد العائلة، وتشجيعهم 
على التوفري لصاحل املسلمني؛ ففي ذلـك تربيـة علـى االدخـار     

  . واإلنفاق
***  

  : العالج بدالً من الشكوى: ٢٢٤ الفكرة
ال تكثر من الشكوى من معوقات العمل الدعوي، واستبدل هبا 

  . ااقتراحات مفيدة لعالجه
***  

  : لقمة يف الفم: ٢٢٥ الفكرة
وضع كلٍّ من الزوجني اللقمة يف فم اآلخر، واألفضـل  : اقترح

  . أن يكون ذلك أمام األطفال
***  

  : توزيع مهام السفر: ٢٢٦ الفكرة
: توزيع املهام على الذرية؛ كأن يكون :يف حال السفر اقترح
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ن املعامالت أحدهم مسؤوالً عن التغذية، وآخر عن الثقافة، وآخر ع
  .الرمسية، وهكذا 

***  
  : هل أنت غًدا مع األحياء: ٢٢٧ الفكرة
أن تتخيل أنك لن تستيقظ غًدا وأنك ستكون يف عداد : اقترح

إين أفعل : األموات، فانظر كيف ستقابل ربك، أُحدثك عن نفسي
ذلك كلما أحسست أن قليب قسا، فيطري النوم من عيين وينتـابين  

  .  إىل العبادة، وهللا احلمد واملنةفزع وهلع وخوف يدعوين
***  

  : ملصقات وموضوع: ٢٢٨ الفكرة
تعليق ملصقات يف البيت حول موضوع حمدد، لتعميق : اقترح

معىن يرى رب البيت أن احلاجة ملحة إىل تعميقه، وذلـك ملـدة   
  .أسبوع مثالً، مث معىن آخر، وهكذا

***  
  : جدولة األعمال: ٢٢٩ الفكرة

لربنامج الغد، ودوَّن ذلك يف األجنـدة، أو  رّتب جدولك ليالً 
  .اختذ من األجهزة احلديثة اجملدولة، وربَّ على ذلك إخوانك

***  
  :املساحمة وسالمة الصدر: ٢٣٠ الفكرة
  . أن تتسامح قبل أن تنام؛ وذلك كل ليلة: اقترح
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 ؛ فقد جاء يف وصفه يف العفو والصفح تأسٍ برسول اهللا 
وال جيزي بالسيئة مثلها، ولكـن يعفـو   ... «: يف الكتب السابقة

ومـا زاد اهللا عبـًدا بعفـو إال    ... «: وقد قال . )١(»ويصفح
  .)٢(»عًزا

***  
  :ردَّد ما حتفظه من القرآن: ٢٣١ الفكرة

ولو كانت  –ردَّد حمفوظاتك من القرآن الكرمي بتدبر وخشوع 
وتذكر أن لك جائزة بكل حرف تقـرؤه عشـر    –سورة واحدة 
  .خرب بذلك الصادق املصدوق حسنات كما أ

***  
  :الشفاء يف مساع القرآن: ٢٣٢ الفكرة

استمع لتالوة القرآن من أحد القراء اجملـودين، وتأكـد أن يف   
: ذلك شفاء لكل ما تشعر به من أمراض حسية ومعنوية؛ قال تعاىل

: اإلسـراء [ }َوُنَنزِّلُ ِمَن الْقُْرَآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني{
وقد دلت التجارب العملية على أن مساع القـرآن الكـرمي   ]. ٨٢

  . يقوي جهاز املناعة عند اإلنسان، وُيشعر بالراحة واالطمئنان
***  

                              
  .٢٣٦، ٦/١٧٤، وأمحد يف املسند )٢٠١٦(رواه الترمذي يف الرب والصلة  )١(
  ).٢٥٨٨(رواه مسلم  )٢(
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  : سؤال قبل النوم: ٢٣٣ الفكرة
ماذا قـدمت  : اسأل نفسك قبل أن تنام كل يوم هذا السؤال

  متواصل؟إلسالمي ودعويت؟ وماذا بذلت هلم من هم وعزمية وعمل 
***  

  :اذكر اهللا كثًريا: ٢٣٤ الفكرة
: ردد ذكر اهللا تعاىل بلسانك مع حضور القلب؛ قال اهللا تعاىل

َوالذَّاِكرِيَن اللََّه كَِثًريا َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَرةً َوأَْجـًرا  {
  ].٣٥: األحزاب[ }َعِظيًما

  .)١(»ال يزال لسانك رطًبا من ذكر اهللا«: قال 
***  

  : يوم القيامة حىت تكون أوىل الناس بالنيب : ٢٣٥ الفكرة
إِنَّ اللَّـَه  {: امتثاالً لقول اهللا تعاىل ردد الصالة على النيب 

َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َآَمُنـوا َصـلُّوا َعلَْيـِه    
: ويف احلـديث يقـول   ]. ٥٦ :األحزاب[ }َوَسلُِّموا َتْسِليًما

  .)٢(»أوىل الناس يب يوم القيامة أكثرهم علّي صالة«
***  

  : داوم على األذكار املوظفة: ٢٣٦ الفكرة

                              
  ).٣٧٩٣(، وابن ماجه )٣٣٧٥(لدعوات الترمذي يف ا )١(
  . حسن غريب: ، وقال)٤٨٤(رواه الترمذي يف الصالة  )٢(
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تأكد من قراءتك ألذكار الصباح واملساء، وأذكار االسـتيقاظ  
من النوم، واألذكار بعد الصلوات، وعند اخلروج مـن املنـزل أو   

جد ودخوله، أو اخلروج منه، وقبل دخوله، وعند الذهاب إىل املس
  . النوم، وغري ذلك من األذكار املفيدة
***  

  : ركعتان متقبلتان خري من الدنيا وما فيها: ٢٣٧ الفكرة
قم صلِّ هللا تعاىل ما مل يكن وقت هني؛ فركعتان متقبلتان خـري  

صلوات الضحى، والوتر، والسـنن  : وال تنَس. من الدنيا وما فيها
َتَراُهْم ُركًَّعـا ُسـجًَّدا   {: اىل يف وصف املؤمننيالرواتب؛ قال تع

َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمـْن أَثَـرِ   
مـر   ويف احلديث الصحيح أن النيب ]. ٢٩: الفتح[ }السُُّجوِد

ركعتان خفيفتان مما حتقرون وتنفلون «: على قرب دفن حديثًا فقال
  .)١(»هم هذا يف عمله أحب إليه من بقية دنياكميزيد

***  
  : رباط ميحو اخلطايا وُيعلي الدرجات: ٢٣٨ الفكرة

اذهب إىل املسجد وانتظر الصالة ولو بقي عليها أكثـر مـن   
أال «: الساعة، وانوِ يف جلوسك هذا االعتكاف؛ قـال الـنيب   
بلى : لواقاأدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات؟ 

                              
  ).١٣٨٨(، والسلسلة الصحيحة )٣٥١٨(صحيح اجلامع  )١(
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إسباغ الوضوء على املكاره، كثرة اخلطى إىل  :قال. يا رسول اهللا
املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة؛ فذلكم الربـاط فـذلكم   

  .)١(»الرباط
***  

  : ادع اهللا وأنت الرابح: ٢٣٩ الفكرة
ارفع يديك وادع اهللا تعاىل بصدق وخشوع وإحلاح يف الطلب، 

جيب اهللا دعاءك، أو يدفع عنك وتأكد أنك لن ختسر؛ فسوف يست
من مصائب الدنيا مبقداره، أو يؤخره لك أجًرا به أعظم الفرح يوم 

  .القيامة
***  

  : زيارة تنقلك لآلخرة وعملها: ٢٤٠ الفكرة
اذهب لزيارة املقابر وادع ألهلها، وتذكَّر مصريك بعد املوت؛ 
 فإن ذلك يزهدك يف الدنيا ومتاعها الزائل، وينشـطك لطاعـة اهللا  

فزوروها فإهنا تـذكر  «: يف شأن زيارة القبور تعاىل؛ قال النيب 
كثًريا ما يزور أهل مقربة البقيع ويدعو  ، وكان النيب )٢(»اآلخرة

  .)٣(هلم كما يدل عليه احلديث يف مسلم 
***  

                              
  ).٢٥١(رواه مسلم  )١(
  ).١٠٥٤(رواه الترمذي يف اجلنائز  )٢(
  ).٩٧٤(انظر صحيح مسلم  )٣(
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  : أنت وسنن الفطرة: ٢٤١ الفكرة
اشتغل ببعض سنن الفطرة واحتسب األجر يف ذلك؛ قال النيب 

 :»اخلتان، واالسـتحداد،  : طرة مخس أو مخس من الفطرةالف
، ومعـىن  )١(»وتقليم األظافر، ونتف اإلبط، وقـص الشـارب  

  . حلق العانة؛ وهو الشعر حول الفرج :االستحداد
***  

  : سبع دوائر للعمل الدعوي الفردي: ٢٤٢ الفكرة
هناك سبع دوائر يستطيع الفرد أن ميارس نشاطه الدعوي مـن  

  : خالهلا
  . دائرة األقارب -٢    . ئرة الزوجة واألبناءدا -١
  .دائرة املسجد -٤      . دائرة احلي -٣
  .»املعلم«دائرة التعليم  -٦    . دائرة العمل الوظيفي -٥
  . دائرة اجملتمع املسلم -٧

فاحرص أخي الداعية على أن يكون لك أكثر من نشاط مـع  
  . كل دائرة

***  
  : كاستخرج فوائد وحكم من كتب: ٢٤٣ الفكرة

احبث بني كتبك عن كتاب مفيد جتد يف نفسك نشاطًا لقراءته، 
                              

  .لفظ لهوال) ٢٥٧(، ومسلم )٥٨٨٩(رواه البخاري  )١(
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أو قصة هادفة تستمتع مع أحداثها، مث خترج منها بعدد من الفوائد 
  . واحلكم

***  
  : درج للكتيبات واملطويات: ٢٤٤ الفكرة

خصص درًجا من أدراج غرفة نومك تضع فيه جمموعـة مـن   
ون قريبة من متناول مـن  الكتيبات واملطويات الصغرية واملفيدة؛ تك

  . يقرؤها يف أوقات الفراغ
***  

  : كتاب اجليب: ٢٤٥ الفكرة
اجعل يف جيبك دائًما كتاًبا صغًريا أو متًنا خمتصـًرا تقـرؤه يف   
أوقات الفراغ وأوقات االنتظار املفاجئ؛ مثل االنتظار عند الطبيب 

  .وحنو ذلك
***  

  : رتَّب مكتبتك: ٢٤٦ الفكرة
تك املرئية أو السمعية فذلك سوف يكون اشتغل بترتيب مكتب

  . له األثر البالغ يف تشجيعك على االستفادة منها
***  

  : احضر حماضرة أو درًسا: ٢٤٧ الفكرة
ويفترض أن حتتفظ جبدول . احبث عن حماضرة أو درس حتضره
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  . للمحاضرات والدروس، موضًحا فيه املكان والزمان
***  

  : ت اإلسالميةزيارة دورية للتسجيال: ٢٤٨ الفكرة
اذهب لبعض التسجيالت اإلسالمية لالطَّالع علـى أحـدث   
األشرطة السمعية واملرئية واختر منها ما متأل بـه وقـت فراغـك    

  . وتضيفه إىل مكتبتك السمعية
***  

  : الفضائيات اإلسالمية: ٢٤٩ الفكرة
افتح قناة اجملد أو الفجر أو الناس، وغريهـا مـن القنـوات    

  .ا ستجد برناًجما تستفيد منهاإلسالمية، وغالًب
***  

  : املواقع اإلسالمية: ٢٥٠ الفكرة
تصفح بعض املواقع اإلسالمية أو العلمية املفيـدة يف الشـبكة   

، وستجد ما تستفيد منه، مع احلذر من مواقع )اإلنترنت(العنكبوتية 
  . الشبهات ومواقع الشهوات

***  
  : مسابقة ثقافية: ٢٥١ الفكرة

ألصدقائك تقدمها هلـم بطريقـة شـائقة     نظم مسابقة ثقافية
  . ومفيدة، وتكون جاهزة يف مكتبتك عند احلاجة

***  
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  : كن من القوم الذين يتفكرون: ٢٥٢ الفكرة
َوَسخََّر {: تفكر يف خملوقات اهللا تعاىل من حولك، قال تعاىل

ِلـَك  لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفـي ذَ 
  ].١٣: اجلاثية[ }لََآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ

***  
  : قد تغري حياتك فكرة: ٢٥٣ الفكرة

فكَّر يف احلياة مث فكَّر؛ فقد جتد فكرة تغري حياتك إىل األفضل، 
  . وجتعلك تستغل وقتك أحسن استغالل
***  

  : شارك مبقالة: ٢٥٤ الفكرة
ر فيها واعرضها وفك –ولو كانت قصرية  –اكتب مقالة مفيدة 

على املختصني، مث أرسلها لبعض اجملـالت واجلرائـد أو مواقـع    
  .االنترنت اليت ميكن أن تنشرها

***  
  : قضاء حوائج الوالدين واألقارب: ٢٥٥ الفكرة

تفقَّد حاجات والديك وأقاربك، وسارع باغتنـام الفرصـة   
لقضائها؛ فإن ذلك من أعظم أسباب رضوان اهللا تعاىل؛ قال الـنيب  

 :» من يا رسول اهللا؟ : قيلَرِغم أنُف مث رغم أنف مث رغم أنف
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فلم يدخل  –أحدمها أو كالمها  –من أدرك أبويه عند الكرب : قال
  .)١(»اجلنة

***  
  : استثمار الظواهر الكونية: ٢٥٦ الفكرة

مثـل   –استثمر بعض األحداث الكبرية اليت حتدث يف العـامل  
أسـرتك، وتوضـيح بعـض    لوعظ أفراد  –الزالزل والفيضانات 

كيفية حدوث الزالزل، أو كيفيـة  : احلقائق واملعلومات هلم؛ مثالً
  .نزول األمطار، وحنو ذلك

***  
  : لكل زمان ومناسبة موضوع: ٢٥٧ الفكرة

إذا كنت يف شهر رمضان املبارك فاستغل الفرصة؛ لتحـديث  
أبنائك عن الصيام، وإذا كنت يف أشهر احلج فاسـتغل الفرصـة؛   

عن مناسك احلج، وقصة بناء الكعبة وقصة إبراهيم عليـه   لتحدثهم
  . السالم، وغري ذلك من املوضوعات املرتبطة باحلج

***  
  : املظهر العام: ٢٥٨ الفكرة

مظهرك هو أول رسالة دعوية خترج منك وتصـل إىل قلـوب   
                              

  ).٢٥٥١(رواه مسلم  )١(
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اآلخرين، فإذا جنحت الرسالة األوىل كان وصول بـاقي الرسـائل   
  .الدعوية أكثر سهولة

***  
  : تلخيص الكتب واألشرطة: ٢٥٩ الفكرة

اطلب من أفراد األسرة تلخيص كتـاب أو تفريـغ شـريط،    
وشجعهم على ذلك؛ مع أمهية اختيار هذه الكتب واألشرطة مبـا  

  . يتناسب مع أعمارهم ويعود عليهم بالنفع والفائدة
***  

  : ليكن العلماء والدعاة من زوارك: ٢٦٠ الفكرة
العلماء، أو إمام املسجد يف املنزل؛ استضف بعض اخلريين، أو 

ليجلس مع األبناء، وميكن أن تضيف معهم بعض اجلريان؛ وذلـك  
  .لتوجيه النصح هلم، وتقدمي املشورة فيما يتعلق هبم من مهوم وقضايا

***  
  : حفل عائلي: ٢٦١ الفكرة

جرَّب أن تقوم حبفل ترفيهي للعائلة واألقارب يف املنزل، مـع  
. أو املخالفات الشرعية وجتاوز اآلداب الفاضلة احلذر من اإلسراف،

تالوات للقرآن الكـرمي،  : هذا احلفل حيتوي على فقرات ممتعة مثل
وأناشيد، ومسابقات هادفة مع جوائزهـا، وكلمـات، وحـوار    
ومناقشات، وغرفة لبيع الكتيبات واألشرطة بأسعار رمزية، مث غرفة 
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  . حلفللتناول العشاء والبوفيه املفتوح يف هناية ا
***  

  : خدمة األهل: ٢٦٢ الفكرة
خيصف نعلـه   ساعد أفراد املنزل يف أعماهلم؛ فقد كان النيب 

ُسِئلْت : ويغسل ثوبه ويكون يف مهنة أهله؛ عن األسود بن يزيد قال
: يصنع يف بيتـه؟ قالـت   ما كان النيب : عائشة رضي اهللا عنها

رت الصـالة  فإذا حض –خدمة أهله : يعين –يكون يف مهنة أهله «
  .)١(»خرج إىل الصالة

***  
  : نزهة عائلية: ٢٦٣ الفكرة

خذ أفراد أسرتك لنزهة برية أو حبرية مع إعداد الربنامج اجليَّد 
ولفت أنظارهم للتفكر يف خملوقات اهللا تعـاىل وبـديع صـنعه يف    

  . الكون
***  

  : دعوة الشخصية املهمة وآثارها: ٢٦٤ الفكرة
القيادية؛ اكسبها وكن هلا أًخا ركز يف دعوتك على الشخصية 

حمًبا يف اهللا، تقدم هلا العون والتوجيه؛ فإن النفع هبا عظيم، والربكة 
منها مرجوة؛ فكم هلا من عالقات، وكم هلا من أصدقاء، ستصـل  

                              
  ).٦٧٦(رواه البخاري  )١(
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  . بركة هدايتها بإذن اهللا لآلخرين
ال يعين هذا حبال اإلصرار على دعوة كبار القوم مهمـا  : تنبيه

وحماربني للدعوة، وترك الضعفاء ولو كانوا مقـبلني  كانوا معرضني 
أَمَّا {: راغبني يف احلق، وما فواتح سورة عبس عنا ببعيد؛ قال تعاىل

َوأَمَّا َمـْن  * َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى * فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى * َمنِ اْسَتْغَنى 
-٥: عـبس [ }لَهَّـى فَأَْنَت َعْنُه َت* َوُهَو َيْخَشى * َجاَءَك َيْسَعى 

نعمت الدعوة دعوة الشخصية املهمة الراغبة : وإمنا املقصود]. ١٠
  . يف احلق، املقبلة عليه حبق

***  
  : صل رمحك وُزْرهم ولو كانوا بعيدين: ٢٦٥ الفكرة

اذهب لصلة رمحك وزيارة أقاربك وقضاء حوائجهم ولو كانوا 
من : تقولالرحم معلقة بالعرش «: يف مكان بعيد؛ يقول النيب 

  .)١(»وصلين وصله اهللا، ومن قطعين قطعه اهللا
***  

  : بر أصدقاء الوالدين: ٢٦٦ الفكرة
أبر «: اذهب لزيارة أصدقاء والديك وإكرامهم؛ يقول النيب 

  .)٢(»الرب أن يصل الرجل ود أبيه
***  

                              
  ).٢٥٥٥(رواه مسلم  )١(
  ).٢٥٥٢(رواه مسلم  )٢(
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  : رسالة شكر: ٢٦٧ الفكرة
 اكتب رسالة موجزة ممزوجة بالعاطفة والوجدان القليب؛ تعـرب 
فيها عن الشكر واالمتنان لكل من قدموا لك املساعدة خالل هذه 

  . السنة
***  

  أين أنت ِمْن بر َمْن كان له فضل تعليمك؟: ٢٦٨ الفكرة
تفقد أحوال العلماء واملعلمني الذين هلم فضـل تعليمـك يف   
خمتلف مراحل حياتك؛ ففضلهم عظيم ال ينقضه طول األيـام وال  

هم وزيارهتم وقضاء حـوائجهم الـيت   اذهب إلكرام. تقادم السنني
  .تستطيع قضاءها

***  
  : أنت وطلب العلم: ٢٦٩ الفكرة

عليك بطلب العلم، فهو أفضل الصدقات؛ قال ابن عباس رضي 
، وقـال  »تذاكر العلم بعض ليلة أحب إيلّ من إحيائها«: اهللا عنهما

  .»ألن أتعلم مسألة أحب من قيام ليلة«: أبو الدرداء رضي اهللا عنه
***  

  : زيارة املستشفيات: ٢٧٠ الفكرة
جرَّب أن تذهب لزيارة بعـض املرضـى يف املستشـفيات؛    

حىت  –وخاصة أولئك الذين ليس هلم أقارب يزوروهنم  –لتواسيهم 
تشعر بنعمة اهللا تعاىل عليك بالصحة والعافية، وتنال األجر واملثوبة؛ 
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 من عاد مريًضـا مل يـزل يف  «: ففي صحيح مسلم يقول النيب 
  .)١(»خرفة اجلنة حىت يرجع

***  
  : حق جارك عليك: ٢٧١ الفكرة

امجع اجلريان يف بيتك، وتناصحوا وتواصلوا، أو اذهب إلـيهم  
ما زال جربيل يوصـيين باجلـار   «: من أجل ذلك؛ يقول النيب 
  .)٣(»الدين النصيحة«: ، ويقول )٢(»حىت ظننت أنه سيورثه

***  
  : صرييةال تعجل بالقرارات امل: ٢٧٢ الفكرة

إذا كنت ستأخذ قرارًا مصريًيا يف حياتك فخذ قسطًا وافـرًا مـن   
  . الوقت قبل اختاذه حىت يكون قرارًا حكيًما، ومن خالل دراسة متأنية

***  
  : تذكر إجنازاتك: ٢٧٣ الفكرة

قم بوضع قائمة تضم عدة إجنازات جنحت يف إجنازها خـالل  
 –اجتماعيـة   –ة دعوي –فكرية  –إميانية . [السنوات اليت مضت

  ].إخل... عالقات 
***  

                              
  ).٢٥٦٨(رواه مسلم  )١(
  ).٢٦٢٥(، ومسلم )٦٠١٥(رواه البخاري  )٢(
  ).٥٥(رواه مسلم  )٣(
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  : حق أصدقاء الطفولة: ٢٧٤ الفكرة
اذهب لزيارة بعض أصدقاء الطفولة ولو كان العهد هبم قدًميا؛ 

  . فالصداقة هلا حق عظيم
***  

  : هدايا ونصائح: ٢٧٥ الفكرة
اشترِ بعض اهلدايا لوالديك، أو عائلتك، أو أحـد أصـدقائك   

رات حتمل معاين احلب والتقدير مـع  وجريانك، واكتب عليها عبا
  . بعض النصائح والتوجيهات

***  
  : حفلة أو مأدبة طعام جتمع الشمل: ٢٧٦ الفكرة

 –أقم حفلة أو مأدبة طعام لألقارب أو األصدقاء وزمالء العمل 
فجمع الشمل وزيـادة احملبـة    –ولو كانت بدون سبب خمصص 

  . والتآلف أسباب تكفي ملثل هذا العمل
***  

  : زيارة دور األيتام: ٢٧٧ كرةالف
اذهب لدور األيتام، وتفقد أحواهلم، وامسح على رؤوسـهم،  

  . وأظهر هلم الشفقة واحلنان
***  

  : خريكم من تعلَّم القرآن وعلمَّه: ٢٧٨ الفكرة
إذا كنت ممن حيفظ شيئًا من القرآن الكرمي فحاول أن حتفظـه  
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خريكم من «: ألسرتك أو ألصدقائك ومن حولك، يقول النيب 
  .)١(»تعلم القرآن وعلمه

***  
  : خطة سنوية للدعوة: ٢٧٩ الفكرة

ضع خطة فصلية أو سنوية للدعوة إىل اهللا تعـاىل يف أوسـاط   
  . أسرتك أو اجملتمع احمليط بك

***  
  : مشاركة باألعمال: ٢٨٠ الفكرة

توزيـع  : شارك يف بعض أعمال اجلمعيـات اخلرييـة، مثـل   
تعليم من حيتاج إىل تعليم من أبنـاء  الصدقات، وتفقد املساكني، و

  . املسلمني
***  

  : األعمال اجملانية: ٢٨١ الفكرة
قم بأعمال جمانية يف ختصصك ابتغاء األجر واملثوبة من عند اهللا 

  . تعاىل؛ وخاصة ملن حيتاجها من الفقراء واملساكني
***  

  : الدعوة إىل اهللا يف القرى واِهلَجر: ٢٨٢ الفكرة
واهلجر احمليطة بك، وادُعهم إىل اهللا تعاىل، اذهب لبعض القرى 

                              
  ).٥٠٢٧(رواه البخاري  )١(
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وساعدهم يف حل مشكالهتم وإصالح ذات بينهم، وعلَّمهم بعض 
أحكام دينهم، ولو أن تكتفي بتحفيظهم سورة الفاحتـة وبعـض   
السور القصرية من القرآن الكرمي؛ فهم يف أمس احلاجـة لـذلك،   

  . ىلوسوف حتصل بزيارتك هذه منافع ال يعلمها إال اهللا تعا
***  

  : بيت الداعية: ٢٨٣ الفكرة
  : اجعل بيتك

  .منطلقًا للدعوة -٢      .حمراًبا للعبادة -١
  . منفًسا للكربات -٤      .ناشًرا للخري -٣

***  
  : اإلعداد قبل األداء: ٢٨٤ الفكرة

قدم باإلعداد اجليد خلطبة وعظية أو درس، وتدرَّب عليـه، مث  
  . قدَّمه يف أماكن مناسبة لذلك

***  
  :ساهم يف الدعوة باألفكار: ٢٨٥ فكرةال

اكتب أفكاًرا ومقترحات لوسائل الدعوة إىل اهللا تعاىل، وقـم  
  .بتوصيلها ملن يتمكن من تنفيذها

***  
  : املشاركة بالرأي واملشورة: ٢٨٦ الفكرة

اذهب لزيارة بعض اجلمعيات اخلريية، وشاركهم فيما يقومون 
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  . و بالرأي واملشورةبه من جهد خلدمة اإلسالم واملسلمني، ول
***  

  : الدعوة باملراسلة: ٢٨٧ الفكرة
تابع عناوين هواة املراسلة يف بعض اجلرائد واجملالت لـدعوهتم  
عن طريق الرسائل الربيدية، وميكن أن تستفيد من كتـاب دليـل   

  . املراسلة اإلسالمي للشيخ عبد امللك القاسم
***  

  : سؤال دعوي: ٢٨٨ الفكرة
عن الطرق اليت ميكنك هبا أن تكون أكثـر  اسأل نفسك دائًما 
  . عملًيا يف العمل الدعوي

***  
  :الدعوة باإلنترنت: ٢٨٩ الفكرة

وسيلة للـدعوة إىل اهللا  ) اإلنترنت(استخدم الشبكة العنكبوتية 
تعاىل وتعريف الناس باخلري، ولك أن تتفاجأ إذا علمت أن بعـض  

  . اليهود أسلم عن طريق احلوار يف اإلنترنت
***  

  :تعليم اإلسالم ملن حتت واليتك: ٢٩٠ الفكرة
احتسب األجر عند اهللا تعاىل يف تعليم اإلسـالم للخادمـة أو   
السائق، وإهداء الكتب واألشرطة النافعة هلم، ويفضل أن تكـون  

  . بلغتهم
***  
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  : دعوة غري املسلمني لإلسالم: ٢٩١ الفكرة
ملوعظـة  اجتهد يف دعوة غري املسلمني إىل اإلسالم باحلكمة وا
  . احلسنة؛ من خالل النصيحة وإهداء الكتب والشريط النافع

***  
  : ادعم إذاعة القرآن الكرمي: ٢٩٢ الفكرة

ادعم إذاعة القرآن الكرمي بأي صورة من صور الدعم؛ سـواء  
برسالة مفيدة، أو برنامج تقدمه، أو فكرة تقترحها، أو نقـد بنـاء   

  . دةتظهره، أو غري ذلك من صورة الدعم واملسان
***  

  : مسامهة يف مشاريع دعوية= جتمعات أسرية : ٢٩٣ الفكرة
استثمر التجمعات األسرية لدعوهتم للمسامهة يف أحد املشاريع 
الدعوية، أو غريها من جماالت التعاون على اخلري، وتفقَّد احملتاجني 

  . من األقارب
***  

  : حديقة احليوان وسيلة للدعوة إىل اهللا: ٢٩٤ الفكرة
الك لزيارة حديقة احليوانات، واشـرح هلـم بعـض    خذ أطف

احلقائق املتعلقة هبا، وأمناط حياهتا، وجوانب قدرة اخلالق يف خلقها 
أَفَلَـا  {: من خالل درس شائق ومفيد، واقرأ عليهم قول اهللا تعاىل

  ].١٧: الغاشية[ }َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت
***  
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  : ألسرةنزهة هادفة ل: ٢٩٥ الفكرة
خذ أفراد أسرتك إىل احلديقة العامة أو املنتزه، احرص على أن 

  . تكون رحلة مسلية وهادفة ومفيدة
***  

  : مداعبة األطفال سنة: ٢٩٦ الفكرة
َيُصفُّ عبد  العب األطفال يف املنزل وقبلهم؛ فقد كان النيب 

له كذا من سبق إيلَّ ف: اهللا وعبيد اهللا وكثًريا من بين العباس، مث يقول
فيستبقون إليه فيقعون على ظهـره وصـدره   ) الراوي(وكذا؛ قال 

  .)١(فيقبلهم ويلزمهم 
***  

  : رياضة وذكر: ٢٩٧ الفكرة
حدد هدفًا معيًنا، ومارس رياضة املشي، واشتغل يف الطريـق  
بترديد ذكر اهللا تعاىل، أو قراءة القرآن، والسالم على من يصادفك 

تطعـم  «: أي اإلسالم خري؟ قال: سأل رجل النيب . يف الطريق
  .)٢(»الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف

***  
  : من فوائد الوظائف املومسية: ٢٩٨ الفكرة

ميكنك أن تعمل يف وظيفة مومسية بنظام الساعات ال إىل الفائدة 
                              

  ).١٨٣٩(رواه أمحد يف املسند  )١(
  ).٣٩(ومسلم ، )١٢(رواه البخاري  )٢(
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املادية فقط، ولكن تأمل يف ما قد تستفيده من خـربة يف احليـاة،   
  . اقات جديدةوفوائد معنوية، وصد

***  
  :جدد نظام أثاث البيت: ٢٩٩ الفكرة

أعد ترتيب بعض أغراض املنزل وحاجياته مبا يشعرك بالتغيري، 
  . وجيدد نشاطك ويبعدك عن الرتابة وامللل

***  
  : عنصر جديد: ٣٠٠ الفكرة

إذا وجدت وجًها جديًدا يف املسجد بادر بالتعرف عليه وعلى 
ًما خاًصا، وعرَّفه بإخوانك واجعلـه  عنوانه وعمله، وأظهر له اهتما

  . مكسًبا للدعوة
***  

  : متابعة أخوية: ٣٠١ الفكرة
تابع أحوال إخوانك باملسجد من حيث املواظبة علـى صـالة   

ودروس العلم، واملشـاركة يف   –وخاصة صالة الفجر  –اجلماعة 
أنشطة املسجد املختلفة؛ فهي من مسؤوليات األخوة يف اهللا تعـاىل  

  .على اخلريوالتعاون 
***  

  : هلم حق الدعوة: ٣٠٢ الفكرة
  : هؤالء من نشاطك الدعوي –أخي  –ال تنس 
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  . عامل النظافة -٢      . حارس املدرسة -١
  . صاحب البقالة -٤    .العامل يف حمطة الوقود -٣
  . اخلادم -٦        . السائق -٥
  . عامل اخلياطة -٨    .عمال الورش امليكانيكية -٧
  .البائع -١٠    . رفيةأصحاب املهن احل -٩

  : أساليب دعوية مع هؤالء
  .الكرم املايل -٢    . اهلدية الدعوية -١
  .االبتسامة -٤    .الكلمات الطيبة-٣
  .اإلعانة واملساعدة -٦  .السؤال عن األحوال -٥
  .تسخريهم يف الدعوة ما أمكن ذلك -٨    .التعليم -٧

اْدُع {: قال اهللا تعـاىل  –كل إنسان حرّي أن يدعي إىل اهللا 
  ].١٢٥: النحل[ }إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة

***  
  : كن وسيلة إعالم لدعوتك: ٣٠٣ الفكرة

ليكن لك أخي املبارك سهم يف كل عمل صاحل؛ وذلك مـن  
  . خالل إعالنك عن جماالت اخلري املختلفة

  : أعلن عن اجملاالت التالية
  . مقال يف جملة -٣  .شريط جديد -٢  . كتاب مفيد -١
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  .مشروع خريي عاجل -٥  .حماضرة قيمة تسم الواقع -٤
  .موقع إنترنت مميز -٧  . سوق خريي ريعه ألعمال الرب -٦
  . زيارة داعية أو عامل يف منطقتك -٩  .دورات تدريبية -٨

  .درس أسبوعي يف أحد املساجد -١١  . معرض كتاب -١٠
  .إذاعي أو تلفزيوين هادف برنامج -١٣  .جتربة دعوية -١٢
  .حلقة حتفيظ للقرآن الكرمي -١٥  .قافلة دعوية -١٤
  . قناة فضائية إسالمية -١٧  .نشاط مسجد فاعل -١٦
  . حفل تعريف ألحد املؤسسات اخلريية -١٨
  . أشخاص هلم تأثري دعوي يف أوساط الناس -١٩
  . خدمة عن طريق اجلوال يستفاد منها يف توصيل اخلري -٢٠

وتك يف كل حمفل ولقاء أن تعلن عن أي وسيلة من وسائل ال يف
  . الداللة على اخلري للناس

   }َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّـةٌ َيـْدُعونَ إِلَـى الَْخْيـرِ    {: قال تعاىل
  ].١٢٥: النحل[

***  
  : البطاقة الدعوية: ٣٠٤ الفكرة
أن يقوم الداعية بإعداد بطاقات تربوية؛ حتتوي كـل   :املقصود

  : ىبطاقة عل
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  . أو فائدة إميانية -٣  . أو فكرة دعوية -٢  .وسيلة عمل -١
أو عمل عبادي  -٦  . أو عطاء خريي -٥. اقتراح تطبيقيأو  -٤

  . أو غريمها من فرص اخلري املختلفة
مث يقوم بتفعيل هذه البطاقات من خالل توزيعها يف جمالس اخلري 

على احلاضرين؛ على األفراد، مث يبدأ كل واحد منهم بقراءة البطاقة 
  .مث التعليق عليها مبا يثري اجمللس علًما ودعوة وإصالًحا

هبذه الطريقـة  . [وهكذا حىت تنتهي البطاقات بعدد احلاضرين
  ]. جعلنا جمالسنا أكثر فائدة وعلًما

***  
  : حركة دعوية مباركة: ٣٠٥ الفكرة

  : ليكن لك حركة دعوية إجيابية: أخي الداعية
تلتقي هبم كل يوم؛ والسمت واملظهـر  مع من تراهم و :يومية

اإلسالمي هو أول رسالة دعوية خترج منك؛ لتصـل إىل قلـوب   
اآلخرين فإذا جنحت الرسالة األوىل كان وصول باقي الرسائل أكثر 

  . سهولة
مع من تقابلهم وجتالسهم كل أسبوع؛ سواء كـان   :أسبوعية
تصال موعظة، أو درس، أو حوار، أو رسالة جوال، أو ا: عن طريق

  . هاتفي، أو غريها من وسائل إبداعية من ذوقك الرفيع
سواء من تقابلهم يف اجتماع أسري، أو جملس عام، أو  :شهرية

  .إخل... جمالس احلي، أو زيارة مقصودة جلار أو صديق 



  

 ١٣٧متأل هبا حياتك اليومية.. أفكار عملية 

سواء كانت يف السفر، أو لقاء عابر، أو موسم خري، أو  :سنوية
  . باتأعياد، أو مناسبة زواج، وغريها من املناس

فما أعظمها من حركة وانطالقة حنو توصـيل اخلـري للغـري؛    
فالداعية املبارك حيس بلذة غامرة إذا هو أنفق جل وقته يف هدايـة  

  . اآلخرين
فإياك أن حتتقر كلمة من اخلري تستطيع أن تقوهلا؛ فرب كلمـة  

  . يسرية أوصلت خًريا كثًريا
***  

  : أخي؛ حىت تستفيد من هذا الكتاب
ن تقرأ هذا الكتاب أكثر من مـرة، مث اشـرع يف   حاول أ -١

هبذه الطريقة تكـون فـرًدا   ، التطبيق؛ كل يوم طبق فكرة أو أكثر
  . عملًيا أكثر، ونشطًا يف احلياة بشكل أفضل

فيالحظ هـذا  . قد تتكرر الوسيلة ولكن األسلوب خيتلف -٢
  . األمر يف هذه الرسالة

  مت حبمد اهللا تعاىل
  
***  
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  املراجع
  . والعطاء، عبد اهللا العثمان احلب -١
مفكرة وسائل استغالل الفراغ، حممد حبيـب اهللا حممـد    -٢

  . الشنقيطي
  . خطط ويانا، عبد اهللا العثمان -٣
  .فن صناعة الفرص الذاتية، خالد عبد الرمحن الدرويش -٤
  . أفعال قليلة بنتائج كبرية، عبد اهللا العثمان، مساعد الشطي -٥
  .  بن محود البوسعيدياقتراحات، عبد اهللا -٦
نفائس الكالم من أفواه السلف الكرام، مصـطفى شـيخ    -٧

  . إبراهيم حقيق احللواين
  . طريقة لتسعد نفسك، سيندي هاينز ٢٠٠٢ -٨
عبد اهللا بن ناصر . املشروعات اخلريية االبتكارية، فكرة د -٩

  . السدحان
  

  خالد بن عبد الرمحن الدرويش
  اهلفوف –األحساء 


