






4



5



6

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال إن احلمد هلل حنمده ونستعينه

 ..أما بعد..هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

سالم ، وقد جعل بيوته جبواره، وجعل فيه مقراً حني هاجر إىل املدينة إلقامة دولة اإل فقد كان املسجد أول ما بدأ به رسول هللا 
لفقراء املهاجرين )أهل الصُّفة( . فكان املسجد مصلى املسلمني ومعتكفهم، ومدرستهم، ومؤتلف قلوهبم ، ومنطلقهم إىل العمل 

وينظر وأمُّ املؤمنني عائشة من السفر فيبدأ ابملسجد،  فيجده يف املسجد، ويقدم النيب  والدعوة واجلهاد. أييت القادم ليسأل النيب 
 رضي هللا عنها إىل أطفال احلبشة وهم يلعبون يف مسجده الشريف، ويصلي معه النساء ليشهدن اخلري والعلم.

 ، وحياة أصحابه رجااًل ونساًء وأطفااًل وكذلك كان بعده .فكان للمسجد الدور األول واألكرب يف حياة النيب 

املباركة مؤسسة حممد وعبدهللا إبراهيم السبيعي اخلريية ، ابلشراكة مع املكتب التعاوين للدعوة ومن تلك األمهية ابدرت املؤسسة 
، د بالدان املباركةمع غالبية مساجواإلرشاد وتوعية اجلاليات يف مشال الرايض إلنتاج وإخراج برامج علمية ودعوية واجتماعية ، تتناسب 

 ،ملسجدليت تناسب مساجدهم ومجاعة اني أئمة ومؤذين املساجد يف اختيار الربامج امع تفصيل خطوات وإجراءات تنفيذها ؛ مما يع
وقدمنا هلذه الربامج مبقدمات خمتصرة يف عدة جماالت هتم القائمني على أنشطة وبرامج املسجد، ونعترب هذا الكتاب لبنة يف سبيل 

رعاية التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات حتت إشراف و  تفعيل دور املساجد املأمول ، ضمن لبنات يقدمها إخواننا يف املكاتب
 وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.
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 مراحل :ثالث فريق املشروع إبخراج هذا املنتج القّيم على وقد قام 

 

 

 يف خدمة بيوته. وال يسعنا إال أن نتقدم خبالص الشكر واحلمد هلل تبارك وتعاىل أن يسر لنا اإلسهام

ممن شارك يف إعداد ومراجعة وتصويب هذه املادة حىت خرجت ابلشكر والتقدير لكل من أسهم يف إجناح هذا املشروع، مث نتقدم 
  ذه الصورة املشرقة، نسأل هللا عز وجل أن جيعل ذلك من الصدقة اجلارية لنا وهلم.هب

 

  

•

•

•

•

•

•CD

•

•

فريق املشروع
1436/12/22هـ
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  األجر يف مجيع الربامج.اإلخالص هلل تعاىل واحتساب 

  وغريها. اءمصلى النسمنها : مكاتب إدارة احللقات واألنشطة ، صالة تعليمية أو تدريبية ، ، الربامج توفري مرافق جيدة ابملسجد لتنفيذ ، 

 ف السيارات.مواقو  اه،ونظافة، ومناديل، وتعطري، ودورات مي، من فرش وإضاءة وتكييف، وصوتيات، ولوحات ومرافقه: االهتمام خبدمات املسجد 

 وحنوها ،والرحالت ،واحلفالت ،والتعازي ،والتهاين ،التزاور :إشاعة السالم والتعارف بني أهل املسجد، ومن ذلك. 

 .معرفة الطاقات البشرية املوجودة يف احلي واستثمارها 

 للتعرف على براجمها وتنظيمها. تميزةزايرة املساجد امل 

 للتعاون  ؛وحبذا االجتماع الدوري بني أئمة مسيييييياجد احلي الواحد ،د القريبة يف مثل احملاضييييييرات والكلمات وحنوهاإجياد تنسيييييييق وتعاون مع املسيييييياج

 على الرب والتقوى والدعوة إىل هللا.

  (1)، وتقسيم العمل على إدارات أو جلان ، لكل إدارة أو جلنة مهام حمددة وواضحة. هيكل تنظيميوضع 

 ،على ذلك. والداعمني ومتابعتها وتوثيق أعماهلا، وإطالع أهل احلي والزوار وضع خطة عمل سنوية أو فصلية 

  : مجع البياانت، و لتوثيقالتسييجيل وا، و التصييميم، و الكتابة، و ابلتحدثفتح جمال املشيياركة يف األنشييطة للجميع كلب طسييب طاقته ووسييعه وإمكاانته ،

 .، والدعاء بظهر الغيبدعوة الغري للمشاركة، و الرأي واملالحظةو دعم املادي واملعنوي، ال، و التوزيع، و التنسيق واالتصالو 

 

                                                           
 (.1منوذج ) ( :1)
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املال هو وقود أي عمل خريي مؤسسي يساهم يف تنمية اجملتمع، وبدونه قد يكون صعباً أن ميارس هذا العمل دوره على النحو املأمول، غري 
تربع ملأن تدفق األموال من املتربعني إىل املشروعات اخلريية ليس أمراً سهالً، إمنا حيتاج إىل جهد منظم من طالب التربع، حيث يقوم إبقناع ا

 يمبشروعه لكي ميوله سواء أكان هذا املتربع فردا أو مؤسسة ، كما أن عليه معرفة األنظمة واتباعها يف مسرية جلب املال  ، ونضع فيما يل
 خطوات مقرتحة تسهم مبشيئة هللا يف جناح تنمية املوارد املالية :

فكرة املشروع•
األهداف واملربرات•
املستفيدون كما ونوعا•
املدى الزمين للمشروع•
املخرجات والثمرات املتوقعة•
املوازنة التقديرية•

األفراد•
القطاع غري الرطي مثل املؤسسات املاحنة•
القطاع احلكومي•
القطاع اخلاص•

بكات التواصل تكوين صورة ذهنية ومسعة طيبة عن اجلمعية، عرب اإلصدارات والنشرات ، واحلمالت اإلعالمية وعرب ش•
..االجتماعي لنشر رسالة اجلمعية وأهدافها 
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 األول! تربعه أبثر إخباره قبل جديد ملشروع التربع منه طُلب إذا

اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة•
استثمار املواسم اخلريية •
املخاطبات الشخصية•
االتصاالت الشخصية املباشرة •
احلفالت السنوية للجمعية•
اشرتاكات ورسوم عضوية•
األسواق اخلريية •
االستقطاعات الشهرية•
املزادات اخلريية•

.أثرها على املستفيدينشكر املتربعني عرب التواصل اهلاتفي املباشر واملخاطبات وتقدير تربعاهتم وتوضيح•

.تزويد املتربع أبهم أحداث اجلمعية ومشاريعها اجلديدة ونتائج أعماهلا وتقاريرها الدورية•

.التواصل الفعال كإرسال التهاين يف املواسم ، ودعوهتم ملناسبات اجلمعية•

.التواصل اهلاتفي والزايرة للمتربعني لتعزيز التواصل وإطالعهم على مستجدات اجلمعية•
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ء االعمل التطوعي مزروع يف صدور أفراد األمة املسلمة منذ والدهتم ونعومة أظفارهم، وال يزال أكثر أعمال األمة عرب اترخيها تطوًعا ابتغإن 
 .تطوع يف اخلرياتللاألجر من هللا تعاىل. وال أعلم أن مسلًما يف األرض إال وعنده استعداد 

وسعة األفق يف فهم  ، تفعيل العمل اخلريي يف الوس  الذي تنش  فيه، وبرجمة التعاون اجلزئيإن مما يتحتم على اجلمعيات اخلريية السعي يفو 
وإدراك أسلوب االستفادة من مجيع طاقات اجملتمع، ومشاركة اجلميع فيه، والعمل على استقطاب أكرب عدد ممكن من املتطوعني؛ إذ إن مقياس 

 رقي اجلمعيات برصيدها البشري من املتطوعني.

 سالم جاء بتشغيل مجيع طاقات اجملتمع يف العمل اخلريي، الغين والفقري، القوي والضعيف، فبني رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم أن فعلواإل

 اخلري ليست وسيلته املال فحسب، بل كل ما ينفع الناس يف أمر دينهم ودنياهم من عمل اخلري.

 ويعنيُ  صدقٌة، االثننيه  نيَ ب يعدلُ  الشمُس، فيه تطُلعُ  يوم   كلُّ   صدقٌة، عليه الناسه  من ُسالَمى كلُّ : "  وسّلم عليه هللا صّلى اّللَه  َرُسولُ  قَالَ 

 عن األَذى وميي ُ  صدقٌة، ةه الصال إىل خيطوها خطوة   وكلُّ  صدقٌة، الطيبةُ  والكلمةُ  صدقٌة، متاَعه عليها يرفعُ  أو عليها، فيحملُ  دابتهه على الرجلَ 

).رواه البخاري" صدقةٌ  الطريقه 
2) 

 

 

 .)لإلبقاء على حيوية اجلمعية )جتديد الدماء 

 .إلجناز املهام 

 ضافة أفكار إبداعية جديدة.إل 

 تأمني مشاركة أوسع من أفراد اجملتمعل. 

 تقليل املصروفات التشغيليةل. 
  

                                                           
 ( : من مقال "استقطاب املتطوعني" ، د. حيىي بن إبراهيم اليحىي ، بتصرف.2)
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 :جناح عملية استقطاب وتفعيل املتطوعني مقرتحة تسهم مبشيئة هللا يف ونضع فيما يلي خطوات 

 

 

  

كم عدد املتطوعني املطلوب؟•
مىت احلاجة لتوفرهم ، وملدة ؟•
ما األعمال اليت نريد منهم أتيتها؟•
ما مواصفات ومؤهالت املتطوعني املطلوبني؟•
كيف ميكننا الوصول للمتطوعني؟•
ما الذي حيفزهم للمشاركة؟•

.اإلعالانت العامة يف املدارس واجلامعات واملساجد•

.عن طريق أصدقاء املوظفني•

.عن طريق اجلمعيات األخرى•

(.كيوم التطوع)االستفادة من املناسبات العامة •

.الدعوة إىل املشاركة يف نشاطات اجلمعية واستقطاب األشخاص املناسبني•

.التوصيات الشخصية•

.االختيار عرب منوذج للتطوع ،ومقابلة األشخاص املناسبني•
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.شرح رسالة وأهداف املنظمة ، وأبرز أنشطتها•

.تعريفه ابملوظفني وأدوارهم، وتعريف املوظفني به وأدواره•

.شرح املهام املطلوبة منه ، وأهدافها ، ووقت إجنازها•

.توفري االحتياجات واملناخ املناسب إلجناز املهام املطلوبة منه•

.اإلجابة عن استفساراته وأسئلته•

.متابعة إجناز املهام وحتقيق األهداف املطلوبة•

.قياس رضى املستفيدين عن أداء املتطوعني•

.اخل..التطوير املستمر عن طريق الدورات وورش العمل واللقاء ابخلرباء•

.الدعم املعنوي بنسبة الفضل له فيما قام به من إجنازات•

.شهادات الشكر والتقدير•

.تكرميه يف مناسبات املنظمة العامة•

.التواصل الشخصي معه لشكره ودعمه مبا حيتاج•

.املكافآت املادية•

.تنظيم وجبة عشاء للمتطوعني تقديراً جلهودهم•



14

 

 

 

 

 

 

  

طلب حضوره ، مع 
عدم وجود أي عمل 

.يقوم به

فاضة تكليفه مبهام فض
.غري واضحة

اإلكثار من لومه عند 
دل اجتهاده وخطئه ، ب
.تعليمه وتدريبه

نه التقليل من شأنه أل
.اً متطوع وليس موظف

عدم احرتام وقته ، 
.وإخالف املواعيد معه

عدم شكره وتقدير 
ازاته إجنازه ، أو نسبة إجن

.لغريه
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ومن  ،يستلزم أن تصل رسالتها وإجنازاهتا إىل املستفيدين والداعمني واجلهات اإلشرافية وعامة اجملتمع ريية خ يف أي مجعية لتحقيق النجاح
 وفيما يلي بعض اإلضاءات والتلميحات حول ذلك :أبرز ما حيقق ذلك وسائل الدعاية واإلعالن ، 

  

..الصويت ، املرئي ، الفوتوغرايف ، التقارير اإلعالمية: حتديد أنواع التوثيق املتاحة •

.مراعاة اجلودة يف املواد املوثقة•

املطبوعات وامللصقات•
موقع اجلامع•
الرسائل النصية•
.. (وعات الربيديةواتس أب ، سناب شات ، انستقرام ، فيس بوك ، تويرت ، اجملم) وسائل التواصل احلديثة •
اليوتيوب•
الصحف اإللكرتونية واملطبوعة•

مهارات تقنية•
التواصل الفعال مع املستفيدين•
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املستفيدون من األنشطة•
الداعمون•
اجلهات اإلشرافية•

تقارير وأخبار اجلامع•
األنشطة القادمة•
اخل..مقاطع وصور ألنشطة سابقة•

أوقات النشر•
نوع املادة•
الفئات املستهدفة•

..االستفتاءات للمستفيدين ، االجتماعات الدورية لفريق الدعاية واإلعالن•
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حلقات تحفيظ القرآن الكريم

حلقة قرآنية أو أكثر من حلقة ، تهدف إلى تحفيظ 
وتعليم شباب وصغار الحي القرآن الكريم.

شباب وصغار الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
دراسة اجلدوى ، وحتديد 

 الوقت املناسب

دم التعارض وع التأكد من مناسبة الربانمج لبيئة املسجد، وذلك ابلتأكد من توفر الشباب والصغار ،
 مع حلقة قريبة تسد احلاجة.

2 
عرض فكرة احللقة على مجاعة املسجد ، واستشارهتم يف حتديد الوقت األنسب ألبنائهم لتكون فيه 

 احللقة ، وغالًبا ما تكون بعد العصر أو بعد املغرب.

 وتعبئة النماذج الالزمة. وذلك ابلتواصل مع أقرب فرع جلمعية حتفيظ القرآن الكرمي ، استخراج التصريح 3

4 
اختيار املعلمني املناسبني 
 ، ومشرف احللقات

ذا قراءة  وأن يكون من املهم أن يكون املعلم ممن جييد الرتبية والتعامل احلسن مع الشباب والصغار ،
سليمة ، وميكن التنسيق مع فرع مجعية التحفيظ لرتشيح املعلمني األكفاء ، كما ميكن االستفادة من 

 معلمي القرآن الكرمي يف املدارس القريبة.

5 
فقد يستلزم ذلك وجوَد مشرف على احللقة ؛ لإلشراف العام ، ومتابعة  إذا كان هناك أكثر من حلقة ،
 الطالب ، ومساندة املعلمني.

6 
حتديد طريقة احلفظ 

 واملراجعة

عهينة للمعلم ، وذلك ابلتنسيق مع فرع 
ُ
اختيار الطريقة املناسبة للتسميع واملراجعة ، وجتهيز النماذج امل

 (3)اجلمعية أو احللقات األخرى.

7 

 الدعاية واإلعالن

تصميم إعالن ابتداء احللقات ، وحيتوي على : أوقات التسميع ، والفئة املستهدفة ، ووقت وطريقة 
 (4)التسجيل ، مع عبارة حمفزة للمشاركة كآية أو حديث نبوي ، ابإلضافة إىل اجلوائز والرحالت الدورية.

8 
وبنرات ، وبروشورات ( ، وتعليقه على أبواب طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، 

 املسجد ، ونشره على البيوت واملدارس القريبة ، وعرب وسائل التواصل وأرقام جواالت أهل احلي.

9 
اليت  بعد إحدى الصلوات يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن ابتداء احللقات والتفاصيل املهمة حوهلا ،

 يكثر املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

                                                           
 مرفق يف القرص : خط  ومناذج للحفظ واملراجعة. ( : 3)

 (.2منوذج ) ( : 4)
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10 
حث خطباء اجلوامع القريبة على اخلطبة عن أمهية حلق القرآن الكرمي وفضلها، واإلعالن عن بدء 

 احللقات.

11 
 تنفيذ الربانمج

تحفيز الطالب ؛ ل متابعة تطبيق الطريقة املختارة للحفظ واملراجعة وإخراج النتائج بشكل أسبوعي
 وأهاليهم على بذل مزيد من االجتهاد.

 من املستحسن وضع برانمج تربوي رديف ، يهدف إىل تعليم الطالب أخالق أهل القرآن. 12

 التحفيز والتكرمي 13

 من املستحسن وضع احلوافز املناسبة للدارسني بشكل دوري ، ومنها على سبيل املثال :

 للمثاليني يف كل حلقة.توزيع اجلوائز األسبوعية  -
 توزيع احللوايت يف أحد أايم األسبوع جلميع طالب املرحلة االبتدائية. -
 إقامة رحالت وزايرات ترفيهية كل أسبوعني أو شهر. -

إقامة حفل ختامي يف هناية كل فصل لتكرمي مجيع الطالب جبوائز تناسبهم ، ودعوة أولياء أمورهم  -
 إىل حضوره.
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قال اهلل تعاىل :
وَعَمَِل صَالِحًا  اللَّهِ  إِلَى  دَعَا  مِّمَّن  َقوْلاً  َأحْسَنُ  وَمَنْ   ((

َّنِي مِنَ الْمُسْلِمنِيَ ((. وََقاَل إِن
]سورة فصلت  :33[
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حلقات تحفيظ القرآن وتصحيح التالوة لكبار السن

حلقة قرآنية، تستهدف كبار السن من جماعة 
أسبوع  كل  آيات  ثالث  فيها  ُتحَفظ  المسجد، 
هي  المختارة  اآليات  وتكون   ، صحيحة  بقراءة 
اآليات التي ورد فيها فضل خاص ؛ كأواخر سورة 
البقرة ، وآية الكرسيِّ ، ونحوها.. وَمن يرغب في 
زيادة الحفظ فله ذلك ، مع قراءة لتفسيرها من 
أحد التفاسير السهلة ؛ كتفسير ابن سعدي ، 

أو التفسير الميسر.

ويمكن   ، المسجد  جماعة  من  السن  كبار 
إقامتها أيًضا لكبيرات السن.
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 الربانمجإجراءات تنفيذ 
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
دراسة اجلدوى ، وحتديد 

 الوقت املناسب

 التأكد من مناسبة الربانمج لبيئة املسجد، وذلك ابلتأكد من توفر كبار السن واملتقاعدين.

2 
لمشاركة لعرض فكرة احللقة على أبرز كبار السن يف احلي، والذين يُتوقع منهم التفاعل وتشجيع غريهم 

 فيها، واستشارهتم يف حتديد اليوم والوقت األنسب لتكون فيه احللقة.

 اختيار املعلم املناسب 3

 من املهم مراعاة أن احلضور من كبار السن، فينبغي اختيار املعلم الذي يعرف كيف يتعامل معهم ،

وحيتويهم وحيرتمهم ويعطيهم قدرهم ، قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم : "إَن مهن إجالل هللا : إكراَم ذي 
 الَشْيبة املسلهم" رواه أبو داود ، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع .

4 

 الدعاية واإلعالن

وحيتوي على : اسم الربانمج ، وشرح موجز ألهدافه ، مع عبارة حمفزة  تصميم إعالن الربانمج ،
 (5)للمشاركة ؛ كآية أو حديث نبوي.

5 
( ، وتعليقه على أبواب  طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات

 املسجد ، ونشره على البيوت ، وعرب وسائل التواصل وأرقام جواالت أهل احلي.

6 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

 دعوة كبار السن وحتفيزهم بشكل مباشر من اإلمام أو املؤذن.  7

 تنفيذ الربانمج 8

 ميكن تقسيم وقت الدرس إىل أربعة أقسام :

 تبدأ احللقة مبراجعة سريعة حول تفسري اآلايت يف الدرس السابق. .1

 يبدأ املعلم ابلتسميع للدارسني آلايت الدرس السابق. .2

 يقوم املعلم بتالوة اآلايت املختارة لدرس اليوم ، مع قراءة موجزة لتفسريها. .3

ح املعلم األخطاء إن ُوجدت. .4  يقرأ كل دارس آايت درس اليوم ، وُيصحّه

  ينبغي أال تكون احللقة جادة إىل حد التنفري ، وال تغلب عليها اأَلْرحيَهَيُة إىل حدّ  ال ميكن معه
 بني هذا وهذا. حتقيق أهدافها ، بل تكون

                                                           
 (.3منوذج ) ( : 5)
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 التحفيز والتكرمي 9

 من املستحَسن وضع احلوافز املناسبة للدارسني ، ومنها على سبيل املثال :

 إقامة رحلة  َخَلوهيَة ترفيهية خاَصة ابلدارسني يف احللقة ومعلمهم. -

 إقامة حفل ختامي يف هناية كل فصل أو عام ؛ لتكرميهم جبوائز تناسبهم. -
 من اجلوائز املقرتحة للمتميزين : رحلة عمرة هلم ولعوائلهم. -

10 
إذا كان الربانمج للنساء 

 وكبريات السن

َي للجلوس ، وغري ذلك ، وقد حُيتاج إىل  رت ، وكراسه يُراعى إجياد مكان مالئم هلن ، من حيث السّه
 حارس عند ابب مصلى النساء وقَت الدراسة.
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
» فواهلل ألن يهدي اهلُل بك رجاًل واحدًا خرٌي لك 

من أن يكون لَك محُر النعم »
متفق عليه.
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الدورات العلمية واليوم العلمي

زمنية  فترة  في   ، مكثفة  علمية  دروس  هي 
، ومنها  أو علوم مختارة  ، لشرح علم  محددة 
في  دورة   : مثل  الموسمية  العلمية  الدورات 
شرح كتاب في الحج ، أو دورة في شرح كتاب 

في الصيام... ونحو ذلك.

قد تكون خاصة بطلبة العلم ، أو عامة الناس.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

اختيار املتون ، والوقت ، 
 واملشايخ املناسبني

 (6)حتديد الفئة املستهَدفة هلذه الدورة ، مث حتديد املتون والكتب اليت حيتاجون لشرحها.

2 

واألوقات املناسبة للفئة املستهدفة ، كبداية اإلجازة أو هنايتها ، مع مراعاة عدم  حتديد مدة الدورة ،
 التعارض مع دورات أخرى قريبة.

وحتديد أوقات الدروس يف اليوم ، وليكن مثاًل: بعد الفجر درسان ، وبعد العصر درس ، وبعد املغرب 
 (7)درس..

 العلوم املختارة.حتديد العلماء أو طلبة العلم املتخصصني يف  3

4 

 التنسيق واستخراج الَفْسح

خماطبة املشايخ املقرتَحني مشافهة أو مراسلة ، وخياطبهم الشخص األدعى لَقبول الشيخ وتفاعله ، 
 وختيريهم بني املواعيد املقرتحة.

5 

 وتزويده ببياانت الدورة ؛ لريفع طلب التواصل مع مكتب الدعوة واإلرشاد الذي يتبعه املسجد ،

 (8)َفْسحها من فرع الوزارة.

وإذا كان مهن املشايخ َمن ليس ضمن الدعاة املصرَح هلم ، فيلزم إرفاق : صورة هويته ، واملؤهل الشرعي 
 أو تزكيتَينْي.

 الدعاية واإلعالن 6

 تصميم اإلعالن ، ومن املهم أن حيتوي على اآليت :
الوزارة ، وشعار مكتب الدعوة ، وعناوين الدروس والكتب اليت سُتشرح ، وأمساء املشايخ  ) شعار

هي ، وأوقات 20/10/1436ثالثية ، واسم املسجد ، واتريخ بدء الدورة أو الدرس كاماًل مثل : 
الدروس مثل : بعد صالة املغرب ، وموضع املسجد بشكل واضح ، ووسيلة التواصل ، مع التوضيح 

 (9)ن هناك مكان للنساء (.إن كا

                                                           
 من شيخ.ميكن أن تكون الدورة يف ختصص أو منت واحد أو أكثر ، كما ميكن أن يشرح الشيخ الواحد أكثر من منت ، أو يُقسم املنت الواحد بني أكثر  ( : 6)

 قد تكون الدورة يف عدة أايم ، وقد تكون يف يوم واحد. ( : 7)

 (.4منوذج ) ( : 8)

 (.5منوذج ) ( : 9)
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7 
بعد خروج املوافقة على إقامة الدورة ، ينبغي مراجعة اإلعالن وتعديل ما يلزم ، مث ختمه من فرع الوزارة 

 ووضع رقم الَفْسح على اخلتم )أو حسب اإلجراء املتبع يف فرع الوزارة الذي يتبعه املسجد(.

8 
وتوزيعه على املناطق املستهدفة من ) مساجد ، وجامعات  طباعة اإلعالن أو تصويره بكميات كافية ،

 ، ومدارس ... إخل ( ، وميكن االستعانة بشباب احلي يف ذلك.

 خماطبة اجلهات اإلعالمية كالقنوات والصحف اإللكرتونية ، وطلب نشر خرب الدورة. 9

 نشر اإلعالن عرب وسائل التواصل االجتماعي احلديثة. 10

11 

مهام ما قبل الدورة ويف 
 أثنائها

 التأكيد على املشايخ وتذكريهم قبل وقت الدورة بزمن كاف  )شهر مثاًل(.

 إذا كان الشيخ من خارج املنطقة فُيحَجز له تذاكر السفر والسكن ، وتوَفر له املواصالت والضيافة. 12

13 
، وطاولة وكرسي للملقي ، والتكييف ، ومصلى  التأكد من جتهيز املكان مبا يلزم من ) الصوتيات

 النساء ... إخل ( ، ومن املستحسن توفري املاء واملشروابت الساخنة يف مؤَخر املسجد طهواَل فرتة الدورة.

 من املستحَسن توفري املتون أو الكتب اليت سُتشرَح ابلتواصل مع دور النشر ، وتوزيعها على املشاركني. 14

15 
إعداد وتوزيع استبانة قبل هناية الدورة ، لقياس رضى املشاركني ومعرفة رأيهم يف الدورة من عدة جوانب 

 ، ومقرتحاهتم للدورات القادمة .

16 

 إذا كانت سُتوزَع شهادات حضور للمشاركني :

 يُطلب من املشاركني تسجيل أمسائهم ووسيلة التواصل معهم. -

 املشاركني ، وتكون يف مؤَخر املسجد ؛ ليقوم كل مشارك ابلتوقيع على احلضورُتطَبع قائمة أبمساء  -

 يف بداية كل درس ، مث تُرَفع بعد مرور نصف الدرس.
من  %75يف هناية الدورة ، ُتطَبع شهادات تُفيد طضور املشارك هلذه الدورة ، وُُتَنح ملن حضر  -

 الدورة أو الدرس.

17 
 التوثيق والنشر

التوثيق الصويت للدروس ، جبهاز ذو دقة عالية يف التسجيل ، أو ابالتفاق مع إحدى املؤَسسات 
 اإلعالمية لتسجيلها ونشرها.

 التوثيق املرئي للدروس ، بكامريا ذات دقة عالية ،  ونشرها من طريق القنوات الفضائية واإلنرتنت. 18
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19 
تسجيل ونشر الدروس على اإلنرتنت من طريق أحد مواقع البث املباشر ، ومنها: موقع البث 

 اإلسالمي.

 حفظ نسخة صوتية أو مرئية جلميع الدروس امللقاة يف املسجد ، للرجوع إليها عند احلاجة. 20
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مسابقة لحفظ المتون العلمية

طلبة  تشجيع  إلى  تهدف  علمية  مسابقة 
المتون  حفظ  على  الناس  وعامة  العلم 
في  كانت  سواء   ، لهم  المناسبة  العلمية 
أو  الفقه  أو  العقيدة  في  أو  النبوية  نة  السُّ

األذكار أو غيرها.

طلبة العلم ، أو عامة أهل الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

 املتون املناسبةاختيار 

 حتديد الفئة املستهدفة ، ومستواها العلمي ، والوقت املناسب إلقامة املسابقة فيه.

 (10)اختيار املتون العلمية املناسبة ، وذلك ابستشارة املشايخ وطلبة العلم. 2

 تقسيم املتون املختارة إىل مستوايت ، وذلك مراعاًة لقدرات املشاركني وتنوعهم. 3

 ُيستحَسن ختصيص منت سهل للناشئة. 4

5 

 الدعاية واإلعالن

تصميم إعالانت ابألحجام املناسبة ملكان النشر من ) لوحات ، وبنرات ، وعرب وسائل التواصل 
 االجتماعي ... إخل(

6 

 يراعى أن حيتوي اإلعالن على :

واملتون املراد حفظها لكل مستوى ، وشروط املسابقة ، وطريقة واتريخ  التعريف ابملسابقة وهدفها ،
 (11)التسجيل ، وأوقات التسميع أو اتريخ االختبار ، واجلوائز وموعد تسليمها .

 نشر اإلعالانت : يف املساجد ، واملدراس ، وعرب الصحف اإللكرتونية ، ووسائل التواصل االجتماعي. 7

8 

 بدء املسابقة ،

 واالختبارات

 توفري املتون للمشاركني.

9 
إما أن يكون االختبار يف هناية املسابقة ، أو يقسم املنت إىل أجزاء ، ويكون لكل جزء اختبار ، مع 

 أمهية وجود اختبار لكامل املنت.

10 
لى عدة وينبغي إعداد مناذج لالختبار ، كل منوذج حيتوي ع ميكن أن يكون االختبار شفهيًّا أو حتريرايًّ ،
 مقاطع : من أول املنت ، وأوسطه ، وآخره.

11 

 تكرمي الفائزين

 تُرسل رسائل تذكريية مبوعد احلفل اخلتامي جلميع املشاركني وأهل احلي.

12 
م والتفقه وحيتوي على كلمة حتفيزية يف فضل طلب العل يُقام احلفل اخلتامي بتشريف أحد أهل العلم ،

 يف الدين ، مث تكرمي الفائزين.
 

  

                                                           
 جامع املتون العلمية.مرفق يف القرص :  ( : 10)

 (.6منوذج ) ( : 11)
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مجلس مدارسة القرآن الكريم

هو مجلس تدبُّري يكون فيه تناُول آيات القرآن 
ِمن ِقَبل مجموعة من المتداِرسين ؛ لتصحيح 
اآليات وتحليلها  ، والنظر والتأمل في  القراءة 
والدالالت  المعاني  من  تضمنته  ما  الستخراج 
وتزكيتها  النفس  لترويض  ؛  والهدايات 

بهدايات القرآن وأخالقه.

جماعة المسجد ، وأهل الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
حتديد الوقت املناسب 

 ألهل احلي

عرض فكرة الربانمج وأهدافه على بعض مجاعة املسجد من الذين يُتوَقع منهم التفاعل وحتفيز غريهم 
 للمشاركة فيه ، واستشارهتم يف اليوم والوقت األنسب ليكون فيه جملس املدارسة.

 اختيار املعلّهم املناسب 2
من املهم مراعاة أن يكون املعلّهم ممن جييد الرتبية والتعامل احلسن مع مجيع املراحل العمرية، ولديه املهارة 

 يف تسهيل املعلومة ، والقدرة على حتفيز الدارس ومحله على العمل ابلعلم.

3 

 الدعاية واإلعالن

ويُراَعى أن حيتوي على : اسم الربانمج ، وشرح موجز ألهدافه ، مع عبارة  تصميم إعالن الربانمج ،
 حمفزة للمشاركة كآية أو حديث نبوي.

4 
طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات ( ، وتعليقه على أبواب 

 ل احلي.املسجد ، ونشره على البيوت ، وعرب وسائل التواصل وأرقام جواالت أه

5 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

6 

التحضري واإلعداد جمللس 
 املدارسة )من قهَبل املعلم(

 جتديد النية ، وسؤال هللاه العوَن على إخالصه العمل له والتسديَد.
 قراءة اآلايت ، وإمعان النظر فيها ، والتدبُّر الفردي هلا ، وتكرارها. 7

8 
لشيخ اقراءة تفسري اآلايت يف بعض كتب التفسري اليت حتتوي على الوقفات التدبرية ، كتفسري 

 سعدي رمحه هللا . عبدالرمحن بن

 ص هذه اآلايت.اجمللس ؛ لربطهم بنصو الرتكيز على املعاين واهلداايت اليت تالمس واقع املستفيدين من  9

10 

إعداد املادة العلمية اخلاصة ابجمللس الذي يُعدُّ له ، وينبغي أن حتتوي على : ) التعريف ابلسورة 
وفضلها ، ومعاين غريب الكلمات ، واملعىن العام لآلايت ، ومدارسة اآلايت ، واجلانب العملي يف 

 (12)اآلايت ( .

                                                           
 (.7منوذج ) ( : 12)
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11 
من املستحَسن القراءة التوسعية ) يف املوضوعات اليت تطرقت هلا اآلايت ( يف كتب متخصصة ، مهثل 

 موضوعات : الصرب وأجره ، والصدق وفضله ... إخل .

 (13)تنفيذ جملس املدارسة 12

 تُقَسم فرتة اجمللس إىل سبعة أقسام: 

يَذكر فيه املعلّهم فضل اجملالس القرآنية ، وعظمة القرآن ، مع االستشهاد ابلقرآن والسُّنة  ُتهيد : -1
 وأقوال السلف.

تالوة اآلايت : يقرأ اآلايته أحُد الدارسني املتميّهزين يف التالوة ، وميكن االستماع ملقطع صويت  -2
 ه.االستهداء ابلقرآن والعمل بمث التالوة ، ويُذكّهر املعلّهُم الدارسني أبمهية استحضار نية 

التعريف ابلسورة : يَعرهض املعلم تعريًفا ابلسورة : )أمساَءها ، وسبَب نزوهلا ، وفضائَلها ،  -3
ا ، ومقاصَدها (.  ومناسباهته

مناقشة غريب الكلمات : حياور املعلم الدارسني فيما ُيشكهل عليهم من الكلمات ، ويوضح  -4
مث تُقرأ من أحد كتب التفسري عند احلاجة. والغرض من  معناها من طريق بقية الدارسني ،

 املناقشة املذكورة : التعليم والتدريب.
املعىن العام لآلايت : يدرّهب املعلم الدارسني على معرفة املعىن العام لآلايت من ظاهر النص  -5

 والسياق القرآين ، ومىت حيتاج إىل التفسري؟
ايت : يركز املعلم كَل يومني على مهارة من مهارات مدارسة اآلايت واستخراج الفوائد واهلدا -6

 التدبر ، ويثري الطالب ابألسئلة التدبرية ، وماذا يريد هللا منا يف هذه اآلايت؟
العملي )االتّهباع( : حياور املعلم الدارسني الستخراج األعمال من اآلايت ، ويُبنيّه   اجلانب -7

 ، ويدوّههنا الدارس يف دفرته. كيفيتها وفضائلها ، ويناقش موانع القيام هبا

 التحفيز والتكرمي 13

 من املستحَسن وضع احلوافز املناسبة للدارسني ، ومنها على سبيل املثال :

 ترتيب زايرة أو لقاء خاص ابلدارسني مع أحد العلماء املهتمني بتدبر القرآن الكرمي. -

 إقامة حفل ختامي يف هناية كل فصل أو عام ؛ لتكرميهم. -
 

  

                                                           
 ُيستفاد من : منهج القرآن تدبر وعمل ، حقيبة املعلم ملركز النبأ العظيم. ( : 13)
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علمت  مبن  االنتفاع  عدم  على  جمبولة  والنفوس 

أنه يقول وال يعمل، أو يعلم ثم ال يعمل، وهلذا قال 

ُأِريدُ َأنْ ُأخَالَِفُكمْ إِلَى مَا  شعيب عليه السالم: )) وَمَا 

َأنْهَاُكمْ عَنْهُ إِنْ ُأِريدُ إِلَّ اْلِصْلَحَ مَا اسَْتَطعْتُ ((.
د. صاحل بن محيد
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مسابقة علمية أو دعوية

مسابقة ورقية أو إلكترونية تهدف إلى االرتقاء 
وتعزيز فضائل  زرع  أو   ، ا  علمّيً بالمستهَدفين 
أو  أو معالجة سلوكيات   ، إيجابية  وسلوكيات 

مفاهيم خاطئة.

جماعة المسجد ، وأهل الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
حتديد الفئة املستهدفة ، 
 واملوضوع والوقت املناسبَينْي 

 حتديد الفئة املستفيدة، مث حتديد احتياجاهتا من املوضوعات ، واختيار أمهها.

2 
وقد تكون املسابقة مومسية ) مثاًل : رمضانية ، أو مع بداية  حتديد الوقت املناسب لطرح املسابقة ،

 الدراسة ، أو صيفية... إخل(.

 اختيار مادة املسابقة 3
رص ( عرَب وسائل القتوفري املواد والوسائل املناسبة للفئة املستفيدة ) ومنها : الكتاب ، والشري  ، و 

  الوسائل.ويراعى التنويع يف،  وسناب شات... إخل(وإنستقرام،  ،س أب، وتويرت: ) الواتالتواصل مهثل

 إعداد األسئلة 4
ُتوَضع األسئلة على املواد املختارة ، ويراعى التنوع يف طريقة طرح األسئلة بني املوضوعي واملقايل ، مث 

 يراجعها شخص آخر أو عدة أشخاص للتأكد من حتقيقها الغرَض املقصود.

5 

 الدعاية واإلعالن

تصميم إعالانت ابألحجام املناسبة ملكان النشر من ) لوحات ، وبنرات ، وعرب وسائل التواصل 
 (14)االجتماعي ... إخل(.

6 

 يراعى أن حيتوي اإلعالن على :

التعريف ابملسابقة وهدفها ، وشروطها ، وطريقة واتريخ تسليم اإلجاابت ، واجلوائز  اسم املسجد ،
 وموعد تسليمها وتكرمي الفائزين.

7 
طباعة ونشر اإلعالانت : يف املساجد ، واملدراس ، والبيوت، وعرب وسائل التواصل االجتماعي ... 

 وميكن االستعانة بشباب احلي يف ذلك.

8 
توَفر مواد املسابقة للمشاركني عرَب التوزيع يف املسجد أو على املنازل ، وميكن االستفادة من تقنية 

 )الباركود( يف نشر مواد املسابقة إلكرتونيًّا.

9 
استالم اإلجاابت 
 وتصحيحها

ن م استالم اإلجاابت ) ورقيًّا أو إلكرتونيًّا ( ، مث تصحيحها ، وفرز اإلجاابت الصحيحة والتأكد
 موافقتها لشروط املسابقة.

 ( جلميع املشاركني مبوعد ومكان التكرمي.smsإرسال رسائل نصية ) تكرمي الفائزين 10

                                                           
 (8منوذج ) ( : 14)
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11 
التهيئة والتجهيز حلفل التكرمي مبا يلزم مهثل : صف اجلوائز على طاولة ، وتوفري الضيافة املناسبة ، 

 وإعداد كلمة املقدمة.

12 
إذا كانت اإلجاابت الصحيحة أكثر من اجلوائز املرصودة ، فينبغي حينئذ االقرتاع ، وتوفري صندوق 

 شَفاف للسحب منه أمام الناس.

 من املستحَسن استضافة إحدى الشخصيات البارزة يف احلي ؛ لتشريف احلفل وتكرمي الفائزين. 13

.من املستحَسن تكرمي مجيع املشاركني ولو  14  رمزايًّ

 تقييم املسابقة 15
إرسال راب  إلكرتوين على جواالت املتسابقني ؛ لتقييم املسابقة ، واالستفادة من أفكارهم وآرائهم يف 

 الربامج القادمة.
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وكن رجاًل إن أتوا بعده 
                           يقولون : مرَّ وهذا األثْر
أمحد شوقي -رمحه اهلل-
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مسابقة للجاليات غير العربية

أو  المسلمة   ( العربية  غير  للجاليات  مسابقة 
المسلمين  إلى تفقيه  ، تهدف   ) المسلمة  غير 
في دينهم ، ودعوة غير المسلمين إلى اإلسالم.

الجالية المسلمة ، والجالية غير المسلمة.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج  
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

 حتديد الفئة املستهدفة ،

واملوضوع والوقت 
 املناسبَينْي 

حتديد الفئة املستهدفة من حيث ) اللغة ، والعدد ، والداينة ، وإمكان القراءة ( ، وحتديد املواضيع اليت 
 حيتاجوهنا ، والوقت املناسب لطرح املسابقة.

اختيار املواد الدعوية ،  2
 ووضع األسئلة عليها

الختيار املادة املوثوقة من الناحية الشرعية ، واختيار  وذلك ابلتنسيق مع مكتب الدعوة واإلرشاد ،
 الوسائل املناسبة : ) مقروءة ، أو مسموعة ، أو مرئية ، أو إلكرتونية... إخل( .

 (15)من قهَبل أحد الدعاة يف مكتب الدعوة واإلرشاد. -بُلغة املستهَدفني  -وضع األسئلة  3

4 

 الدعاية واإلعالن

املستهدفني ، حيتوي على : ) شرح واضح للمسابقة ، وجوائزها )طيث تكون تصميم إعالن بلغة 
 (16)مناسبة هلم( ، وطريقة املشاركة فيها ، وموعد ومكان استالم اإلجاابت ، وموعد تكرمي الفائزين ( .

5 
( ، وتعليقه على أبواب  طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات

 املسجد ، ونشره على احملالت واملعارض التّهجارية يف احلي.

 توزيع املواد الدعوية واألسئلة يف أماكن نشر اإلعالانت. 6

 تصحيح اإلجاابت 7
الداعيُة الذي أشرف على إعداد األسئلة ، إال إذا كانت األسئلة )اختيارًا  يقوم بتصحيح اإلجاابته :

 من متعدّهد( فيمكن أن يقوم ابلتصحيح املشرف على املسابقة.

8 

 حفل تكرمي الفائزين

 ( إىل مجيع املشاركني ، فيها موعد ومكان التكرمي.smsإرسال رسائل نصية )

 لتقدمي كلمة دعوية بلغة املستهَدفني يف احلفل. التنسيق مع مكتب الدعوة واإلرشاد ؛ 9

10 
إذا كانت اإلجاابت الصحيحة أكثر من اجلوائز املرصودة ، فينبغي حينئذ االقرتاع عليها ابلسحب من 

 صندوق شَفاف أمام الناس.

  

                                                           
 ( : مرفق يف القرص : أسئلة مسابقات للجاليات ، ميكن االستفادة منها ابلتنسيق مع مكتب الدعوة واإلرشاد.15)

 ُيستفاد من مكتب الدعوة واإلرشاد. ( : 16)
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 .ولو رمزايًّ ، وأن خُيتتم احلفل بوجبة عشاء جلميع احلضور من املستحَسن تكرمي مجيع املشاركني ،  11

12 
إيصال األرقام ملكتب 

 الدعوة

يُزَود مكتب الدعوة واإلرشاد بنسخة من أرقام املشاركني ؛ ليقوموا بدعوهتم للدروس وامللتَقيات الدعوية 
 اليت تكون بلغتهم.
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التعظيم  تطلب  أن  واجلهل  الظلم  أعظم  من 
الناس وقلبك خال من تعظيم اهلل  والتوقري من 
يف  يراك  أن  وجتله  املخلوق  توقر  فإنك  وتوقريه 

حال ال توقر اهلل أن يراك عليها.
ابن القيم - رمحه اهلل-
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مسابقة ) أذكاري ( لألشبال

الحي  أهل  صغار  تحفيز  إلى  تهدف  مسابقة 
الصحيحة  األذكار  حفظ  على  وتشجيعهم 

التي تنفعهم.

صغار أهل الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج  
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
 اختيار األذكار ، وتوفريها

اختيار األذكار اليت سُتقام املسابقة عليها ، ويُفضل البدء ابألذكار اليومية ؛ كأذكار النوم واالستيقاظ ، 
 (17)ودخول املنزل واخلروج منه ، ودخول اخلالء واخلروج منه... وحنوها.

إما بشرائها إن كانت متوفرة ، أو بطباعتها ، ) وميكن شراء كتي ِّب  توفري األذكار ابلعدد املتوقَّع ؛ 2
 حصن املسلم وحتديد األذكار املختارة بوضع عالمات عليها فيه(.

3 

 الدعاية واإلعالن

ويراعى أن حيتوي اإلعالن على :  التعريف ابملسابقة ، وهدفها ،  تصميم إعالن مناسب للصغار ،
وشروطها ، وطريقة املشاركة فيها ، وأوقات التسميع واتريخ االختبار النهائي ، واجلوائز ) حبيث تكون 

 (18)مناسبة للصغار ( وموعد تسليمها للفائزين .
 مساجد احلي ، واملدراس ، وعرب وسائل التواصل االجتماعي ألهل احلي. نشر اإلعالانت يف : 4

5 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.
6 

 تنفيذ املسابقة

 توزيع كتي ِّب األذكار للمشاركني.

حتديد أوقات للتسميع َوْسَط األسبوع ، ) مثالا : فرتة املغرب ، من األحد إىل األربعاء ( ، ويكون  7
 التسميع ملقاطع قصرية تناسب الصغار.

 من املستحَسن أن يقوم املعلم بشرح املعىن العام لألذكار قبل التسميع. 8
 .وميكن أن يكون االختبار شفهيًّا أو حتريرّيًّ  يكون االختبار النهائي يف هناية فرتة املسابقة ، 9

احلفل اخلتامي وتكرمي  10
 املشاركني

يُقام حفل لتكرمي مجيع املشاركني يف املسابقة ، مع متييز املتمي ِّزين جبوائز خاصة ، ويكون ذلك بعد 
 إحدى الصلوات اليت يكثر فيها املصلون كاملغرب أو العشاء.

 ترفيهية للمتمي ِّزين.كما ميكن إقامة رحلة  11
 

  

                                                           
 أذكار خمتارة.: مرفق يف القرص  ( : 17)
 (.9منوذج ) ( : 18)
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مسابقة ) بالل الحيِّ ( لألشبال

إلى  تهدف  تنافسية  تدريبية ومسابقة  دورة 
وتعليمهم   ، األذان  كلمات  الصغار  تحفيظ 
التنافس  ُروح  بَبثِّ  وذلك  ؛  أدائها  كيفية 

بينهم ووضع الجوائز للفائزين.

صغار أهل الحي الذكور ، ما بين ) 7 – 14( سنة.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

 اإلعداد اأَلَويل

 حتديد الوقت األنسب إلقامة الربانمج.

2 
، ل األذاناملخارج ، ومستوى حفظ مج: )سالمة النطق و التحكيم يف هناية الربانمج ، وهيحتديد معايري 

 وحتديد فريق للتحكيم مكَون  من ثالثة أشخاص ليس هلم قريب مشارهك يف املسابقة.وحسن األداء ( ، 

3 
 الدعاية واإلعالن

ويراعى أن حيتوي اإلعالن على :  التعريف ابملسابقة ، وهدفها ،  تصميم إعالن مناسب للصغار ،
وشروطها ، وطريقة املشاركة فيها ، وموعد االختبار ، واجلوائز ) طيث تكون مناسبة للصغار ( وموعد 

 (19)تسليمها للفائزين .

 مساجد احلي ، واملدراس ، وعرب وسائل التواصل االجتماعي ألهل احلي. نشر اإلعالانت يف : 4

5  
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

6 
تعليم وتدريب الصغار 

 على األذان

تدريب الصغار املشاركني على اآلذان مهن قهَبل مشرف الربانمج ، ومتابعة ذلك مع األهايل ، ويرافهق 
ذلك التشجيُع والتحفيز املعنوي واملادي ، وميكن أن يكون ذلك خالل ثالثة أايم ، مع مشاهدهتم 

 ملؤذن املسجد وهو يؤدي األذان ليتعلموا منه.

 توفري مقاطع لألذان صوتية ليستمعوا هلا ، وأخرى مطبوعة ليحفظوها مع أهلهم. 7

 من املستحَسن أن يقوم املشرف بشرح املعىن العام لألذان للمشاركني. 8

9 

احلفل اخلتامي وتكرمي 
 املشاركني

ية وإرسال رسائل نص إرسال بطاقات دعوة ألهايل املشاركني من الصغار فيها موعد ومكان التكرمي ،
(sms.لدعوة عامة أهل احلي ) 

ات الداخلية للمسجد ، وذلك قُيَبيل احلفل. 10  تدريب املشاركني على أداء األذان عرَب املكربّه

11 
، وإعداد  يافة املناسبةلة ، وتوفري الضالتهيئة والتجهيز حلفل التكرمي مبا يلزم مهثل : صف اجلوائز على طاو 

 اليت ينبغي أن تشمل شكر أهايل الصغار على حرصهم على أوالدهم وتعليمهم اخلري.كلمة املقدمة 

                                                           
 (.10منوذج ) ( : 19)
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 يم بتقييمهم.وتقوم جلنة التحكعرب املكربات الداخلية للمسجد(،تقدمي الصغار املشاركني لتأدية األذان ) 12

 تكرمي مجيع الصغار املشاركني ، وخُيَصُّ املتميّهزون جبوائز خاصة. 13

 التوثيق املرئي للحفل ، وتزويد أهايل املشاركني بنسخة منه عرَب وسائل التواصل احلديثة. التوثيق 14
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وعند  املنكرات  كثرة  وعند  الدعاة  قلة  فعند 
فرض  الدعوة  تكون  اليوم  كحالنا  اجلهل  غلبة 

عني على كل واحد حبسب طاقته.
ابن باز -رمحه اهلل-
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فاسألوا أهل الذكر

على  المصلين  إعانة  إلى  يهدف  برنامج  هو 
إيجاد أجوبة على أسئلتهم الشرعية ، وذلك 
صندوٍق  عبَر  مكتوبًة  أسئلتهم  باستقبال 
العلماء  على  عرضها  ثم   ، لذلك  ص  مخصَّ
أو البحث في فتاويهم السابقة ، ثم عرضها 

على السائل وجماعة المسجد.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

 اإلعداد اأَلَويل

له فتحة من األعلى لوضع األسئلة عربَها، ابإلضافة إىل ابب له قُفل  ُصنع صندوق بشكل مجيل ،
 خلَف الصندوق.

 (20)يوضع جبانب الصندوق أوراق لكتابة األسئلة فيها. 2

3 
موَجز  حتتوي على : اسم الربانمج ، وشرح تصميم وطباعة لوحة جاذبة توضع على الصندوق أو فوقه ،

 (21)ألهدافه ، وآلَية اإلجابة على األسئلة.

4 

توفري مراجع  ابإلضافة إىل التنسيق مع أحد العلماء أو طلبة العلم لُتعَرض األسئلة عليه أسبوعيًّا ،
إلكرتونية أو مطبوعة لفتاَوى اللجنة الدائمة وكبار العلماء ؛ ليتمكن مشرف الربانمج من البحث فيها 

 عن إجاابت األسئلة الشائعة ، بشرط أن يكون املشرف من طلبة العلم.

5 
 الدعاية واإلعالن

، وأهدافه ، وآلَية اإلجابة على األسئلة ، وموعد نشر  يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن ) الربانمج
اإلجاابت األسبوعي ( بعد إحدى الصلوات اليت يكثر املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء ( ، وحيث 

 الناس على السؤال عما ُيشكهل عليهم ؛ لكي يعبدوا هللا على بصرية.

 وعرَب رسائل اجلَوال إىل أرقام أهل احلي. يُنَشر اإلعالن عرَب وسائل التواصل احلديثة ، 6

7 
فرز األسئلة ، واإلجابة 

 عليها

يقوم املشرف على الربانمج ابستخراج ما يف الصندوق من األسئلة قبل موعد نشر اإلجاابت بيوم أو 
مث يقوم بفرزها ، واستبعاد ما ليس بسؤال ، أو ما ال ينبغي عرُضه على مجاعة املسجد ولكن  يومني ،

.  جُياب عليه بشكل خاصّ 

8 
ليقوم ابإلجابة على األسئلة ، أو البحث عن  تُعَرض األسئلة على أحد العلماء أو طلبة العلم ؛

 إجاابهتا يف فتاَوى اللجنة الدائمة لإلفتاء أو فتاَوى كبار العلماء.

 عرض ونشر اإلجاابت 9
يقوم املشرف على الربانمج بتخصيص مكان يف لوحة املسجد إلجاابت األسئلة ، كما يقوم بتغيريها  

 كلما اسُتحدهثت أسئلة جديدة.

                                                           
 (.11منوذج ) ( : 20)

 (.12منوذج )( : 21)



52

 تكون طريقة النشر كالتايل : السؤال ، مث اجلواب ، مث اسم املفيت. 10

11 
إذا واجه املشرف على الربانمج ضعًفا يف التفاعل ، فيمكن أن يقوم بوضع أسئلة وفتاَوى هتُهمُّ مجاعة 

 املسجد ، حىت يتعَود مجاعة املسجد هذا الربانمَج ويتفاعلوا معه.

12 
ميكن أن يقوم اإلمام ابستعراض األسئلة وإجاابهتا بشكل دوري ، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

13 

 أفكار بديلة أو مشاهبة

استخدام اجلوال أو أحد برامج التواصل االجتماعي ) واتس أب.. ( الستقبال األسئلة وإرسال 
 دوق.بداًل عن الصن ، اإلجاابت

14 
توفري رفّ  ، توضع عليه لوحة مكتوب فيها : ) استخرهج فتواك بنفسك ( ، ويُوَضع فوق هذا الرفّه  

 (22)كتاُب فتاَوى موثوق جيمع أهم املسائل .

15 
مة وربطها مبوقع إلكرتوين ، أو بربانمج لفتاوى اللجنة الدائ توفري شاشة إلكرتونية تعمل ابللمس ،

 لإلفتاء أو للعلماء املوثوقني.

  

                                                           
 د.خالد اجلريسي. –من الكتب املقرتحة فتاوى علماء البلد احلرام  ( : 22)
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المحاضرات والكلمات الدعوية

وبناء  غرس  إلى  تهدف  وكلمات  محاضرات 
إما  وهي   ، رذيلة  أو  منكر  عالج  أو   ، فضيلة 
أن تكون لعامة أهل الحي ، أو لفئة محددة ؛ 

كالشباب ، أو النساء ، أو غيرهم.

دة مثل  قد تكون لعامة المجتمع ، أو لفئة محدَّ
: الشباب ، أو الفتيات ، أو الجاليات... إلخ .
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 املوضوعات املطلوابت ، عناوين مقرتحة حسب املواسم. مرَفق يف القرص : دليل الدعاة إىل ( : 23)

 حُيرص أن يكونوا من املصرَح هلم ، وميكن احلصول على قائمة الدعاة املصرح هلم من مكتب الدعوة. ( : 24)

 (.4منوذج ) ( : 25)

 (.13منوذج ) ( : 26)

 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
اختيار العنوان ، والوقت ، 

 واحملاضر املناسب

 (23)واختيار أمهها. حتديد الفئة املستفيدة، مث حتديد احتياجاهتا من املوضوعات ،

لقهني املمَيزين هلذه املوضوعات. 2
ُ
 (24)حتديد امل

 حتديد األوقات املناسبة للفئة املستفيدة. 3

4 

التنسيق ، واستخراج 
 الَفْسح

تفاعله ، لقبول الشيخ و  خماطبة املشايخ املقرتَحني مشافهة أو مراسلة ، وخياطبهم الشخص األدعى
 وختيريهم بني املواعيد املقرتَحة.

5 

التواصل مع مكتب الدعوة واإلرشاد الذي يتبعه املسجد ، وتزويده ببياانت احملاضرات ؛ لريفع طلب 
 (25)َفْسحها من فرع الوزارة.

مَن الدعاة املصرَح هلم ، فيلزم إرفاق : صورة هويته ، واملؤهّهل  وإذا كان مهن املشايخ َمن ليس ضه
 الشرعي أو تزكيتَينْي.

6 

 الدعاية واإلعالن

 تصميم اإلعالن ، ومن املهم أن حيتوي على اآليت :
الوزارة ، واسم الشيخ الثالثي، وعنوان احملاضرة ، واسم املسجد ، واتريخ احملاضرة كامالً مثل :  ) شعار
وموقع املسجد بشكل واضح ،  هي ، ووقت احملاضرة مثل : بعد صالة املغرب ، 20/10/1436

 (26).ووسيلة التواصل ، مع التوضيح إن كان هناك مكان للنساء (

7 
بعد خروج املوافقة على إقامة احملاضرات ، ينبغي مراجعة اإلعالن وتعديل ما يلزم ، مث ختمه من فرع 

 )أو حسب اإلجراء املتبع يف فرع الوزارة الذي يتبعه املسجد(. الوزارة ووضع رقم الَفْسح على اخلتم

8 
شباب وتوزيعه على املناطق املستهدفة ، وميكن االستعانة ب طباعة اإلعالن أو تصويره بكميات كافية ،

 احلي يف ذلك.
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 خماطبة اجلهات اإلعالمية كالقنوات والصحف اإللكرتونية ، وطلب نشر إعالن احملاضرات. 9

 نشر اإلعالن عرَب وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ، يف هيئة صورة ، وبصيغة نصية. 10

11 

 احملاضرةمهام ما قبل 

 التأكيد على الشيخ وتذكريه ابليوم والتاريخ والعنوان.

 إذا كان الشيخ من خارج املنطقة ، فُيحَجز له تذاكر السفر والسكن ، وتوفَر له املواصالت والضيافة. 12

13 
 ، وطاولة وكرسي للملقي ، والتكييف ، ومصَلى جتهيز املكان مبا يلزم من ) الصوتياتالتأكد من 

 . النساء ... إخل (

14 

 التوثيق والنشر

التوثيق الصويت للمحاضرة ، جبهاز ذي دقة عالية يف التسجيل ، أو ابالتفاق مع إحدى املؤَسسات 
 اإلعالمية لتسجيلها ونشرها.

 بكامريا ذات دقة عالية ،  ونشرها من طريق القنوات الفضائية واإلنرتنت. التوثيق املرئي للمحاضرة ، 15

 تسجيل ونشر احملاضرة على اإلنرتنت من طريق موقع البث اإلسالمي. 16
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 فمن أصلح سريرته فاح عبري فضله، وعبقت 
القلوب بنشر طيبه ، فاهلل اهلل يف إصالح السرائر 

فإنه ما ينفع مع فسادها صالح الظاهر!
 ابن اجلوزي –رمحه اهلل-
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حديث إمام المسجد

أيام  بعض  في  أو   - يومية  يسيرة  دقائق 
على  المسجد  إمام  فيها  يقرأ   - األسبوع 
أو  التفسير  أو  العقيدة  كتب  من  جماعته 

الحديث أو الفقه أو السيرة أو الرقائق.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

حتديد األوقات 
 واملواضيع املناسبة

اختيار األوقات املناسبة للقراءة من الكتاب ) بعد إحدى الصلوات مثاًل ، أو بني األذان واإلقامة ( ، وقد 
خُيتار أكثر من وقت ألكثر من موضوع ، مع مراعاة عدم إمالهلم ، فقد صَح عن ابن مسعود رضي  هللا عنه 

رواه البخاري  ملوعظة يف األايم خمافَة الَسآمة علينا "إَن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتخَولنا اب قولُه : "
 ومسلم.

2 

ري وذلك طسب حاجتهم ورغبتهم ، ومن ذلك : تفس اختيار املوضوع أو املواضيع املناسبة جلماعة املسجد ،
جزء عم من التفسري امليسر أو غريه ، وكتاب رايض الصاحلني مع شرح خمتصر ، وفتاوى أركان اإلسالم البن 
عثيمني أو حتفة اإلخوان أبجوبة مهمة تتعلق أبركان اإلسالم البن ابز ، وصور من حياة الصحابة لعبدالرمحن 

 . وغريها.اءات الرمحن ألهل اإلميان أليب بكر اجلزائري.رأفت الباشا ، وند

3 
التحضري قبل كل 

 درس

ال بد من التحضري لكل درس أو جملس ، بقراءته قبل موعده واستيعابه ؛ وذلك لتكون القراءة على اجلماعة 
 أكثر سالسة وتفاعاًل ، ولتقل األخطاء.

 يطرح اإلمام سؤاالً يف هناية أو بداية كل كلمة ، مث يُعطي الذي جييب عليه هدية رمزية. فكرة لتحفيز احلضور 4
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) رسالة اإلسالم ( لدعوة الجاليات

الجاليات  تفقيه  إلى  يهدف  برنامج  هو 
المسلمة في دينهم ، ودعوة غير المسلمين 
إلى اإلسالم ، عبَر توزيع المواد الدعوية عليهم 
والمراكز  المنازل  في  عملهم  أماكن  في 

التجارية القريبة من المسجد.

المراكز  في  والباعة  المنازل،  في  ال  الُعمَّ
جارية القريبة من المسجد. التِّ
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

 ) منازل احلي ، واحملالت التّهجارية يف احلي ... إخل ( . حتديد األماكن اليت سيشملها الربانمج مهثل : حتديد الفئة املستهدفة 1

2 

 الدعاية واإلعالن

وذج موَجهة  إىل األماكن املستهَدفة ، ويُرَفق معها من إعداد وطباعة خطاابت  تُعرّهف ابلربانمج وهدفه ،
حلصر اجلاليات فيها من حيث ) العدد ، واللغات ، والداينة ، وإمكان القراءة ( ، ويوَضح فيها موعد 

وطريقة تسليم النماذج بعد تعبئتها : ) كتسليمها للمؤذّهن ، أو وضع صندوق خمَصص هلا  ، أو أن 
 (27)ى املشروع الستالمها ( ، وُيطلب مهن كل جهة تزويد املسجد برقم للتواصل معها.يزوَرهم املشرهف عل

3 
يقوم اإلمام ابإلعالن عن الربانمج عرَب كلمة  يبنيّه فيها فضَل الدعوة وأجرها ، مث ُتوزَع اخلطاابت والنماذج 

 على املصلّهني ، وعلى املنازل.

4 
تصميم وطباعة إعالن الربانمج الذي حيتوي على: ) فكرته وأهدافه ، وآلَية االستفادة منه ( ، مث طباعته 

 ئل اجلَوال ألهل احلي.وعرَب رسا ،وتعليقه على أبواب املسجد، كما ينبغي نشره عرَب وسائل التواصل احلديثة

5 
يمهم فُيستحَسن أن يزوَرهم إمام املسجد أو املؤذن لتسل فيما خيص الباعة يف احملالت التجارية وحنوها ،

 اخلطاابت والنماذج ؛ ملا يف زايرهتم من األثر اجلميل يف نفوس هؤالء الباعة.

6 

جتهيز املواد الدعوية مث 
 توزيعها

 بعد استالم النماذج ، يقوم فريق الربانمج بتحديد أعداد املواد الدعوية املطلوبة ولغاهتا.

7 
قني يف اجلهات ؛ ليسهل التواصل معهم يف برامج أخرى ، أو يف  من املستحَسن حفظ أرقام مجيع املنسّه

 إيصال أخبار املسجد واحتياجاته.

 التواصل مع أحد مكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ؛ لتوفري املواد الدعوية ) جمااًن أو مبقابل ( . 8

9 

اري ، أو غري ذلك ( يف ظرف  أو كرتون خاصّ  به ، ويُلصق ُتوَضع كتُب كلّه جهة )  منزل ، أو حمل جته
 عليه النموذج الذي قام بتسليمه للمسجد.

 ويستحَسن إضافة هدية بسيطة تناسب املدعَو رجاًل كان أو امرأة.

10 
هم يف املنازل احملالت ، وإعالم إيصال املواد الدعوية إىل املستهدفني طسب الوسيلة األنسب مهثل ) زايرة

 أبن طلباهتم قد جهّهزت ( ، وميكن االستعانة بشباب احلي يف ذلك.
 

 

                                                           
 ( ، وميكن أن تكون النماذج إلكرتونية عرب موقع قوقل.14منوذج ) ( : 27)
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بين عن صالة الجماعة مناصحة المتغيِّ

بين عن صالة الجماعة  زيارات وتواصل مع المتغيِّ
قلوبهم  تأّلف  بهدف   ، المسجد  جيران  من 
ودعوتهم   ، مباشرة  غير  بطريقة  وُنصحهم 

بالحسنى إلى أداء الصالة في المسجد.

جيران المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

التعرف على سكان احلي  1
 وحاهلم مع صالة اجلماعة

ة كان وحاهلم مع الصالللتعرف على السُّ  يكون ذلك ابلتشاور مع املؤذن وبعض مجاعة املسجد ؛
 ، فقد يكون البيت فيه عدة رجال: منهم َمن حيضر اجلماعة يف املسجد، ومنهم من يتخلف.ابلتفصيل

 يُوَضع جدول حيوي : أمساء املتخلّهفني عن صالة اجلماعة ، وأماكن بيوهتم ، وأرقام هواتفهم إن أمكن. 2

3 
حتديد الوقت األنسب 

 للزايرات

رين يف صالة اجلماعة ، كمغرب يوم اجلمعة   حتديد وقت مناسب يف يوم معنَي أسبوعيًّا ؛ لزايرة املقصّه

 أو غريه.

4 

 تنفيذ الزايرات

 حتديد البيت أو البيوت املخَط  لزايرهتا يف كل أسبوع.

 إحدى النساء. ردّه ، ويُعرّهف بنفسه )كإمام املسجد مثاًل( عند وم بطرق الباب ويطلب صاحب املنزليق 5

6 
حني يُفتح الباب يكون السالم طفاوة وحمبة مع السُّؤاله عن احلال ، وإخباره أن اهلدف من هذه الزايرة 

 هو السالم والتعرف عليه ، وال يُتطَرق ملوضوع الصالة ُمطَلًقا ؛ فالغالب أنه سيفهم املقصود.

7 
 مث التواصل معه عرب الرسائل مع مراعاة عدم إمالله ، مث أخُذ رقم جَواله منه شخصيًّا هبدف التواصل ،

 إضافته إىل جمموعات التواصل اليت جتمع مجاعة املسجد.

8 

يف الغالب ال تكفي زايرة واحدة ؛ لذا يفَضل َتكرارها بعد عدة أشهر عند مالحظة عدم استجابته 
التأكيد  رة الثانية ، ويكون ذلك بُلطف ، معوُرمَبا عدم فهمه للمراد ، وميكن النُّصُح املباشر يف الزاي

 على أَن ذلك حملبتهنا له ، كما ميكن أن يقوم اإلمام ابستضافته يف بيته وإكرامه لتأّلف قلبه.

9 

عند عدم االمتثال مع 
 تكرار النصح

 يُرَفع أمرُه إىل هيئة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ؛ ليقوموا مبخاطبته ونصحه.

10 
رًا ، فيمكن أن خُياَطب مالهك املنزل ليوَضح له عدَم رغبةه أهل احلي يف وجود هذا اجلار  وإن كان مستأجه

 الذي ال يشهد صالة اجلماعة.

 وميكن ترتيب زايرة من أحد كبار العلماء أو الدعاة له يف بيته لينصحه. 11
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مسابقة فرسان الفجر

مسابقة تهدف إلى تعويد الصغار على صالة 
الفجر في المسجد ، وذلك ِبَبثِّ ُروح التنافس 

بينهم ، وتكريم المحافظين عليها.

صغار أهل الحي الذكور ما بين ) 7 – 12 ( سنة.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج  
 تنفيذهاإجراءات  العمليات الرئيسة م

1 

 اإلعداد اأَلَويل للمسابقة

 إعداد شروط املشاركة يف املسابقة ، ومعايهري التقييم والدرجات ، واجلوائز.

2 
فجر ، كتوزيع كروت ونقاط بعد ال  حتديد طريقة حساب الصلوات اليت صالها املشاركون يف مجاعة ،

 أو تسجيل امسه لدى مؤذن املسجد ، كما ميكن توفري جهاز تسجيل احلضور عن طريق )البصمة(.

3 

 الدعاية واإلعالن

لنشرها  ، أو تصاميم تصميم إعالانت املسابقة ابألحجام املناسبة مهثل ) لوحة ، أو بنر ، أو بروشور
 (28)عرَب اجلَوال ( ، ويُراَعى أن حيتوَي اإلعالن على : الشروط ، وبداية املسابقة ، واجلوائز.

4 
إعداد وطباعة خطاابت موَجهة إىل أولياء أمور أبناء احلي ، حتتوي على تعريف ابملسابقة ، وتدعوهم 

 (29)إىل حتفيز أبنائهم على املشاركة.

5 
اإلعالانت ، وتعليقها يف األماكن البارزة كمداخل املسجد ، وتوزيع اخلطاابت على املنازل طباعة 

 اجملاورة للمسجد.

تكرمي املتميّهزين وأولياء  6
 أمورهم

قّهني للتكرمي ) طسب حدى معايهري التقييم ( ، وذلك بعد إ يقوم اإلمام كل شهر بتكرمي املستحه
 الصلوات اليت يكثر فيها املصلون ) كصالة املغرب أو العشاء(.

 من املستحَسن تكرمي أولياء أمور املشاركني هبدااي رمزية ، كشهادات شكر مع هدية تربوية. 7

 

  

                                                           
 (.15منوذج ) ( : 28)

 (.16منوذج ) ( : 29)
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رحلة الُعمرة

ألداء  الحرام  اهلل  بيت  إلى  رحلة  إقامة 
مناسك الُعمرة ، يصاحبها تعليم لكيفية 

أداء هذه العبادة.

والمقيمين  المواطنين  من  المسجد  جماعة 
المسلمين.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
احتياج بيئة دراسة 

 املسجد للربانمج

، (يات املسلمةعة املسجد ، أو اجلالسواء كانوا مجاَشر على املستهَدفني ابلربانمج )وذلك عرب استبيان يُن
وذلك للتأكد من رغبتهم يف إقامة الربانمج ، واملدة املقرتَحة ، ومدى معرفتهم لصفة العمرة ... إخل ، 

 وأيًضا معرفة عددهم ولغاهتم.

2 

التنسيق مع إحدى 
محالت العمرة أو مكتب 

 الدعوة

التنسيق مع إحدى محالت العمرة أو مع مكتب الدعوة ؛ لتوفري مقاعد للعدد املطلوب ، أو حافلة  
كاملة ألهل احلي ، وتوفري داعية ابللغة املطلوبة ، وذلك حبسب نتائج االستبيان )وأيًضا توفري السكن 

 (30).إذا كانت الرحلة أكثر من يوم( 

3 

 الدعاية واإلعالن

تصميم إعالن الربانمج الذي حيتوي على : اسم الربانمج وهدفه ، ووقت الرحلة ، وشروط وطريقة 
 (31)، مع عبارة حمفِ زة على املشاركة كآية قرآنية أو حديث نبوي.ل ، واملستندات الالزمة للمعتِمرالتسجي

4 

، وبنرات ، وبروشورات ( ، وتعليقه على أبواب  طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات
املسجد ، ونشره على البيوت ، وعرَب وسائل التواصل وأرقام جوَّاالت أهل احلي ، وعلى احملالت 

 واملعارض التِ جارية اجملاورة.

5 
  مع  فينبغي ترمجة اإلعالن إىل لغاهتم ابلتعاون إذا كان الربانمج يستهدف اجلاليات غري العربية ،

 مكتب الدعوة.

6 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ، بعد إحدى الصلوات  اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

7 

 تسجيل املشاركني

صورة اهلوية الوطنية للمواطنني، وصورة إقامة نظامية سارية املفعول  املستندات املطلوبة من املشارِك :
 للمقيمني ، ابإلضافة إىل منوذج موافقة الكفيل )يؤخذ من مكتب الدعوة أو محلة العمرة(.

8 
تزويُد املعتِمر هبدية حتتوي على : أدوات نظافة وحالقة ، ولباس  ُيستحَسن عند توفُِّر اإلمكاانت :

 اإلحرام ، وكتيِ ب شرح العمرة املصوَّر ) مناسك ( أو غريه.

                                                           
 غالًبا تتحمل مجاعة املسجد تكاليف الرحلة. ( : 30)

 (.17منوذج ) ( : 31)
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9 
ال ، وإذا  اسم كل معتمهر ، ورقم هويته أو إقامته ، ورقم اجلوَ  يُعهدُّ املشرهف على الرحلة بيااًن يدوّهن فيه :

.  كان هناك أكثر من حافلة فيضع لكل حافلة بيااًن مستقالًّ

10 
استقبال املشاركني يوم 

 االنطالق

 حيرص املشرف على الرحلة على حسن استقبال املشاركني ابلبشاشة والدعاء ، وأتليف القلوب. 

11 
يزَود املعتمهر ببطاقة شخصية موَضح  فيها : اسُم املعتمهر ، وعنوان سكنه يف مكة إن توفَر ، وأرقام 

ق السكن ... إخل.  التواصل اخلاصة ابلرحلة كرقم املشرف على الرحلة ومنسّه

12 

 برانمج الطريق

)إذا ما كانت الرحلة 
 ابحلافلة ذهااًب وإاياًب(

 توفري املشروابت الباردة واملأكوالت اخلفيفة طهَواَل الطريق. 

13 

يبدأ الربانمج بفقرة للتعارف ، هبدف كسر احلواجز بني املشاركني ، وُيستحَسن أن يكون ذلك بطريقة 
 اذُكر موقًفا ال تنساه يف مكة أو يف غري تقليدية ) االسم ، والعمل ، هل اعتمرت من قبل ؟ وكم مرة ؟

 أَوله ُعمرة اعتمرهَتا... إخل ( .

14 

 مث تُتابَع فقرات برانمج الطريق ، وتكون متنوّهعة وخفيفة على النفوس ، ومنها على سبيل املثال :

 دعاء السفر ، مث شرح لبعض ألفاظه ومقاصده. -
 تالوة قرآنية. -
 أو مساجلة شعرية ، وحنوها. مسابقة ثقافية ، -
 شرح لصفة العمرة ، وأبرز املسائل واألخطاء اليت هتُهمُّ الناس. -
 من املهم وجود اسرتاحات يف أثناء الطريق ؛ للصالة ، وملن أراد شراء شيء أو قضاء حاجة. -
ا ، ويقرأَ َمن أراد ليناَم َمن كان ُمتَعبً  من املهم وجود فرتة كافية يتوَقف فيها الربانمج الثقايف ؛ -

 القراءة... إخل .

 ويكون ملدة ساعة ونصف تقريًبا ، لهُلبس لهباس اإلحرام ، واالغتساله ملن شاء. التوقف عند امليقات 15

 عند الوصول إىل مكة  16
ق املشرهف على الرحلة مع سائقه احلافلة وقَت العودة ، يفَضل أن ومكان جتمُّع املعتمهرين لإلايب ، و  ينسّه

 يكون هو املكاَن نفَسه الذي نزلوا فيه.
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مَن الرحلة َمبهيٌت مبكة ، فيقوم املشرف إبيصال املعتمرين إىل السكن ليضعوا أمتعَتهم ، مث   17 إذا كان ضه
 ينطلقون إىل احلََرم ألداء ُعمرهتم برفقة الداعية واملشرف على الُعمرة.

 االستعداد للعودة 18
يقوم املشرف على الرحلة بتذكري سائق احلافلة إبحضار احلافلة يف الوقت واملكان الذي اتُّفهق عليهما 

 مهن قَيْبُل، وكذلك يقوم بتذكري املعتمهرين.
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لقاء اجتماعي دعوي للجاليات غير العربية 

يهدف هذا البرنامج إلى : العنايِة بالجاليات غيِر 
ا ،  ا واجتماعّيً ا وسلوكّيً العربية المسِلمة دينّيً

ودعوِة غير المسلمين منهم إلى اإلسالم.

جارية في الحي. ال المنازل والمحالت التِّ ُعمَّ
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
وحتديد  دراسة اجلدوى ،

 اليوم والوقت املناسبَينْي 

 التأكد من مناسبة الربانمج لبيئة املسجد ، وذلك ابلتأكد من وجود اجلاليات غري العربية.

 حتديد اللغات املستهَدفة ابلربانمج. 2

 حتديد اليوم والوقت املناسبَينْي للفئة املستهَدفة. 3

4 

 هتيئة املكان ووسيلة النقل

اختيار املكان املناسب إلقامة اللقاء ، مهثل : ) اسرتاحة  ، أو مدرسة يف املساء ، أو مالعب البلدية ، 
 أو أحد مرافق املسجد... إخل (.

5 
توفري املأكوالت واملشروابت ، ووجبات الغداء أو العشاء ، من األصناف املفَضلة لَدى الفئة 

 املستهَدفة.

 كاحلافلة مثاًل ( ابحلجم املناسب ألعداد املستهَدفني.توفري وسيلة نقل )   6

7 

 (32)اإلعداد لفقرات اللقاء

 التواصل مع مكتب الدعوة ؛ لتوفري داعية بُلَغة املستهَدفني.

8 
مسابقات حركية ورايضية ترفيهية ، تناسب الفئة املستهَدفة ، ويُستحَسن أن يقدّهمها شباب إعداد 
 احلي.

 توفري اهلدااي واجلوائز املناسبة للفئة املستهدفة ، وجلميع املشاركني. 9

10 

 الدعاية و اإلعالن

تصميم إعالن جَذاب بُلَغات املستهَدفني ، حيتوي على : شرح لفكرة اللقاء ، وفقراته الرتفيهية 
 واالجتماعية ، واجلوائز اليت ستوزَع فيه ، ووقت وطريقة التسجيل.

11 
طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات ( ، وتعليقه على أبواب 

 املسجد ، ونشره على احملالت واملعارض التّهجارية يف احلي.

 نشر اإلعالن عرَب وسائل التواصل احلديثة جلماعة املسجد. 12

13 

 تنفيذ الربانمج

 استقبال املشاركني ابلرتحيب والبشاشة.

 تقدمي فقرات الربانمج : ) وجبة الغداء ، واملسابقات ، والكلمة الدعوية ، والربانمج الرايضي (. 14

 تكرمي مجيع املشاركني عند ختام اللقاء هبدااي رمزية تذكارية ، وتزويدهم ابلكتيّهبات الدعوية بُلَغاهتم. 15
 

                                                           
 : مرفق يف القرص : برانمج اليوم املفتوح للجاليات ، وحيتوي على تقسيم مهام العمل على جلان. (32)
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ِاستفدَت ؟! .. فأِفْد

الموادِّ  إلى االستفادة ِمن  البرنامج  يهدف هذا 
في  المهَملة  الشرعية  والِعلمية  الدعوية 
في  حفِظها  ثم  عليها  الع  االطِّ بعد  البيوت 
الموادِّ  ، وذلك بجمع هذه  أو مستوَدع  مكتبة 
، وكتب  ، وأقراص  )ِمن أشرطة  اختالفها  على 
جماعة  على  توزيعها  إعادة  ثم   ) ومجالت   ،

المسجد وغيرهم.

عة. متنوِّ
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 تنفيذهاإجراءات  العمليات الرئيسة م

 توفري الصندوق 1

ُصنع صندوق بشكل مجيل ، له فتحة من األعلى تتسع للمواد املراد مجعها ، ابإلضافة إىل ابب مع قُفل 
خلَف الصندوق ،  وميكن تقسيم الصندوق من األعلى طسب أنواع املوادّه املطلوبه مجُعها، فمثاًل: فتحة 

؛ ليسهل فرزها ، ويوضع الصندوق داخل املسجد أو عند  لألقراص، وأخرى لألشرطة، واثلثة للورقيات
 أحد أبوابه.

2 

 الدعاية واإلعالن

تصميم وطباعة لوحة جاذبة تُلَصق على الصندوق ، وتعَلق يف لوحة إعالانت املسجد، حتتوي على : اسم 
 (33)الربانمج ، وشرح موَجز ألهدافه.

3 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج بعد إحدى الصلوات اليت يكثر املصلُّون فيها ) كاملغرب أو 

 العشاء ( ، ويوضّهح أهداَفه ، ومَدَة استقبال املوادّه املفيدة ، ، وحيث الناس على تبادل اخلري.

 وعرَب رسائل اجلَوال إىل أرقام أهل احلي. يُنَشر اإلعالن عرَب وسائل التواصل احلديثة ، 4

5 
فرز املواد ، مث إعادة 

 توزيعها

وم بفرز املواد ، مث يق يقوم املشرف على الربانمج ابستخراج ما يف الصندوق بعد انتهاء الفرتة احملَددة ،
واستبعاد ما حيتوي على منَكر )إبتالفه( ، أو ما ال يناسب مجاعة املسجد )بتسليمه ألحد مكاتب الدعوة 

 واإلرشاد(.

6 
توضع املواد املناسبة يف احلامل املسَمى : ) ُخذ نسخَتك ( يف مؤَخر املسجد ، وميكن توزيع بعضها على 

 رة.احملالت التّهجارية اجملاو 

 

  

                                                           
 (.18منوذج ) ( : 33)
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االعتكاف

برنامج يهدف إلى إحياء شعيرة االعتكاف في 
جماعة  وتشجيع   ، رمضان  من  األواخر  العشر 

المسجد عليها.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

 ختصيص مكان مناسب للمعتكهفني ، وتنظيفه وهتيئته وتزويده مبا حيتاجون إليه. هتيئة املكان 1

2 

اإلعالن ، وتسجيل 
 املعتكفني

كلمة يلقيها اإلمام ، أو إعالن يُعَلق على األبواب ، أو نشره عرب وسائل   اإلعالن عن الربانمج ) عربَ 
 (34)التواصل االجتماعي ( ، وحثُّ مجاعة املسجد على املشاركة فيه.

3 
العمل ابإلجراءات النظامية يف هذا الربانمج مهثل : ) أخذ بياانت املعتكف ، وصورة هويته ، وأرقام 

 (35)االتصال به (.

 يُزَود كل معتكهف عند تسجيله بكتيّهب خمتَصر يف فقه االعتكاف وأحكامه وآدابه. 4

 توفري التموين الغذائي 5
التنسيق مع أحد املطاعم لتوفري الوجبات الكافية لعدد املعتكفني من ) الفطور ، والعشاء ، والسحور ( 

 ، ابإلضافة إىل توفري املاء واملشروابت الساخنة.

6 
 املعتكفنيخدمة 

من املهم وجود شخص يقوم خبدمة املعتكهفني فيما حيتاجون إليه من ) غسيل املالبس ، أو شراء أدوية 
 ... إخل ( ، أو تعليق رقم مغسلة قريبة ، وصيدلية.

 تنظيف املكان يوميًّا مهن قهَبله خادم املسجد. 7

 

  

                                                           
 (.19منوذج ) ( : 34)

 (.20منوذج ) ( : 35)
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الشاشات الدعوية

المناسب  بالحجم  تلفزيونية  شاشات  توفير 
 : فيها  وُيعَرض   ، المسجد  ر  مؤخَّ في  توضع   ،
بعض التصاميم الدعوية والتذكيرية ، وإعالنات 
أنشطة المسجد ، وأخبار جماعة المسجد ... إلخ 

، بُلَغة واحدة أو أكثر.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 تنفيذهاإجراءات  العمليات الرئيسة م

1 

 شراء الشاشة وتركيبها

حتديد حجم الشاشة املناسب للمسجد ، وعدد الشاشات املطلوبة ، وذلك ابلنظر إىل حجم 
 املسجد واألماكن املناسبة لتعليق الشاشة فيها.

2 
توي على ويُراَعى أن حت زايرة املعارض واألسواق املتخصّهصة يف الشاشات وشراء الشاشات املطلوبة ،

 ( لتُنَقل التصاميم عربَه. USBَمنيَْفذ ) 

3 
تركيب وتعليق الشاشة يف املكان املناسب ، وابرتفاع مناسب ، طيث تَلفهت نظَر املصلّهي قبَل خروجه 

 من املسجد.

 يُفَضل وضع الشاشة يف إطار )أملونيوم أو خشيب( ُمغَلق ، حفظًا هلا من السرقة. 4

5 

توفري احملتوى الدعوي ، 
 وعرضه على الشاشة

جُتَمع التصاميم الدعوية ابإلضافة إىل اإلعالانت عن أنشطة وأخبار املسجد ) إن ُوجدت ( بصيغة 
، أو تُوَضع بصيغة ملف فيديو ، مث تُوضع يف ) فالش ميموري ( ، و ُيستفاد من  jpgالصور 

 (36)مكاتب الدعوة يف توفريها.

 (. USBالفالش ميموري ( يف الشاشة عرَب َمنيَْفذ الي ) يوضع )  6

7 
     ضبُ  خصائص استعراض الصور يف إعدادات الشاشة وجعُلها تُعهيد َعْرَض الصور أو املقاطع 

 بعد انتهائها.

 حتديث احملتوى بشكل دوري 8
 ال يعتاد حىت من املهم حتديث حمتوى الشاشة بشكل دوري ال يزيد على أسبوعني كحدّ  أقَصى ؛

 املصلُّون احملتوى نفَسه فال يُعطُوا الشاشَة اهتماًما.

 

  

                                                           
 مرفق يف القرص : ) تصاميم دعوية دقة الطباعة ( ، ميكنك اختيار التصاميم املناسبة ألهل احلي واملوسم. ( : 36)
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» ال ُيْعِجَبنَُّكْم ِمَن الرَُّجِل َطْنَطَنُتُه ، َوَلِكنَُّه َمْن َأدَّى 

األَماَنَة ، َوَكفَّ َعْن َأْعَراِض النَّاِس َفُهَو الرَُّجُل »

عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
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دورية الحي

إلى  يهدف  المسجد  لجماعة  دوري  لقاء  عقد 
من  بشيء  والقيام   ، بينهم  التآلف  زيادة   :
حقوق الجار التي أوصى بها المصطفى صلى 

اهلل عليه وسلم.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

كسب التأييد ، وحتديد 
 الوقت واملكان املناسبَينْي 

    من أجل أن يكونوا عواًن على إُتام وإجناح  طرح هذه الفكرة على َمن هلم الكلمة داخَل احلي ؛

 هذه الفكرة.

2 
فاق على موعد االتحتديد الوقت املناسب لألغلبية ) وقد يكون األنسب يف البداية فرتة املغرب ( ، و 

 َدْوري ) أسبوعي مثاًل ، أو كل أسبوعني ... إخل (. 

 واألفضل أن تكون يف البيوت ، وميكن أن تكون يف أحد مرافق املسجد. حتديد املكان األنسب ، 3

 دعوة مجاعة املسجد 4
يقوم إمام املسجد بدعوة مجاعة املسجد عرَب التواصل املباشر ، أو ابهلاتف ورسائل اجلَوال ، أو 

 ابإلعالن بعد إحدى الصلوات.

5 

 تنفيذ الدورية

يفَضل أن يكون أَوُل لقاء عنَد إمام املسجد ؛ لريسم هلم املنهج يف الضيافة : وهو البعد عن اإلسراف 
 والتكلُّف دوَن اإلخالل طقّه الضيف وإكرامه.

 يف بداية الدورية قد يلزم حتاشي األشخاص املزعهجني أو املنحرفني ؛ كي ال يَنفهر أهل الوقار والرأي. 6

 أبمساء املشاركني يف الدورية وأرقامهم. إعداد قائمة 7

8 
 إنشاء جمموعة يف أحد برامج التواصل ) واتس أب مثاًل ( للمشاركني ، وتذكريهم بكلّه لقاء قبَله 

.  بوقت كاف 

9 

املوضوعات اليت تطرح يف 
 الدورية

والتوجيه غري املباشر هدف ، وال مانع من إلقاء كلمة قصرية  العفوية يف مثل هذه اللقاءات مطلب ،
 مامل يستثقلوها ، وكذلك توزيع اهلدااي الدعوية.

10 
طرح ما يُههمُّ أهَل احلي من مشكالت ، فيقوم اإلمام أو غريه جبمع تواقيع اجلماعة للمطالبة إبزالة ضرر 

 أو تشويه ، أو إيصال خدمات للحي.

 تفقد الغائبني ملرض أو سفر ، والتنسيق لزايرة مجاعية له ، واملشاركة يف األفراح أو األتراح. 11

 إذا سكن احلَي جاٌر جديد ، فُيدَعى حلضور الدورية وحُيتَفى به. 12

13 
حتديد و  أيًضا االتّهفاق على بعض الربامج الدعوية والعلمية واالجتماعية اليت حيتاجها مجاعة املسجد ،

 املواعيد املناسبة ألكثرهم احتياجاً لكل برانمج كي يكونوا حاضرين.
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14 

 بعض املشكالت وعالجها

 عند ضعف التفاعل ، ال بد من الصرب واالستمرار وعدم التوقف.

15 
ضيّهفني ،

ُ
فال مانع من قيام اإلمام ابلَتضيهيف ابلتناوب مع املؤذن ، أو تكون الدورية يف  عند عدم امل

 أحد مرافق املسجد.

 قد يكون من املناسب توقف الدورية يف اإلجازات ، وذلك ابالتفاق مع املشاركني. 16
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بالصرب واليقني، تُنال اإلمامة يف الدين.
ابن تيمية -رمحه اهلل-
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إفطار الصائمين من جماعة المسجد

هو برنامج اجتماعي يهدف إلى التعاون على 
بين  واأللفة  الترابط  وتقوية   ، والتقوى  البر 
سحور(  )أو  إفطار  إقامة  عبَر   ، المسجد  جماعة 
رمضان  شهر  أيام  أحد  في  المسجد  لجماعة 
 ، صومها  المستَحب  األيام  في  أو   ، المبارك 
ويوم   ، والخميس  واالثنين   ، الِبيض  كاأليام 

عرفة ، ويوم عاشوراء.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

 اإلفطارحتديد يوم  1
إذا كان اإلفطار يف أحد أايم شهر رمضان فُيحَدد اليوم املناسب للجماعة ، وذلك ابستشارة البارزين 

 (37)منهم ، وإذا كان اإلفطار يف األايم املستحب صيامها فننتقل إىل اإلجراء التايل.

2 

 الدعاية واإلعالن

ويراعى فيه أن حيتوي على اتريخ ووقت اإلفطار ، ويُفَتح ابب املشاركة يف اإلفطار  تصميم اإلعالن ،
 (38)للحضور ابلتنسيق مع املشرهف على اإلفطار.

3 

اإلعالن قبَل املوعد أبسبوع كحدّ  أدىن ، ويكون اإلعالن بعدة وسائل : بتعليق اإلعالن املطبوع على 
مجاعة املسجد ، واإلعالن الشفهي من قهَبل إمام املسجد بعَد  أبواب املسجد ، وإرسال رسائل جلَواالت

إحدى الصلوات اليت يكثر املصلون فيها كاملغرب أو العشاء،  ابإلضافة إىل الدعوات الفردية من إمام 
 املسجد ألفراد اجلماعة.

 التذكري مبوعد اإلفطار قبله بيوم . 4

5 

 جتهيز اإلفطار

يقوم املشرف على اإلفطار بتوفري املاء ، وإذا كانت مشاركات مجاعة املسجد من الطعام غري كافية ، 
 فينبغي التنسيق مع مطعم قبَل وقت اإلفطار مبدة كافية ؛ ليوفّهر الطعام يف الوقت احملَدد.

6 
كبار السن ... إخل ( ، ريه كراسَي ل) التكييف ، وفرش السُّفَرة ، وتوزيع املاء ، وتوف مبا يلزم من هتيئة املكان

 وتنظيم ما َيصهل من األطعمة من املشاركني.

7 
استقبال املشاركني ، 
 وتنفيذ اإلفطار

 الرتحيب ابحلضور والدعاء هلم ، وشكرهم على املشاركة.

 ألطعمة املتوفرة.ا: بقَية اإلفطار إىل قسمني؛ قبَل الصالة: التمر واملاء والقهوة، وبعَد الصالة يُقَسم وقت 8

9 .  وبعد اإلفطار يقوم خادم املسجد أو غريه بتنظيف املكان ، ويكون ذلك قبل أذان العشاء بوقت كاف 

 

  

                                                           
 ولعل العشر الوسطى أنسب من غريها. ( : 37)

 (.21منوذج ) ( : 38)
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تفطير الصائمين

اإلفطار  وجبُة  فيه  ر  توفَّ رمضاني  برنامج  هو 
وعابري  والجاليات  المحتاجين  من  للصائمين 
أو خيمٍة  المسجد  ، وذلك في ساحة  السبيل 
برامج  وضع  ويمكن   ، المسجد  مرافق  أحد  أو 

مصاِحبة دعوية وتعليمية.

الجاليات ، والمحتاجين ، وعابري السبيل ، وغيرهم.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
دراسة بيئة املسجد 

 واحتياجها

وتتضَمن : التأكَد من وجود مستفيدين من الربانمج ، وحتديَد عددههم ولَُغاهتم ،  دراسة بيئة املسجد ،
ونوعه الوجبات املفَضلة لديهم ، والتأكد من وجود املكان املناسب للتفطري مثل : ) ساحة املسجد ، أو 

 خيمة ، أو أرض خالية يف اجلوار ... إخل ( .

2 

 إجياد داعم للتفطري

 إعداد موازنة تقديرية الحتياجات التفطري ، مع وجود تسعريات لذلك.

3 
البحث عن داعم للتفطري من أهل اخلري من مجاعة املسجد وغريهم ، ويكون الدعم حتت مظَلة رمسية :  

 كإحدى مجعيات الرب ، أو مكتب الدعوة واإلرشاد.

4 
 التعاقد مع املطعم ،

وهتيئة املكان ، وتوزيع 
 املسئوليات

إبرام عقد واتفاق مع املطعم املختار ، يتضَمن أهم البنود اليت هتُهمُّ الطرفني مهثل ) نوع الوجبات وعددها ، 
 ووقت وصوهلا، وآلَية الدفع ... إخل ( .

 هتيئة املكان مبا حيتاج إليه مهثل : التكييف ، وسالل للمهمالت ... إخل . 5

6 
حتديد وتوزيع املسئوليات على املشرفني على برانمج التفطري ، فمثاًل : ) املشرف : يقوم بتنظيم التوزيع 

 واإلشراف العام ، واحلارس : يقوم ابلتنظيف ، وتوزيع الوجبات ، والتنظيم ( .

 الدعاية واإلعالن 7
البارزة  وتعليقها  على أبواب املسجد ، ويف األماكن تصميم وطباعة إعالانت للتفطري بُلَغات خمتلفة ،

 (39)حوَل املسجد.

تنسيق الربانمج الدعوي  8
 املصاحب

ات لتوفري ما يلي : ) كلمات دعوية بُلغَ  التنسيق مع أحد مكاتب الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات ؛
 احلضور ، وعرض مرئي ، ومواد مسموعة ، ومسابقات خفيفة ، وتوزيع مطواَيت وكتيّهبات ... إخل ( .

 إخل (... .اعلني مع الربانمج الدعوي مهثل )بطاقات شحن للجَوال ، أو عطورتوفري احلوافز واجلوائز للمتف 9

10 

 ومياليتنفيذ التفطري 

 دقيقة. 45جتهيز املكان وهتيئته مبا يلزم من ) الفرش ، والسفرة ، والتكييف ... إخل ( قبَل األذان بي 

11 
متابعة وصول الوجبات قبل األذان برُبع ساعة ، مث توزيعها بشكل منظَم وواضح ، حىت ال يكون هناك 

 فوضى وتنازع.

 ُوجدت ( قبَل األذان بعشر دقائق. تكون الكلمة الدعوية ) إن 12

                                                           
 (.22منوذج ) ( : 39)



88

 يكون اإلفطار ملدة عشر دقائق ) قبَل موعد إقامة الصالة خبمس دقائق ( . 13

 وبعد االنتهاء من اإلفطار يقوم احلارس بتنظيف املكان ، وكنس وطيّه الَفْرش، وغري ذلك . 14

 حلاجة.مع املطعم لتعديل العدد طسب ا ، فينبغي التواصلناك نقص أو زايدة يف عدد الوجباتإذا كان ه 15
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قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
» اإلماُم ضامٌن ، واملؤذُن مؤمتٌن ، اللهم أرشِد 

األئمَة واغفْر للمؤذِنني »
صححه األلباني
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لقاء المعايدة

الترابط  تقوية  إلى  يهدف  اجتماعي  برنامج 
إفطار  إقامة  عبَر   ، المسجد  جماعة  بين  واأللفة 
المعايدة لجماعة المسجد ، من الرجال والنساء.

جماعة المسجد المواطنون والمقيمون.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
كسب التأييد ، وحتديد 

 املكان املناسب

من أجل أن يكونوا عواًن على إُتام وإجناح هذه  طرح هذه الفكرة على َمن هلم الكلمة داخَل احلي ؛
 الفكرة ، ويكون هذا قبَل العيد أبسبوعني أو أكثر لهَيتسىَن اإلعداد والتجهيز للقاء.

2 
    حتديد املكان املناسب ، ويفَضل أن يكون يف اسرتاحة  داخَل احلي )إن ُوجدت( ، أو يف أحد 

 مرافق املسجد.

3 

 الدعاية واإلعالن

تصميم اإلعالن ، ويراَعى فيه أن حيتوَي على اتريخ ووقت ومكان اللقاء، ويُفَتح ابب املشاركة يف 
 (40)التفطري ابلتنسيق مع املشرف على اللقاء.

4 

ويكون بعدة وسائل : بتعليق اإلعالن املطبوع على أبواب  اإلعالن عن اللقاء قبل املوعد أبسبوع ،
املسجد ، وإرسال رسائل جلماعة املسجد ، واإلعالن الشفهي من قهَبل إمام املسجد بعد إحدى 

الصلوات اليت يكثر املصلون فيها كاملغرب أو العشاء، ابإلضافة إىل الدعوات الفردية من إمام املسجد 
 ألفراد مجاعة املسجد .

 التذكري مبوعد اللقاء قبله بيوم ، وبعد صالة الفجر يوَم العيد. 5

6 

 جتهيز اللقاء

يقوم املشرف على اللقاء بتوفري املاء ، وإذا كانت مشاركات مجاعة املسجد غري كافية ، فينبغي التنسيق 
 مع مطعم قبَل العيد مبدة كافية ؛ ليوفّهر الطعام يف الوقت احملدد.

7 
هتيئة املكان مبا يلزم من ) التكييف ، وفرش السُّفرة ، وتوزيع املاء ، وتوفري الشاي والقهوة ، والكراسي ، 

 وتطيهيب املكان، وتوفري الصابون، واملناديل... إخل ( ، وتنظيم ما َيصهل مهن أطعمة من املشاركني.

8 
ري  أو لتوزَع على احلضور ، طيث حتتوي على : ش من املستحَسن توفري هدية معايَدة ابسم املسجد ،

 قرص فيه تالوات قرآنية ، ورسالة هادفة ، وهدية رمزية كحالوة وسواك وقلم للذّهكرى.

 الرتحيب ابحلضور والدعاء هلم ، وشكرهم على املشاركة. تنفيذ اللقاء 9

                                                           
 (.23منوذج ) ( : 40)
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10 
مث فرتة  ومدهتا نصف ساعة ، وتوزَع فيها القهوة والتمر واملاء . يُقَسم اللقاء إىل قسمني: فرتة التجمُّع ،

 تناول طعام العيد ، وفيها ينتقل احلضوُر إىل مكان الطعام .

11 

( دقائق ، يقدّهمها إمام املسجد أو أحد   5 - 2من املستحَسن أن يكون هناك كلمة قصرية مدهتا ) 
كبار أهل احلي ، هتدف إىل كسب قلوب احلضور وشكرهم والدعاء هلم ابلَقبول ، وميكن تكرمي َمن 

 أسهم يف خدمة املسجد واملصلني مهن عاملني وداعمني.

12 

 بعد اللقاء

 يقوم خادم املسجد أو غريه بتنظيف املكان بعد انتهاء اللقاء. 

13 
إذا كان مهن مجاعة املسجد كبرٌي ُمقَعد أو شخٌص مريض مل يتمكن من احلضور ، فُيستحَسن زايرته 

 ومعايدته مهن إمام املسجد وَمن يتيَسر له مهن مجاعة املسجد.

14 

إذا كان اللقاء جلميع 
 أفراد األسرة

 فال بد من توفري مكان مناسب وساتر للنساء .

15 

من املهم إجياد برانمج ترفيهي ألطفال احلي ، حيتوي على : املسابقات ، واأللعاب احلركية واإلنشادية ، 
واجلوائز ... إخل ، وميكن أن يقدّهمه بعض شباب احلي ، ابإلضافة إىل تزيهني املكان ابلبالوانت والزّهينة 

 اجلاذبة للصغار.

16 
( دقائق ، تقدّهمها إحدى الداعيات من  7 - 5من املستحَسن أن يكون هناك كلمة قصرية مدهتا ) 

 احلي ، هتدف إىل كسب قلوب احلاضرات وشكرهن والدعاء هلن ابلَقبول .
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اب رضي اهلل عنه يقول: كان عمر بن اخلطَّ
 اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثِّقة.
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ال )كلنا أهل( جوَّ

وسائل  استثمار  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 
التواصل الحديثة باختالفها من ) رسائل نصية 
جماعة  مع  للتواصل  ؛   ) إلخ   ... أب  واتس  أو   ،
المسجد  أخبار  ونشر   ، الحي  وأهل  المسجد 
إلى  باإلضافة   ، الحي  أهل  وأخبار   ، وبرامجه 

الرسائل الدعوية والتذكيرية.

جماعة المسجد من الرجال والنساء.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
 اإلعداد اأَلَويل

 يلزم ختصيص رقم جَوال خاصّ  ابملسجد للرجال ، ورقم آخر للنساء.

 ختصيص مشرهف يتوىَل جَوال الرجال ، وامرأة ثهَقة تتوىَل جَوال النساء. 2

3 

 الدعاية واإلعالن

اسم الربانمج ، وشرح موَجز ألهدافه ، وطريقة إضافة أرقام  تصميم إعالن الربانمج الذي حيتوي على :
 (41)مجاعة املسجد وأهلهم ، مع عبارة حمفّهزة على املشاركة كآية أو حديث نبوي.

4 
سجد ( ، وتعليقه على أبواب امل طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من )لوحات ، وبنرات ، وبروشورات

 ، ونشره على البيوت ، وعرَب وسائل التواصل وأرقام جَواالت أهل احلي املتوفرة.

5 

و أ يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج بعد إحدى الصلوات اليت يكثر املصلون فيها ) كاملغرب
العشاء ( ، وحيثُّ مجاعة املسجد على املشاركة وتزويده أبرقامهم وأرقام جرياهنم ، وأيًضا إيصال أخبار 
 أهل احلي إىل هذا اجلَوال ؛ ليقوم بنشرها ؛ ليفرح أهل احلي بفرح َمن يفرح ، ويُواُسوا َمن أصابه بالء.

6 
تنظيم األرقام وجتهيزها 

 لإلرسال

( ، فينبغي رفُع األرقام ألحد مواقع رسائل اجلَوال النصية يف اإلنرتنت ؛ smsنصَية )إذا كانت الرسائل 
 نظرًا لكوهنا أقَل كلفة مقارنًة ابإلرسال من اجلَوال نفسه ، ويكون للرجال حساب مستقل عن النساء.

7 
 جمموعة رسائل وضعُ إذا كانت الرسائل عرَب برامج التواصل احلديثة مهثل )واتس أب وحنوهه( ، فينبغي 

 مجاعية يف جَوال الرجال ، وكذلك جمموعة أخرى يف جَوال النساء.

8 

 إرسال الرسائل

 يُراعى يف الرسائل أن جتمع بني : مجال املظهر ، وسهولة العبارة ، وصواهبا من الناحية الشرعية واللَُّغوية.

9 
          دحتتوي على اسم املسج  ، ( كليشة  )ة اثبتة جلميع الرسائل قد يكون من املناسب وضع خاُت

 ورقم االشرتاك.

10 
 التقومي والتطوير

 إرسال استبانة خمتصرة لقياس مدى انسجام الرسائل مع احتياجات مجاعة املسجد ورغباهتم.

 حتليل نتائج االستباانت ، وإجراء التعديالت الالزمة لتطوير الربانمج. 11

 

  
                                                           

 (.24منوذج ) ( : 41)
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الرحالت االجتماعية

إقامة رحلة اجتماعية لجماعة المسجد ، تجمع 
بين الترفيه المباح والفقرات الهادفة.

منهم  نة  معيَّ فئة  أو   ، المسجد  جماعة 
كالشباب أو األطفال.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 

كسب التأييد ، وحتديد 
 الوقت واملكان املناسبَينْي 

 حتديد الفئة املستهدفة من الرحلة ) الكبار ، الشباب ، األطفال .. (.

2 
كيد على وتشجيعهم على التفاعل معها ، مع التأ طرح الفكرة على الفئة املستهَدفة يف وقت مبكّهر ،

 حضور الشخصيات البارزة واملؤثرة يف احلي.

 حتديد الوقت املناسب لألغلبية ، وحتديد مدة الرحلة : ) هل هي يوم ، أو أسبوع ؟ وحنو ذلك (. 3

 حتديد املكان املناسب ، ويراَعى أن يكون قريًبا يسهل الوصول إليه ، وواسًعا. 4

5 
التنسيق مع جلنة التنمية 

 االجتماعية
 التنسيق مع جلنة التنمية االجتماعية ؛ لتكون الرحلة برعايتهم وحتت مظلتهم وإشرافهم.

6 

إعداد جدول برامج الرحلة 
الثقافية والرايضية 

 (42) واالجتماعية

املشرفني على  وتوزيع املسئوليات بني إعداد جدول حيوي الربامج الثقافية املناسبة للفئة املستهدفة ،
الرحلة واملشاركني فيها ، ومن أمثلة الربامج : املسابقات الثقافية ، والكلمات بعد الصلوات ، والزايرات 

أو االستضافات ، وجلسة مَسَر  لتبادل احلكاايت والقصائد واألانشيد اخلالية من املنكرات ، 
 ضية ... وغريها.واملسابقات احلركية ، واأللعاب الراي

 .ويف الرحلة األوىل ُيستحَسن تغليُب اجلانب الرتفيهي ، وأتخرُي الربامج اجلادة إىل رحالت قادمة 

7 
إعداد برانمج ترفيهي للطريق ، يُديره َذُوو اخلربة واملعاَيشة ، ينطلق من اهتماماهتم ، ويتنوع بني اإلفادة 

 والرتويح.

8 
أتمني األدوات اليت ختدم الربامج يف الرحلة مهثل : )مكربّه صوت، وجهاز تسجيل، ولوحات، وأقالم، 

 ودفاتر، وجوائز... إخل( .

 الدعاية واإلعالن 9
اسمه الربانمج وهدفهه ، ووقت الرحلة ، وشروط وطريقة  تصميم إعالن الربانمج الذي حيتوي على :

 (43)التسجيل ، مع عبارات حمفّهزة ، وأمساء بعض الربامج اليت ستنَفذ يف الرحلة ، واجلوائز التحفيزية .

                                                           
 إعداد الرحالت االجتماعية.( : مرفق يف القرص : مناذج مفيدة يف 42)
 (.25منوذج ) ( : 43)
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10 
طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات ( ، وتعليقه على أبواب 

 لى البيوت ، وعرَب وسائل التواصل وأرقام جَواالت أهل احلي.املسجد ، ونشره ع

11 
يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ، بعد إحدى الصلوات اليت يكثر 

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء (.

12 
 تسجيل املشاركني

كإرسال بياانت الشخص عرَب اجلَوال ، وإذا كانت الرحلة لألطفال   يكون التسجيل بطريقة سهلة :
ر معه موافقة ويل أمرهه.  فُيحضه

 يُعهدُّ املشرف على الرحلة بيااًن أبمساء املشاركني ، وأرقام هوايهتم الوطنية )أو اإلقامة( ، وأرقام جَواالهتم. 13

14 
توفري مستلَزمات الرحلة 

 ومتطَلباهتا

، وسيلة النقلاملواد الغذائية ، و  بعد حصر عدد املشاركني يف الرحلة ، ُتوفَر مستلَزمات الرحلة ، ومنها :
 واألوراق النظامية.

15 
استقبال املشاركني يوم 

 االنطالق
 حيرص املشرفون على الرحلة على حسن استقبال املشاركني ابلبشاشة والدعاء ، وأتليف القلوب. 

16 

 الطريقبرانمج 

)إذا كانت الرحلة ابحلافلة 
 ذهااًب وإاياًب(

 توفري املشروابت الباردة واملأكوالت اخلفيفة طهواَل الطريق. 

17 
يبدأ الربانمج بفقرة للتعارف ، هبدف كسر احلواجز بني املشاركني ، وُيستحَسن أن يكون ذلك بطريقة 

 غري تقليدية.

18 

ال فقرات وتكون متنوّهعة وخفيفة على النفوس ، ومنها على سبيل املث مث تُتابَع فقرات برانمج الطريق ،
عناوينها كالتايل : قصائد )نبطية(، مهن حكاايت األجداد، مواقف طريفة، مع األخبار، حمطات 

 إميانية، وقفة مع آية، حفظ حديث، مساع شري ، السفر ملاذا؟ أحكامه وآدابه ( .

 ُيستحَسن تقسيم املشاركني إىل جمموعات ؛ ليسهل إقامة الربانمج التنافسية والتفاعلية بينهم. عند الوصول 19

 يف ختام الرحلة 20
إقامة جلسة ختامية يف هناية الرحلة ، يكون فيها شكر وتكرمي القائمني على الرحلة واملشاركني فيها ، 

 ية.وأخذ رأي املشاركني يف الرحلة وأفكارهم للرحالت املستقبل
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عن الرباء رضي اهلل عنه قال :
لقد رأيت ثالمثائة من أصحاب بدر ما فيهم من 

أحد إال وهو حيب أن يكفيه صاحبه الفتيا.
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دروس التقوية للطالب والطالبات

ل  معدَّ ورفع  زيادة  إلى  يهدف  برنامج  هو 
والطالبات  الطالب  عند  الدراسي  التحصيل 
بمراجعة  تهتم  الحصص  من  سلسلة  عبَر   ،
باالستعانة   ، الدراسي  الفصل  في  درسوه  ما 
المواد  في  خبرة  َذِوي  صين  متخصِّ مين  بمعلِّ

التي يحتاجون فيها لذلك. 

طالب وطالبات الحي.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

 دراسة االحتياج 1

ومراحلهم الدراسية ، ومدى احتياجهم وتفاعلهم مع هذه اخلدمة ، ومعرفة  ابلتأكد من وجود الطلبة ،
املوادّه اليت حيتاجون فيها للتقوية ، واألايم املناسبة واألوقات ، ويكون ذلك من طريق : االستبيان ، 

 واستشارة أهل احلي ، وحصر نتائج طالب احلي ابلتعاون مع املدارس اجملاورة.

2 

 التنسيق مع املعلمني

 املناسبني ، والتعاقد معهم

إعداد قاعدة بياانت أبمساء املعلمني املتميّهزين ، مع حتديد ختصصاهتم ، وحتديد املتطوّهعني منهم وغري 
 املتطوّهعني ، وذلك ابلتواصل مع إدارات املدارس القريبة أو مكتب التعليم ؛ لرتشيح املعلمني املناسبني.

3 
االحتياج ؛ ليقدّهموا الدروس يف األايم واألوقات املختارة ، ويكون ذلك التنسيق مع املعلمني طسب 

 تطوًُّعا أو ابلتعاقد معهم مبقابل مادي.

4 

ا ( تشتمل أو جلنة التنمية أو غريمه إعداد عقد أو اتفاقية بسيطة بني املعلم واجلهة املنفّهذة ) كاملسجد
على : واجبات املعلّهم : كاحلضور وضوابطه ، والتزام أخالقيات املهنة ، وآلية إلغاء العقد... إخل ، 

 وحقوقه : كاملكافأة وغريها.

5 
) صورة اهلوية الوطنية أو اإلقامة ، وتعريف من املدرسة اليت يعمل  إعداد ملف لكل معلّهم حيتوي على :

 فيها ، وصورة العقد ، وجدول احلصص... إخل ( .

6 
اختيار وهتيئة املكان 

 املناسب

وجتهيزه مبا حيتاج له املعلم والطالب مهثل : ) املشروابت ، واألوراق البيضاء ، واألقالم ، والسبورة 
 وأقالمها ( .

7 
، (44)، فُيحَدد مكان مناسب )آمن ، ومعزول( لدروس التقوية للطالبات إذا كان هناك دروس للطالبات

 أو بطريقة الفصول الذكية )عن بُعد(.

 الدعاية واإلعالن 8
ويراعى أن حيتوي على : فكرة الربانمج ، واملواد واملراحل الدراسية املتاحة ،  تصميم إعالن الربانمج ،

 (45)وأوقات الدروس ، وشروط وطريقة التسجيل ، والرسوم )إن ُوجدت(.

                                                           
 ميكن االستفادة من جلان التنمية االجتماعية ، وُدور التحفيظ النسائية ، واملدارس القريبة. ( : 44)

 (.26منوذج ) ( : 45)
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9 

سائل ، وتصاميم لنشرها عرَب و  ابألحجام املناسبة يف شكل ) لوحة ، وبنر ، وبروشورطباعة اإلعالن 
التواصل ألهل احلي ( ، وتعليقه على أبواب املسجد ، ونشره على البيوت اجملاورة ، ابإلضافة إىل إعالن 

 إمام املسجد عن الربانمج بعد إحدى الصلوات اليت يكثر هبا املصلون ) كاملغرب والعشاء (.

10 

 التسجيل وتوزيع الطالب

يكون التسجيل عرَب منوذج َوَرقيّ  حيتوي على تفاصيل الربانمج وشروط االلتحاق به ، يوقّهع عليه الطالُب 
 وويلُّ أمرهه.

 يُطَبع لكل طالب مقبول  : بطاقُة عضويَة  تسمح له ابلدخول للربانمجه ، وجدوُل احلصص الدراسية. 11

 طالب 15املوادّه ( على الفصول الدراسية ، طيث ال يزيد الفصل على  توزيع الطالب ) طسب 12

 تنفيذ الربانمج 13
من املهم وجود مشرف على الربانمج طهواَل فرتة الدروس ؛ وذلك ملتابعة حضور املعلّهمني والطالب ، 

 وتلبية احتياجاهتم.

 التقومي املستمر 14

لتقييم : مستوى املعلّهم ، وسهولة إيصال املعلومة ، واملكان ،  إعداد وتوزيع استبانة للطالب ؛
والتجهيزات ... إخل ، مث دراسة نتائجها وإجراء التحسينات الالزمة . واستبانة أخرى للمعلّهمني ؛ لتقييم 

 اخلدمات املساندة هلم ، والتماس فُيَرص التحسني.
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إْن أحببت أْن يكثر الثَّناء اجلميل عليك من النَّاس 
بغري نائل، فاْلَقُهْم بِبْشر حسن.

أبوجعفر املنصور -رمحه اهلل-
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دورات مهارية واجتماعية

دة  دورات تدريبية تهدف إلى إكساب مهارات محدَّ
المثال  سبيل  على  ومنها   ، الحي  أهل  تفيد 
التعامل مع  : فنون  عناوينها كالتالي  دورات 
، مهارات  الوالدين  التعامل مع  ، فنون  الناس 
التعامل مع المراهقين ، كيف تختار تخصصك 

الجامعي؟ ... إلخ.

 : منهم  دة  محدَّ فئة  أو   ، عموًما  الحي  أهل 
أو   ، النساء  أو   ، الشباب  أو   ، مثًلا  كالرجال   (

الفتيات ، أو األطفال (.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
اختيار العنوان ، والوقت ، 

واملدرّهب ، واملكان ؛ 
طيث يناسب ذلك الفئة 

 املستهَدفة

 ، ) كالرجال مثاًل ، أو الشباب ، أو النساء ، أو الفتيات ، أو األطفال (حتديد الفئات املستهدفة : 
، أهل احلي تبيان، أو استشارة بعض: نشر اسم من الدورات التدريبية من طريقمث حتديد أهم احتياجاهت

 (46)أو غري ذلك.

 اختيار املدرّهبني املتخصّهصني يف املوضوعات املختارة. 2

 حتديد األوقات املناسبة للفئات املستهَدفة. 3

4 
ية وميكن التنسيق يف ذلك مع جلان التنماختياُر مكان  مهَيأ  ومناسهب إلقامة الدورات التدريبية ، 

 االجتماعية واملدارس.

 التواصل مع املدرّهبني املختارهين ، واالتفاق على املواعيد املناسبة إلقامة الدورات ، مبقابل أو جَمااًن. التنسيق مع املدرّهبني 5

 الدعاية واإلعالن 6

رَب عتصميم وطباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة يف شكل ) لوحة، وبنر، وبروشور، وتصاميم لنشرها 
 (47)اجلَوال (.

رة، موَجزة عن خربته يف موضوع الدو : عنوان الدورة ، واسم املدرّهب مع نبذة ومن املهم أن حيتوي على
 لمشاركني.ل، مع توضيحه أنه يُوَجد شهادات حضور ، وطريقة التسجيلاووقت الدورة ومدهتا، ومكاهن

7 
التسجيل ، وجتهيز 
 شهادات احلضور

استقبال طلبات التسجيل عرَب الرسائل النصية أو من طريق منوذج إلكرتوين ، وعند قَبول الشخص 
 تُرَسل إليه إفادة بذلك.

8 
جتهيز شهادات حضور للمسَجلني يف الدورة ، طيث ُتوَقع من املدرّهب قبَل الدورة ، وُتسَلم ملن حضر 

 (48)يف هنايتها.

9 
جتهيز احلقائب التدريبية 

 للمشاركني

جتهيز ملف )فولدر( لكل مشارك ، حيتوي على : قلم ، وورق أبيض ، ومذكّهرة الدورة )اليت تؤخذ من 
 (49)املدرب( ، واستبانة لتقييم الدورة.

                                                           
 مرَفق يف القرص : عناوين مقرتحة للدورات التدريبية. ( : 46)
 (.27منوذج ) ( : 47)
 (.28منوذج ) ( : 48)

 (.29منوذج ) :  (49)
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 تذكري املدرّهب واملسَجلني يف الدورة مبوعدها قبلها بيومني كحد أدىن. تذكري املدرّهب واملشاركني 10

11 
 تنفيذ الدورة

كرُت ، وتوفري ضيافة "بوفيه"  التأكد من جتهيز املكان مبا يلزم من ) الصوتيات ، والطاوالت ، والربوجه
 للمشاركني ، واحتياجات التدريب ... إخل ( .

 وضع بيان أبمساء املسَجلني ؛ ليقوم املشارك بتأكيد حضوره عرَب التوقيع عليه. 12
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اتصف  نفسه،  وخشعت  همته،  علت  فمن 
وطغت  همته،  دنت  ومن  مجيل.  خلق  بكلِّ 

نفسه، اتصف بكلِّ خلق رذيل.
ابن القيم -رمحه اهلل-
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الهاتف االستشاري

مجانية  هاتفية  استشاراٍت  خدمِة  توفيُر  هو 
 : مجاالت  من  الحي  أهل  إليه  يحتاج  فيما 
ة ، أو الفتاَوى  بيَّ كاالستشارات التربوية ، أو الطِّ

الشرعية ، وغيرها.

جماعة المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها الرئيسة العمليات م

1 
حتديد جماالت 
 االستشارات

حتديد اجملاالت اليت حيتاج إليها أهل احلي ، عرَب : نشره استفتاء ، أو استشارة عدد  من أهل احلي فيما 
حيتاجونه من : ) استشارات تربوية ، أو طبَية ، أو يف مشاكل ُأَسرية ، أو فتاَوى شرعية ، أو يف إدارة 

 اأُلسرة ... إخل ( .ميزانية 

 التنسيق مع املتخصصني 2

ارات وطلب ختصيص ساعة أسبوعية للرد على االستش التواصل مع املتخصصني يف اجملاالت احملددة ،
يف جمال ختصصاهتم عرَب اجلَوال ، وميكن االستفادة من املراكز االستشارية اخلريية التابعة للجان التنمية 

 االجتماعية وغريها ، على أن يكون املستشار ذا خلق ودين.

3 

 ختصيص رقم للربانمج

 شراء رقم جَوال خاص ابلربانمج.

4 
القيام بتحويل ) إعادة توجيه ( املكاملات اهلاتفية إىل أرقام املستشارين طسب أوقات االستشارة املتَيَفق 

 معهم عليها ، وإلغاء التحويل بعد انتهاء الوقت املتاح.

5 

 الدعاية واإلعالن

ويراعى فيه أن حيتوي على : ) اجملاالت االستشارية ، وأمساء املستشارين  تصميم اإلعالن ،
 (50)وختصصاهتم ، ورقم جَوال الربانمج ، وأوقات االستشارة لكل جمال (.

6 
ونشره على املناطق املستهَدفة ) بتعليقه يف مداخل املسجد ،  طباعة اإلعالن بكميات كافية ،

 والبيوت اجملاورة ، واملدارس ... إخل ( ، وميكن االستعانة بشباب احلي يف ذلك.

 نشر اإلعالن عرَب وسائل التواصل االجتماعية. 7

 هتقومي أثر الربانمج وتطوير  8

والتواصل معهم لإلجابة عليها ، طيث حتتوي على  إعداد استبانة للمستشارين املتعاونني ،
َتصهلني ، وتفاعلهم ، وهل تكون االستشارات يف اجملال املخَصص نفسه ، 

ُ
استفسارات عن: ) أعداد امل

 وعن إجيابيات وسلبيات أخرى ، ومقرتَحات للمستقبل... إخل (.

  

                                                           
 (.30منوذج ) ( : 50)
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9 

 

 هم عن الربانمج ، طيث حتتوي علىإعداد استبانة جلماعة املسجد ؛ ملعرفة رأيهم ومستوى رضا

استفسارات كالتايل : ) هل استفدَت من الربانمج ؟ وكم مرة ؟ وما مَدى ُتكُّنه املستشارين ؟ وما 
م ؟ وهل التخصصات املوجودة كافية ؟ ... إخل ( .  مَدى تعاوهنه

10 
على الطريقة  بقائه مج ، أودراسة وحتليل نتائج االستباانت ، واخلروج بتوصيات : لتطوير الربان

 ، أو إيقافه عند عدم احلاجة إليه.نفسها
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أخيه  من  الرجل  رأى  إذا  قبلكم  كان  من  كان 
شيًئا، يأمره يف رفق، فيؤجر يف أمره ونهيه، وإن 
أخاه  فيستغضب  بصاحبه،  خيرق  هؤالء  أحد 

ويهتك سرته.
عبدالعزيز بن أبي رواد -رمحه اهلل-
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الجسد الواحد

يهدف هذا البرنامج إلى جمع المالبس واألواني 
واألثاث المستعَمل الزائد على حاجة أهل الحي ، 
ثم توزيعها على الفقراء والمحتاجين في الحي 

أو خارجه ، بالتنسيق مع إحدى جمعيات البر .

الفقراء والمحتاجين في الحي أو خارجه.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

1 
التنسيق مع إحدى 
 مجعيات الرب

وعد ليقوموا بتوفري سيارة أو حاوية كبرية الستقبال املشاركات يف امل التنسيق مع إحدى مجعيات الرب ؛
 الذي سُيعَلن ، أو جُتَمع يف أحد مرافق املسجد مث أتيت اجلمعية لتسلُّمهها.

2 

 الدعاية واإلعالن

اسم الربانمج ، وشرح موَجز ألهدافه ، وموعد ومكان  تصميم إعالن الربانمج الذي حيتوي على :
 (51)ومدة تسلُّم املشاركات ، مع عبارة حمفّهزة على املشاركة كآية أو حديث نبوي.

3 
( ، وتعليقه على أبواب  طباعة اإلعالن ابألحجام املناسبة من ) لوحات ، وبنرات ، وبروشورات

 املسجد ، ونشره على البيوت ، وعرَب وسائل التواصل احلديثة وأرقام جَواالت أهل احلي.

4 
ثر بعد إحدى الصلوات اليت يك يقوم إمام املسجد ابإلعالن عن الربانمج والتفاصيل املهمة حوله ،

 املصلون فيها ) كاملغرب أو العشاء ( ، وحيث الناس على املشاركة وتفريج ُكَرب إخواهنم.

 تسلُّم املشاركات 5
ر كلّه َمن ويقوم بشك من املستحَسن وجود اإلمام أو املشرف على الربانمج يف مقر تسلُّم املشاركات ،

 يشارك ويدعو له ؛ مما حيفّهزهم على زايدة التفاعل.

6 
 توزيعها على مستحقيها

إذا كان مهن أهل احلي حمتاجون لبعض هذه املالبس أو األاثث ، فينبغي صرفها هلم إبشراف إمام 
 املسجد ومجعية الرب.

 تاجني.توزيع املالبس واألاثث على الفقراء واحملمن املستحسن مشاركة بعض أهل احلي مع مجعية الرب يف  7

 

  

                                                           
 (.31منوذج ) ( : 51)
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ركن ) أطعموا الطعام (

الغذائية مثل  للمواد  ٌأ  ُمهيَّ أو ركن  هو دوالب 
ويحتوي   ،  ) الطعام  وفائض   ، والماء   ، التمر   (
 ، الطعام  لفائض  وأخرى   ، للماء  ثالجة   : على 

وإناء للتمر ، كما في الصورة.

ِمن  السبيل  وعابرو  والمحتاجون  ال  الُعمَّ
ُمرتاِدي المسجد.
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 إجراءات تنفيذ الربانمج
 إجراءات تنفيذها العمليات الرئيسة م

 التأكد من حاجة املسجد هلذا الركن ، ومن إمكان استمرار تغذيته ابملاء والتمر وحنوه. دراسة اجلدوى 1

2 

فيما خيص ثالجة فائض 
 الطعام

 شراء ثالجة ابحلجم الذي حيتاجه املسجد ، ويكون ابب الثالجة شَفافًا.

 وضع الثالجة خارج املسجد، يف مكان ُمظَلل طيث ال تتعرض الثالجة ألشعة الشمس. 3

4 
ومن أسفلها وأعالها ؛ حفظًا هلا من السرقة ، ويراَعى وجود  تثبيت حواجز حديدية حوَل الثالجة ،

 فراغ بينها وبني اجلدار للتهوية.

5 

ام عطباعة ُملَصق )استهَكر( شَفاف  يوضع على ابب الثالجة ، ُتكتب عليه : عبارٌة تُفيُد وجوَد ط
       أن يكونتغليف الطعام و ، وعبارٌة بلغة أهل احلي تشري إىل أمهية  جماين ابللَُّغات املستهَدفة

 (52)نظيًفا جديًدا.

 يقوم خادم املسجد بتنظيف وتعقيم الثالجة بشكل دوري ) كل يومني أو أربعة أايم (. 6

7 

 فيما خيص ُسقيا املاء

 شراء ثالجة ابحلجم الذي حيتاجه املسجد ، طيث توضع فيها أكواب ملاء الشرب.

8 
، الشرب كتب عليه عبارات عن : آداب، تُ شَفاف  يوضع على ابب الثالجةر( طباعة ُملَصق )استهكَ 

 وأمهية رمي الُعَلب الفارغة يف سلة املهمالت.

 توضع جبانب الثالجة سلُة مهمالت للُعَلب الفارغة. 9

10 

 فيما خيص ركن التمر

ا إانء التمر ، اأُلوىَل يوضع فيه ُصنع طاولة خشبية حتتوي على ثالث فتحات ابألحجام املناسبة :
والثانية )وتكون صغرية( يوضع فيها إانُء ماء  لَغْسل التمر، والثالثة توضع فيها سلُة مهمالت لوضع 

 نَوى التمر فيها.

11 
تفيد وجوَد التمر ،  -بُلَغات املستهَدفني  -يُطبع على الطاولة ُملَصق )استهَكر( حيتوي على : عبارة  

 (53)رى حتث مجاعة املسجد على املشاركة يف توفري التمر.وعبارة  أخ

 

                                                           
 (.32منوذج ) ( : 52)

 (.33منوذج ) ( : 53)
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 .ترمجة اخلطبة يف جوامع األسواق أو اجملاورة إلسكاانت العمال 
 .تنسيق حماضرة شهرية نسائية للداعيات املتميزات ، يعقبها لقاء اجتماعي مفتوح معها 
  املشاهري يف لقاء خاص ومفتوح مع مجاعة املسجد.استضافة أحد العلماء والدعاة 
 .إقامة املعارض التوعوية يف املواضيع اليت هتم أهل احلي 
 .إقامة مسابقة أسبوعية على خطبة اجلمعة 
  إقامة برامج القراءة املوجهة ، طيث تُنتقى كتب مناسبة لشباب وفتيات وصغار وكبار أهل احلي ، مث يتم تكوين جمموعات عرب

؛ ليشجعوا بعضهم يف االلتزام ابملقدار اليومي أو األسبوعي من الصفحات ، ووضع لكل فئة جمموعة خاصة هبا واتس أب ال
 احلوافز واجلوائز الدورية.

 من إصدار مكتب الدعوة ابلصناعية القدميةإقامة برانمج متكامل ) دروس ، ومسابقات ( حول كتاب العشر األخري ،. 
 ؛  كل مرةريبية موجهة لعدد حمدد يفبيقية لتعليم الطهارة والصالة ، وميكن أن تكون على شكل دورات تدإقامة دروس عملية تط

 من التطبيق العملي. واوليتمكن للمتدربني ، ليسهل إيصال املعلومة
 .) إقامة دروس علمية لنساء وفتيات احلي حتت عنوان ) أحكام هتم املرأة 
 .اختيار هدف أو شعار أو قيمة دعوية لكل شهر ، مث تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة حتقق هذا اهلدف 
 .تنفيذ زايرات وخماطبات مناصحة للمحالت اجملاورة للحي اليت تبيع احملرمات 
 .استقبال وتوزيع زكاة الفطر ، ابلتنسيق مع مجعية الرب 
 احلي. توزيع السالل الغذائية على احملتاجني من أهل 
 .إقامة حفل يف هناية كل عام دراسي ؛ لتكرمي املتفوقني من أبناء احلي 
 مة برامج اجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة كاملعاقني والصم وحنوهم.إقا 
 .إقامة برامج تطوعية ينفذها شباب احلي ، ومنها على سبيل املثال : توزيع املاء البارد على العمال يف احلي 
 اجتماعي نصف سنوي لعوائل أهل احلي. إقامة لقاء 
  احلي. من أهلتفقد ومساعدة الفقراء 
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 وحنوه. نوعة هتم أهل احلي ، كلقاء بطبيبتنسيق لقاءات يف مواضيع مت 
  جتماعي شهري لنساء احلي ، ولقاء آخر لفتيات احلي.اإقامة لقاء 
  اجملاورة للمحالت التجارية. وأاملساجد اليت يف األسواق يف إقامة وجبة عشاء كل شهر لعمال احلي ، وخصوصا 
 .تنسيق مشاركات ألطفال احلي يف قنوات األطفال اإلسالمية 
 .إقامة ابزار نسائي ابلتنسيق مع جلنة التنمية االجتماعية ، يبيع فيه نساء احلي أو غريهن 
 مساجد احلي. إقامة برانمج تطوعي لتنظيف 
 .) تكرمي كبار وكبريات السن من أهل احلي ، يف حفل سنوي حتت عنوان ) اإلجالل 
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