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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن احلمد هلل الذي رفع قدر الدعاة وأعلى شأنهم وأثنى عليهم بقوله 

والصالة والسالم على  ، (33: سورة فصلت) َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمنَي

 محر من لك خري واحد بهداك ييهد ألن"إمام الدعاة واهلداة حممد بن عبد اهلل القائل 

  :وبعد ، أخرجه أبو داود وصححه األلباني" النعم

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو أتباعهم كما قال تعاىل فإن الدعوة إىل اهلل وظيفة األنبياء والرسل و

 ، (151: سورة يوسف) ِإَلى الّلِه َعَلى َبِصرَيٍة َأَنْا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكنَي

بذلك  ال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل فقد أخرب النيب  كما أنه يرتتب عليها من األجر ما

إن من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من " :فقال

 ".أجورهم شيئًا 

اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة  :وقد رسم اهلل منهج الدعوة وأسلوب البالغ يف قوله تعاىل 

َسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي َأْح

 .(120: سورة النحل) َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن

من  وإن من احلكمة اليت نفع اهلل بها ما نراه اليوم من جهود دعوية مباركة ختاطب فئاماًً

منهم  ، يل لقمة العيشوينشغلون بتحص ، الناس يعدون باملاليني يفدون إىل بالدنا للعمل

فقد كانوا يعودون من بالد التوحيد جبهلهم  ، املسلمون ومنهم من يدين بغري اإلسالم

 ، والعناية بهم ة لرعايتهمدون أن توجد جهود مؤسسي - كما جاؤوا -وعقائدهم الباطلة 

حيث  ، صصت بدعوة اجلالياتحتى أِذن اهلل بانطالق أول املشاريع الدعوية املباركة اليت خت

أكثر من  حتى بلغ عدد املكاتب املكاتب التعاونية لدعوة اجلاليات افتتاح - حبمد اهلل –مت 

وجتاوزت أهدافهم دعوتهم لإلسالم  ، مكتبًا كرست جهودها يف العناية بتلك الفئة (205)

جلدتهم فتتحقق لدعوة بين  هممئعه إىل تأهيل دعاة منهم تتجه هموتعليمهم أحكامه وشرا

  .ونسأل اهلل املزيد من فضله، من وراء ذلك خريًا كثريًا حيث عادوا لبلدانهم دعاة وهداة 

وملا كان للتخطيط أهميته البالغة يف حتقيق أفضل النتائج وأبلغها بأقل اجلهود املادية 

لالزمة خصوصًا واملعنوية كان لزامًا أن تقوم املكاتب التعاونية بإيالء هذا اجلانب العناية ا

وحنن نرى اجلهود اليت يبذهلا أهل امللل والنحل الضالة وما يبذلونه وينفقونه من أجل نشر 

 .ملتهم ليجد املرء ما يذهله من حيث التخطيط لدعوة غريهم والصرب واملغامرة

  :أخي القارئ الكريم
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يف  جتربة مباركة -وهلل احلمد  –لقد كان للمكتب التعاوني مبحافظة الطائف 

وأحببنا أن نوثق هذه التجربة يف هذا الكتيب  ، التخطيط لدعوة اجلاليات والعناية بهم

 :وذلك لعدة أهداف أهمها" فن التعامل مع املهتدي اجلديد"بعنوان 

 تبادل اخلربات مع املكاتب األخرى وخصوصًا حديثة التأسيس. 

 تب ليسهل الوصول حفظ تلك التجربة جبميع مرفقاتها ومناذجها على موقع املك

 .منها على أوسع نطاق ةإليها واالستفاد

  تقويم التجربة واالستفادة من الرؤى واملقرتحات التطويرية اليت نسعد بتلقيها على

 .عناوين املكتب أدناه

أن نشيد باجلهود املباركة حلكومتنا الرشيدة ممثلة يف وزارة  -يف اخلتام  -وال يفوتنا 

والشكر موصول لكل من  ، شراف على املكاتب التعاونية ودعمهاالشؤون اإلسالمية يف اإل

 .وهلل احلمد من قبل ومن بعد ، أسهم يف إجناح رسالتها ماديًا أو معنويًا
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 فن التعامل مع املهتدي

 من إسالمه وحتى عودته لبالده 

 

  .استقبال املهتدي اجلديد عند قدومه إىل املكتب يف اسرتاحة خمصصة .1

 .واالستماع له ومعرفة ما يريدبه  ءاالحتفا .2

 .تقديم ضيافة مميزة .3

 .إشغاله بعرض مادة دعوية مرئية إىل حني وصول الداعية .4

 .يقوم الداعية بالرتحيب به مع البشاشة يف وجهه وإظهار الفرحة بقدومه .0

 .الدخول معه يف حديث عام حول بلده وعمله وحنو ذلك .6

 (.عرب عرض تقدميي أو فالشي) شرح أركان اإلميان واإلسالم مع بيان مثراتها .7

 .التأكد من فهم املهتدي هلذه األركان وجعله يشرح ما فهمه .1

 . يلقن الشهادتني مع بيان معناهما .9

 .تهنئته بالدخول يف اإلسالم ودعوة العاملني باملكتب لتهنئته واالستبشار بذلك .15

فدت  صدفحة    - اإلسالم يهددم مدا قبلده   بيان فضائل الدخول يف اإلسالم وبعض واجباته  .11

البعدد عدن أصددقاء     - االجتهداد يف ااافظدة علدى الصدلوات     - تدذكريه بفدرح اهلل   - جديدة

 .السوء

 .املبادرة بتعليمه الوضوء عمليًا وبيان نواقضه .12

 .تعليمه كيف يصلي عمليًا وبيان مبطالتها .13

 .يسلم كتيب الدورة التأسيسية مع كتابة أوقات الصلوات فيه .14

على معلومات تتضدمن عندوان سدكنه وهاتفده ويدتم حفدظ       يفت  له ملف خاص حيتوي  .10

 .مجيع أوراقه فيه مع تدوين الربامج اليت استفاد منها يف خانة الربامج املقدمة له

مرافقتدده للمسددجد والقددرب مندده مددع التنبيدده علددى ضددرورة الوقددوف يف الصددف والنظددر     .16

صدالة هلدذا   وإشدعار مجاعدة املسدجد بدأن هدذه أول       ، مكان سجوده وعدم مسدابقة اإلمدام  

 .املهتدي لتهنئته واالحتفاء به
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 .منحه بطاقة حتمل امسه ورقمه وصورته لتتم خدمته بصورة أفضل وأسرع .17

 .تقديم مشهد إشهار اإلسالم موقع ليحمله معه ليكون مشجعا له الدخول إىل املسجد  .11

 .تقديم هدية إشهار اإلسالم وهي عبارة عن ساعة منبه وسجادة للصالة .19

 .سال عند عودته إىل مكان إقامته ولبس ثياب نظيفةيطلب منه االغت .25

مصددورة أو مرئيددة أو مسددموعة مددن خددالل بلوتددو    "تزويددده بصددفة الوضددوء والصددالة   .21

لتسددهيل دراسددتها والرجددوع  " حيددتفظ بدده يف جوالدده أو علددى اسددطوانة أو شددريط بلغتدده     

 .إليها

  .يطلب منه أن حيافظ على صالة اجلماعة يف املسجد .22

مجاعددة املسددجد   جد احلددي الددذي يسددكن بدده إلشددهار إسددالمه أمددام     اصددطحابه إىل مسدد  .23

 .لتهنئته وتشجيعه والدعاء له والوقوف معه مع التوثيق اللقاء

 .عرض املادة املوثقة خالل لقاء مسجد احلي على اجلالية يوم اجلمعة .24

خماطبددة كفيلدده أو مددديره وتهنئتدده بإسددالمه وبيددان ضددرورة مسدداعدته وحثدده علددى        .20

 .الصلوات

ة حضوره لدروس الدورة التأسيسية واليت تقدم له بشكل فدردي يف املكتدب أو يف   متابع .26

 . سكنه ويف الوقت الذي يناسبه

 .تقديم بدل مواصالت ملن ال ميلك مواصالت حلضور دروس الدورة .27

ن أمكن ليسكن املهتدي يف سكن خاص باملسلمني ليتفرغ لدراسة إالسعي لدى كفيله  .21

 .الدورة التأسيسية

وعددم االنتقدال إىل الددرس اجلديدد حتدى يدتم        ، ى إتقانده للددروس مرتبدة   احلرص علد  .29

 ...فهم وإتقان الدرس السابق وهكذا

بعدد إكمدال الددورة يعقدد لدده اختبدار إودام الددورة مددن شدقني األول عملدي يطبدق فيدده            .35

ي ملعرفة نواقض الوضوء ومدبطالت الصدالة وغريهدا ممدا     الوضوء والصالة واآلخر نظر

 .درسه يف الدورة

جدائزة قيمدة عبدارة عدن حقيبدة مدع سداعة         -شدهادة  " مين  املهتدي عند اجتياز الددورة   .31

 ."يد
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يقدددم لدده اسددتبانه حددول كيفيددة إسددالمه ومددا هددي املددواد الدعويددة الدديت كانددت سددببا يف     .32

ومن ثدم   ، يقدمها املكتب للمسلمني اجلدد إسالمه وما هي مقرتحاته حول الربامج اليت

 .تدرس االستبانه لالستفادة منها

 .رفع شهادة ووثيقة إشهار اإلسالم لفرع وزارة الشؤون اإلسالمية للتصديق عليها .33

 .تسلم الوثيقة للمهتدي مع التوقيع يف السجل واالحتفاظ بصورة منها يف ملفه .34

 . غبة املسلم اجلديد يف ذلكيعد خطاب للمستشفى لعملية اخلتان يف حالة ر .30

والدذي تبددأ برا ده مدن السداعة العاشدرة        دعوته حلضور الربنامج املفتوح كل مجعة .36

 .صباحا وحتى صالة املغرب إلجياد بيئة بديلة ومشجعة

 .يف أول حضور له يتم التعريف به والرتحيب به من قبل إخوانه من اجلالية نفسها .37

الدددورة أو برنددامج اجلمعددة يددتم االتصددال بدده    عنددد انقطدداع املسددلم اجلديددد عددن حضددور   .31

 .لتعرف على أسباب تأخره ومساعدته عند احلاجةلوزيارته 

علدى كتيبدات واملطلدوب قدراءة     حتتدوي  يقددم لده سلسدلة مسدابقات      بعد اجتيداز الددورة   .39

الكتيب واإلجابة على األسدئلة املرفقدة خدالل أسدبوع يدتم إحضدارها يدوم اجلمعدة وبعدد          

 .قددم لده جدائزة املسدابقة أمدام زمالئده بعدد صدالة اجلمعدة مباشدرة          تصدحي  اإلجابدات ي  

  :وعدد املسابقات إحدى عشرة كما يلي

  شرح أصول اإلميان"األوىل يف كتيب." 

  الصالة"الثانية يف كتيب." 

 الثالثة يف كتاب الزكاة. 

 وُيَمّكن من  بعدها يقدم له هدية عبارة عن إحرام .الرابعة يف كتاب العمرة

ء عمرة الفريضة برفقة الداعية وهناك يتم شرح مناسدك العمدرة وبيدان    أدا

 .املشاعر واحلكمة منها

 اخلامسة يف كتاب الصوم توزع من بداية شعبان. 

   السادسة يف كتاب احلج توزع مع بداية شهر شوال لتشمل مجيع من أسدلم

 .تلك السنة يتم على ضوئها ترشي  الراغبني يف أداء فريضة احلج
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 عبددارة عددن كتابددة رسددالة مددن املهتدددي " مددا هددو اإلسددالم"عة يف كتدداب السدداب

 .ألهله يدعوهم فيها إىل اإلسالم

 وللحصدول علدى اجلدائزة     ، سؤال وإجابة يف العقيدة( 05)كتاب  الثامنة يف

 .هناك اختبار حترير ملعرفة مدى فهمه إلجابات الكتيب

  وحتى سورة الناسالتاسعة حفظ عشرين سورة من القرآن من سورة التني 

ثددم جيددرى اختبددار شددفهي لتسددميع السددور مددع تسددجيل صددوت املهتدددي مددع     ،

 .مراعاة الرتتيل وحسن الصوت

 العاشرة عبارة عن أسئلة عامة. 

 احلادية عشرة يف كتاب الدروس املهمة لعامة األمة. 

 بعد املشاركة الفاعلة من املهتدي يف تلك املسابقات يتم تكرميه بهدية قيمة ويسدجل  .45

 .امسه يف السجل الذهيب ويرش  لدورة تأهيل الدعاة

 : إقامة رحلة احلج سنويًا .41

 يشرتط أن تكون حجة الفريضة للمهتدي. 

 خماطبة الكفيل وإنهاء إجراءات استخراج تصري  احلج. 

 حضور دورة احلج ويتم فيها شرح مناسك احلج. 

  احلج من املهتدين اجلدد مشرفًا لرعايتهم خالل رحلة( 0)خيصص لكل. 

 يقدم لكل مشرف ميزانية خاصة لتوفري احتياجاتهم. 

  :إقامة رحلة إىل املدينة النبوية مع  موعة من املهتدين اجلدد تتضمن .42

 بيان احلكمة من زيارة املدينة. 

 زيارة اجلامعة اإلسالمية. 

 استضافة دعاة من نفس اجلالية ممن يدرسون باجلامعة. 

 :دد سنويًا كما يلياجل إقامة حفل تكريم للمهتدين .43
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 برعاية معالي ااافظ يقام احلفل. 

 توجه دعوات ملسئولي الدوائر احلكومية وغريهم. 

 يدعى للحفل كفالء املهتدين اجلدد لتكرميهم على إتاحة الفرصة للمسلم . 

 يدعى للحفل الداعمني وخيصص هلم مكان. 

 ال يكرم إال من أنهى الدورة التأسيسية. 

  بتكدددريم  الدددذين أكملدددوا مجيدددع املسدددابقات يف السدددجل الدددذهيبيكدددرم املسدددجلني

 .خاص

 يقدم لكل مهتدي ثوب أبيض وطاقية ومشاغ للبسها يف احلفل. 

  ريال( 055)يقدم لكل مهتدي مبلغ. 

          ختصددص كلمددة للمهتدددين اجلدددد للتعددبري عددن مشدداعرهم يقدددمها أحدددهم

 .ويقوم الداعية برتمجتها

  :من الربامج التاليةتشجيع وحتفيز املهتدي لالستفادة  .44

      الدددورات العلميددة ملددن يرغددب يف طلددب العلددم الشددرعي فهندداك مندداهج مرتمجددة

ويقوم الداعية بشرحها من الساعة العاشرة وحتدى الثانيدة عشدر مدن يدوم كدل       

 .مجعة

 برنامج تعليم اللغة العربية. 

  حيدددث يدددوفر للمهتددددي مالبدددس ( كاراتيدددة -كدددرة سدددلة )الربندددامج الرياضدددي

 .سوم املشاركة يف دوري اجلالياترياضية ور

 هرحالت التنز.  

  إلفددادة مددن إعطدداء املسددلم اجلديددد ملدددة أسددبوع ول االشددرتاك يف  لددة اجلمعددة و

 . تصويرها وتوزيعها على اجلالياتيتم املواضيع املهمة باجمللة 

 (مثل إدارة الوقت وغريها) للجاليات اليت يقيمها الدعاة الدورات املهارية. 
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لددة مرئيددة لكددل مهتدددي لعددرض قصددة إسددالمه لالسددتفادة منهددا يف لقدداء      جتددرى مقاب .40

 .اجلاليات ويف عرض إجنازات املكتب

مددن يعددرف مددن غددري املسددلمني      م اجلديددد للمشدداركة يف دعددوة  تشددجيع ودعددوة املسددل  . .46

 .بإهدائه كتيب أو مطوية أو اسطوانة ودعوته حلضور الربنامج الرياضي

اسبة كتشجيع له يف املناسبات املختلفة واليت حتمدل  يسلم املهتدي عدد من اهلدايا املن .47

 -إحدرام   -بطانيدة   -سداعة حدائط    -سداعة يدد    -سداعة منبده    -حقيبة ) :شعار املكتب مثل

كتيدب األذكدار    -مصحف  -قميص املكتب  -حمفظة نقود  - طقم أقالم -سجاد صالة 

علبدة   -طقدم شداي    - مبلدغ التكدريم   -جهداز السدرية النبويدة     -مسدجل   - لة اجلمعدة   -

 .(ثوب ومشاغ - ميدالية -ور 

 :عندما ينتهي عقد املهتدي ويقرر العودة لبالده يتم ما يلي .41

 ت يتم تسدجيلها وإعطائده   إقامة حفل توديع يشارك فيه أفراد اجلالية بكلما

 .نسخة منها

 ية القريبة من بلده ليتواصل معهاحتديد املراكز اإلسالم. 

  إىل مساعدة يف حدود إمكانيات املكتبمساعدة من حيتاج. 

 تزويد املسلم اجلديد بالكتب واألشرطة الالزمة. 

 :عندما يسافر املهتدي تتم مراسلته بالرسائل التالية. .49

       الرسددالة األوىل مضددمونها نصددائ  مهمددة للمسددلم اجلديددد مرفقددة بكتيددب

 .وسائل الثبات على دين اهلل

     يدد الفطدر مرفدق بكتيدب أحكدام      الرسالة الثانيدة مبناسدبة قددوم رمضدان وع

 . الصيام والعيد

 الرسالة الثالثة مبناسبة عيد األضحى وتذكري مبعاني احلج. 

 .احلرص على الرد على رسائلهم بعد ذلك وإشعارهم بوصوهلا .05
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 : للتواصل
 املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات مبحافظة الطائف

 5127342394 - 5127346111هاتف املكتب 

 5127365122 :فاكس

 5127344311 :هاتف إدارة دعوة اجلاليات

 رابط املوقع

www.dawahtaif.com 
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