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هذا الكتاب نهديــه لكل طالب علم.. ولكل 

قناص للتجــارب والفرص.. ولــكل باحث عن 

أفق.. ولــكل مجتهــد يف البناء.. ولــكل مريد 

إلكامل مشــوار العطــاء.. فهو يحــي تجارب 

خاضها املؤلف.. وأفــكاراً الحت له ويحب أن 

يشــارككم بها.. فمن رغــب أن يتناولها كلها فله 

ذلك.. ومن رغب ببعضها عن بعضها فله ذلك.. 

وأفكارنا وتجاربنا مشــاع نبيحها بال استئذان منا 

ملن أراد.. ولن يعــدم القارئ من فائدة إن أراد.. 

وعىل الله السداد والقبول وتحقيق املراد. 
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حيم بسم هللا الرحمن الرَّ

تمهيد

ــالم عىل سيدنا محّمد األمني،  الة والسَّ الحمد لله رب العاملنّي والصَّ

وعىل آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين وبعد:

فهذا جهد سنوات طويلة أقدمه للراغبني بتحصيل النَّفع والفائدة، وقد 

حوى العديد من الربامج واملشــاريع واألفكار واملســابقات واملبادرات 

التــي تم تقدميها يف العديد من الفضاءات واملؤسســات.. كام كشــف 

روس الحياتيّة التي تعلمتها من البيئة التي عشــت فيها،  عن الكثري من الدُّ

والتَّجارب التي مررت بها، والشخصيّات التي عارصتها.

وها أنا أنقلها ملن شاء أن يتناولها بصدر رحب، وذلك من باب توريث 

عــوّي والتَّجربة الحياتّية ال تُحتكــر)))، ونحن نفرح  الخــرات، فالعمل الدَّ

ونســعد عندما نرى مثرات جهدنا تتالقفهــا األيدي، وال يضرينا حتى وإن 

نســبت لغرينا، فالفضل من الله تعاىل وإليه، وما نحن إال عابرو سبيل يف 

نيا.. إن أذن الله تعاىل ألفكارنا بالبقاء بعدنا فهذا من فيض عطائه،  هذه الدُّ

ونحن ال نرجو من ذلك سوى ثوابه وقبوله وسداده وتوفيقه.. وال حرج إن 

سبق هذا العمل أن قمنا بطباعة ونرش كتاب »الثمر الداين يف بستان العمل القرآيّن« وهو يلخص تجربة   (((

طويلة يف هذا امليدان، وهو من مطبوعات جمعيَّة املحافظة عىل القرآن الكريم – فرع عامن الثَّاين.
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زاد من شاء ما يشاء أو أنقص منها ما يريد، فاجتهادنا بصورته الحالية ليس 

ملزما ألحد، وأفكارنا غري معصومة، بل إننا لو نظرنا إليها يف كل حني لزدنا 

وأنقصنا.

هذه أفكارنا وبرامجنا وتجاربنا.. وقد شاركنا بعض األحباب يف صياغة 

وتنفيذ بعضها.. وبعضها مجرد أفــكار قابلة للتنفيذ إن وجدْت َمن يتبناها 

ويدعمها.. وهي مشاع للجميع فنحن ال نحتكر علام وال خربة وال تجربة.. 

فــإن كان فيها من خري فالحمد لله الكريم الوهاب، وإن كان فيها من خلل 

أو زلل أو علل فإننا نســتغفر ربنا الغفــور الرَّحيم ونتوب إليه.. كام نهدي 

ثــواب هذا الخري آلبائنا وأمهاتنا وأبنائنــا وبناتنا ومن لهم حق علينا.. وآخر 

دعونا أن الحمد لله رب العاملّي

د. محّمد سعيد بكر

30-9-)202م



أواًل

ماذا َتَعلَّْمُت
ِمْن مدرسة 

احلياة؟)))
هذه جولة واسعة يف رحاب مدرسة الحياة وتقلبات الزمن، وقد أكرم ربنا وأنعم علينا   (((

َذا ِمن  بالعديــد من التَّجارب واملعارف وكلها مــن فضل الله علينا وعىل النَّاس.. » َهٰ

َا يَْشكُُر لَِنْفِسِه َوَمن كََفَر َفإِنَّ َربِّ َغِنيٌّ  َفْضِل َربِّ لَِيْبلَُويِن أَأَْشكُُر أَْم أَكُْفُر َوَمن َشكََر َفإِنَّ

كَِريٌم« )النمل: 40) فالحمد لله الحمد لله الحمد لله.
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ماذا تعلمت
من والديَّ وإخواني؟

أواًل: تعلمت من والديَّ:

كان يوم 23-8-974)م هو أول يوم رأت فيها عيناي والديَّ الكرميي، 

مل أكن واعيًا لهام، وكانا بانتظاري، فقد كان يوم والديت، ومنذ ذلك الحني، 

وأنا أنهُل من بركات علمهام وخربتهــام ورعايتهام ونصحهام ودعائهام، 

فريض الله عنهام وأرضاهام.. ويا رب ارحمهام كام ربياين صغريًا.. ومامَّ 

تعلمته ّمنهام:

اليقني عىل الله وُحسن التوكل عليه.	 

حسن التفهم واالستيعاب ورحابة الصدر.	 

حسن التدبري واإلدارة بأنواعها.	 

رب واملثابرة يف الطَّلب والتحصيل.	  الصَّ

عي للحالل وترك الحرام.	  السَّ

اإليثار والعطاء.	 

فح والعفو عن امليسء.	  الصَّ

حب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.	 

الحرص عىل ما ينفع وترك السفاسف.	 

الحياء والعّفة بأنواعها.	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

عاء للوالّدين وذكرهام بالخري.	  الدُّ

عي يف تحصيل املهنة جنبا إىل جنب تحصيل العلم واملعرفة.	  السَّ

الحذر واالحتياط وحسن االنتباه.	 

روح املغامرة املنضبطة.	 

احرتام اختيار األبناء طاملا أنه يف مرضاة الله تعاىل. 	

التَّوجيه الكريم واملتابعة عن بُعد.	 

عدم السكوت عىل تجاوز حقوق اآلخرين.	 

حسن ترتيب أولويات الحياة.	 

النهوض بعد الكبوة وعدم اليأس.	 

القــدرة عىل توزيع املحبة عىل القلب، مع تعدد األحباب يف مســاحة  	

العي.

حسن توزيع األدوار لبلوغ الهدف املشرتك.	 

أّن ولدي هو مرشوعي يف الحياة، وصدقتي الجارية بعد الوفاة.	 

أّن ألتفــت لإليجابيّــات وأحاول التنبيه عىل الســلبيّات، فالكامل لله 	 

وحده.

املوازنة بني حب الوطن األول )فلســطني) والشــوق إليه أو الحرسة 	 

البالغة عليه، والعمل الجاد لتحقيــق العودة إليه، وحب الوطن الثَّاين 

)األردن) واالجتهاد يف بنائه، واالنتامء الصادق إليه.

أن أجعل زيارايت لألرحام، وزيارات الواجبات املتنّوعة )مرض، فرح، 	 

عزاء) لله تعاىل، وال أنتظر عليها ردًّا من أحد.
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ثانًيا: تعلمُت من إخواني:

أكرمني الله تعاىل بثامنية من اإلخوة الّذكور الكرام، وأخت كرمية واحدة، 

عشنا معا وال زلنا عىل قلب رجل واحد، بفضل الله تعاىل أوال ثم بربكة حكمة 

نيا، بل قربت بيننا عىل الرَّغم من تباعد املسافات  ودعاء والّدينا، فلم تفرقنا الدُّ

بني بعضنا، وكانت أخالق اإلسالم هي الرّاعية ملسريتنا، وقد أكرمنا الله تعاىل 

بأنســباء هم مبثابة اإلخوة واألخوات لنــا، فتعاظم الخري، نور عىل نور يهدي 

الله لنوره من يشاء )بإذن الله تعاىل).. ومام تعلمته من إخواين:

ف وجمع الكلمة.	  وحدة الصَّ

مساندة الضعيف ودعم املحتاج.	 

المة من األحقاد.	  حسن الظن والسَّ

أننا مكملون لبعضنا وال يغني واحد عن آخر.	 

التعاون عىل الرب والتقوى.	 

عي الحثيث للنجاح يف الحياة.	  السَّ

املحافظة عىل الذِّكر الحسن.	 

الرضا مبا قسم الله لنا، فال تحاسد بيننا.	 

االعتزاز باألخ ورفع الرأس به. 	

أن نعني بعضنا عــىل الخري وأن نأخذ عىل أيــدي بعضنا عند دواعي 	 

السوء، )انرص أخاك ظاملا )مبنعه) أو مظلوما )بدعمه)).

أن نجلب السعادة لبعضنا مبا نحقق من إنجازات يف حياتنا.	 

أن تكون مجالسنا عامرة بذكر الله تعاىل وشكره.	 

أن تكون حياتنا واجتامعاتنا منضبطة برشع الله تعاىل. 	

أن نحمل عن بعضنا وأن نتحسس حاجتنا.	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت من زوجتي وأوالدي؟

أواًل: تعلمُت من زوجتي:

أكرمنــي الله تعاىل بالزواج من زوجتــي وأم أوالدي أم جعفر »د. عبري 

حســي محّمد محّمد« عــام 998)م، فكانت من عطايــا الله الكربى يل، 

وعاشــت معي طيلة هذه الفرتة الزمنية بحلوها ومرها، وكانت خري سند يل 

يف أدايئ لرسالتي العلميّة والدعويَّة، وال أذكر أننا رفعنا ألهلنا أن مثة مشكلة 

بيننا، فالله أســأل أن يديم الوداد والســكينة بيننا، وأن يجعلها زوجتي يف 

جنات النعيم، كام أسأله تعاىل أن يديم الود بيننا كذلك.. ومام تعلمته منها:

قيمة التكميل للدور.	 

قيمة التدبري وإدارة املوارد.	 

قيمة االستيعاب والتفهم.	 

املثابرة يف التحصيل واإلرصار عىل اإلنجاز. 	

عوة والعطاء.	  حب الدَّ

كر يف أخرى. 	 ر يف ظروف، والشُّ الصَّ

محبة أهيل وأهلها والحرص عليهم.	 

تقدير املواقف وسداد الرأّي.	 

القدرة عىل التَّحفيز والتشجيع اإليجايّب.	 

عوة واملعروف.	  التخوف من الله عند إرادة االمتناع عن أبواب الدَّ

ة القلب والجرأة يف الحّق.	  قوَّ
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السخاء والعطاء.	 

عي للتفوق وليس مجرد النَّجاح.	  السَّ

ثانيًا: تعلمت من أوالدي:

رزقني الله تعاىل من غري حول مني وال قوَّة؛ ثالث بنات وأربعة أوالد، 

وأعانني الله تعاىل، وأعان أمهم عىل حســن تربيتهم ليكونوا قرة عيوننا يف 

نيا ومصدر ثوابنا ورفعة درجاتنا يوم الّدين بإذنه تعاىل، وها هم يسريون  الدُّ

يف دروب العلم والحياة، معتصمني بحبل الله تعاىل، متمســكني بالعالقة 

مع كتاب اللــه، فمنهم الحافظ له، ومنهم من هو عىل طريق الحفظ، ولله 

الحمد من قبل ومن بعد.. ومام تعلمته منهم:

رب عليهم وبهم ومعهم.	  الصَّ

كر لله تعاىل عىل عطائه يل بهم.	  الشُّ

أن التَّنّوع يرثي الحالة األرسية.	 

أن إعطاء الّدور الحّقيقي لألوالد الكبار يعي عىل تربية األوالد الّصغار. 	

بية.	  أن التَّحفيز اإليجايّب يحقق مردوًدا نافًعا يف الرتَّ

أن توفيق الله تعاىل هو العاصم من الزلل.	 

أن ولــدك قد يتفوق عليك يف أمور كثرية، وهذا مام تطمنئ إليه النفس 	 

وتقر به العني.

أن صحبة الولد وحسن اإلصغاء له ليعرب عام يجول يف خاطره تكشف 	 

لك عن ثغراته وطاقاته.

أن التوازن يف البناء رضورة.	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أن الّشعور باملسؤولية قيمة سامية لألجيال.	 

بية.	  أن حديث: )احرص عىل ما ينفعك) يشكل ركيزة أساسيّة يف الرتَّ

ايت لــدى األوالد أهم من أي عمليَّة من عمليات 	  أن تكوين الوازع الذَّ

الرقابة األبوية.

أن الــكل يف املحيط القريــب يريب: )األجداد واألعــامم واألخوال 	 

بية عمليَّة تشاركية تكاملية تراكمية. والعامت والخاالت وأوالدهم) فالرتَّ

أن أكون أكرث احرتاًما لنفــيّس وصدقًا يف املعاملة وضبطا النفعااليت 	 

ألكون خري قدوة ألوالدي وبنايت.

بية غري املبارشة أوىل من التَّوجيه املبارش واملقصود، الســيَّام 	  أن الرتَّ

إن أردت أن تــزرع فيهــم قيمة حب العلم واملعرفــة، يكفيك أن يرى 

أوالدك منزلة العلامء واحرتام النَّــاس لطالب العلم يك يذهبوا باتجاه 

الطَّلب والتحصيل.

أن مالعبتهم واللعب معهم يرثي الجانب الفكرّي واالجتامعّي واللغوي  	

لديهم.

أن تركهم لعامل التكنولوجيا الحديثة شــكل من أشكال اليتم املعارص 	 

لهم، وإقبالهم بشكل كامل عليها مفسدة كبرية.

أن صناعة التوازن يف بناء شخصيّة الغالم إلهام وتوفيق من الله العالم.	 

بية عىل ترتيب األولويات وحسن إدارة األوقات رضورة.	  أن الرتَّ

عيدة. 	 أن كرثة األوالد مع توفيق الله تعاىل وتسديده خري رافد للحياة السَّ

أن مــا يجري من حوادث أو مشــكالت أو أخطــاء أو مطبات يصقل 	 

شخصيّة األوالد ويرثي جانب إدارة األزمة بشكل مبكر لديهم.
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ماذا تعلمت
من منافسيَّ وأعدائي؟

تعرضت كــام يتعرض غريي للعديــد من املنافســني، وللعديد من 

الشــانئني الحاقدين، ولكنني أحمد الله تعــاىل أن دوائر هؤالء محصورة، 

وخلفيات بعضهم معلومة، وال أملك أن أعرف كل مبغض وحاســد؛ ألن 

بعضهم يعطيك من طرف اللســان حالوة، ويروغ منك كام يروغ الثعلب، 

لكن سياسة االحتواء والتغافل ساعدتني كثريا عىل تقليل املعارك واختصار 

الجبهات.. ومام تعلمته من أعدايئ:

العمل بهدوء وصمت، والتخفف من األضواء والّصور اإلعالنية.	 

العمل بحذر وعدم الكشف عن جميع النوايا الطيبة.	 

إبداء التعاون والرشاكة يف األمور املشــرتكة بيني وبينهم ذات الصبغة 	 

العامة كالعمل الخريّي مثال، مع االحتفاظ بالخصوصيات.

االستيعاب وطول النَفس.	 

شعاري مع كل حاسد وحاقد: اخترص تنترص، أي أنني أحاول اختصاره، 	 

وعدم الخوض معه.

تحييدهم وعدم استعدائهم حتى لو اختاروا هم هذه الطريق الوعرة. 	

حســن املداراة لهــم ومجاملتهــم، دون مداهنة تعطيهــم أكرث مام 	 

يستحقون.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

مواجهة أفكارهم بطريقة غري مبارشة ودون استفزاز لهم.	 

رب عىل استفزازهم وحسن مجادلتهم.	  الصَّ

عي الحثيث لإلفادة من الوقت واإلمكانات املمكنة يف سبيل زيادة 	  السَّ

نقاط القوَّة وعوامل الضغــط التي تتيح يل أكرب فرصة من فرص البقاء 

والنامء يف مجتمع فيه الحاسد والحاقد.

أن أوفر لدى الحاقد ما به يعيب نفسه أكرث مام يعيبني.	 

أاّل أفقد األمل يف إصالح كل حاقد حاسد.	 

أن أحاول اإلفادة من ملحوظات وتعليقات وآراء الحاقدين الحاسدين، 	 

فلرمبا انتفعُت منها أكرث من مديح املادحني.

أن أسعى لتفهم أسباب حقد الحاقدين وحسد الحاسدين فلرمبا كنت 	 

أنا السبب يف إثارتهم واستفزازهم.

أاّل أجلد نفيّس كثريا، فقد كان ملن هم أحسن مني )األنبياء والصديقون  	

الحون) من األعداء واملناكفي َمن هم أسوأ ِمن أعدايئ. والّشهداء والصَّ

أن أسعى لوســاطة تزيل اللبس وتخفف االحتقان، فالحياة معكرة بال 	 

احتقانات فكيف إن حصلت؟

أن أحرص عىل أاّل أكون طرفا يف مشــكلة )نسبية الحّقوق املتنازعة) 	 

بني أطراف متعددة.

أن أحاول التَّعرّف عىل ما يضمرون، دون أن أبدي قلقا مبا ميكرون.	 

كنت وال زلت أدعو لكل حاسد وحاقد: )ريب يسعدك وعني يبعدك).	 

حاولــت وال زلت أحاول فرز بعض املنافســني والحاقدين فوجدت 	 
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منهم من يكرهني لفكــرّي أو لتوجهي، ومنهم يكرهني ملوقف صدر 

بحقه عن غري قصد منــي، ومنهم من يكرهني ألنه ال يعرفني، ولغريها 

من األسباب، ولكل سبب ما ميكن التعاطي معه بحسبه.

ٹٱٹ
ٱ)اك لك مك ىك يك مل ىل 

يل ام مم رن زن(
فصلت: 34
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت
من أعواني وتالميذي؟

وهبني الله تعاىل أعوانا وتالميذ كُرث، من خالل صداقتي لبعضهم عرب 

الفيس بوك والتلجــرام والعامل االفرتايض أو من خالل درويس وجواليت 

املحليــة والخارجيــة، أو من خــالل مطالعتهم ملا كتبــُت يف الصحف 

والكتب أو ملا شــاهدوه من برامج مصورة، ولقد وجدت يف بعض هؤالء 

بعد الله تعاىل عونا يل يف محنتي، وســندا يل يف إمتام مسرييت، يدعون 

يل ويذكرونني بخــري، كام أنني أجدهم يف كل يوم مــن خالل متابعتهم 

يل، وســؤالهم يل، أو ســؤالهم عني، وهم عىل درجات من حيث الُقرب 

واملتابعة، فجزاهم الله خريا، وأثابهم وأعانهم.. ومام تعلمته منه:

حسن اإلصغاء لهم، لاِم وجدت عندهم من توجيه رشيد ورأي مختلف.	 

حسن التعاون معهم عىل إنجاز مهامتهم.	 

رب عىل يشء من ضعف أدائهم.	  حسن الصَّ

حسن التَّحفيز لهم عىل كل إنجاز متقدم.	 

حسن املسايرة لهم يف املختلف عليه من األمور بيني وبينهم.	 

حســن الوفاء والوالء واالنتامء للمــرشوع والربنامج الذي نعمل عليه 	 

معا.

عدم منحهم الثّقة املطلقة أو الرس الكامل.	 
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التأكد من وضوح املهمة التي تم تكليفهم بها. 	

حسن املراجعة ألعاملهم املنجزة.	 

حسن اختيارهم يف بداية األمر وعدم الترسع يف ذلك.	 

تحسس احتياجاتهم وتفهم مشكالتهم والحرص التام عىل استيعابهم.	 

حسن التخلص والرتك لبعضهم إن تعذر التوافق واالنسجام معهم، مع 	 

إيفائهم حقوقهم التي لهم.

عاء منهم.	  عاء لهم وطلب الدُّ الدُّ

ٹٱٹ
)ٰى    ٌّ         ٍَّّ      ُّ          ِّ         

ّٰ رئ زئ(
آل عمران: 59)
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت
من أصحابي وأقراني؟

أكرمنــي الله تعاىل بصحبة كرمية كان منطلقها األكرب بيت الله تعاىل، 

أو الحركة اإلســالميّة، أو الزمالة يف الّدراسة أو األعامل العلميّة والدعويَّة 

والقرآنيّة واإلغاثيّة املختلفة، ولقد كان بعضهم وال يزال مني مبنزلة هارون 

الم، أشــدُّ بهم أزري، وهم رشكاء يف أمري، وكلام  من موىس عليهام السَّ

رأيتهــم أو تواصلُت معهم ذكرت نعمة اللــه تعاىل عيلَّ بهم، نفع الله بهم 

وسددهم وأسعدهم.. ومام تعلمته منهم:

التَّنافس ال التشاكس يف الّنمّو والتقدم الحيايتّ معهم.	 

التَّفاعــل معهــم، وتفعيلهم قدر املســتطاع يف املشــاريع والربامج 	 

املشرتكة.

الكرم والسخاء وحسن العطاء.	 

احرتامهم وذكرهم بالخري يف غيبتهم.	 

عدم فرض الّرأي عليهم مع رضورة صناعة توجهات إيجابّية لديهم. 	

حسن اإلصغاء لهم السيَّام ونحن نرجو أن يحسنوا اإلصغاء لنا.	 

مراعاة ظروفهم والتامس األعذار لهم.	 

كسبهم وعدم التفريط بهم.	 

إيجــاد روابط اجتامعيّــة أو علميّة معرفية وخطوط للتفقد املســتمر 	 
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السيَّام إذا حالت بيننا املسافات املكانية والزمانية.

حسن التَّأثري فيهم أو التأثر بهم فيام هو نافع ودون رضر وال رضار.	 

إهداؤهم وقبول هديتهم.	 

التَّفكري بصوت مرتفع معهم ومشاركتهم تطلعاتهم.	 

حسن الثناء عىل إنجازهم وتعظيمها.	 

ترك املزاح الزائد عن حده معهم واالمتناع عام يحرجهم.	 

تذكر األيام الجميلة والذكريات املؤثرة التي كانت بيننا وبينهم.	 

تفقد ضعيفهم ومساندة محتاجهم )الصديق وقت الضيق).	 

إرادة الخري لهم وفتح أبواب الرزق أو العلم أو النســب ملن نراه أكرث 	 

موثوقية ومالءمة لذلك منهم.

ٹٱٹ
)من نن ىن ين 

ٰى ري زي( 
الزخرف: 67
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمُت
من )الحركة اإلسالمّية(؟

أكرمني الله تعاىل بااللتحاق يف صفوف الحركة اإلســالميّة منذ كنت 

فوف الثانويّة، عــام 990)م، تربيت من خاللها يف أجواء مفعمة  يف الصَّ

بحب الله ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص وعموم املؤمنني، وال زلت أذكــر يف تلك الفرتة 

شــيخي الّشــهيد خالد األعرج أبو مصعب رحمه الله، وتقدمت يف مواقع 

الحركة وعملت يف مختلف أقســامها الداخلية، حتى وصلت إىل عضوية 

مجلس الشــورى فيها، ورأيت ما طرأ عليها من استهداف واستنزاف، وما 

تسبب به بعض أبنائها لها من خرق وإتالف، وال زلت أحمل رايتها وأحافظ 

عىل بيعتها وأســعى يف تجديدها وتطويرها وصالحها، الســيَّام وأنا أراها 

كاألم املجروحة من أبنائها، واملعتدى عليها من خصومها، وال أذكر أنني 

.. فمام تعلمته منها: يف يوم أعطيتها، بل هي املتفضلة بعد الله عيلَّ

قيمة العمل الجامعّي والعمل بروح الفريق.	 

احرتام الرأّي والرأّي اآلخر.	 

النَّظرة التكاملية يف قراءة املشهد والحكم عىل األمور.	 

الحيطة والحذر والحسِّ األمني جنبا إىل جنب الحّس اإلميايّن. 	

ة وترك التحزب باملعنى الضيق.	  حسن االنتامء لقضايا األمَّ

القدرة عىل إدارة األزمات ومواجهة املشكالت.	 
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القدرة عىل اكتشاف وتنمية واستثامر الطاقات.	 

حسن التفهم واالستيعاب لآلخرين.	 

شمولية الّدين ووجوب شمولية الحركة ألجل الّدين. 	

التَّعرّف إىل ثقات عدول كرام.	 

الحذر من صور االخرتاق األمنّي والفكرّي واألخالقّي.	 

التضحية بيشء من الوقت والجهد واملال ألجل الله تعاىل.	 

تقديم املصلحة العاّمة عىل املصلحة الشخصيّة.	 

عاة واملربني.	  احرتام ذوي السابقة من العلامء والدُّ

أنَّ الحرَّ من راعى وداد لحظة أو انتمى ملن أفاده لفظة. 	

محبتي ألبناء الجامعة ال يبيح مطلقا يل الكراهية لسائر العاملني للدين.	 

االحتساب وعدم التدقيق عند الحساب.	 

يشء من التمكــن من أركان بيعتها حيث: )الفهم، اإلخالص، العمل، 	 

التضحية، التجرد، األخوة، الثّقة، الطاعة، الثبات، الجهاد).

فتح اآلفاق الجديدة للخري وعدم االنتظار.	 

قد يسع الفرد ما ال يسع الجامعة.	 

أرشف األعامل ما بادر به الفرد وباركه التنظيم.	 

أنت بإخوانك كل يشء.	 

ــعي يف خدمتها وحاميتها وبنائها عبادة نتقرب بها 	  حب األوطان والسَّ

إىل الله تعاىل.

العنرصية حرام، والطبقية املجتمعيّة ِوزر، وأكرم النَّاس أتقاهم.	 

مصلحة الجامعة مقدمة عــىل مصلحة الفرد، ومصلحة الوطن مقدمة 	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ة مقدمة عىل مصلحة الوطن. عىل مصلحة الجامعة، ومصلحة األمَّ

صفاء االنتهاء من صفاء االبتداء، واالعوجاج قد يطرأ حتى عىل من كانت 	 

بدايته صافية، فاالخرتاقات بأنواعها مل يسلم منها حتى القيادات التقليدية.

ال بُّد لحركة التجديد من مراجعات وتجديد.	 

التنازع فيام بيننــا يفتح عيون خصومنا ويســهل مهمتهم يف اخرتاقنا 	 

وامتالك نواصينا ورقابنا.

ينبغي الحذر من أمراض فتكت بأنظمة فكيف إن أصيب بها التنظيم؟!	 

فكرة التيار الفكــرّي جميلة، ولكن ال بُّد من تنظيــم يدير حركة التيار 	 

ملصلحة املرشوع النهضوي لألمة.

الوســطية هي الّدين الرباين الذي رشعه الله تعاىل ليكون يف منتصف 	 

الطريق بني التشدد املذموم والتمييع املمسوخ.

الحرص عىل السلم املجتمعّي ولو كلف ذلك إنهاكنا كتنظيم. 	

الجرأة يف قول الحّق، مع االلتزام واالحرتام لآلخرين.	 

عي إليجاد البديل النافع الحالل عن كل منكر أو مبتَدع مذموم.	  السَّ

الحرص عىل الفئات املجتمعيّة كلها وعدم الرّتكيز عىل النخب فحسب.	 

»فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع النَّاس فيمكث يف األرض«.	 

عوة إال املتسلقني عىل ظهرها.	  أنه ليس أسوأ من املتساقطني عىل طريق الدَّ

أن أحرتم من ترك التنظيم ألسباب تتعلق به أو حتى بالتنظيم، طاملا أنه 	 

مل يكن ممن إذا خاصم فجر.

أنه ال يوجد إنســان ال يصلح للدعوة، وإنــا أنا الذي ال أصلح لدعوة  	

فالن، وإن كان البعض ال يصلح للتنظيم.
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ماذا تعلمت
من تخصصي األكاديمّي؟

)الحديث الشَّريف والّسيرة المستنيرة(

أكرمني الله تعاىل بدراســة حديث رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص من خالل التحاقي 

يعة يف الجامعة األردنيّة لدراســة املاجســتري يف الحديث  يف كليــة الرشَّ

يــف، فنهلت من بركات علامئها، وتخرجــت منها عام 2002م، ثم  الرشَّ

تابعت دراســة التَّخصص نفســه يف جامعة العلوم اإلسالميّة بعد انقطاع، 

وتخرجت منها عام 2)20م، ورشفت باملشــاركة يف العديد من الندوات 

يف، وحصلت عىل بعض اإلجازات  واملؤمترات املتعلقة بالحديث الرشَّ

يف كتــب الحديث، ثــم أكرمني الله تعاىل بالتَّخصص األدق يف الّســرية 

النَّبويّة، مطالعة وتدريًسا وتأليًفا؛ من خالل موسوعة الّسرية املستنرية والتي 

أسأل الله تعاىل لها القبول، ومام تعلمته من ذلك كله:

حب الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.	 

حابة الكرام السيَّام من كان منهم رشيًكا يف صناعة الرواية أو 	  حب الصَّ

حاماًل راويا لها.

يف من زوايا نظر متعددة. 	 حسن قراءة الحديث الرشَّ

الح الســيَّام البخارّي ومســلم 	  تعظيــم جهود العلامء والســلف الصَّ

رحمهام الله تعاىل.

احرتام جهــود املحققني من العلــامء املعارصين الســيَّام األلبايّن 	 

واألرنؤوط وأبو غدة والعيل وغريهم رحمهم الله تعاىل.



23

أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

حســن الظن باألحاديث النَّبويّة الّصحيحة، وإيجاد الحلول للتعارض 	 

)الظاهري) فيام بينها.

املوضوعية يف الحكم عىل اآلخرين.	 

العدالة واملوضوعية عند توفر أسباب املدح أو القدح.	 

عفاء. 	 االنتقاء للنافع من كلامت الثقات والضَّ

أن دين الله تعاىل يتكون من سورة وسرية، وأن القرآن هو البيان والسنة 	 

هي املبني.

حسن التَّعامل مع اآلخرين مبا ميلك قلوبهم.	 

حسن التَّواصل مع اآلخرين واالستفادة من طاقاتهم.	 

حسن التدبري للمعاش.	 

حسن إدارة املواقف واألزمات.	 

الفهم الحّقيقي للسياسة الرشعيّة.	 

أن العربة يف األعامل والقرارات باملآالت والخواتيم.	 

الحرص عىل الســلم املجتمعّي، واستدراج )املتطاولني واملعتدين) 	 

إىل األماكن األبعد واملساحات الفارغة.

مبادئ الحيطة والحذر ومبادئ التدافع البرشّي.	 

حسن إدارة املوارد بشكل عام.	 

ســول« مثلام نقرأ يف حياة  	 أنــه ال بُّد من قراءة يف حياة »أرشار حول الرَّ

سول« وذلك ألن األرشار أمثال أب جهل وأب لهب أكرث  »أبرار حول الرَّ

تكررا يف بعض األزمنة من األبرار أنفسهم.

أن نأخذ باألسباب املوجودة ثم نطلب من الله األسباب املفقودة.	 

أن نصرب ونصابر ونرابط.	 
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ماذا تعلمت من جمعيتَيَّ؟
)المحافظة على القرآن الكريم،

والمركز اإلسالمّي الخيريّة(

أوال: تعلمت من جمعيَّة المحافظة على القرآن الكريم:

أكرمني الله تعاىل بااللتحاق يف صفوف العاملني يف جمعيَّة املحافظة 

عــىل القرآن الكريم عــام 993)م، وكنت حينها طالبًا يف الســنة األوىل 

عوة وأصول الّدين، حيث التحقت يف الجمعيَّة  يعة يف كلية الدَّ لدراسة الرشَّ

يفية القرآنيّة التــي كانت تُعقد يف املدارس يف فرتة  معلــام يف األندية الصَّ

يف، وبقيت أتابع العمل يف أقسامها وأتابع التقدم فيها، حتى وصلت  الصَّ

إىل عضوية مجلس إدارتها الكريم، مرورا بأقسام اإلرشاف الرتبوّي والعلم 

الرشعّي وإدارة بعــض املراكز والفروع، وكان يل الرشف يف املشــاركة 

بتأليــف مناهجها ووضع أنظمة بعض برامجهــا وتنظيم بعض مؤمتراتها، 

كــام كان يل الرشف بأن طبعت يل الجمعيَّة العديد من مؤلفايت، وال أذكر 

أنني يف يوم أعطيتها بل هي املتفضلة، وهي َمن فتح يل أبوابها، فأدام الله 

ظلها، وبارك الله يف كل راع وداعم لها، وحمى الله وطنا ضمها، وكف الله 

رشور شانئيها.. ومام تعلمته منها:

حب القرآن الكريم ورشف خدمة أهله.	 

ة، وهو الرافد األعظم  	 القرآن الكريم هو الجامع األكــر من جوامع األمَّ

من روافد بنائها وحفظها ونائها.
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العمل القرآيّن رشاكة يف األجور بي متطــّوع بفكره، ومتطّوع بجهده،  	

ومتطّوع مباله، ومتطّوع بوقته.

القرآن العظيم كتاب الله املحفــوظ، والعاملون يف خدمته هم بعض 	 

أدوات قدر الله يف حفظه.

نحن مل نحفظ القرآن حني عزمنا عىل خدمته، بل حِفظَنا الله به وبارك 	 

لنا بربكته.

ليس لإلبداع حدود يف عامل العيش مع كتاب الله تعاىل.	 

واجباتنا نحو كتاب الله تعاىل ســتة: حســن اإلصغاء له والتأدب يف 	 

حرضته، وحسن ترتيله وتالوته، وحســن فهمه وتدبره، وحسن حفظه 

واسرتجاعه، وحســن تطبيقه ومتثله، وحسن تبليغه والتذكري به، وهذه 

كلها تصنع الخرييّة الثابتة يف: )خريكم من تعلم القرآن وعلمه).

ال بُــّد من العمل عىل تغطية الواجبات الســتة عرب األجيال املتعاقبة، 	 

وبشــكل نســبي، ال يضخم العناية بواجب عىل حســاب الواجبات 

األخرى.

العمل يف مراكز التحفيظ تكليف وترشيف. 	

إدارة العمــل القرآيّن إدارة متطّوعة، لكنها مســؤولة أمــام الله ثم أمام 	 

النَّاس، عن املوارد كلها فيه.

العناية باملخرجات )النَّوعيّة، والكميّة) عىل ضوء املدخالت املتاحة 	 

والتَّحديات القامئة واجب ورضورة.

كلام طال العمل مع القرآن حلَّ بالعاملني يشء من القســوة أو الفتور، 	 
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شــأنه كشــأن أي عمل يطول الزمن به، وهذا ما يوجب عىل العاملني 

العنايــة بقلوبهم ومتكني العالقة بقلوب إخوانهــم، وإال فال بركة يف 

العمل بال روح.

لكل برنامج ونشاط يف العمل القرآيّن سببه وهدفه، فال يصح االنتقاص 	 

مــن قيمة األحفال وال الّدورات وال الّدراســات وال املحارضات وال 

الرحالت وال االجتامعات، فكلها مهمة وال بُّد لها من موازنة تتناسب 

مع حجم املخرجات املرجوة منها.

ال بُــّد مــن تكاتف الجهــود املجتمعّيــة كلها لبلوغ هــدف تحصي  	

مجتمعاتنا بالقيم القرآنّية الَنبّيلة.

بدأ العمل القرآيّن بطريقة عفوية نتجت عن رغبة يف اســتثامر أوقات 	 

يفية، وأخذ ينمو ليصبح له مؤسســة كربى ذات  الجيل يف العطلة الصَّ

أفــرع وأقاليم، فال مينع العمل املؤســيس املنضبط مــن بقاء الروح 

التطّوعيّة والربكة واألخوية.

نحتــاج إىل معايري أكرث انضباطا يف اختيار العامل املناســب للعمل 	 

املناســب، ســواء أكان ذلك العمل تطّوعيّا محًضا أم بأجرة جزئية أو 

كلية.

ال بُّد من تيسري تعليم كتاب الله تعاىل وتدبره عىل الفئات املجتمعيّة كلها 	 

تحقيقا لقوله تعاىل: )ىن ين ٰى ري زي مي ني( القمر: 7).

ال بُّد من إعادة تأهيل الحفاظ واملجازين واملعلمنّي وعموم العاملني 	 

يف الحّقل القرآيّن تأهيال رســاليا يليق برشف الرّســالة التي يحملون، 
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وامليدان الذي به يعملون، فهم بناة ودعاة وليســوا طالب شــهرة وال 

ُجباة.

أصبحــت جمعيَّة املحافظة عىل القــرآن الكريم بيت الخــرة للثقافة  	

القرآنّيــة املتكاملة عىل مســتوى الوطن واإلقليم والعــامل كله، وهي 

بالتايل تحتاج إىل إدارات تتسع يف قدرتها عىل االستيعاب لتكون عىل 

قدر هذا اإلقالع الحضاري الكبري.

التَّحديات التي واجهتها الجمعيَّة وال تزال وســتبقى تواجهها؛ معلومة 	 

األسباب، فمنها ما هو داخيل نتج عن تحكيم الهوى أو قلة يف الخربة 

أو بســبب الترسع وضغط العمل، ومنها ما هو خارجي توجهه لوبيات 

العلامنيّــة العامليّة، والتــي ال يعجبها أن تصبــغ مجتمعاتنا األصيلة 

ة، بل ودســتور الوطن الغايل، ولكن ال ضري  بلمسات من دستور األمَّ

فكتاب الله محفوظ.

ال بُّد مــن الوصول إىل الطموح يف تحويــل كل بيت إىل مركز قرآين 	 

يحفل بتالوة القرآن وحفظه وفهمه وتطبيقه.

اليــزال املجتمع األصيل يغدق عىل العمل القــرآيّن العطاء ألنه رأى 	 

مثاره اليانعة، ولكن ال بُّد من متكــني الثّقة بني الجمعيَّة وأهل العطاء 

مبزيد من التَّواصل، ومزيد من املشاريع النافعة الرائدة.

يف كل إصدار من إصداراتها ومؤمتر من مؤمتراتها وبرنامج من برامجها 	 

العلميّة استشعر دور الجمعيَّة النخبوي، وأمتنى أن يزيد ويتمدد ليصل 

إىل عموم النخب يف العامل، كام أمتنى أاّل ننىس برامجنا ومشــاريعنا 
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الشعبوية والتي ينتفع منها حتى أصحاب الحاجات املختلفة، وهذا ما 

كان وينبغي أن يكون، باعتبار أن القرآن رحمة الله للجميع.

تتنوع اإلدارات وتختلف املنهجيات وتبقى األعامل ما بقيت رسالتها، 	 

ورحم الله من أسس وأرشف وأدار وكتب ودعم.

ال زال أرشــيف العمل القــرآيّن يبحث عن رائد يحســن جمعه وفرزه  	

وإعادة إخراجه بصورة الئقة لينتفع به القايص والّداين.

ال بُّد مــن التَّفكري يف تحويل كل مركز أو فرع إىل جمعيَّة قامئة بذاتها 	 

إما بشكل رسمي أو عىل مستوى الصالحيات املفتوحة األبعاد.

قد يســتويل الباطل وأعوانه عىل املكان تحــت أي ذريعة.. ولكن ينبغي 

أاّل يستحوذ عىل اإلنسان.. واالســتثامر يف اإلنسان )الطاّلب واملعلمني 

وأوليــاء األمور واملحســنني..) هو املطلوب.. فهــؤالء هم رأس املال 

والربــح، فال يجوز التفريط فيهم.. بل ال بُّد من فتح آفاق التَّواصل املمتد 

معهم إلكامل الرّسالة واستمرار الخري.

ثانيا: تعلمت من جمعيَّة المركز اإلسالمّي الخيريّة:

أكرمني الله تعاىل بالعمل موظًفا يف جمعيَّة املركز اإلسالمّي الخرييّة 

مرشفا تربويّا مســؤوال عــن األيتام يف أحد مراكزها »مركــز العابورة« عام 

998)م، وشغلُت عدة مواقع فيها حتى وصلت إىل إدارة واحد من مراكز 

رعاية األيتام فيها »مركز رمضان الخريّي«، وكنت أشارك يف أعامل اإلرشاف 

الرتبوّي وتأهيل املوظفني عىل معاين الرّساليّة يف الجمعيَّة كلها، وأكرمني 
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الله تعــاىل بطباعة العديد من املؤلفات التي تهدف إىل ترشــيد وتأصيل 

العمل الخريّي، ثم أصبحــت رئيس لجنة تأليف مناهج دائرة الّرعاية فيها، 

وصــدر لنا العديد من املناهج، حتى أنهيت عقدي معها »رغام عني« عام 

4)20م، بعد خروجي من املعتقل.. ومام تعلمته منها:

أن خدمة النَّاس وإعالتهم وكفالتهم وإعانتهم وإغاثتهم تكليف وترشيف.	 

أن رؤية العمل الخريّي اإلغايّث تقوم عىل تجسري العالقة بني اليد العليا 	 

املعطية، واليد الّسفىل اآلخذة، لرفع الحرج عن اليد اآلخذة، والتسهيل 

عىل اليد املعطية.

أن سعادة املعطي أكر بكثري من سعادة من يأخذ. 	

أنه ال بُــّد من التّحول إىل عامل التَّنمية املتكاملــة، والتي يتحول فيها 	 

اآلخذ إىل معٍط واملستهلك إىل منتج.

ة فيام بي العاملي  	 أن الركة يف العمل باملحافظة عىل رســالته واألخوُّ

به، عىل الرَّغم من تطوره ومأسسته.

أن نــزاع العاملني يف أطهــر األعامل يفيض إىل تســلل الخبثاء وَمن 	 

يصطادون يف املاء العكر ليحرفوا مســار ســفينة العمل، فيتحول من 

عمل رسايل بنايئ إىل روتني وظيفي نفعي إقصايئ.

اعمة يحتاج إىل ضبط، حتى ال تُفقد الثّقة 	  أن التَّنافــس عىل الفئات الدَّ

اعمني. ويهتز املرشوع يف نظر الدَّ

أن سوء إدارة العمل اإلغايّث قد يورث صفات نفسيّة سلبيّة لدى الفئات 	 

املستهدفة من فقراء ومساكني وذوي حاجات مختلفة.
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أن التوســع يف الخدمات املقدمة للفئات املحتاجة رضورة وواجب، 	 

والرّتكيز يف نوعية ما يُقدم من خدمات أوجب وأكرث رضورة، قال تعاىل: 

)حت خت مت هت مث حج مج جح( البقرة: 263.

عف ميكننا استنباط القوَّة )إمنا 	  أننا نتعامل مع فئات ضعيفة، ومن الضَّ

تنرصون وترزقون بضعفائكم).

أنه ال يصح تحوير رســالة العمل الخريّي اإلغايّث ليصبح دورنا تسكي  	

ياسة  املحتاج عن املطالبة بحقوقه أمام آكليها وسالبيها من حيتان السِّ

واالقتصاد.

أن استشعار معنى جوار الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف الجنة لكافل اليتيم لن يتحقق إال 	 

نيا. إذا تحققنا من قربنا من األيتام قربا ماديا ومعنويا يف الدُّ

أن هنالك من ميلكون رقة القلوب )من غري فئة امللتزمني وامللتزمات) 	 

ممن يتعاطون مع العمل الخريّي ويكفلون أيتاًما، هم بأمسِّ الحاجة ملن 

يكفل قلوبهم ويرعاها رعاية توصلهم إىل بر األمان بالهداية واإلميان.

أنه ال بُّد مــن مدة بداية ومدة انتهاء لكفالــة األرس الفقرية، وال بُّد من 	 

إشــعار الفقري واليتيم بأن كفالته مدتها سنتان مثال حتى ال يظل متكئًا 

عىل ما يأتيه من مساعدات اآلخرين.

أن تجديد الّدراســات االجتامعيّة ملعرفة ما يطــرأ عىل أحوال األرس 	 

املكفولة من تغريات إيجابيّة أو سلبيّة أمر مطلوب.

أن العناية بأرواح وعقول الفئات املستفيدة من العمل الخريّي اإلغايّث 	 

رضورة من رضورات التَّنمية املستدامة واإلغاثة املتكاملة.
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أنه ال بُّد من وجود دراسات نفسيّة تبحث يف األثر النفيّس الذي يرتكه 	 

موت رب األرسة عىل األرملة واليتيم.

أن اليتــم والفقر مــا كان وال ينبغي أن يكون ذريعة للجرمية واإلفســاد  	

يف األرض، فلقــد أثبتت دراســة قمت بها بالرشاكة مع أخي األســتاذ 

أحمد الســالق وهي: )أيتام عر التَّاريخ) أن الُيتم دافع ورافع لإليجابّية 

والّشعور باملسؤولية.. فالتحدي كام يقال هو املرب.

أن فكــرة تدوير الوظائف مع املحافظة عىل املكتســبات املعاشــية 	 

مطلوبة أحيانا يف العمل الخريّي، وذلك حتى يكتســب الجميع خربة 

يف إدارة األعامل كلها، ويك ال تصبح وظيفة من الوظائف حكرا عىل 

أحد أو أن تصبح حرصية له، الســيَّام يف الوظائف الحساسة كوظيفة 

العالقات مع األرامل أو حتى مع املحسنني.

ليس املهم من يدير العمل إذا فهم الرّســالة وحافظ عىل البوصلة ومل 	 

يخرق السفينة.

من أكــرب التَّحديات يف العمــل الخريّي تلك العناوين والشــعارات 	 

والتّســميات التي نتســمى بها والتي هي أكرث التصاقا بديننا، فإما أن 

نؤديها حقها أو أن تكون لعنة وحجة علينا.

أن صاحب الحاجة أرعن وأن هنالك )زب مب نب ىب يب 	 

 58 التوبــة:  ىث(  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 

رب واحتساب األجر السيَّام يف هذا امليدان الصعب. رب الصَّ فالصَّ
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ماذا تعلمت
من مؤسستي؟

)أحسن األفكار(

أكرمني الله تعاىل بتأسيس وتسجيل مؤسسة أحسن األفكار للتدريب 

عــىل التَّنمية املجتمعيّــة يف 23-0)-3)20م، وكان الهدف منها التفرغ 

إلعطاء الــّدورات واملحــارضات املجتمعيّة، والتي تســعى ألن يكون 

مجتمعنا أفضل وأحسن قيميًا وسلوكيّا وفكريّا، وذلك بالرشاكة مع السادة 

املتطّوعنّي والراغبــني يف خدمة وطنهم ونهضة أمتهــم، فكان لنا برامج 

الم  ميدانية مثل: بصمة الّشــهر، والّدورات التَّنمويّة املختلفة، وجولة السَّ

عليكــم، وغريها، وبرامج فضائيّة مثل: أشــعة أحســن، ورســالة املنرب، 

والبطاقات األحســنية، والفيديوهــات املختلفة، واملوقــع اإللكرتويّن 

فحات الفيسبوكية.. ومام تعلمته منها: والصَّ

بابيك 	  أن التوكل عىل الله تعاىل واليقني به يفتح األبواب املوصدة والشَّ

املغلقة.

أن وضــوح الرُّؤية والغايــة أول الطريق، كفيل بإيضــاح ما بعده أثناء 	 

املسري.

أن استثامر الفرص واجب ورضورة. 	

أالَّ أنتظر دعاًم من جهة وال فئة وال جامعة أو حزب؛ ألن دعم الجهات 	 
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والفئات يف الغالب دعم مرشوط مرهون بتوجيه املسارات، وأما دعم 

األفراد والشــخصيّات فلك أن توجهه أنت ال أن يوجهك هو مبا يخدم 

رسالة املؤسسة.

أن توسيع دائرة النخب من املستشارين ومبختلف التَّخصصات بحيث 	 

يكونون من ذوي الصالحيــات والواجبات املحدودة يزيد من حجم 

املرشوع ويعمق تجذره يف املجتمع.

أن توفيــق الله تعاىل ملشــهد إطالق املرشوع هو أكــر ما يعي عىل  	

رسوخه وثباته الحقا.

أن املرونة يف وســائل املرشوع رضورة الســيَّام مع ثبات الرّســالة 	 

والهدف.

أن توفيق الله تعاىل يف اختيار الفريق العامل معني عىل التقدم والنامء.	 

اعمة يخترص املسافات 	  أن توفيق الله تعاىل يف التَّواصل مع الجهات الدَّ

ويعطي للعمل أريحية.

أن مواصلة الليل بالنهار عند تأسيس املرشوع واجب، وأن العمل بتلك  	

الروح العالية متطلب أساس يف الالحق من الخطوات.

عوّي 	  أن محاولة إكامل الفراغ الناشــئ يف ســاحة العمل العــام )الدَّ

واإلغــايّث والقرآيّن والخــريّي ووو) يضيف لبنــة جديدة محرتمة يف 

امليــدان، بعيدا عــن التَّنافس املذموم أو التشــاكس بــني األجنحة 

املتشابهة ذات العناوين املتقاربة من العمل.

أن الحركة اإلعالميّة املصاحبة لكل نشاط أمر رضورّي، لكنه قد يفتح 	 
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عيون الحاسدين وآذان الحاقدين، فالتعقل رضورة واالعتدال واجب.

أن التوثيق واألرشفة رضورة تصبُّ يف مصلحة توريث العمل ولو بعد 	 

حني.

أن مالحظــة الخطوط القانونية، واالنتبــاه للجوانب اإلداريّة واملالية، 	 

وحســن ضبطها يفوت الفرصة عىل كل شــانئ ويحفظ األعامل من 

الضياع عىل الرَّغم من أن الباطل ال يحتاج إىل ذريعة الستباحتك.

عوة إىل الله،  	 عاة والدَّ تحيك املؤسسة غايتي أساســّيتي تتعلقان بالدُّ

عاة الجدد)، وأما الغايــة الثَّانية فهي:  فالغايــة األوىل هي: )تأهيــل الدُّ

عاة القدامى)، وهي غايات مجتمعية يفيد منها الوطن وتنتفع  )تفعيل الدُّ

ة. بها األمَّ

أن التَّنّوع يف الطرح رضورة، ومراعاة الوســائل واألدوات العرصيّة يف 	 

تبليع الرَّسائل اإليجابيّة مطلوب كذلك.

أن التفرغ للعمل الذي تحبه يعني اإلبداع بعد توفيق الله تعاىل. 	

أنــه ال ينبغي لعاقل أن ينتظر من أحد تفريغه ألداء رســالته يف الحياة، 	 

ات مطلب مهم وأساس لتحقيق هذه الرّسالة. عي لتفريغ الذَّ والسَّ

أن األخــذ مــن املتطّوعنّي بحســب اســتطاعتهم، دون أخذهم عن 	 

برامجهم ومشاريعهم يرثي العمل ويديم الهمة والعطاء.

أن التَّحديــات الداخليــة والخارجية )املبكرة) مفيــدة )وإن كانت غري 	 

مطلوبة) لتحصيل املناعة الالزمة، والله خرٌي حافظًا وهو أرحم الراحمني.

أنه )ما يفتح الله للناس من رحمة فال ممسك لها).	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أننا ال زلنا نعاين يف العمل العام من تأثري وهيمنة شخصيّة الرجل األول 	 

يف العمل، والزلنا نســعى لطموح العمل املؤسيّس الذي هو أكرب من 

شخص املؤسس املحرتم والقائم عىل العمل.

أن الذهاب إىل اآلخريــن يف تقديم )الخدمات الدعويَّة يف مواقعهم) 	 

عوة وأساسها، بخالف العلم الذي هو يؤىت وال يأيت. هو روح الدَّ

أن ترشــيد االســتهالك وحســن إدارة املوارد بأنواعهــا للتمكن من 	 

استثامرها لصالح العمل العام رضورة.

عوّي ترتكز يف روحه وفكرته، ويتبع لذلك 	  أن عنارص بنــاء الربنامج الدَّ

طريقــة عرضه وإخراجــه، ثم طريقة تقدميه للنــاس يف مادَّة مطبوعة 

مرشوحة )كتاب) أو مادَّة معروضة يف رشائح.

أن االهتامم يف صناعة النُّخب وتحفيزها وتحريكها مهمة مطلوبة، وهي  	

بالتايل )تلك النخب) تشتغل بالخري ونقل األثر اإليجاّب فيمن سواها، 

دون إهامل لتوزيع الجهد بي العموم والخصوص.

أنه ال بُّد من الرّتكيز يف صناعة جيل يحمل رســالة املؤسســة ويتبنى 	 

بعض برامجها مع تطويره وتأهيله عليها.

أنه ال بُّد من النَّظرات العاملّية التي تتيح لنا عرض الخدمة خارج الوطن،  	

وتساعدنا يف النَّظر لقضايانا املختلفة من خارج املربع.

اعم أو املستشار للعمل العام 	  أن محاولة رضب ُسمعة املؤسس أو الدَّ

من قبل بعض الحاقدين لن يؤثر عىل عمل أراد الله تعاىل له النهوض 

واملضاء.
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أن االعتامد عىل جهة أو فئة أو شــخصيّة واحــدة يف الّدعم والعطاء 	 

والعمل واملشــورة قــد يعرض العمل العام إىل هــزة كربى يف بعض 

املنعطفات واملحكات.

أن تقديم الخدمات الدعويَّة )دورات، محارضات، دراســات،..) دون 	 

عوّي العام،  انتظار أي مقابل من الفئات املستهدفة هو روح العمل الدَّ

اعمني لسداد فاتورة هذا العمل باالشرتاك مع من  ويبقى التعاون من الدَّ

يبذل جهده فيه رضورة.

ٹٱٹ
ٱ)رت زت مت نت ىت 

يت(
اإلرساء: 53
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت من مدرستي؟
)مدارس األردن(

درست يف مدرسة النزهة املختلطة يف مدينة عامن شطرًا من املرحلة 

االبتدائية، ثم درست يف مدرسة رغدان باقي املرحلة االبتدائية، ثم درست 

يف مدرســة األحنف بن قيس املرحلة اإلعدادية، ودرست يف مدرسة كلية 

الحسني املرحلة الثانويّة، والتي تخرجت منها بنجاح عام 992)م.. ومام 

تعلمته منها:

أن بعض أصدقاء الّدراسة ال ميكن نسيانهم عىل امتداد األزمنة وتباعد 	 

األمكنة الحقا العتبارات كثرية.

أن بعض املدرســي ممن كان لهم نشاط المنهجي أو أسلوب إبداعي  	

أو صفــات خاصة ال ميكن نســيانهم كذلك، وال يزال اللســان يلهج 

عاء لهم والثناء عليهم. بالدُّ

أن مناهجنا القدميــة كان فيها بقية من خري يعزز فينا االنتامء الحّقيقي 	 

ة، ويســعى لبناء قيمة الّشعور باملســؤولية فينا، وإن كنا  للوطن واألمَّ

مل نكــن ندرك ذلك إال بعد أن تقادمت بنا الســنون، وعبث مبناهجنا 

العابثون.

أن الرفيق الطيب أو صاحب الســوء لهام أكــرب األثر يف حياتنا، والله 	 

العاصم.

أن ارتباطنا يف اللجنة الدينيّة أو الثقافيّة - بحســب املتاح من تسميتها 	 
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آنذاك - كان له دور بالغ يف إبراز مواهبنا.

أن مشــاهديت لبعض من درسني ســابقا يُدرِّس اليوم أبنايئ يصنع يف 	 

نفيّس مشــاعر مختلطة بني فرح ملثابرة هــذا املعلم الكريم املبارك، 

وحزن عىل عدم ســعيه للرقي بنفسه يف املســتويات العلميّة وقبوله 

باملستوى )الكريم) نفسه مع تقادم السنني.

أن بعض األنشــطة الكربى يف املدارس كرحلــة العمرة مثاًل ال بُّد لها 	 

من تهيئة بالغة واستعداد مسبق وبرنامج مميز وإال فإنها تحقق سلبيّات 

وثغرات أكرث مام تحقق من إيجابيّات.

أن قدرتنا عىل التَّأثري اإليجايّب يف زمالء املدرســة ترتك أثرها فيام بعد 	 

من حياتهم العلميّة والعمليَّة.

أن الطَّالب املميز دراســيا أكرث تأثريا عــىل زمالئه من الطَّالب املؤدب  	

سلوكّيا، ويف كلٍّ خري.

أن أسوأ مشكلة يعاين منها طالب املدرسة؛ عدم قدرته عىل إدارة وقته 	 

مبا ينفع وال يرض، فتنتهي ســنواته الّدراســيّة وهو مل يجِن منها حتى 

تحصياًل علميًّا مميّزًا.

أن ســمعة املدرسة اإليجابيّة تكمن مبا فيها من إدارة حكيمة وحازمة، 	 

ومعلمنّي مخلصني.

أن تربية األرسة عىل حرمة الغش يف االمتحانات وتأكيد املدرسة عىل 	 

هذه القيمة تجرب الطَّالب عىل املثابرة واالهتامم ألنه ال مخرج له سوى 

ذلك إن أراد التميز فضاًل عن النَّجاح.



39

أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أن كل صــف درايس يحتوي عىل أربعــة ناذج من الطّالب وهي: فئة  	

األذكياء األنقياء، وفئة األذكياء غري األنقياء، وفئة األنقياء واألقل ذكاء، 

وفئــة غري األنقياء وال األذكياء، وأنه من الواجب أن يتعاون طالب الفئة 

األوىل مــع الثَّالثة إلصالح ودعوة وتغيري ما اســتطاعوا من طالب الفئة 

الثَّانيــة والرابعة وإال فالتَّأثري العكيس الســلبّي من هــؤالء عىل أولئك 

حاصل ال محالة.

أن مرحلة التَّوجيهي )الثانويّة العامة) من أكرث املراحل حرًجا يف حياة 	 

اإلنسان، وأن استهالك جزء كبري من طاقة الطاّلب وأهلهم النفسيّة يف 

تلــك املرحلة من أكرب املعطالت عن اإلنتــاج يف املجتمع، وأننا لو 

أعدنا دراســة فكرة التَّوجيهي عىل ضوء الغايــة منه لوجدنا أنه ميكن 

إيجاد طرائق أخرى لتقييم الطَّالب الســيَّام وأنه مل يعد لتقييم الطَّالب 

قيمة يف عامل الحظوظ وترسيب األســئلة واألقــل حظا واملكرمات 

املفتوحة والواســطات واملحســوبيات والتَّعليم املوازي والخاص 

وغريها.

أن أســوأ املناهج إذا وقع بيد معلم صاحب رســالة فإنه يستثمر ما فيه  	

من خري ومينع الرش والسوء عن أجيال املستقبل، وأن أحسن املناهج 

إذا وقع بيد معلم ال يتقي الله وال يحمل رســالة طيبة أو يحمل رســالة 

قبيحــة فإنه يقلب خري هذا املنهاج إىل ســوء مبا ينعكس عىل الجيل 

بأقبح حال وأسوأ مآل.
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ماذا تعلمت من جامعتي؟
 )كلية الدَّعوة، والجامعة األردنّية،

والعلوم اإلسالمّية العالمّية(

عوة وأصــول الّدين، وقد  درســت مرحلة البكالوريــوس يف كلية الدَّ

يف ودرست  تخرجت منها عام 996)م، ثم تخصصت يف الحديث الرشَّ

املاجســتري يف الجامعة األردنيّة، وتخرجت منها عام 2002م، ثم أمتمت 

دراســة الدُّكتوراة يف التَّخصص ذاته من جامعة العلوم اإلسالميّة العامليّة، 

وتخرجت منها عام 2)20م، وكانت رســالتي بعنوان: )العالقة بني الراوي 

واملروي من جهــة تخصص بعض الــرواة يف الرواية ضمن موضوعات 

مخصوصــة)، وأرشف عليها فضيلــة الدُّكتور املرحوم بــإذن الله تعاىل 

األســتاذ محمود عبيدات، والذي كان يتابعني حتى وهو يف املستشفى أو 

عىل رسير الشفاء، رحمه الله فقد كان سخي النفس بالعلم واملال.. ومام 

تعلمته منها:

مرحلة البكالوريوس هي مرحلة البناء األكرب يف حياة اإلنسان، مبا فيها 	 

باب ويقظة الفكر، والخروج القريب من مرحلة املدرسة. من فورة الشَّ

ال يــدرك املرء قيمة مرحلة الّدراســة الجامعّية عىل الرَّغم مام فيها من  	

تحديات واختبارات إال بعد حفل التخرج منها حي يجد فراغا ال ميلؤه 

يشء بعدها.

يعة ال بُّد من حضور الّنيّة بأن يكون املرء متجردا 	  يف اختيار دراسة الرشَّ
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

لله تعاىل؛ فهو يريد أن يسلك مسالك الفقه يف الّدين، )ومن يرد الله به 

خريا يفقهه يف الّدين).

يعة ال بُّد من االســتخارة  	 يف اختيار التَّخصــص الدقيق من علوم الرشَّ

واالستشــارة بعناية؛ ألن بعض طالب التَّخصص الدقيق يكتشفون بعد 

فــوات األوان أنه ليس لديهم رغبة أو قدرة عىل دراســة هذا التَّخصص 

أو ذاك.

كنت أميل إىل دراســة التَّفسري وقدمُت للجامعة عدة طلبات يف ذلك، 	 

يف، فوجدت أن الخرية فيام  لكن الله تعاىل اختــار يل الحديث الرشَّ

اختار الله تعاىل، ويف كلٍّ خري.

ليــس هنالك جامعة أفضل من أخرى، وتحــاول بعض الجامعات أن 	 

تستغل سمعتها واســمها فرتفع من رسوم التسجيل وأسعار الساعات، 

ويرجــع األمر يف محصلته إىل )بعض) أســاتذة هذه الجامعة أو تلك 

وإىل اجتهاد الطَّالب ومثابرته وتحصيله أوال بأول.

الفرتة الذهبية بالنســبة ملــن يريد بناء مكتبة علميّــة متكاملة هي فرتة 	 

الّدراسة الجامعيّة وذلك من خالل مدى قدرة الطَّالب عىل ادخار يشء 

من مرصوفه أو حتى العمل الجزيئ بقصد تأسيس مكتبة العمر.

أن ما نقيمه مــن عالقات مع طلبة الجامعة هو الذي يحدد مســاراتنا 	 

الفكريّة يف مرحلة عمريّة متقدمة.

أن آفة التَّعليم الجامعّي هي ســطحية ما يُقدم فيه من معارف من جهة،  	

واالختالط بي الجنسي من جهة أخرى.
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مل يزل للتعليــم الجامعّي يف جامعاتنا مكانتــه وهيبته، غري أن ظهور 	 

)بعــض) الجامعات الخاصــة والتَّعليم املوازي عكَّر شــيئا من تلك 

الهيبة.

البحــث العلمّي يرثي الطَّالــب ويفتح له آفاق التَّعــرّف عىل املراجع  	

واملصادر، وإن كانت جامعاتنا ال تعريه االهتامم الالزم.

يعد اختيــار العنوان وتحديــد الفهرس لرســالة الدُّكتــوراة من أكرب 	 

التَّحديات التي تواجه الطَّالب يف نهاية مراحله الّدراســيّة، وأما مناقشة 

تلك الرّســالة فهي ملحمة علميّة يفيد منها الطَّالب كثريًا من النواحي 

العلميّة والنفسيّة، رغم الجراح.

يعة متعة يعكرها نظام التَّعليم، واالختبارات، والواسطات 	  دراســة الرشَّ

عند التعيني للمدرسني غري األكفاء.

انعدام أو انحســار أو تقييد أو ضعف وجــود ميادين ومنابر التجريب 	 

عوة والعطاء الرّســايّل العلمّي الرشعــّي الوعظّي الخطايّب)  عىل )الدَّ

يعة عبئا عىل صاحبها واملجتمع. يجعل من دراسة الرشَّ

لتحصيل الركة يف طلب العلــم والتحصيل ال بُّد من توفري نوايا ثالث  	

بي يدي التَّعلّم يف الجامعة وغريها وهي:

تعلْم.). 

طبْق.2. 

بلْغ.3. 
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ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمُت
من الروابط والهيئات العلمائية
)رابطة علماء األردن، وهيئة علماء فلسطين، 

واالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجمعية 

الحديث الشريف(

أكرمنــي الله تعاىل باالنضامم للعديد من الهيئات والروابط العلامئية، 

بهدف املشــاركة يف الخري والتعرف عىل أهل العلم، ونرش الدعوة، ودعم 

املواقــف اإليجابيــة، فقد التحقت عــام 0)20م برابطــة علامء األردن، 

والتحقــت عام 2)20م بهيئة علامء فلســطني، والتحقــت عام 3)20م 

بجمعيــة الحديث الرشيــف، والتحقت عــام 2020م باالتحاد العاملي 

لعلامء املسلمني، وقد وصلت إىل عضوية املكتب التنفيذي لهيئة علامء 

فلســطني)))، وإىل عضوية الهيئــة اإلدارية لرابطة علــامء األردن)2)، ومن 

األمور التي تعلمتها من هذه الهيئات والروابط:

البد من استحضار نية طلب العلم ونرش الدعوة وإحقاق الحق ونرصة 	 

قضايا األمة، ال الرغبة يف السمعة والجاه، مبجرد التفكري يف االنتساب 

إىل تلك الروابط املحرتمة أو غريها.

ومقرها إسطنبول، ألكرث من دورة انتخابية.  (((

بعد حضور اللقاء األول فور اإلعالن عن الفائزين بعضوية اإلدارة وأنا منهم، جاءين اتصال يحذرين من   (2(

االستمرار يف العضوية ألسباب أمنية لألســف!!، فانسحبت من اإلدارة، وبقيت مجرد عضو يف الهيئة 

العامة وال حول وال قوة إال بالله.
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محاولة اجتناب املواقع األوىل قدر املســتطاع ملا فيها من تنافس أو 	 

تشاكس مذموم لألسف، والحرص عىل الخدمة والتطوع يف الظل.

الحرص الدائم عىل تحريض الســادة العلــامء عىل الخري، وتذكريهم 	 

بواجبهم نحو قضايا أوطانهم وأمتهم، وبأســاليب مؤدبة وغري مبارشة، 

فال مزاودة عىل أهل العلم.

محاولة الوقوف يف الحياد عنــد نزاعاتهم التي تظهر يف املجموعات  	

والجروبات وقنوات التواصل أحياناً لألسف، بل البد من التدخل لحل 

الخالفات ونزع فتيل املشكالت.

محاولة التعرف عليهم بشكل منفرد، والثناء عىل كل جهد من جهودهم 	 

الفردية والجامعية.

عدم الرتدد يف املشاركة بأي نشاط يقام أو أي بيان يُطلب التوقيع عليه، 	 

السيام إن كان بيان حق وخري.

التــامس األعذار لهم عند بعــض املواقف لحساســيتها مع رضورة 	 

استمرار تذكريهم بواجبهم.

محاولة تذكريهم برســالتهم الدعوية العامة، فضالً عن الرسالة العلمية  	

املتخصصة لكل منهم.

محاولة جذب قلوبهم بالهدايا ولو كانت بسيطة، وتزويدهم بنسخ من 	 

مؤلفاتنا واصداراتنا بني الحني واآلخر.

عدم الرتدد يف دفع االشــرتاكات املرتتبة علينا، ملا لها من أهمية تعود 	 

عىل تلــك الروابط بالخري، بــل ومحاولة تأمــني يشء من التربعات 

املضافة لهم.
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الحياة؟

االعتذار لهم يف حال صدر أي خطأ نتيجة انفعال زائد أو أسلوب غري مناسب.	 

محاولة تزويدهم ببعض الرســائل )رسالة املنرب) واملوضوعات التي 	 

ميكن أن تفتح عليهم أبواب خري كثري.

اظهار االحرتام لتخصصاتهم ومواقعهم ومنابرهم املختلفة.	 

محاورتهم ومشاورتهم يف مستجدات األحداث والنوازل ومدلهامت األمور. 	

استكتابهم يف بعض املوضوعات.	 

طلب الدعاء منهم فببعضهم يُستسقى الغامم.	 

الحذر من بعــض طالب الدنيا ممن أضله الله عىل علم وســقط يف 	 

مراتع الهوى.

التعــرف عىل أكرثهم متيزاً وفهامً وتفاعالً ومحاولة التشــارك معه يف 	 

الهموم واألعامل الدعوية ملصلحة الوطن واألمة.

الحذر من أمراض ونزغات الشــياطني كالحســد وغريها مام يقع بني 	 

طلبة العلم واألقران.

إحسان الظن بهم، فرُبَّ داعٍ بالصمت أكرث تأثرياً من داعٍ بالصوت. 	

مراعاة الجانب الرسمي الضاغط عليهم مع عدم قبول أي موقف سلبي 	 

ال سمح الله منهم.

االستفادة من مستجدات أبحاثهم يف مختلف تخصصاتهم.	 

طرح األسئلة التي ترد عىل أصحاب التخصص منهم.	 

دوام االنتساب لهم عند الحاجة للتعريف بأنفسنا؛ السيام يف مختلف 	 

املحافل واملناسبات وعند طباعة الكتب والدراسات.

الرتحم عىل موتاهم وذكر محاسن الفاعلني والعاملني منهم.	 
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ماذا تعلمت
من صفحتي ومدونتي وقناتي؟

)صفحة الفيس، مدونة رباطنا

وقناة أحسن األفكار للتدريب(

ترددُت كثريا يف افتتاح صفحة عىل الفيس بوك، لعلمّي ما يف هذه القناة 

التَّواصلية من اخرتاقات أمنية وأخالقيّة وفكريّة، ولكنني تحمســت لذلك 

عام 2)20م تقريبا، وبدأت أتابع الكتابة والنَّرش، وأكرمني الله تعاىل بافتتاح 

صفحة رســمية كذلك، وكان القصد وال يزال حســن التَّواصل مع النَّاس 

وبث الفكر اإلســالمّي والرتويج للربامج واملشــاريع الدعويَّة واألحسنية 

عموًما، أما مدونة »رباطنا« فقد شجعني أحد األخوة عىل افتتاحها وزودته 

مبوادها، وقام هو مشــكوًرا مأجوًرا مبتابعــة تصميمها وتزويدها، ومتابعة 

سائر شــؤونها، وال تزال تنبض بالخري بإذن الله، وقد زاد عدد زوارها عىل 

250000 زائرا ولله الحمد، وهي تحوي بعض مقااليت وأبحايث وبعض 

الفيدويهات وغريها، وقد قامت إدارة الفيس بحذف حســايب الشــخيّص 

أكــرث من مرة، وقد بلغ عدد األصدقــاء واملتابعني يف إحدى املرات 28 

ألف صديق ومتابع بســبب سياســيّة الفيس املنحازة للكيان الصهيوين.. 

ومام تعلمته من ذلك:

االختصار يف )معظم) املواضع، والحاجــة إىل التّفصيل يف مواضع 	 

أخرى.



47

أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م
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الحيطة واالنتباه والحذر من كل متسلل أو متلصص.	 

أن أكون منفتًحا عىل الجميع، وأاّل يكون لديَّ ما يحتاج إىل أن أخفيه، 	 

فحة مكشوفة حتى برسائلها الخاصة، وهذا مام علَّم املتواصلني  فالصَّ

معي ضبط عباراتهم كذلك.

أن أمتالك نفيّس وأســتوعب وأصرب عىل كل حاسد أو حاقد يستخدم 	 

ما ميلك من عبارات وإشارات الستفزازي.

تعلمت مهارات التعبري األكرث انضباطًا الســيَّام يف التعبري عن القضايا 	 

السياسيّة األكرث سخونة.

أن أفيد من همســات وملسات وتعليقات األصدقاء، سواء ما كان منها 	 

يف صفحاتهم أو حتى تعليقاتهم عىل ما أنرش من بوستات.

أن أكون أكــرث قدرة عىل توزين األمور عند توفــر دواعي االنفعال يف  	

القضايا العامة.

أن أحســن مهارة التَّحفيز لكل من شاركني النصيحة أو يتابعني بشكل 	 

مستمر حتى لو كانت متابعته ناقدة ومؤدبة.

أن أتعلم مهارة التفعيل لبعــض األصدقاء الخاملني، فلكلٍّ اهتامماته، 	 

والتَّنّوع يف الطرح يجذب اهتامم الجميع، وهذا كله يصبُّ يف مصلحة 

عوة إىل الله  فحة التي تقوم عىل نرش الفكر اإلسالمّي والدَّ رســالة الصَّ

تعاىل عىل بصرية.

أن أحمد الله عىل هذا املنر الذي يصلني بالعامل كله، بداًل من املنابر  	

املحصورة والتي تم منعي من معظمها سابقا.
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أاّل أهتــم لكرثة املعجبني أو قلتهم، فالذين يتابعون ما نكتب كُرث ولله 	 

الحمد، واألثر يصل بعون الله ولو بعد حني.

أن أكون حذرا يف التَّعامل مع الرَّسائل الخاصة واملتعلقة باملشكالت 	 

االجتامعيّة ملا يف ذلك من حساســية، الســيَّام ما يتعلق مبن يريد أن 

يأخذ رأيي يف مسائل تتعلق بزوجته أو بزوجها.

أن أتعلم مهارة االختصار يف الردود وعدم اإلطالة يف اإلجابة. 	

أن أتعلم مهارة كتابة األســئلة واألجوبة يف مســائل تحتاج إىل رشح 	 

وبيان.

فحة إال 	  أن أكون حريصا عىل عدم اســتعداء أحد، وأاّل أحظر من الصَّ

من يتأكد يل بغلبة الظن أنه ال يريد أن يتعلم بقدر ما يقصد التشويش.

أن أكون قريبا من النُّخب املؤثرة يف صناعة الرأّي العام.	 

أن أتحسس التغريات الطارئة عىل بعض األصدقاء وأن أشارك بعضهم 	 

فرحه أو حزنه.

أن ِمن حولنا َمن يستطيع مساعدتنا عىل ترويج أفكارنا إن ضاق الوقت 	 

بنا أو ضعفت مهاراتنا وذلك يف ســبيل نرش الخري والتعاون عىل الرب 

والتقوى، والرشاكة يف األجور مطلوبة.

أن أضمر الخري حتى ألولئك الذين يرتبصون ب وينوون ب األذى. 	

أن أعلم بــأن األغلبية الصامتة والتي ال يظهر منها حتى مجرد إعجاب 	 

هي املخزون االســرتاتيجي الطيب والذي ســيظهر األثر فيه ولو بعد 

حني.
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ماذا تعلمت من أسفاري؟
)الداخلية والخارجية(

فتح الله تعاىل يل أبواب الســفر والرتحال داخل أرجاء الوطن، فزرت 

محافظات الوطن ال )2)) كلها من شامله إىل جنوبه ومن رشقه إىل غربه، 

عوة ونرش الخري والوعظ يف املساجد أو املراكز، باإلضافة إىل  بقصد الدَّ

الّســياحة التّأملية تحقيًقا لقوله تعاىل: )ين ٰى ري زي مي( النمل: 69، 

فوجــدت بلدا يعبق برائحة الخري والكرم والشــهامة، وشــممت من عبقه 

رائحة فلسطني الحبيبة، الســيَّام عند زياريت لثغر األردن الباسم »العقبة«، 

كــام أكرمني الله تعاىل بزيــارة دول عربيّة )الســعودية، اإلمارات، مرص، 

غزة، موريتانيا، قطر، ســورية، البحرين، لبنــان، الجزائر، تونس، العراق)، 

كام زرت من دول العامل )الصني، إيطاليا، أملانيا، تركيا، فرنســا، إسبانيا، 

ماليزيا، هولندا) ومام تعلمته من ذلك:

يعة السمحة.	  االنفتاح وترك االنغالق، ولكن يف حدود الرشَّ

االستيعاب وقراءة املشاهد من خارج املربعات الضيقة.	 

مهارة التَّواصل وبناء العالقات الطيبة مع الكرام أو النخب من النَّاس.	 

القــدرة عىل حرص احتياجــات الفئات املســتهدفة ومخاطبة النَّاس 	 

بحسب ما ينقصهم ال بحسب ما لديَّ من علوم ومعارف.

أن يف وطني من الجامل والروعة واألنس والطهر والكرم والشــهامة ما  	

يثــري كوامن اإلبداع يف النفس، وقد ال أحتــاج أن أخرج منه إال بقصد 
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ــام ورباط  العــودة إليه بكل مــا يرثيه ويفيده وينفعه، فهو من أرض الشَّ

نيا ومــا عليها، ولكن يعكر أجواءه ضيق املعاش الذي  فيه خري من الدُّ

ياســة واالقتصاد وحراس النِّظــام العاملّي  تســبب به عبــث حيتان السِّ

الجديد بأقوات النَّاس وأفكارهم.

أنني ملا سافرت إىل غزة كتبُت يف وصيتي أنني إذا توفاين الله يف غزة 	 

فاحملوا جثتي وادفنوين يف عامن الحبيبة ألنها األقرب إىل القدس من 

ــالم الذي طلب من الله تعاىل أن  غزة الحبيبة، اقتداء مبوىس عليه السَّ

يجعل موته من البيت املقدس رمية بحجر.

احرتام وتقدير عــادات وطباع اآلخرين، وااللتزام بها قدر املســتطاع 	 

ودون تعكري.

رب عىل مشــقات السفر وعنائه، وضبط العاطفة عند الّشعور بطول 	  الصَّ

البعد عن األهل واألحباب.

الحرص عىل التَّعرّف إىل جغرافيــا تلك البالد وما لديها من نقاط قوَّة 	 

وضعف من النواحي الحياتيّة املختلفة.

ة  	 استشــعار أهمّية معرفة لغات النَّاس ولهجاتهم وما يشكل ذلك من قوَّ

وقدرة عىل التَّأثري.

التَّعرّف إىل شــخصيّات محرتمة يحقق اللقاء بها كثافة معرفية وغزارة 	 

فكريّة غري مسبوقة.

تصديــق قول الله تعاىل: )ومن يهاجر يف ســبيل الله يجد يف األرض 	 

مراغام كثريا وسعة).
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إدراك ما تعانيه أوروبا من جفاف روحي وجفاء اجتامعّي.	 

التأكيد عىل أنه وإن كانت بالد الغرب أجمل، فإن بالدنا أطهر.	 

زيادة املحبة لبالدنا عىل الرَّغم من قسوتها علينا.	 

استشــعار أهميّة تعزيز قيمتَي: االعتزاز واالحــرتام، لدى أبناء الجيل 	 

الثَّاين والثَّالث من أبناء الجاليات املسلمة يف أوروبا.

بيان جحود علامء أوروبا وكيف أنهم وصلوا إىل الحّقائق كلها، وغابت 	 

عنهم حقيقة التوحيــد !! )خل مل ىل يل جم حم( 

النمل: 4).

استشــعار حاجــة أوروبا إلينا أكرث مــن حاجتنا إليهــا، فنحن وإن كنا  	

نحتاجها ماديًّا وعلميًّا فإنها بحاجة إلينا روحيًّا واجتامعيًّا.

التجول عرب الجغرافيا يطوي لنا مسافات التَّاريخ ويرثي خرباتنا الحياتيّة 	 

بشكل عام.

ٹٱٹ
ٱ)ىي يي ٰذ ٰر ٰى            ٌّ                      
)ِّ                   ُّ            َّ        ٍّ           

األنعام: ))
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ماذا تعلمت من اعتقالي؟

ولة بتهمة التحريض  تم اعتقايل بعد اســتدعايئ إىل محكمة أمــن الدُّ

عىل النِّظام الســيايّس يف األردن عىل إثر خطبة يف مهرجان أقامته الحركة 

اإلســالميّة لنرصة غزة يف منطقة الهاشــمي الشاميل يف عامن، وذلك يوم 

5)-9-3)20م، واســتمر االعتقال يف ســجن ماركا يف عامن متنقال بني 

الزنزانة االنفرادية واملهاجع املشــرتكة حتى يــوم 2-2-4)20م، بعد أن 

ولة عيلَّ بالّســجن ملدة ستة أشهر بتهمة تخفيفية  حكمت محكمة أمن الدُّ

رب  هي إطالة اللســان عىل النِّظام، وقد أكرمني الله تعاىل يف الّسجن بالصَّ

الجميل، وأتاح يل أن أكتب يف موضوعات فكريّة وقرآنية قرابة ال 2400 

صفحة، وفيها ما يعــادل ال 60 موضوعا بحثيا، ولله الحمد من قبل ومن 

بعد.. ومام تعلمته فيه:

رب مفتاح الفرج وأن مع العرس يرًسا.	  أن الصَّ

أن االعتقال محنة، عرفت بها عدوي من صديقي.	 

أن شــدة االعتقال عىل األهل واألحباب أكرث من شدته عىل املعتقل 	 

نفســه، وذلك ألنهم ال يدرون حقيقة ظروفه يف املعتقل، بينام يكون 

هو قد ألَِف الّسجن واعتاده، عىل الرَّغم من قبحه وظلمته ووحشته.

أن يف الّسجن من ال يجوز أن يدخله، وفيه من ال يجوز أن يخرج منه. 	

أن القضايــا الجرمية املكررة يف الســجون أكرث من القضايا الجديدة، 	 

وهذا يعني أن الّسجن ال يعد عقوبة رادعة مطلًقا.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أن أشد أســبوع عىل املعتقل هو األســبوع األول، لعدم توفر الخربة 	 

الكافيــة لدى املعتقل يف إدارة املوقف مــن جهة، ولعدم معرفة كادر 

الّســجن بحقيقة قضيتك أو ما عندك من علم أو مكانة أو أتباع وتالميذ 

من جهة أخرى.

أن رب العزة يفتح ملن تعلَّق به يف الّســجن من األفكار واللطائف يف 	 

باب الروحانيات والعلوم واألفكار ما ال يفتحه ملن هم خارج الّسجن، 

بعد االعتصام به وطلب السكينة منه.

أن الّسجن مدرسة متكاملة السيَّام عند ذهابك إىل املهاجع املشرتكة 	 

مع اآلخرين، فضاًل عن العزل االنفرادي.

أن الزنزانة االنفرادية عقوبة قاســية ال ميلك الصمود فيها إال من ألهمه 	 

الله وأعانه وربط عىل قلبه، وإال فإنها ترتك يف النفس مخلفات نفســيّة 

قبيحة.

أن صاحب الّرســالة ال ميكن أن يسكت عن تبليغها، بل يستثمر أقرب  	

النَّاس له يف ســجنه إليصالها له حتى لــو كان ذلك هو حارس الزنزانة 

نفسه.

أن أشــد ما يف الّســجن علمك بأن ســجانك أو صاحــب القرار يف 	 

اعتقالك، هو أوىل النَّاس باالعتقال، وأنك أنت أوىل النَّاس بالحريّة.

أن ثــورة العاطفة تجــاه والديك وأطفالك الصغار قــد تجعلك تعيش  	

حالة ضعف حينذاك، ولكن توكلك عىل الله وذكرك له واســتعانتك به 

وعيشك مع عامل القرآن العظيم تريح نفسك.
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أنه يف األنظمة الدكتاتورية ال قيمة للقضاء، وكل ما يســمى بجلسات 	 

املحاكم ما هي إال روتني ال قيمة له، فالقرارات جاهزة محسومة.

أن اإلحســان ألصحاب الّسجن يجمع قلوبهم عليك، ويجعل الفرصة 	 

يف التَّأثري عليهم أكرب.

أنه ال يوجد سبب حقيقي العتقال معتقيل الرأّي أو لالعتقال السيايّس، 	 

بقــدر ما هي مجموعة نقاط ترصدها األجهــزة األمنية عليك ثم تحيل 

ملفــك إىل القضاء ضمــن عنوان واضــح من عناوين هــذا امللف 

املتضخم لديهم، ليقال لك بأن تهمتك: إطالة اللســان، أو التحريض 

عىل النِّظام السيايّس، أو تعكري العالقات مع دول صديقة.

أنك تقرأ من معاين كتاب الله تعاىل يف الّسجن ما ال تقرؤه خارجه. 	

أن الّسجن هو املكان الوحيد الذي تتعلم فيه، وال تحب العودة إليه.	 

أن زيارات أقاربك وأحبابك لك يف الّسجن تريحك وتتعب قلبك يف 	 

آن واحد.

أن ما كتبته يف الّســجن بإلهام الله وتوفيقه يعادل يف حجمه ثالث إىل 	 

أربع رسائل دكتوراه.

أن االقرتاب الحِذر لكل َمن يف الّسجن واجب ورضورة.	 

ات، وأن أعظم  	 أن ســوء إدارة الوقت يُعرضك يف الّسجن إىل مقت الذَّ

شــعار الســتثامر الوقت هناك هو: االنتظار ال يعطل االنجاز.. يعني 

انتظار الفرج القريب.

أن أصحاب القضايا الجرمية الكربى هناك عند الجلوس الهادئ معهم 	 
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ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

وحســن معاملتهم وإكرامهــم واإلصغاء باهتامم لهــم؛ يتحولون إىل 

مساكني بسطاء يسهل التَّأثري اإليجايّب عليهم.

أن رؤى الّسجناء املنامية قريبة من التحقق أكرث من غريها.	 

من العناوين التي كتبتها يف الّسجن:	 

عاة بني الرخصة والعزمية، قلب جديد من وحي  مواقف العلــامء والدُّ

ســورة الحديد، ســؤال العظامء: كيف أجلب الســعادة مل جلبوا يل 

ولة  الشــقاء، الفكر الظالمي )املفهوم، واألســباب والعالج)، أمن الدُّ

النَّبويّة، جنون البرش، جمعت شملها أو نقضت غزلها، الحلقة األخرية، 

األمور ليســت كام يبدو، وقفات أمنية إميانيّة من وحي اآليات والسور 

القرآنيّة، أهداف القرآن الكريم، اســرتاتيجيات القرآن الكريم يف غرس 

وتفعيــل عقيدة اإلميان باليــوم اآلخر، كيف؟ )ألف ســؤال يف عامل 

المة، وغريها، باإلضافة إىل العديد من  الواقع والخيال)، قّصة درب السَّ

املحاوالت الشعرية منها قصيدة: أمي تخاف، وقد تم إخراج املؤلفات 

كلها بعد إلزامي بإطالع إدارة السجون العامة عليها.

ٹٱٹ
)نث ىث يث ىف يف ىق 

يق اك(
يوسف: 33
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ماذا تعلمت من أفكاري؟
)مؤلفاتي وأبحاثي(

بارك الله تعاىل يف الوقت والجهد وأعان وســهَّل وسدد، فكتب القلم 

مؤلفــات وأبحاث ومقاالت ونرشات )منفردة وبعضها باالشــرتاك)، وهي 

مختلفة يف حجمها، فمنها ما هي أبحاث ودراســات قرآنية: )الثمر الداين 

يف بســتان العمل القرآيّن، من دالالت وهدايات القرآن الحكيم، من وحي 

بية الحكيمة من وحي  القرآن والســنة، نظرات يف ســور وآيات، معامل الرتَّ

ســورة لقامن، الحياة مع القرآن، معامل اللطف من وحي ســورة الكهف، 

قّصة املدير الناجح، جامعة الثالثني، سور من القرآن )مقاصد، ودالالت، 

عوة واالتّصال الجامهريّي:  وقيم)، ومنها أبحاث ودراسات يف جانب الدَّ

عوة الفرديّة، رسالة الخطيب إىل جمهور املسجد  عاة يف الدَّ )من مناهج الدُّ

عــوة واالتّصال الجامهــريّي، دليل أولويات  الحبيب، عــىل بصرية، الدَّ

عوة الفرديّة،  الخطاب الوعظي للجاليات املســلمة يف أوروبا، قّصــة الدَّ

نفحات للعاملني عليها، الرّســاليّة يف العمل الخــريّي)، ومنها ما كان يف 

باط يف سبيل الله: )منهاج ثقافة املرابط، دليل املسلم  جانب الجهاد والرِّ

باط والجهاد، رباط أهــل القرآن يف رمضان،  املرابط، رســائل يف فقه الرِّ

معامل استنهاض الروح الجهاديّة من وحي السور املكية، رباط املساجد، 

باط األسنى مع أسامء الله الحسنى، مثرات الثورات،  رباط املصاحف، الرِّ

رابــط وال تهاجر، آيات الجالل يف رشف الجهــاد باملال، املرابط الكبري 
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ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

بني التلبية والتكبــري، حصن املرابط، رمضان بــني الحضور والتحضري، 

تربية وفداء، الكنز الثمني بني منــازل الحجاج واملرابطني)، ومنها ما كان 

يف جانب التَّزكيّة والثقافة العامة: )الوفاء لألحباب الذين ســكنوا الرتاب، 

دقة الجارية واألســئلة السبعة، عىل نفســه بصرية، أيتام عرب التَّاريخ،  الصَّ

من تويف عنها زوجها فأظهرت الغمــوم وباحت باملكتوم، ملاذا )000) 

باب  سؤال يف عامل الواقع والخيال)، هذا بصائر، رياض املتصدقني، الشَّ

والعطاء)، ومنها ما كان يف جانب الّسرية النَّبويّة: )موسوعة الّسرية املستنرية، 

زبدة الّسرية املستنرية، رشح األرجوزة امليئية يف الّسرية النَّبويّة)، ومنها ما 

كان يف رشح املتون واإلجــازات وقد بلغ عددها 2) كتابا، ومنها ما كان 

يفية والدامئة)  يف جانب املناهج اإلســالميّة: )مناهج األندية القرآنيّة )الصَّ

بية  يف األردن، منهــاج مراكــز الرعاية االجتامعيّــة يف األردن، منهاج الرتَّ

يعة). اإلسالميّة لبعض مدارس فلسطني، دليل التَّعليامت ملعهد علوم الرشَّ

باإلضافة ملؤلفات غري منشــورة تنتظر دورها القريــب بعون الله تعاىل.. 

ومام تعلمته منها:

أن الله تعاىل هو الفتاح العليم: )لك مك جل حل خلمل هل جم 	 

حم خم مم( النساء: 3)).

أن تراكم ما تحصلنا عليه أثناء القراءة الســابقة، نجده عىل شكل أفكار  	

متفرقة تنداح بي أيدينا عند التدوين والكتابة.

أن الفكرة إذا كُتبت ُحفظت، وإذا تُركت ضاعت ونُسيت.	 

أن الجديد يف عامل املؤلفات نــادر وقليل، وأن إعادة إخراج وترتيب 	 
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األفكار هو مهنة كثري من املفكريّن اليوم.

أن أهــم ما يف الكتاب أو املقال هو فكرته، ثم عنوانه الجاذب والدال 	 

عىل فكرته.

ال بُّد من منهجية إكامل الفراغ عند التَّأليف، وهي مهمة يف باب التقليل  	

عي لإلتيان بجديد. من التكرار والسَّ

من أنفع املؤلفات تلك التي يكتبها أصحابها بعد التَّدريب واملحارضة 	 

فيها مرة بل مرات، وذلك مام يســاعد عىل إنضاج الفكرة ورســوخها 

والقــدرة عىل اإلجابة عىل ســؤاالت القارئ وما يــدور يف خلَده من 

أمور، وقد جربُت ذلك يف العديد من مؤلفايت فوجدته نافعا.

أن لطريقة إخــراج الكتاب وتصميمه أثرًا بالًغــا يف إقبال النَّاس عليه 	 

وحسن االنتفاع به.

التَّأليف بطريقة النقاط املحددة بالنسبة يل أكرث نفعا من التَّأليف بطريق 	 

اإلنشــاء الطويل، بحيث أقوم بتقســيم الكتاب إىل فصول ومباحث، 

وتحت كل مبحث أقوم بعرض نقاط محددة ودون تطويل يف الرشح، 

وذلك حفاظا عىل األفكار من أن تتداخل وتُنىس.

كانت كتابتي يف الّســرية بالنســبة يل من األمور الصعبة واملستبعدة، 	 

وذلك لكرثة من كتــب فيها وألنني مل أكن أتخيــل أن لديَّ إضافات 

ميكــن أن ينتفع بها النَّاس، ولقد دخلُت إىل عامل الّســرية املســتنرية 

يف، ثم من باب  أوال مــن باب تخصيص الدقيق وهو الحديــث الرشَّ

عوة إىل الله تعاىل والجهاد يف ســبيل الله،  تخصــيص اآلخر وهو الدَّ
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فبدأُت القراءة بقصد االنتفاع والنَّفع بطريق املحارضة والتَّدريس ليس 

أكرث، لكن إرادة الله تعاىل ســاقتني ألن أكتب الّسرية املستنرية، والتي 

غريت مجرى حيايتّ وطريقة تفكريي وتناويل لألمور، فلله الحمد أوال 

وآخرا.

باط يف سبيل الله من أكرث األفكار التي استحوذت عليها 	  كانت فكرة الرِّ

كتابايت، وكنت قد ضمنتها للعديــد من املقاالت والكتيبات والكتب 

والربامج والّدورات والندوات واملقابالت، وذلك من خالل توســيع 

باط ليشمل الثبات عىل كل ما يريض الله حتى نلقاه. مفهوم الرِّ

كنت أكتــب يف كل يوم صفحة أعلق فيها عــىل آية مختارة، وصفحة 	 

أخرى يف التعليق عــىل حديث مختار، وصفحة ثالثة يف التعليق عىل 

بيت شعر آخذه من الرزنامة اليوميّة، واستمر يب املقام عىل ذلك قرابة 

الثالث سنوات، فانتفعت بذلك غاية النَّفع.

كنــت أنتظر إخراج الكتــاب الجديد من املطبعة كــام أنتظر املولود  	

الجديــد من أوالدي، باعتبار أن ما يف الكتاب بعد توفيق الله تعاىل من 

)بنات) أفكاري.

مل يكن هــديف يف يوم من األيام جمع املال من التَّأليف، فال أذكر أن 	 

يل حقوق طبع أو نرش، وأنا أبيــح لكل قارئ أن يأخذ ما كتبته وينرشه 

كام يشاء بقصد العلم والتَّعليم ال بقصد التجارة.

طلبت من بعض الفاهمــني واملتخصصني تدقيق بعض مؤلفايت قبل 	 

دفعها إىل املطبعة فانتفعت بذلك كثريا، عىل الرَّغم من تعبي يف إعادة 
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ترتيب األمور عىل ضوء التوصيات العلميّة املقرتحة.

قد تكــون الفكرة حارضة يف الذهن، لكن إلهــام الله تعاىل هو الذي 	 

يعني عىل حسن صياغتها.

صقلت مؤلفايت طريقة تفكريي وهذبت ســلويكّ، وأعانتني يف القدرة 	 

عىل املحاورة واإلقناع يف األمور التي تخصصت بها وهي:

عوة إىل الله.. ) الدَّ

باط يف سبيل الله.. 2 الرِّ

فهم القرآن الكريم والحياة معه.. 3

العمل العام )القرآيّن واإلغايّث الخريّي).. 4

يفة.. 5 الّسرية النَّبويّة الرشَّ

رشح املتون العلميّة يف مختلف الفنون الرشعيّة.. 6

ٹٱٹ
)لك مك جل حل خلمل هل 

جم حم خم مم(
النساء: 3))
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت من أخطائي؟

ال زلت أمارس أخطاًء يف حــق الخالق واملخلوق، وال يزال التقصري 

يف شــكر نعمة الله من جهة، والتقصري يف شــكر من أسدى إيلَّ معروفا 

من جهة أخرى، هو أكرب خطأ أســأل الله تعــاىل أن يعينني عىل تجاوزه، 

، كام أننــي لن أكافئ فضل والديَّ  ولن أوايف رب العزة شــكر نعمته عيلَّ

، عدا عن زالت اللســان وهفوات السمع  ومشــايخي، ومن لهم حق عيلَّ

والبرص وسائر الجوارح، والله املستعان.. ومام تعلمته منها:

أن أنتبه يف املرات املقبلة؛ ألن املؤمن ال يلدغ من ُجحر مرتني.	 

أن يكــون الحذر واالنتباه ليس من أن يراين النَّاس عىل الخطأ، بل من 	 

مجرد مامرسة الخطأ.

ليس كل ما يظنه النَّاس ِمن حولك بأنه خطأ هو بالفعل كذلك، واملهم  	

أن تفعل ما تؤمن به وتتوكل عىل الله، وســيدرك َمن حولك الحقا أنك 

كنت عىل صواب، والشك أن إعارة االنتباه لتوجيهات ونصائح بعض 

املخلصي الفاهمي رضورة.

ليس كل ما تُعاقَب عليه يف حقيقة األمر خطأ، يف عامل يكيل مبكاييل 	 

مغشوشة.

أن هنالك مثة أخطاء كربى تحتــاج إىل عنرص الزمن إلذابتها، فالزمن 	 

جزء من العالج إذا رسنا وفق خطّة ومنهاج.

أن اللّجوء إىل الله تعاىل أكرب ُمعني عىل تاليش الخطأ.	 
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أن الخطأ تحٍد، وتحويله إىل فرصة أمر مطلوب وواجب.	 

أن الله تعاىل يسرت خطايانا، ويعيننا عىل تصويب أخطائنا.	 

أن أكون شجاًعا يف االعتذار للصغار والكبار.	 

أاّل أترسع يف إطالق األحكام والتعبري عن اآلراء.	 

أن أصفح عمن أخطأ يف حقي، مثلام أحب أن يصفح عني من أخطأت 	 

يف حقوقهم، أو مثلام أحب أن يعفو الله عني )مث نثىث يث 

ىف يف ىق يق اك( النور: 22.

أاّل أكابــر عند الخطأ والخطيئة؛ألن املكابــرة خطيئة ثانية باعتبار أنها 	 

عناد وكرب.

ليس الغريب يف أن نخطئ، إمنا العيب يف أاّل نســتدرك عىل أنفســنا 	 

ونتوب.

ال ينبغــي االعرتاف بأخطائنا عىل طريقة النصــارى عند أحد، بقدر ما  	

ينبغي التوبة للواحد األحد.

الخطأ يف املراحل املبكرة أدعى للتوبة منه يف املراحل املتأخرة من 	 

العمر.

الســرت عىل عيوب وأخطاء اآلخرين واجب، وإيصــال النصيحة غري 	 

املبارشة لهم أوجب.

أســوأ ما يف الخطأ: اإلدمان عليه، وما فســد من نفوسنا يف دهر قد ال  	

يصلحه عمل شهر.

أن شــعوري بأن الخطأ الذي أرتكبه هو خطأ مشرتك بني عموم أقراين 	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أو َمن ُهم عىل شــاكلتي؛ يخفف عني وحشة الّشعور بالذنب، لكنه ال 

يبيح يل التامدي فيه.

أن استشعار ســوء الخامتة أو حسنها من أكرب ما يجعلني أتخفف من 	 

املعايص والذنوب؛ ألنه )لك مك جل حل خل ملهل جم حم 

خم مم جن حن ( لقامن: 34.

كان الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص يســتغفر الله يف اليوم سبعني أو مئة مرة، عىل ذنوب 	 

كان ليقرتفها لوال أن الله تعــاىل عصمه عنها، لينال بذلك أجر التائب 

مــن الذنب، دون الوقوع فيه، فكيف بحال من وقع فيه )أمثالنا)؟!!... 

غفرانك ربنا وإليك املصري.

ٹٱٹ
)جغ مغ جف حف خف 

مف حق مق( 
إبراهيم: )4
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ماذا تعلمت
من مشاريعي ومبادراتي؟

أكرمني الله تعاىل بالعديد من املشاريع واملبادرات الدعويَّة والعلميّة، 

فمنها ما كُتب له البقاء واالســتمرار وال يــزال، ومنها ما تم وأُده يف مهده، 

ومنهــا ما مىض فرتة من الزمن ثم تالىش وذبل، وكانت يف معظمها مرتبطة 

عوّي العام، ومن تلك املشاريع واملبادرات:  بالعمل القرآيّن أو العمل الدَّ

باط املقدس يف أكناف بيت املقدس،  مبادرة حراس الهدى، وحلقات الرِّ

وأكادمييّة الخربة يف العمل القرآيّن، ومبادرة الفاتحة أوَّاًل، ومرشوع البصرية 

عوّي، وغريها، ومام تعلمته منها: يف اإلعداد الدَّ

أن وضوح الرُّؤية والرّسالة يف أي مرشوع خري من املرشوع نفسه.	 

أنه ال بُّد ِمن وجود َمن نلتقي معهم يف فكرة املرشوع ورسالته.	 

أنه ليس بالرضورة أن يكون املرشوع باسمي وصفتي الرَّسميّة.	 

أن الشورى مع بعض الفاهمني عند تأسيس أي مرشوع هي أكرب ضامن 	 

لوجود فريق داعم ومساند بل ومضحٍّ للمرشوع مثلك متاًما أو أكرث.

أن أنسب الفضل لله تعاىل أّواًل عند النَّجاح، وأنسب الترسع من جهتي 	 

عند الخيبة والفشل.

أن حسن النوايا واملثابرة واإلرصار كفيلة بنجاح مرشوع أكر، يف حال  	

فشلنا يف املرشوع األصغر.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أن تنوع املشاريع رضورة يف إقناع األطراف املحيطة مبرونتك، وأنك 	 

لست متصلبا عىل وسيلة.

أنه ليس من الســهولة إقناع اآلخرين بأنك اخرتت مساًرا مختلًفا، إال إذا  	

رأوك منهمكا متاًما باملرشوع الجديد.

أن إرشاك أهلــك وأقرب النَّاس من حولك ولو بالشــورى، واطالعهم 	 

عىل الجديد بالنســبة للمــرشوع يولد لديهم اهتاممــا مبدئيا، فإن مل 

يدعموك، فإنهم يف أقل تقدير لن يعيقوك أو يزعجوك.

أن توفري املربرات الرشعيّة والعقلية عىل أهميّة بل وأولوية كل مرشوع 	 

تقوم به رضورة يف استمراره وتأكيد انتشاره.

أنه ال بُّد من استشارة الناجحني يف مشاريعهم الشخصيّة الدنيوية عند 	 

عوّي ملا يف األمرين من نقاط متقاطعة. بنائك ملرشوعك الدَّ

أن أمام كل مرشوع عقبات مادية وأخرى نفسيّة وثالثة ورابعة، وما عىل 	 

عي إلنجاحها، فام كان لله دام  أصحاب املشاريع إال املبادرة بها والسَّ

واتصل.

أن بعــض مرشوعايت اصطدمت بصخرة من أقــرب النَّاس إيلَّ، ولكن  	

ال حــرج، فلم يكن ذلك مدعاة ألن أخــر األحباب وأجايف األقارب 

واألصحاب، ولــن ميوت مرشوع ترك صاحبه الجــدال وأعرض عنه، 

ف واجتامع الكلمة، وســيأيت يوم يحتاج النَّاس  حرصا عىل وحدة الصَّ

إليه.

ال بُّد من استحضار موازين املصالح واملفاسد عند تعارض مرشوعك 	 
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الشــخيّص مع انتامئــك التنظيمي، فتقديم مصلحــة االنتامء للفريق 

املحــرتم أوىل من تقديم مرشوعك )طاملا أنه لله)، إال إن رأيت أنه ال 

جــدوى من االنتامء للفريق وأن مرشوعك )الذي هو لله) أكرب يف أثره 

مــن أثر الفريق الذي تنتمي إليه، ويف املحصلة لن يســتغني أحد عن 

ُعمقه االسرتاتيجي !!.

أن توســيع دائرة العالقات الطيبة تتيح املجال بشــكل أوسع لتسويق 	 

مشاريعك ومبادراتك.

أن التخطيط ال بُــّد منه مع املرونة فيه، وحســن التّعاطي مع الفرص 	 

والتَّحديات واجب ورضورة.

ٹٱٹ
)مح جخ مخ جس حس خس مس حص 

خصمص جض حض خض مض حط مظ جعمع جغ 
مغ جف(

فاطر: 2
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت
من برامجي اإلذاعية والتلفزيونية؟

أكرمني اللــه تعاىل بالعديد من الربامــج التلفزيونية الفضائية وبرامج 

اليوتيــوب قمت بإعدادها وتقدميها ومن ذلــك: برنامج ورابطوا عىل قناة 

الريموك، برنامج همسات ألبناء الجامعات عىل اليوتيوب، برنامج حراس 

عىل اليوتيوب، برنامج دقيقة مع الحبيب عىل اليوتيوب، برنامج عىل بصرية 

عىل قناة الريموك، برنامج مرابطون حتى الحريّة عىل قناة ســوريا الشعب، 

برنامج كيف أكون أحسن عىل قناة كيف، باإلضافة إىل برامج شاركت بها 

عىل قناة القدس مثل: )عــىل خطى صالح الّدين)، وقناة األقىص وغريها 

من القنوات واإلذاعات املحلية والعامليّة.. ومام تعلمته منها:

أن هنالك مثة تنافًســا كبــريًا عىل عامل اإلذاعــة والتلفزيون بني دعاة 	 

وأصحاب علم، وقد يصل إىل أن يكون تنافًسا مذموًما !!.

أن حســن التحضري للامدَّة املراد التحدث فيها الســيَّام إن كان اللقاء 	 

عىل الهواء، واجب ورضورة.

أنه ينبغي عدم االنصياع لالســتفزاز باملحافظــة عىل أقىص درجات 	 

رب والرتوي يف الربامج املبارشة عىل وجه الخصوص. الصَّ

أن العناية بتناسق الهندام وجامل امللبس واجب يف عامل اإلعالم املصور.	 

أن ُحســن التخلُّص من اإلجابة عىل سؤاالت محرجة من الحكمة التي  	

يؤتاها بعض البرش من الله تعاىل.
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أن بعــض الربامج ال بُّد من مشــاركتك يف اختيــار عنوانها فضال عن 	 

اختيار مادتها العلميّة.

ه املخرجون من أدوات وترتيبات يشكل إزعاًجا لنا وإرهاقًا 	  أن ما يُحرضِّ

شديًدا أحيانًا، لكنه مهم جدا يف عامل التصوير.

أن وقــت الربامج ينبغي أاّل يكون طويــال، إال إذا كانت برامج تحتاج 	 

التطويل، وتقســيم الحلقات عىل دقائق معدودة خري من الكالم الكثري 

الذي يتعب صاحبه وينفر املتابعني.

ا يف عامل التسويق لها 	  أن حسن الدعاية واإلعالن عن الربامج مهم جدًّ

لتتحقق الفائدة الكربى منها.

أن توثيق املواد اإلعالميّة عرب قناة اليوتيوب وغريها رضورة.	 

أن حضور الحلقات بعد تســجيلها وقبل عرضها مهم، ملا قد يكتشف 	 

الواحد منا من أخطاء منهجيّة أو لغويّة أو غريها فيســتدرك عىل نفسه، 

إن أُتيح له االستدراك قبل فوات األوان.

أن حديثنا عىل الشاشــة العاملّية يحتاج إىل ضبط يليق باللغة العاملّية  	

التي ال تضيق ببلد دون آخر.

أننا لن نأيت )يف الغالب) بجديد بقدر ما ينبغي علينا التَّحفيز عىل مذاكرة  	

وتطبيق ومتابعة ما هو موجود، السيَّام يف عامل القيم والسلوكات الَنبّيلة.

أنه ال بُّد من الربامج التَّفاعلية، لكننا ينبغي أن نحذر من الفتاوى الضيقة 	 

يف الفضاءات املفتوحة.

أاّل نســمح ألحد يريد أن يأخذنا عن صلب املوضوع إىل موضوعات 	 

جانبية، وأن نراعي توزيع الوقت بعدالة عىل املحاور األساسيّة.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت من األموات؟
)الَنبّيين والصديقين والّشهداء ومن مات من 

األقارب واألصحاب واألجداد(

الحني وأهل  رحم الله من مات من األنبياء والصديقني والّشهداء والصَّ

الفضل من العلامء واألقارب واألفاضل والجريان واألصدقاء، شــبابا كانوا 

أم شــيبا، والشــك أن لوفاتهم أثر ال يزال يعتمل يف قلوبنا، كيف ال؟ وقد 

عاش بعضهم معنا، ثم فارقنا بال رجعة لنا إىل الّدار اآلخرة، وقد كتبُت من 

أجل تحقيــق يشء من الوفاء لهم كتايب: )الوفاء لألحباب الذين ســكنوا 

الرتاب).. ومام تعلمته منهم:

أن البقاء لله الواحد األحد.	 

أنه ال يبقى لإلنسان إال ذكره الطيب، أو الخبيث.	 

أن حياتنا عبارة عن مواقف؛ تُثبت صدقنا أو تؤكد غشنا.	 

أن محبتنا لآلخرين ينبغي أاّل تكون مطلقة ومفتوحة، وأنه ال بُّد للتعلق 	 

باآلخرين من حدود، لوجود املوت الذي يفرق بني األحباب.

أن نــوايس أنفســنا بفراق من نحب باســتحضار أننــا إىل الله تعاىل 	 

راجعون، وهناك نلقى األحبة محّمدا وصحبه.

أن نذكر مصابنا عند وفاة أحبابنا بوفاة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص. 	

أن الوفــاء الحّقيقي إمنا يكون لألموات الذيــن مل يعد بيننا وبينهم أية 	 

مصالح تربطنا بهم.
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أن ذكر محاسن موتانا يُنعش قلوبنا ويقربنا من دار الحّق، ونحن يف دار 	 

التجمل والزينة والغرور.

الحة يسعدهم، ويرقى بنا، ويجدد ذكرهم فينا.	  أن االقتداء بأعاملهم الصَّ

أن يف انتسابنا لهم رشفًا ينبغي املحافظة عىل سمعته حتى ال نكون رش 	 

خلف لخري سلف.

أن اإلنسان ذكرى أو ألبوم صور عابر ورسيع.	 

أنه ال أثر لطول شــقاء وبالء اإلنســان يف دنياه، إن كان صابرًا محتسبا 	 

عندما يلقي الله، كام أنه ال أثر لطول سعادة وفرح اإلنسان يف دنياه ما 

مل يكن شاكرا لربه ومواله.

أن يف زيارة املقابر ما يؤنس قلوبنا، قبل أن يكون مؤنًسا )إن ثبت ذلك) 	 

ألمواتنا.

أن أسعى لرتك بصمة وبسمة حيثام حللت وارتحلت. 	

أن أحرص عىل اسرتضاء األحباب يف حياتهم قبل مغادرتهم ووفاتهم.	 

ٹٱٹ
)حم خم مم ىم يم 

جن حن(
الحرش: 0)
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت من األزمات؟

تنوعت األزمــات يف حيايتّ فمنها ما هو نفــيّس ومنها ما هو مادي، 

ومنها ما يتعلق بَعرٍَض أو مرض أو أذى ميســني أو يصيب قريبًا أو صديًقا، 

ولكــن الله تعاىل كان يأيت باللطف والرحمــة دامئًا، ويعوِّض بالخري بعد 

حني، بربكة دعاء الوالدين، ودعاء األحباب من حولنا.. ومام تعلمته منها:

رب عليها.	  الصَّ

االستعانة بالله تعاىل.	 

اإللحاح الشديد عىل الله بطلب الفَرج بعد الحَرج.	 

أن أبحث من خاللها عن مخارج بدل املخرج الواحد.	 

أن أستفيد قدر املستطاع منها.	 

أن أتوقع مثلها أو أشد. 	

أن أكون األقــرب لعموم َمن حويل ألنهم ســيكونون األقرب يل عند 	 

وقوعي بها.

أن أعطيهــا حجمها بال زيادة وال نقصان، وفرق بي املشــكلة واألزمة  	

والكارثة، عافانا الله تعاىل.

أن أكون عىل يقني بحكمة الله عند كل بالء، وأنه تعاىل جاء بها لريزقنا 	 

من خاللها.

أن االستخارة عندها أوىل من اإللحاح بزوالها.	 

أنــه ليس ملخلوق أثر يف زيادتها أو نقصانها، فهي قدر من الله، والله 	 
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تعاىل قضاه وأمضاه، وله عنده أجل قريب.

أن أنظــر إىل َمن هم أشــد بالًء مني فأتصرب عىل باليئ لشــدة ما عند 	 

اآلخرين من بالء.

أن أحاول التَّعرّف إىل أسبابها.	 

أن أحــرص عىل كتمها حتى عن أقرب النَّاس يك ال أوجع قلوب أحد 	 

بها.

ٹٱٹ
)من نن ىن ين 

ٰى ري زي(
األنعام: 64
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمُت
من اإلمامة والخطابة والوعظ؟

أكرمنــي الله تعاىل ومارســت اإلمامة والخطابة والوعظ يف مســجد 

عاصم بن ثابت ريض الله عنه يف منطقة وادي الحدادة يف عامن، فقد كنت 

عوة يف وزارة األوقاف،  إماًما له ملدة 3) عاًما، عىل حســاب صندوق الدَّ

وقد ُختمت بفصيل من العمل بســبب قيامي بزيارة غزة املحارصة ضمن 

وفد إغايث استمرت زيارته لثالثة أيام فقط عام ))20م، ثم ال زالت أمارس 

الوعظ يف املتاح من األماكن والخطابة أحيانًا عرب بعض مســاجد أوروبا 

التي أزورها، وقد أكرمني الله تعاىل بجمع املادَّة العلميّة التي كنت أخطب 

بها، وتبويبها يف موضوعات، ثم جعلتها يف مجلدات أربع قمت بطباعتها 

طبعة خاصة دون نرش، وأســميها: )أوقد شــمعة وأرسل دمعة من خطب 

الجمعة) بني أمل وأمل.. ثم قمت باصطفاء أفضل 200 خطبة وطبعتها يف 

جزأين بعنوان: رسالة املنرب.. ومام تعلمته منها:

أن أكون حريًصا عىل االقرتاب من جميع الفئات الوافدة إىل بيت الله 	 

تعاىل، أو املستمعة للخطبة.

أن اإلمامة والخطابة والوعظ مهنة قلبية، )عقلية) ذهنية، وليســت قلبية  	

فقط أو ذهنية فحسب.

أن مكونات الخطاب الرشــيد هــي: األصالة واملعــارصة واإليجاز 	 

والوحــدة املوضوعية وســالمة املنطق والتعبري واســتخدام أدوات 
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وأساليب التَّأثري والتشويق، بعد اإلخالص لله تعاىل ووضوح الرّسالة؛ 

فإذا نقصت واحدة اختلَّ ميزان الخطاب.

أن أكون أقرب إىل التلميح منه إىل الترصيح، ال ســيَّام يف الخطابات 	 

السياسيّة املفتوحة.

أن أحسن توزيع النَّظرات أثناء الخطاب إىل من يتابعون خطبتي أو موعظتي.	 

أن أسعى الختيار موضوعات يحتاجها النَّاس أكرث مام أقدم للناس ما 	 

بحوزيت من مخزون قديم.

أن ربط الخطــاب األصيل بالواقع املعارص وحســن إنزال األدلة من 	 

القرآن أو الســنة والّســرية عىل مواقفنا الحياتيّة كل ذلك مطلوب وهو 

بتوفيق من الله تعاىل.

أن نــربات الصوت والتحكم يف ارتفاعهــا أو انخفاضها كل ذلك تبع 	 

ملدى تفاعلنا مع محتواها.

أننــا إذ نقول للناس ما هو حســن، ونخفي عنهم ما هو أحســن، فإننا  	

نخىش أن نتعرض لعتاب الله تعاىل لنا، ألن هذا من التدليس.

أن تزاحم األحداث خالل األســبوع يتعبنــا يف التحضري، ويجعلنا يف 	 

حرية بني الحديث فيها كلها فنشــتت القوم، أو بني اختيار واحدة منها 

فال نؤدي الواجب كام ينبغي.

أنــه ال قيمة لرأي عموم النَّاس ِمن حولك إن كنت تؤمن بأن ما قلته هو  	

الحّق، ولكن األخذ بتوصيات املخلصي منهم رضورة.

أن النَّاس يعيشون حالة شــتات، فال يجوز للخطيب أن يزيدهم شتاتا 	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

بطول خطبته وتنــوع موضوعاتها، بل عليه أن يجمع قلوبهم وعقولهم 

املشتتة بأسلوبه الحكيم وموضوعه الرصني.

أن الترصيح يف )بعض) املواقف واجب ورضورة، وليكن بعده ما يكون. 	

أنه ال بُّد من تحميل عموم النَّاس مسؤولية ركاكة الخطبة وضعف الخطيب، 	 

ألن مسجًدا خطيبه بهذا الحال ينبغي أن نرتكه يخطب بال جمهور.

أن أمام الخطباء تحديات كثرية منها ما يتعلق بالرقابة اللغوية أو الفكريّة 	 

ولة، وأهم من هذا  من الجمهور ومنها مــا يتعلق بالرقابة األمنية من الدُّ

 وذاك: الرقابــة اإللهيــة التــي قال اللــه فيهــا: )يي ٰذ ٰر ٰى      ٌّ       ٍّ    

         َّ         ُّ( ق: 8).

أنــه كلام صدق الخطيب ونصح وتفاعل مــع خطبته احتاج إىل إعادة 	 

تأهيل نفيّس بعد كل خطبة لشدة ما يعانيه من ضغط عند أدائها.

أنه ال يعيب الخطيب أن يكتب خطبته، فلم أكن ألخطب يف حيايّت بال  	

ورقة إال قلياًل، واألهم هنا حسن التَّفاعل مع ما نقرأ، وأن تكون مكتوبة 

من تحضرينا وبنات أفكارنا.

أن إمام املســجد مسؤول أمام الله تعاىل قبل مســؤوليته الرَّسميّة فال 	 

يجوز له أن يؤذي النَّاس أمنيًّا أو فكريًّا أو شــعوريًّا، كام أنه من الخيانة 

الكربى أن تتلصص عىل إمامك ثم تؤذيه بالغيبة أو الوشاية.

أنك لن تســلم كإمام يف املواسم املختلفة السيَّام يف تراويح رمضان 	 

بحســب أمزجة النَّاس ورغباتهم بني من يحب التطويل والتقصري، أو 

يف صلوات الشتاء بني من يرى الجمع وعدمه، والواجب أن تنرش ثقافة 
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رشعيّة تقدم األدب يف بيوت الله تعاىل، وأما املسائل الخالفية فتفصل 

فيها، ولكن وفق مذهب التيسري املرشوع.

الة، فأخطأُت يف تالوة ســورة الفاتحة، فردين  	 بدأت ذات مــرة يف الصَّ

املسجد كله حتى األطفال والشيوخ الكبار، ليكون يف ذلك درس كبري 

يل يف التواضع وخفض الجناح.

ســعدت بقراءة العديد من الكتب بعد صالة الفجر أمام النَّاس وكانت 	 

من النوع البسيط املخفف حيث كنت أقرأ يف اليوم صفحة واحدة من 

الحني أو نور اليقني أو فقه الدليل وغريها من الكتب. كتاب رياض الصَّ

انفتــاح اإلمام عىل مختلف التوجهات الفكريّة يف املســجد رضورة، 	 

وال أذكر أنني منعت درًسا أو موعظًة ألي راغب يف العطاء، إال ما كان 

من رجل أرص عىل العطاء يف ليلة السابع والعرشين من رمضان، وكان 

الربنامج حافاًل باملواعظ املرتبة مسبًقا، وال زلت ألوم نفيّس عىل منعه 

وأعتذر له كلام رأيته.

كنت وال زلت أميل إىل حركة وهمة ونشاط إخواننا يف جامعة التبليغ،  	

وكنت أرحب بهم يف مسجدي بل ويف بيتي أحيانًا.

كلام كان اإلمام متفاعاًل متعاونًا وجدت يف املسجد شيبًا وشبابًا ونشاطًا 	 

وهّمة ومشاريع تربويّة دعويَّة نافعة، وإما أن تصبح اإلمامة وظيفة روتينية 

بال رسالة، فال منلك إال أن نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل.

مهام ابتعدت وذهبت وسافرت ورحلت ال يزال قلبي يحنُّ إىل املسجد 	 

الذي تربيُت فيه فتــى يافعا ثم رصُت له إماًما وخطيبًا، إنه مســجدي 

الحبيب )عاصم بن ثابت)... ما الحبُّ إال للحبيب األول.



77

أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت
من التَّدريب والتأهيل؟

مارست التَّدريب يف موضوعات قمت بدراستها والتَّأليف واملحارضة 

عوة الفرديّة تحديدا،  عــوة إىل الله والدَّ فيها، وهذه املوضوعات هي: الدَّ

ات  العمل القرآيّن والعمل اإلغايّث والعمل العام، الّسرية املستنرية، بناء الذَّ

)الفكــرّي والّروحّي واملهــاري)، بناء املناهج وزراعــة القيم، فقه وفكر 

باط يف سبيل الله، وكنت قد حصلت عىل العديد من الّدورات املحلية  الرِّ

والعامليّــة، يف مختلف املجاالت التَّنمويّة الســام يف إعداد املدربني، 

والربمجة اللغوية العصبية، واإلدارة بأنواعهــا، والتخطيط بأنواعه، وفنون 

االتّصال والتَّدريس.. ومام تعلمته منها:

أن أكون صاحب رسالة، وليس مجرد مهرج يريد أن يثري النَّاس دون أن 	 

يؤثر فيهم.

أن أســعى للتفكري يف استخدام كل ما من شأنه توفري القناعات الالزمة  	

للتحريك والتَّحفيز، فالنَّاس ال ينقصها معلومة بقدر ما ينقصها الحافز 

لتمثلها.

عــاة والفاهمني من 	  أن مهنة تدريــب املدربني أو تأهيل العلامء والدُّ

أرشف املهــن ألنها تعينك عىل اإلمســاك بزمام القــوَّة، عرب تعاملك 

مــع طائفة مؤثرة من النخب املجتمعيّة، فأنــت تزرع فيهم بذرة، وهم 
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يزرعون يف النَّاس محاصيل زراعية كاملة.

أنه ال بُّد يف كل دورة أو ورشة عمل من وجود من يغلق عقله وال يريد 	 

ســامعك أو أنه يبغي التشــويش عليك، أو أنه ال يفهم أو ال يريد أن 

يفهم عليــك، أو أن له وجهة نظر مختلفة عنــك، فالواجب عليك أن 

تستوعبهم، وأن تذهب إليهم إذا أردت أن تأيت بهم إليك.

أن منهجية نقل املعلومة قد تكون أحيانا أهم من املعلومة نفسها، وأن 	 

لكل شيخ طريقة ولكل أستاذ أسلوبًا.

أن متارين كرس الجمود رضوريّة وهي متنوعة ومختلفة بحسب الفئات 	 

املستهدفة، لكن ينبغي مراعاة احرتام وقت الّدورة وورشة العمل، فال 

يضيع معظم الوقت يف متارين كرس الجمود.

أن أسلوب التَّدريب يف نقل القيم هو األسلوب األقرب للمنهج النَّبوّي  	

يف التَّعليــم، باعتبار أن نبــي الله ملسو هيلع هللا ىلص كان ميــارس يف تعليم أصحابه 

طريقة التَّعلّم النشط، أو التَّعلّم بالحياة، ومل يكن تعليمه جامدا بصورة 

محفوظات يلقنها ألصحابه يف حجرات مغلقة ال يدخلها شــمس وال 

هواء.

أن التَّنّوع يف استخدام أســاليب التَّدريب يرثي وينشط الذهن، ولكن 	 

األهم من ذلك حجم الرثوة والرصيــد املعريّف الذي ميلكه املدرب 

عن املوضوع الذي يتحدث فيــه، والنَّاس لديها ما ميكنها من خالله 

التمييز بني الغث والسمني.

أن التوافق مع املشــاركني عىل ميثاق الّدورة والذي فيه تظهر أهداف 	 
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

الّدورة وتعليامتها كاملة يف بداية الّدورة أمر الزم ومهم.

أن التقييم املرحيل وتحصيــل التغذية الراجعة املبكرة رضورة لتقويّم 	 

املسار قبل انتهاء الربنامج التدريبّي.

أن الخلوص بربامج عمليَّة تؤكد حسن انتفاع املشاركني مبا تلقوا مهم 	 

ومفيد.

أن عدم الرغبة يف إيجاد الحلول ملشــكلة »عــدم القدرة عىل قياس 	 

العائــد التدريبّي« يُبقي عىل التَّدريب صفة الروتني أو اإلتيكيت الفني 

الوظيفي أكرث من كونه تدريب وتأهيل لتحسني اإلنتاج.

أن املغاالة يف أســعار الّدورات ال تنســجم مطلًقا مع رسالة املدرب 	 

الرّسايّل، والتوسط يف كل يشء رضورة.

ٹٱٹ
)ين جه مه ىه(

طه: 4))
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ماذا تعلمت من قيادة السيارة؟

أكرمني الله تعاىل بالحصول عىل رخصة القيادة )الخصويص األوتوماتيك) 

بتاريــخ 30-9-2)20م، بعد دروس كثرية يف مركــز التَّدريب، وكانت قيادة 

السيارة تشكل بالنسبة يل حلاًم مزعًجا؛ ألنني بطبعي ال أحب أن أوذي أحًدا، 

فكنت وال زلت أخىش – ال سمح الله – أن أتسبب بأرضار مادية أو جسدية ألي 

عوة والعيال)،  إنســان أو بهيمة، )ولكنها الرضورة مع كرثة األشغال وحاجة الدَّ

فكان أن حصل يشء من ذلك، ولكن الله سلَّم.. ومام تعلمت منها:

تعلمت قيادة الســيارة يف وقت متأخر من العمر، وكانت بالنســبة يل 	 

مســألة صعبة ومبجرد أن حصلت عىل رخصة القيادة تذكرت قول الله 

تعاىل: )لك مك جل حل خلمل هل جم حم خم مم( 

النساء: 3)).

تحيك قيادة الســيارة فنــون اإلدارة كلها، فتجدك أحيانــا متارس إدارة  	

ات، وإدارة األزمات، وإدارة األولويات، يف آن واحد. الوقت، وإدارة الذَّ

صدق من قال: بأن قيادة السيارة فنٌّ يضمن سالمتك بإذن الله وسالمة 	 

َمن حولك، وذوق وأخالق ملا فيها من واجب احرتام املشــاة، وباقي 

املركبات التي تسري بنفس اتجاهك أو يف االتجاهات األخرى.

أاّل أسلك مسالك ال أحب أن أرى غريي يسلكها، ومن ذلك: التجاوز 	 

أو استخدام اإلنارة العالية أو الرسعة الكبرية.

أن املشــغول ال يُشــغل، وأن االشــتغال بأي يشء أثناء قيادة السيارة  	

مفسدة قد تؤدي إىل مهلكة.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

أن توافق النَّاس عىل قانون يرتضونه بينهم ويطبَّق عىل الجميع ســبيل 	 

من سبل نجاتهم ووصولهم إىل غاياتهم.

أنه طاملا أن ســيارتك متيش يف الشارع وتقف لالصطفاف آخر النهار  	

يف الشــارع فإنه الشك ســيأيت عليها االســتهالك، وأنت بحاجة بي 

الحي واآلخر إىل صيانتها، وهكذا حياتنا فنحن يأيت علينا االســتهالك 

مبا أننا نذهب ونــروح ونغدو بي النَّاس، ونحتــاج إىل صيانة لقلوبنا 

وعقولنا وترفيه عن أرواحنا وأجسادنا.

أن الحوادث ال بد منها لكل من يسري يف الطرقات، وقد يأتيك الحادث 	 

وأنت واقف مكانــك، واملهم هنا أن تتعلم منها ملــرات قادمة، وأن 

تحمــد الله عىل أن مل تكن الخامتة، فقد كتب الله تعاىل لك بعد كل 

حادث عمرا جديدا.

أن التســامح مطلوب بني النَّاس ال ســيَّام عند حصول حوادث طفيفة 	 

يف الشوارع املزدحمة وذلك حرًصا عىل املصلحة العامة، ومثل ذلك 

نقوله يف باب العالقات االجتامعيّة.

أن تنظيفك لســيارتك ال يعني بالرضورة تلويثــك للبيئة، وهذه قاعدة 	 

مهمــة يف الحرص عــىل املصلحة الشــخصيّة، ولكــن دون إيذاء 

للمصلحة العامة.

أن التزامك بقانون الســري ال يحميك فحســب، بــل يحمي غريك من 	 

النَّاس، فإذا كنت مغامرًا بنفسك )وهذا ال يجوز) فال يحق لك أن تغامر 

كذلك بحياة النَّاس.
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أن حجم اســتهالكك للوقود دليل عىل حجــم حركتك، فإذا كان يف 	 

الحركة إنتاج فال بأس، وإال فحركة بال بركة هي التي تحي االستهالك 

دون مردود وال إنتاج.

أنه مثلام ال يجوز لك التحرك عندما ترى اإلشارة حمراء؛ فإنه ال يجوز  	

لك أن تبقى واقفا عندما تصبح اإلشــارة أمامك خرضاء، ذلك أنك يف 

األوىل تؤذي نفســك وغريك، ويف الثَّانية تُعطل نفسك وغريك، وليست 

هذه قاعدة مروية، فحسب بل قاعدة حياتّية مطلقة.

أن الشــوارع الخالية أكرث عرضة للحوادث من الشــوارع املزدحمة؛ 	 

ألنك فيها تكون مســرتخيًا، بينام يف الشــوارع املزدحمة متيش عىل 

مهل، وتكون أكرث انتباها، وهذه أيضــا قاعدة حياتيّة فالحذر مطلوب 

للاميش يف كل وقت.

ال تكاد تجد يف شوارع أوربا الداخلية وال الخارجية دورية مرور واحدة، 	 

فالنَّــاس قد عرفت ما لهــا وما عليها، والتزمت مبــا يحقق مصلحتها 

ويحافظ عىل حياتها، أما يف شوارعنا فنحتاج إىل مزيد من الثقافة من 

جهة، ويشء من التخفيف األمني املروري من جهة أخرى.

أصبحت ســياراتنا جزءا من عائالتنــا )كأي ولد من األوالد تقريبا) لها 	 

حقوق وعليها واجبات، فإذا أهملنا إصالحها ووقودها وسائر أحوالها 

فإننا ننتظر عقوقها وحرونها يف أشد ظروفنا احتياًجا لها.

أن التَّعامل من املكانيي التقي األمني يوفر عليك أضعاف املرصوف 	 

الذي تخرسه عند من ال يتقون الله.
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أواًل

ماذا تََعلَّْمُت 
ْن مدرسة 

ِ
م

الحياة؟

ماذا تعلمت
من الوباء )الكورونا(؟

يف بدايــة عــام 9)20م ابتيل العامل كله بوبــاء الكورونا، ودار جدل 

طويل حول مصدر وسبب هذاء الوباء الخطري الذي أودى بحياة املاليني 

من البرش واستمر طويال، وقد فقدنا بســببه أحباباً وأصحاباً كثريين.. وقد 

تعلمت من هذا الوباء ما يأيت:

أن الله عىل كل يشء قدير.	 

ياسة واالقتصاد ال حدود لها، فهم ال دين لهم ألجل 	  أن قذارة حيتان السِّ

ذلك إما أنهم تسببوا بهذا الداء الخطري أو أنهم استغلوه أبشع استغالل 

مل يراعوا فيه عهدا وال دينا وال قرابة.

رب والحكمة واالســتعانة بالله 	  أن بعــض التَّحديات مــع قليل من الصَّ

تتحول إىل فرص، فقد فتح لنا هــذا الوباء منابر دعوة وأبواب رزق ما 

كانت لتفتح لواله بعون الله تعاىل.

أننا ال ميكن أن نعرف معادن النَّاس إال باألزمات، وقد كشــف لنا هذا  	

الوباء عن معادن طيبة وأخرى خبيثة، ونسأل الله الثبات.

أن مرضــا بهذا الحجم جعل الله منه املوت أقرب إلينا من أي يشء ال 	 

بُّد أن نســتثمره بالتوبة النصوح ومزيد من العالقة مع الله تعاىل، وإال 

فالفرص التي تلوح قد ال تعود.



84

أن تحول العامل إىل التَّعلّم والتلقي عن بعد كان فرصة من جهة وتحدٍّ 	 

بية ال ميكن  من جهة أخرى، وأنه ليس أنفع من التَّعليم الوجاهي، فالرتَّ

أن تكون عن بعد، وإن كان للرضورة أحكام.

نيا فشلت يف تعاملها مع هذه األزمة، وبدال من طرح حلول 	  أن أنظمة الدُّ

لها فإنها جلبت لنا أزمات أخــرى، وبدال من الخروج من أزمة صحية 

فقد أدخلونا يف أزمات سياسيّة واجتامعيّة واقتصاديّة ونفسيّة وغريها.

أن معجزة توقف حركة الطائرات مــا كانت تخطر بالبال وقد حصلت 	 

فام هو دونها سهل حصوله، والله عىل كل يشء قدير.

أن أسوأ ما يف الوباء ما صدر من قرارات التباعد التي ال ندري هل لها 	 

عالقة حقيقة يف انتشار الوباء أم ال؟؟ ونحن نرى أنه حتى الحريصون 

ا واملتباعــدون قد أصيبوا به، وكذلك الحال يف مســألة منع فتح  جدًّ

املصاحف يف املســاجد عــىل الرَّغم من أننا نتعامــل مع العمالت 

النقدية دون توقف، وقد فتح القوم كثريًا من القطاعات وأبقوا مســألة 

التباعد يف املساجد، وال حول وال قوَّة إال بالله.

ٹٱٹ
)حف خف مف حق(

الشعراء: 80
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مشروع فريق الثالثة))(

عىل ضوء ما يجري من اســتهداف واستنزاف للحركات والجامعات 

والتيارات واألحزاب وفرق العمل الكبرية.

دعونا نفكر بشــكل مختلف )نســبيا).. وذلك بأن ينظر كل مسلم )أو 

مســلمة) طيٍب محٍب لدينه وأمته فيمن حولــه نظرات فاحصة، ليلتقي مع 

اثني آخرين )فقط) ممن:

ة.. ) يحملون همَّ الوطن واألمَّ

ويتحرقون لنرصة دينهم والّدفاع عن مقدساتهم.. 2

ويرجون أن يكون لهم سهم يف اإلصالح والتغيري.. 3

ويحرصون عــىل تحقيق غاية وجودهم وهي: عبــادة الله وتبليغ دينه . 4

وإعامر أرضــه وتحكيم رشيعتــه يف الحياة السياســيّة واالجتامعيّة 

واالقتصاديّة والثقافيّة وغريها من مجاالت الحياة.

فإذا وجد هؤالء الثالثة بعضهم فإنني أوصيهم مبا يأيت من أعامل وخطوات:

تحديد غايتهم القريبــة والبعيدة من لقائهم الكريــم.. ولعل ما ذكرته . )

يف املقدمة يصلح أن يكون مبثابة غايات اســرتاتيجية بعيدة.. وميكن 

تجزئتها إىل غايات وأهداف مرحلية رسيعة؛ بأن تكون لهم خطّة سنوية 

أو نصف سنوية ذات أهداف ووسائل محددة.

فكرة مرشوع مقرتح.  (((
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أن يقوموا بدراســة احتياجات ومســتجدات حيِّهم ومدينتهم وبلدهم . 2

وأمتهم.. وعىل ضوء هذه االحتياجات واملســتجدات فإنهم يقومون 

بتحديد أولويات ومنطلقات أعاملهم.

أن يكون بينهم عهد وميثاق عىل التعاون عىل الرب والتقوى، والتوايص . 3

رب، واالئتــامر بينهم باملعــروف، والتناصح، وكتامن ما  بالحّق والصَّ

ينبغي كتامنه )إن لزم األمر) دفعا لحسد الحاسدين وحقد الحاقدين.

أن يكــون بينهم لقاء )مبارش أو عن بُعد) يومي ولو لنصف ســاعة، أو . 4

أسبوعّي ولو لساعتني، أو شهري مطول.

أن يشتمل لقاؤهم عىل أمور منها ما يأيت:. 	

زاد روحي إميايّن )عىل مائدة القرآن والسنة).	 

زاد فكرّي علمّي )قراءات يف تجارب السابقني).	 

زاد اجتامعّي تفقدي )سؤال عن أحوالهم).	 

تدبر وتفكر بأحوال أمة اإلسالم )متابعة لألخبار).	 

تخطيط ُمحَكم لربنامج أو نشاط محدد.	 

تقييم وتقويّم لنشاط أو برنامج سابق.	 

دعاء وابتهال بالفرج القريب والنرص والتمكني.	 

أن يكون لكل فريق صندوق خاص يجمعون به مااًل حالاًل منهم ومن . 6

غريهم؛ لخدمة برامجهم وأنشطتهم الكرمية.

االســتفادة مــن التقنيات الحديثة ومحاولة اســتحداث مــا هو أطهر . 7

وأحدث.
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الرسعة وتحقيق عنرص املفاجأة.. 8

اكتشاف وتكثيف نقاط القوَّة املتاحة.. 9

ة.. 0) الرّتكيز عىل نقاط ضعف خصوم األمَّ

النَّظر باهتــامم وتتبع إىل التَّحديات والفــرص، ومحاولة تذويب أو . ))

تخفيف التَّحديات، واستثامر الفرص.

استلهام التَّجربة األوىل واألهم )الّسرية النَّبويّة)، مبا فيها من قدرة عىل . 2)

التَّعامل مع الصديق القريب والبعيد، ومع العدو الظاهر واملسترت.

عــوة واإلصالح.. والعمل عىل . 3) تحريــر معنى الثابت واملتغري يف الدَّ

تثبيت الثابت ومتكينه، واملرونة التامة يف التَّعامل مع املتغري.

تصنيف األعداء وتوصيف أنجع األساليب يف التَّعامل معهم.. 4)

العناية بتمكي مراتب التكليف والترشيف األربعة وهي:. 	)

تزكية األنفس.	 

طلب العلم.	 

عوة.	  أداء الدَّ

اإلعداد للجهاد.	 

االهتامم بالعمل الفردّي وإطــالق روح الفرد الواحد باعتبار أن مناط . 6)

التكليــف يوم القيامــة فردّي مع رضورة وجود ناظــم إبداعي يجمع 

شتات تلك اإلنجازات الفرديّة.

اإلســهام واملشاركة بكل عمل إيجايّب حتى لو كان من صنع وترتيب . 7)

غريهم.. فال احتكار ألعاملنا، وال امتناع عن املشاركة لغرينا.
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العمل بشــكل علني ومفتوح هو األصل، فسطوع الشمس أقوى من . 8)

كسوفها، إال عند الرضورة امللحة.

توزيع األعامل واألدوار عىل الثالثة واجب، فال يستأثرنَّ واحد بالعمل . 9)

واألجر، ولكلٍّ ما يتقنه.

ترك األرض املحروثة، واألماكن املشغولة، والفضاءات املزدحمة.. . 20

ومحاولة تعبئة الفراغات وسداد الثغرات.

ملحوظة:

الثالثة أفضل من االثنني والواحد، فنحن يف ســفر والَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

»الرَّاكُِب شيطاٌن، والرَّاكباِن شيطاناِن، والثَّالثُة َركٌْب« أخرجه أبو داود وهو حسن، 

وإذا زاد العدد عن ثالثة زاد الحمل وتأخر املســري.. وللثالثة أن يستفيدوا 

من العرشات واملئات من أصحــاب الطاقات والخربات يف تحقيق تلك 

الغايات.. وكلام كــرثت الثالثات كان ذلك أفضل.. ولكن دون أن تزدري 

ثالثة عمل ثالثة أخرى.. فلكل ثالثة ترتيبها ومنطلقات وأســلوب عملها 

واجتهادها.. وال بُّد أن تلتقي هــذه الثالثات املتناثرة هنا وهناك ذات يوم 

كام تلتقي كرات الزئبق التي تنجذب إىل مثيالتها، لتصنع كرة كبرية جميلة 

متناغمة الغايات واملكونات، فتحقق املقصود وتستعيص عىل كل حاقد 

ومرتبص وحسود.



90

مشروع معهد
الختمة القرآنّي اإللكترونّي))(

الهدف من المشروع:

اســتثامر التقنيات الحديثة يف تفعيل أهل القرآن )أســاتذة التَّفســري، 

والحفظــة، واملجازيــن، والعاملني يف مراكز وجمعيــات تحفيظ القرآن 

الكريــم) مبا يخدم تحقيق الخرييّة الناتجة عــن الختمة املتكاملة لكتاب 

الله تعاىل.

فكرة المشروع:

يبادر عدد من أهل القرآن بافتتاح قنوات عىل التلجرام ويطلقون عليها 

اســاًم مناســبًا )وميكن أن يكون االســم املقرتح: معهد الختمة القرآيّن 

اإللكرتويّن) ثم يبدؤون بتسجيل الطاّلب وذلك يف مساقات قرآنية محددة.

مساقات المشروع:

يتكون املرشوع من ستة مساقات تحقق واجباتنا الستة نحو كتاب الله 

تعاىل، وهذه املساقات هي:

فكرة مرشوع مقرتح.  (((
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مساق إحسان سامع القرآن:. )

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

دروس يف فضائل حفظ القرآن ورشف فهمه والعيش يف ظالله.	 

دروس يف آداب التَّعامل مع القرآن.	 

ختامت سامعيّة لعدد من املقرئني املتقنني.	 

حال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان مع القرآن.	 

مساق إحسان تالوة القرآن:. 2

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

دورة تأسيسيّة يف تصحيح التِّالوة والضبط العام الذي مينع اللحن 	 

الجيل.

دورة متهيديّة يف أحكام النون الساكنة والتنوين واملدود.	 

دورة متقّدمة يف مخارج الحروف وباقي أحكام التِّالوة.	 

إجازة بالّسند املتّصل إىل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.	 

إجازة يف بعض القراءات القرآنيّة املتواترة.	 

مساق إحسان الفهم والتدبر للقرآن:. 3

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

دورة يف قواعد وأصول وضوابط التدبر.	 

دورة يف معاين املفردات الغريبة يف القرآن.	 

دورة يف مقاصد القرآن.	 

دورة يف علوم القرآن.	 
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دورة يف بالغة القرآن.	 

دورة يف مناهج املفرسين ومدارس التَّفسري.	 

دورة يف تفسري القرآن بالقرآن.	 

دورة يف أسباب النزول.	 

دورة يف لغة القرآن )النحو واإلعراب).	 

دورة يف اسرتاتيجيات استنباط الِحكم واألحكام من القرآن.	 

يعة املســاعدة عــىل فهم القرآن )الحديث 	  دورات يف علوم الرشَّ

والّسرية والفقه..).

مساق إحسان الحفظ للقرآن:. 4

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

اسرتاتيجيات وقواعد الحفظ والضبط للقرآن.	 

دورة تحفيظ وتلقني القرآن.	 

دورة مراجعة وتثبيت للقرآن.	 

مساق إحسان التطبيق والعمل بالقرآن:. 	

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

دورة يف املحاور الثالثة التي دعا لها القرآن وهي:	 

). مبادئ العقيدة واإلميان.

2. أحكام العبادة واملعاملة.

3. معامل القيم والسلوك.

معالجات واقعية تطبيقية وإصدار بيانات تعرب عن رأي أهل القرآن 	 

يف املستجدات والنوازل.
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مساق إحسان التبليغ للقرآن:. 	

وفيه يحصل الطَّلبة عىل ما يأيت:

دورة يف فضائل تبليغ وتعليم القرآن.	 

دورة يف أساليب تحفيظ القرآن.	 

بية بالقرآن.	  دورة يف أساليب الرتَّ

عوة والتبليغ آليات القرآن.	  دورة يف قواعد الدَّ

دورة يف إدارة العمل القرآيّن.	 

برنامج اســتثامر خريجي معاهد ومراكز وجمعيات تحفيظ القرآن  	

الكريم.

ملحوظات وشروط عاّمة:

ننصــح بأن يكون الطرح يف كل مام ســبق ســهاًل وضمن فيديوهات . )

قصرية.

ننصح أن يكون هنالك اختبارات وحوافز وشهادات لكل من يتابع يف . 2

أي مساق من مساقات الربنامج.

ميكن أن يبدأ العمل يف قنوات التلجرام ثم يصبح يف منّصات إلكرتونيّة . 3

رسمية.

ميكن التعاون مع الحفظة واملجازين من خريجي الجمعيات واملراكز . 4

القرآنيّة عىل امتداد العامل العريّب واإلسالمّي.
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ميكن االستفادة من اليوتيوب لجمع املواد العلميّة لكثري من املساقات . 5

سالفة الذكر.

ميكن تحديد ساعات أو أوقات محددة لدوام الطَّلبة.. 6

وختاًما.. هذه الفكرة مشــاع لكل مســلم محب لكتــاب الله ويرغب 

بأن يكون له ســهم يف نرش القرآن العظيم.. كام ميكن األخذ بها كاملة أو 

ببعضها.. وميكن الزيادة عليها كام تحبون.

ٹٱٹ
)ىن ين ٰى ري زي مي ني(

القمر: 7)
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ْكَرى الدَّار))(
ِ
مبادرة ذ

توطئة:

انطالقــا من قولــه تعاىل يف اصطفاء عــدد من أنبيائــه وأصفيائه بأن 

نيــا بربيقها، قال تعاىل: )مئ  جعــل اآلخرة نصب أعينهم فلم تأخذهم الدُّ

نئ ىئ يئ رب( ص: 46.. وتحقيقــا للمســؤولية امللقاة عىل 

عاة بتذكري أنفســهم وعموم الخلق باملوت وما بعده من  عاتق العلامء والدُّ

مصري.. وإدراكا منا بأن من أعظم أســباب ما يجري عىل وجه هذه األرض 

من فســاد وغش وظلم وتطاول هو الغفلة عن ذكر الدار اآلخرة.. وأن ذكر 

تلك الدار ينعش القلوب، ويصحح األعــامل، ويحقق الجودة واإلتقان، 

ويجلب العزة، ويضبط األحزان واألفراح، ويطرد املخاوف.. كان ال بُّد من 

إطالق مبادرة »ذكرى الدار«.

التعريف بالمبادرة:

هي مبــادرة »نخبوية« »تطّوعيّة« جديدة.. تهــدف إىل تعاون أكرب عدد 

عاة واملفكريّن، املؤمنني مبا بعد املوت من  ممكن من السادة العلامء والدُّ

بعث وحســاب وخلود يف النعيم أو الجحيم.. والذين يعون خطورة الغفلة 

عن العمل لآلخرة.. ويتفهمون األثر اإليجايّب لحضور فكرة اآلخرة يف الحياة 

نيا.. ويدركون واجبهم يف تذكري أنفسهم وغريهم بهذا الركن العظيم. الدُّ

فكرة مبادرة انطلقت وتفاعل معها عدد من النخب ذات فرتة زمنية محددة.  (((
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األهداف التفصيلية:

تذكري النَّاس بركن من أركان اإلميان وهو اإلميان باليوم اآلخر.. )

بيان األثر اإليجــايّب لتفعيل عقيدة اإلميان باليــوم اآلخر عىل حياتنا . 2

وإنتاجنا وسلوكنا وعباداتنا ومعامالتنا.

نرش ما ميكن نرشه من رسائل عرب الوسائل واألدوات املقروءة واملرئية . 3

يف سبيل متكني تلك الغاية.

مخاطبة فئات املجتمع كلها بأهميّة االستعداد ليوم امليعاد.. 4

تجلية ما بعد املوت من أحوال أهل القبور والبعث والنشــور، ورد ما . 5

يثأر من شبهات املاّدينّي والالدينينّي.

وضع معايري ومواصفات لرجال اآلخرة وبيان أســباب ومعامل حســن . 6

الخامتة.

البحث يف األساليب الرتبويّة التي أثبتها القرآن والسنة يف متكني تلك . 7

القيمة دون حدوث مضاعفات جانبية تجعل رجل اآلخرة ينىس نصيبه 

نيا. من الدُّ

آليات العمل:

عاة والفاهمني من خالل فورم يتم إرساله . ) تكوين فريق من العلامء والدُّ

لعدد من النخب العلامئية والفكريّة.

تأسيس جروب ألعضاء الفريق عىل الواتس.. 2
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البدء بوضع خطّة عمل تحتوي عىل الوســائل املناسبة لتحقيق تلك . 3

يفة. الغاية الرشَّ

ــباب ليساهموا يف تنفيذ بعض الوسائل . 4 طرح الفكرة عىل عدد من الشَّ

مبا عندهم من طاقات ومواهب.

إطالق موقع إلكرتويّن وصفحات عــىل الفيس والتلجرام وغريها من . 5

املواقع.

اعتامد تطبيق الزوم وغريه من وسائل التَّواصل لعقد اجتامعات الفريق.. 6

يختار الفريق من أعضائه هيئة مرشفة لرتتيب األعامل.. ويشارك جميع . 7

األعضــاء بحمل املســؤوليات وأداء الواجبات بحســب املتاح من 

األوقات.

ملحوظات:

ميكن إجراء التعديالت املناسبة عىل ما سبق من حيث إعادة الصياغة . )

لألهداف وغريها مع بقاء روح الفريق وغايته.

قد يرى بعض الكرام أن األمر ال يحتاج إىل فريق.. والصحيح أن قضية . 2

الــدار اآلخرة من القضايا املصريية ونحن نرى املوت يدنو منا شــيئا 

فشيئا دون استعداد يليق به.. فال أقل من تعاضد األيدي وحرص التَّفكري 

يف ذاك األمر الخطري.. ونحن نرى كيــف أن النَّاس يتنادون عىل أتفه 

األسباب.. والله تعاىل يقول: )جغ مغ جف حفخف مف حق مق 

جك حكخك لك مكجل حل خل مل هل( املائدة: 2.
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يمكن تفعيل المبادرة من خالل ما يأتي من أفكار))(:

تخصيص ســاعة أو وقت محــدد لكل عضو للتحــدث والنَّرش يف . )

مضمون املبادرة.

اختيار آية كشــعار أســبوعّي للعائلة مبا يتناغم مع مضمون املبادرة . 2

مثل: )      َّ           ُّ    ِّ      ّٰ رئ زئ مئ( الكهف: 7.

نرش )بوست) أسبوعّي منتٍم للمبادرة يف املواقع املتاحة.. 3

نرش مقال أسبوعّي منتٍم للمبادرة يف املواقع املتاحة.. 4

عمل أناشيد منتمية وإحياء األناشيد السابقة يف املوضوع ذاته ونرش . 5

ذلك كله يف املواقع.

دراســة مشرتكة بني عدد من الباحثني حول اآلخرة يف القرآن والّسنة.. . 6

وقد تصبح عمال موسوعيا متقدما.

نرش مقاالت األعضــاء.. واختياراتهم.. املنتمية للمبادرة يف املواقع . 7

بشكل مميز وجاذب.

الرّتكيز عىل جانب الرتغيب والتأكيد عليه يف هذا املوضوع املهيب.. . 8

دون إهــامل الرتهيب.. لصناعة الشــخصيّة املتوازنة يف هذه القيمة 

يفة. الرشَّ

البدء بتذكري األعضاء فنحن أوىل من غرينا بهذا الخري.. 9

االســتفادة من جميع املواد الصوتية واملرئية واملكتوبة املوجودة، . 0)

وعدم تكرارها، واإلبداع فيام سواها من الوسائل.

أفكار مستقاة من أعضاء املبادرة الكرام.  (((
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باب يف هذا املوضوع.. )) االهتامم بفئة الشَّ

فكرة الخلوة األسبوعيّة الفرديّة وتحديث النفس بالدار اآلخرة.. 2)

عمل لقاءات حوارية يف املوضوع ذاته مع عدد من العلامء والنخب . 3)

من أعضاء املبادرة وغريهم.. ونرشها.

جمع القصص ذات العالقة ونرشها.. 4)

التدبر يف غايات الخلق والحال واملآل.. 5)

عمل خطّة شهرية قليلة الوسائل.. دامئة ممتدة.. 6)

العناية بأصحاب الطاقات وتوجيههم نحو فكرة املبادرة لخدمتها.. 7)

عمل )برومو) يشرتك فيه أعضاء املبادرة للتعريف بها.. 8)

التَّنّوع يف األساليب والوسائل.. 9)

عمل ورشات عمل يف ذات الّسياق.. 20

دقة الجارية عىل ضوء حديث إذا مات ابن آدم انقطع . )2 تفعيل قيمة الصَّ

عمله إال من ثالث.

التفكر يف أحوال الرّاحلني الذين سبقونا إىل الله تعاىل.. 22

الرّتكيز عىل أدوات امليديا بأنواعها.. 23

االهتامم بغرس هذه القيمة يف نفوس األجيال الجديدة ولو من خالل . 24

الرسوم املتحركة ضمن ضوابط.

استدعاء أسلوب التخيل للتعايش مع هذا األمر الغيبي الخطري واملهم.. 25

بية، األوقاف، . 26 التَّواصل مــع الوزارات ذات املنابــر التوعويّــة )الرتَّ

اإلعالم..) بشأن غايات املبادرة.
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التَّواصل مع املؤسسات والتجمعات والروابط العلميّة لتأكيد ومتكني . 27

غايات املبادرة.

تشكيل لجنة لتقييم األعامل قبل نرشها.. 28

برنامج زيارة القبور، واملشاركة يف الجنائز.. 29

إصدار كتيب بعنوان ذكرى الدار.. 30

إصدار كتيب يوضح الواجبات واملسنونات واملستحبات واملحرمات . )3

واملكروهات والخرافات عند ذكر املوت.

سهرات تعبدية خاصة بعنوان: »ذكرى الدار«.. 32

الحني، واالستامع إليهم يف املوضوع.. 33 زيارة الصَّ

زرع العقيدة اإلسالميّة الّصافية يف النفوس، ومتكني قيمة قرص األمل . 34

واالستعداد للموت.

بية الّروحيّــة متوازنة حتى تعطي مثارهــا بالتخلية عن . 35 أن تكــون الرتَّ

املنهيــات ثم التحلية باألمــور املرغوبة من فضائــل األعامل؛ ألن 

الرّتكيز عىل جانب دون الجانب اآلخر ســيعطي نتائج ســلبيّة، وأن 

يقرتن تهذيب النفس بذكرى الدارين وربطها بفلســفة الحياة وغاياتها 

ووظيفتها وربطها باألمور الحياتيّة ببيان أثر ذلك عىل تحقيق املقاصد 

الكلية للدين اإلسالمّي.

التحذيــر من املواقع اإلباحية وغريها من األمور التي تشــتت العقل . 36

والقلب وترصفه عن التفكر يف الحال واملآل.

نيا بقصد التعايش . 37 التحذير من تربية الدراويش الذين ينخلعون من الدُّ
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مع اآلخرة.. فال يكسبون دنيا وال يربحون آخرة.

متابعة فكرة »األدب املوجز« والتأكد من سالمتها إليصال املطلوب . 38

يف ذات السياق وبال تشويش.

اإليصــاء ببعــض الكتب والّدراســات مثل كتــاب التوهم للحارث . 39

املحاسبي وغريه ضمن الفئات العمريّة املناسبة.

عمل برامج نستهدف األرسة بشكل متكامل يف السياق ذاته.. 40

نيا وتابوا ملا تذكروا . )4 استحضار قصص تائبني كانوا غارقني يف وحل الدُّ

تلك الدار.

التأكيد عىل الوسطية واالعتدال يف طرح املوضوع؛ لئال يصنع اإلكثار . 42

منه حاالت الكآبة والحزن املعطل للحياة.

استثامر شهر رمضان بالتذكري بالدار اآلخرة.. 43

ترغيب النَّاس وتحبيبهم باآلخرة من خالل ذكر ما أعده الله للمؤمنني . 44

فيها.

ذكر األعامل التي ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات )مثل التسبيح . 45

واالستغفار... فالنَّاس تحب الوجبات الرسيعة).

الة »صلوا صالة مودع« . 46 التأكيد عىل البعد العميل لقول اإلمام قبل الصَّ

وحديث الَنبــّي ملسو هيلع هللا ىلص: »أكرثوا ذكر هادم اللــذات« وأثره اإليجايّب يف 

العبادات واملعامالت.

اســتثامر مشاهد وفاة الفاســدين أو العلامء املصلحني يف الحديث . 47

عن مصري الفاسدين.
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حقيبة العمل العام
)الخيرّي واإلغاثّي والقرآنّي())(

الهدف:

تأهيل وتفعيل وتطوير العمل العام )الخريّي واإلغايّث والقرآيّن).

المدة الزمنية:

ميكن عقد الربنامج يف يومني بواقع 5 ساعات تدريبيّة لليوم الواحد.

محاور الحّقيبة:

أوال: المحور المفاهيمي: ويجيب على ما يأتي:

ما العمل العام؟	 

ما العمل الخريّي؟	 

ما العمل اإلغايّث؟	 

ما العمل التطّوعّي؟	 

ما العمل القرآيّن؟	 

تم تدريب عدد كبري من املشاركني عىل هذه الحّقيبة كلها أو بعضها.  (((
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ثانيا: المحور التأصيلي: ويجيب على ما يأتي:

ما الحكم الرشعّي للعمل العام )الخريّي، اإلغايّث، التطّوعّي، القرآيّن)؟	 

ما حكمة مرشوعية العمل العام، وما رسالته؟	 

ثالثا: محور البناء: ويجيب على ما يأتي:

ما عوامل بناء العامل املميز يف القطاع العام؟. )

أضواء عىل )الجانب العلمّي املعريّف).	 

أضواء عىل )الجانب السلويكّ).	 

أضواء عىل )الجانب املهارّي).	 

ما مكونات بناء العمل العام؟. 2

كيفية )تحديد الحاجة والهدف).	 

مبادئ يف )تكوين الفريق العامل).	 

أصول )تجهيز متطلبات التّأسيس).	 

أصول )تجهيز متطلبات التّشغيل).	 

أصول )بناء الخطّة املرحليّة واالسرتاتيجيّة).	 

مبادئ )توزيع املهام وإدارة الفريق).	 

كيفية )تأمني املوازنة التأسيسيّة والتشغيليّة).	 

رابعا: محور العطاء: ويشتمل على ما يأتي:

مبادئ اإلدارة الفاعلة يف العمل العام.	 
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قوانني التَّحفيز للعاملني يف العمل العام.	 

فنون جمع التَّربعات والعالقات العاّمة.	 

معامل االستثامر األمثل للعمل العام.	 

الرّساليّة يف العمل العام.	 

العمل العام بني املدخالت واملخرجات.	 

أضواء عىل اإلعالم واألرشفة يف العمل العام.	 

آفاق وتطلعات احرتافية يف العمل العام.	 

العمل العام بني الفرص والتَّحديات.	 

مبادئ توريث الخربات يف العمل العام.	 

التفصيل في محاور الحّقيبة:

أوال: المحور المفاهيمي:

ما العمل العام؟ 	

هو العمل الــذي يؤديه األفراد أو املؤسســات وفــرق العمل خدمة 

للمصلحة العامة، وهو يف الغالب ال يهدف إىل الربح.

ما العمل الخريّي؟ 	

هو عمل الخري املؤســيس، والذي يهدف إىل ربط املحسن املتربع 

بأبواب الخري بقصد سداد حاجات اآلخرين.
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ما العمل اإلغايّث؟ 	

هو العمل الذي تقوم به املؤسســات بهدف إغاثة األفراد أو الشعوب 

عند الكوارث أو النكبات.

ما العمل التطّوعّي؟ 	

هو العمل الذي يؤديه األفراد بشــكل طوعــي، رغبة منهم يف األجر، 

بقصد سداد يشء من حاجات اآلخرين.

ما العمل القرآيّن؟ 	

هو العمل املؤســيس الذي يهــدف إىل نرش الثقافــة القرآنيّة والقيام 

ة نحو كتاب الله تالوة وحفظًا وفهاًم وتطبيًقا وتبليًغا. بواجب األمَّ

ثانيا: المحور التأصيلي:

ما الحكم الرشعّي للعمل العام )الخريّي، اإلغايّث، التطّوعّي، القرآيّن). 	

يأخــذ حكمه من حجــم الحاجة إليه، فإذا كانــت اإلغاثة ملحة صار 

التَّطّوع لقضائها فرض عني، قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )ما آمن يب من بات شبعان 

وجاره جائع وهو يعلم)، وإن كانت أقــل إلحاًحا صارت فرض كفاية 

وهكذا، قال تعــاىل: )مث نث ىث يث ىف يف( البقــرة: 84)، ويُظهر 

مشــهد املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار أروع النَّامذج عىل حســن 

التَّطّوع لســداد الثغرات يف املجتمع املســلم، فهو أقرب إىل فرض 

الكفاية إن قام به البعض سقط اإلثم عن الباقني.
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ما حكمة مرشوعية العمل العام، وما رسالته؟ 	

سداد حاجات الفقراء واملحتاجني واملنكوبني. 	

سداد ثغور املجتمع املختلفة )فكريّا، تربويّا، اقتصاديّا، اجتامعيّا،  	

قرآنيا).

تأمي جسور الربط بني املتربع مباله وصاحب الحاجة لهذا املال. 	

جلــب الســعادة للمتربع مباله، واملتطّوع بجهده، والحاصل عىل  	

الخدمة.

ة، وهم  	 منع االخرتاقات التي ميكن أن يتسلل من خاللها أعداء األمَّ

يقضون حوائجنا بتمرير رســائلهم املسمومة عرب الجزء الضعيف 

منا.

أما رسالة العمل العام فهي: 	

ال ينبغي أن تقف رســالة العمل العــام عند حدود تحويل الجاهل إىل 

متعلــم، والجائع إىل شــبعان، بل ينبغي أن نتقدم يف رســالتنا خطوة 

لتحويل العالِم إىل معلم، والجائع إىل منفق، واملســتهلك إىل منتج، 

والحافظ إىل حامل للقرآن داعٍ به يف كل ميدان، واليد الســفىل إىل يد 

متفضلة، باذلة، عليا.
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ثالثا: محور البناء:

ما عوامل بناء العامل املميز يف القطاع العام؟. )

أضواء عىل )الجانب العلمّي املعريفّ). 	

كاة، وفقه  	 يشء مــن فقه الّدين )ال ســيَّام فيام يتعلق بفقه الــزَّ

املحتاج، وفقه العالقة بني الجنســني، وفقه التَّعامل مع املال 

العام..).

يشء من فقه الواقع )ال ســيَّام ما يتعلق بالواقــع القريب لبيئة  	

الفئات املســتهدفة، وآفــاق االنفراج الســيايّس واالقتصادّي 

املرتبط بالفئات املستهدفة...).

يشء من فقه النفوس )ال ســيَّام أمناط السلوك البرشّي بشكل  	

عام، واملخلفات النفسيّة لألزمات والكوارث عىل البرش بشكل 

عــام، واإلملام باملنهــج الرباين القويّــم يف مصاحبة األرملة 

وصاحب الحاجة واليتيم).

أضواء عىل )الجانب السلويّك). 	

العناية بســلوكات محددة ينبغي عىل العامل يف ميدان اإلغاثة  	

والعمــل العام مراعاتها، فضاًل عن باقي ســلوكات املســلم 

الطيب، ومنها:

رب وسعة الصدر.أ.  الرفق واللي والحلم واألناة والصَّ

االستيعاب وتفهم اآلخر باعتبار أن صاحب الحاجة أرعن.ب. 
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األمانة والتعفف والتورع عن املال العام.ج. 

رسعة البديهة وحسن املوازنة بني العقل والعاطفة.د. 

التفاين والتضحية واالستعداد للتعايش مع الظروف الصعبة 	. 

والعمل يف البيئات الخطرة )أحيانًا).

االنضبــاط وااللتــزام والحرص عــىل الوقــت، فالتَّطّوع و. 

مسؤولية، وليس هو بالفوىض.

أضواء عىل )الجانب املهاري). 	

ال بُــّد من توفر العديد مــن املهارات لــدى العاملني يف القطاع 

الخريّي اإلغايّث القرآيّن ومنها:

ات، الوقت، املال، الطاقات). 	 إدارة املوارد )الذَّ

إدارة األزمات وحل املشكالت. 	

جمع التَّربعات وإقامة العالقات والتسويق. 	

ات واملحسنني واملحتاجني). 	 التعزيز اإليجايّب )تعزيز الذَّ

التخطيط املرحيل واالسرتاتيجي. 	

األرشفة والتوثيق. 	

التجديد والقدرة عىل توليد األفكار. 	

التحفيظ والتلقني. 	

متكني القيم القرآنيّة. 	
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ما مكونات بناء العمل العام؟. 2

كيفية )تحديد الحاجة والهدف). 	

لتحديــد الحاجة والهدف يف العمل الخريّي اإلغايّث القرآيّن ال بُّد 

من مراعاة ما يأيت:

اســتحضار الــرضورات الخمــس )الّدين، العقــل، العرض،  	

عي لرعايتها. النفس، املال) والسَّ

الرضورات تقدر بقدرها وما ال يدرك كله ال يرتك جله. 	

مراعــاة األولويات عند تحديد الحاجات فاإلطعام والكســوة  	

مقدمة عىل التَّعليم والصحة، ويف كل حاجة.

محاولة تقديم )الخدمة التكاملية) قدر املستطاع. 	

مراعاة حاجات األقرب فاألقرب من حيث الجوار والّدين. 	

االقرتاب من امليدان وعدم االعتامد عىل تقارير بعيدة. 	

تجديد دراسات تقدير االحتياجات أوال بأول، ألنه لرمبا حصل  	

زيادة فيها أو نقص عليها.

املوازنة بــني تقدير االحتياجات القامئــة وتوقع االحتياجات  	

القادمة.

الجمــع بي واجباتنا الســتة نحــو كتاب الله وهي: )إحســان  	

سامعه، وتالوته، وتدبره، وحفظه، وتطبيقه، وتبليغه).



((0

مبادئ يف )تكوين الفريق العامل). 	

ال بُّد عند تكوين فريق العمل من مراعاة ما يأيت:

فات الّسالفة الذكر يف أعضاء الفريق. 	 توفر معظم الصَّ

وضوح الرُّؤية والّرسالة لدى أعضاء الفريق. 	

سالمة أعضاء الفريق من العلل النفسيّة واملعيقات البدنية. 	

توفر الحامســة الالزمة للعمل والقناعة التامة ألهميته وخطورة  	

تركه.

توفــر التفرغ )الــالزم) للعمل وذلك بحســب صفة الفرد يف  	

الفريق بني كونه متفرغ جزئيًّا أو كليًّا.

أصول )تجهيز متطلبات التأسيس). 	

ال بُّد عند تأسيس العمل اإلغايّث القرآيّن من توفر املتطلبات اآلتية:

اإلدارة التأسيسيّة )الفريق األول). 	

النِّظام األســايّس: ويحتوي عىل الرُّؤية والّرســالة، والغايات،  	

والهيكل اإلدارّي، والفئات املســتهدفة وما يتعلق يف الجانب 

اإلدارّي واملايل والفني للعمل).

ســمّية بحسب القانون املتاح، هذا يف حال كان  	 املوافقات الرَّ

بابية  التوجه إقامة مؤسســة إغاثية خرييّة، وإال فاملبادرات الشَّ

والفــرق التطّوعيّة قد تقيض شــيئًا من الغرض الســيَّام إن تم 

إلحاق الفريق أو املبادرة مبؤسسات قامئة.
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اإلدارة املكانيــة: مقر املؤسســة الخرييّــة والقرآنيّة، كمكان  	

مملوك أو مستأجر لصالح املؤسسة، وال داعي يف البداية إىل 

الفروع التي من املفيد أن تأيت الحقا.

األثاث: التجهيزات املكتبية، وتجهيزات املستودعات، وأمانة  	

الصندوق مبا يلزم.

الحسابات البنكية، ويشء من الرصيد املتربع به مبدئيًا. 	

النَّرشات التعريفية والتوعويّة. 	

أصول )تجهيز متطلبات التشغيل). 	

تختلف متطلبات التأســيس عن متطلبات التشغيل بأن األوىل هي 

األساس، والثَّانية تأيت تباعا بشكل الحق، ومن هذه املتطلبات:

الرافد البرشّي املتطّوع )تطوعا مستمرا، أو متقطعا). 	

الرافد املايل )الدعم املستمر، واملتنامي، مبا يغطي الحاجات  	

املتصاعدة).

الرافد اإلعالمّي اإلعالين التوعوّي. 	

الرافد القانوين للمستجدات من املسائل. 	

الرافــد البنــايئ للمــواد املســتهلكة وللعقــارات واألبنيــة  	

واملستودعات.

الخطط واالسرتاتيجيات الثابتة واملتغرية بحسب االحتياجات. 	

التعديل عىل الغايات يف النِّظام األسايّس بحسب املستجدات. 	
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أصول )بناء الخطّة املرحلية واالسرتاتيجية). 	

لبناء الخطط املرحلية ال بُّد من مراعاة ما يأيت:

الهــدف املؤقــت للنشــاط أو الربنامج )موســم الشــتاء أو  	

رمضان..).

االنسجام مع الخطط االسرتاتيجية ومع رؤية ورسالة املؤسسة. 	

مراعاة التوزيع الزمني. 	

تفريغ الخطّة عىل العاملني واملتطّوعنّي. 	

ضامن القدرة عىل التقييم وقياس املخرجات. 	

إيجاد آليات واضحة للمتابعة. 	

وضع قانون محدد للتحفيز والعقوبة. 	

ولبناء الخطط االسرتاتيجية ال بُّد من مراعاة ما يأيت:

حسن قراءة الفرص والتَّحديات القامئة والقادمة. 	

قراءة التَّجارب املثيلة ومحاولة صناعة نقلة نوعية يف العمل. 	

ربطها مبدة زمنية محددة )كأن تكون خمسية )خمس سنوات)،  	

أو عرشية )عرش سنوات) أو أكرث مثال).

شــمولها لجميع مكونــات العمل اإلغايّث والقــرآيّن )الفريق  	

العامل، املوازنة، الخدمة املقدمة، التوسع الجغرايف،...).

احتوائهــا عىل الطموح أو الحلم الكبــري )الرشاكات الكربى،  	

صناعة البصمة العامليّة يف العمل اإلغايّث).
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التَّفكــري بتصفري العمــل اإلغايّث التقليــدي، واالنطالق نحو  	

اتية يف إغاثة النفس وسداد الحاجات بعيدا عن سؤال  عامل الذَّ

النَّاس، أو الوصول إىل رؤيا اســرتاتيجية تقول: نحو عامل بال 

نكبات.

مبادئ )توزيع املهام وإدارة الفريق). 	

لتوزيع املهام وإدارة الفريق مبادئ هامة منها:

ال بــدَّ أن يخضع اختيــار الفريق عند التعيــني أو املقابلة أو  	

التكليف باملهامت إىل مقابلة الكتشاف توفر الحد األدىن من 

فات سالفة الذكر. الصَّ

يسعى املدير أو القائد للفريق إىل اكتشاف ثم تنمية ثم استثامر  	

طاقات األعضاء كلٌّ بحســب ما ميلــك من خربات وميوالت 

وطاقات.

ال بُّد من وضوح املهامت بشكل كبري لدى أعضاء الفريق. 	

ال بُّد من تنمية روح التعاون بني األعضاء بحيث يساهم كل فرد  	

مبساعدة غريه ولكن بعد إنجازه ملهمته األصيلة.

التحســس دون التجسس للتأكد من ســالمة مجريات العمل  	

واجب ورضورة.

التقييم املرحيل ملا تم إنجازه من العمل رضورة. 	

وجــود املدير ومتثلــه قدوة حســنة يف حضــوره وتحضريه  	
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ومشاركته وتفاعله رضورة كذلك.

توفر أنظمــة التعزيز اإليجــاّب والرتقية يف الســلم الوظيفي  	

ومكافأة أصحاب املبادرات.

صناعة حالة من الرشاكة بني جميع العاملني يف العمل اإلغايّث  	

سمّية فيه. والقرآيّن واالبتعاد عن روتي الوظائف الرَّ

تنمية الناحية االجتامعّية األخوية بني أعضاء الفريق وتخصيص  	

أنشطة وموازنة خاصة لذلك.

كيفية )تأمي املوازنة التأسيسية والتشغيلية). 	

يبقى هذا هو الّســؤال األكرث أهميّة، وتبقى الكلفة التأسيسية عىل 

أهميتها يف املشاريع الخرييّة اإلغاثيّة القرآنيّة إال أنها أقل كلفة من 

الكلفة التشــغيلية، ذلك أنه قد يتعاطف النَّاس مع العمل الخريّي 

عند قيامه ونشوئه، لكنهم يرتددون ويرتاجعون عنه الحقا، مام يضع 

إدارة العمــل الخــريّي والقرآيّن يف تحدي االســتمرار، مع كل عام 

مييض من أعوام عمره املديد، ومن وسائل جلب الكلف التشغيلية 

والتأسيسية للعمل اإلغايّث والقرآيّن:

توفري ثقافة وجوب املشاركة يف إطالق ودعم املشاريع اإلغاثّية  	

القرآنيّة طاملا أن هنالك حاجة مستمرة لذلك.

توفــري ثقافة اإلثم الكبري بــل واألذى العظيم الذي يحل باألمم  	

والشعوب التي تتخىل عن واجبها يف اإلغاثة والتَّنمية.
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تصميم رؤية متكاملة عن املرشوع قبل إطالقه بحيث تحتوي  	

عىل الكلف التفصيلية للجانب التأسييس ومثل ذلك الجانب 

التشغييل.

حرص أسامء أكرب عدد ممكن من أسامء املحسنني من التجار  	

ورجال األعــامل يف املحيط القريب واألبعــد، وزيارتهم أو 

مراسلتهم، ثم عرض املرشوع عليهم ال بصيغة جامع التَّربعات 

والصدقات، وإنا بصيغة تكوين الرشاكات، واألسهم يف هذا 

الخري.

هريّة ملختلف املشاريع. 	 عمل نظام االستقطاعات الشَّ

عمل األحفال الخرييّة لتوفري داعمي رسميي للقيام باملرشوع  	

)نفقات التأسيس).

قبول الهبات من األحياء عن األموات. 	

البدء بادخار، ومن ثم استثامر جزء من التَّربعات القادمة وعدم  	

استهالكها كلها يف املصاريف املتالحقة.

تجزيئ املرشوع الكبــري إىل عناوين صغرية ومحاولة عرضها  	

عىل متربعني متوسطي الرثاء أو العطاء.

فكرة الحصــاالت واملغلفات وتوزيعها يف مناســبات معينة  	

عىل البيوت أو املحالت التجارية، ثم متابعة تحصيلها بشكل 

ممنهج.
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رابعا: محور العطاء:

مبادئ اإلدارة الفاعلة يف العمل العام. 	

لإلدارة الفاعلة يف العمل العام عدة مبادئ منها:

ات )العني املفتوحة عىل ميدان العمل ودراسة . ) القدرة عىل قراءة الذَّ

ة فيه)، وتحقيق الثبــات )حالة من الهدوء يف  عف والقوَّ نقــاط الضَّ

جميع أقسام العمل بعيدا عن التذبذب)، والتطور والنامء )حالة من 

التوسع والتصاعد الواثق يف املشاريع والربامج).

القدرة عىل بناء الفريق وتأهيله وإحسان استثامره وتحفيزه.. 2

القــدرة عــىل صناعة حالــة من التعــاون واملحبــة املتصاعدة . 3

واملنضبطة بني أعضاء الفريق )تنافس ال تشاكس).

القدرة عىل التخطيط املرحيل واالسرتاتيجي.. 4

القدرة عىل املتابعة والتقويّم بشكل مرحيل.. 5

القدرة عىل االستفادة من الفرص بل وتحويل األزمات إىل فرص.. 	

الشجاعة عند الخطأ واملبادرة يف االستدراك.. 7

قواني التَّحفيز للعاملي يف العمل العام. 	

هنالك العديد من القواني يف باب التَّحفيز ومن ذلك:

التَّحفيــز هو الفن الذي يهدف إىل إيجــاد الدافع االبتدايئ للعمل  	

اإليجــايّب، وإعادة الــروح الفاعلة للعامل عنــد الفتور حتى متام 

العمل.
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المشاريع
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من مرتادفات هذه الكلمة: الحث، التشــجيع، التعزيز، التحريض،  	

صناعة الدافعية، شحن الهمة، اســتئناف النهوض، تأكيد املثابرة، 

التحريك، البعث، اإلقامة، التكريم.

وال يرفع لواء التعزيز إال الذي ليس يف قلبه حسد وال يحمل حقًدا  	

عىل أحد.

من الكلامت املناقضة لهذه الكلمــة: التنكيس، التحبيط، الفتور،  	

العجز، الكسل، اليأس، الرتدد، الرتاجع، االنزواء، السلبيّة، الهزمية 

النفسيّة.

ويكون التَّحفيز: 	

يفة.. ) قبل االنطالق يف األعامل اإليجابيّة الرشَّ

يفة.. 2 أثناء التحرك لألعامل اإليجابيّة الرشَّ

عند اإلصابة بالفتور واالنتكاسة.. 3

عاء والثنــاء واملديح ورد االعتبار  	 مــن صور التَّحفيز املعنوي: الدُّ

وتعظيــم الجهد وابتســامة الرضا والربت عــىل األكتاف وحكاية 

ــكر، والوعد  الفضــل ألهل الفضل بني أهــل الفضل، وكتب الشُّ

نيا والنعيم األخروي. بالربكة اإللهية يف الدُّ

من صــور التَّحفيز املــاّدّي: الهدية ودروع التميــز ووالئم الطعام  	

والرّحالت الّسياحيّة والّدورات املتقدمة واالبتعاث العلمّي وزيادة 

الرّتب والّرواتب، وشــكر الجهود قبل إقامة الحدود والتعزيز قبل 

التعزير.
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ومن اسرتاتيجيات التعزيز كذلك: 	

تأكيد التعزيز الداخيل ببناء اإلميان ومتكينه يف النفوس.. )

ببيــان رشف النعمة اإللهيــة وعظيم النعيم املقيــم لكل متحرك . 2

إيجايّب نافع.

ببيان خطورة القعود والتخاذل والرتدد والسلبيّة.. 3

بذكر الهمة التي فطر الله تعــاىل عليها بعض مخلوقاته الضعيفة . 4

كالنحلة والنملة.

باستعراض همة الفاجرين من أجل فجورهم وشهواتهم.. 5

باستذكار واجب املسلم كخلفية لله تعاىل يف أرضه.. 6

بالتأكيد عىل أنه من طلب الرّاحــة ناله التعب، ومن تعب حصل . 7

عىل الراحة.

بإقامة ميادين التَّنافس يف العمل التطّوعّي.. 8

باســتذكار صور االصطفاء اإللهي لنا يف هــذا العمل وكيف أن . 9

هذا االصطفاء نعمة تحتاج الســتدامتها إىل شكر، وشكرها يكون 

بالحركة والهمة والعطاء.

بالحديث الخاص تهامًســا يف أذن املستهدف يف التَّحفيز لتأكيد . 0)

أهميته ورفع قيمته وشحنه وبيان خصوصيته.

نيا واآلخرة وأن أحدا لن . )) التأكيد عىل قيمة املسؤولية الفرديّة يف الدُّ

يُسأل عن أحد.

نرش ثقافة: سأحاول، سأجرب، ال مستحيل.. 2)
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باستعراض قصص النَّجاح السيَّام ملن وصلوا بعد تحديات مادية . 3)

أو نفسيّة داخلية أو خارجية تجاوزوها.

العدالة يف الحّقوق والواجبات أوسع باب من أبواب التعزيز.. 4)

فنون جمع التَّرعات والعالقات العامة. 	

يعد علم التسويق ومبادئ العالقات العامة وفن جمع التَّربعات بابًا من 

األبواب املهمة يف إقامة واســتدامة العمل العام، ولعل من أبرز فنون 

واسرتاتيجيات جمع التَّرعات ما يأيت:

كاة الربانية وتفعيل وجوبهــا يف املجتمع، . ) اســتثامر فريضة الــزَّ

والتأكيد عىل خطورة تركها من خالل النصوص الواردة يف ذلك، 

برصف النَّظر عن الجهة التي ستحصل عىل زكاة النَّاس.

كاة ليشــمل أبواب العمل العام كلها، . 2 توســيع مفهوم مصارف الزَّ

وال تبقى حبيســة عىل الفقراء واملساكني، السيَّام مرصف: )جب 

حب خب( التوبة: 60.

دقــة أكرث من حاجة . 3 تأكيــد حاجة املنفق واملــزيك للزكاة والصَّ

الفئات املســتهدفة من الفقراء واملســاكني وغريها من مصارف 

دقة )من كان يف حاجة أخيه). كاة وأبواب الصَّ الزَّ

متكي عقيدة اليقي بسعة خزائن الله الرزاق املعطي، وأنه يخلف . 4

للمنفقني: )مل هل جم حم خم مم( سبأ: 39.

بيان خطورة االرتدادات الســلبيّة عىل الفرد واملجتمع عند شيوع . 5
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البخل وشح النفس، وبالتايل انعكاس ذلك عىل أصحاب األموال 

ومصالحهــم التــي قد يطمع بهــا املُعدمون، ومن ثــم يبيح لهم 

الشــيطان الســطو عليها، بدال من حاميتها باعتبار أن لهم حصة 

فيها، إن هم حبسوا أموالهم ومل ينفقوا يف مصارف العمل العام.

تعزيز اسرتتيجية )الرشاكة) بني إدارة العمل العام وبني املحسنني . 6

وأصحاب املال، فبعضنا يقدم شــيئا مــن جهده، والبعض اآلخر 

يقدم شــيئًا من ماله، لتحقيق النَّفع العام وجلب السعادة للجميع 

نيا واآلخرة. يف الدُّ

اســرتاتيجية )من محســن إىل محســن)، وتقوم عىل إقناع بعض . 7

املتربعني من أصحاب املال ليكون لهم دور يف إقناع آخرين من 

طبقتهم االجتامعيّة بالتَّربع وتقديم الكفاالت، ملا لهذا األسلوب 

من أثر يف تنشيط املتربعني أنفسهم يف رشاكة متقدمة نحو العطاء.

اسرتاتيجية الدعم باإلنجاز، حيث يتم التعاقد مع بعض املحسنني . 8

عىل الدعم املرشوط باإلنجاز، وليس قبله، فإذا رأى املحسنون 

إنجــازا دعموا وأعطوا، وأّما املشــاريع الفاشــلة أو الوهمية فال 

تشجع عىل العطاء.

اسرتاتيجية النَّامذج القريبة، وذلك باستحضار مناذج من املتربعني . 9

وأصحاب املال الذين كان لهم إســهامات يف دعم العمل العام 

فزادت أموالهم ومل تنقص، هذا فضاًل عن النَّامذج الســابقة مام 

حىك التَّاريخ.
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اســرتاتيجية بيان حال املناوئي، حيث يتم اســتعراض حجم ما . 0)

ينفقه أهل الباطل يف دعم خبثهم وخبائثهم يف املجتمعات، قال 

تعاىل: )نئ ىئ يئ رب زب( األنفال: 36.

اســرتاتيجية املوازنة بأرشف األعامل، حيث ذكر الله تعاىل ذروة . ))

سنام اإلسالم )الجهاد بالنفس) يف القرآن الكريم مقرتنا مع الجهاد 

م فيها الجهــاد باملال عىل الجهاد  باملــال يف عرشة مواضع، قدَّ

بالنفس يف تسع مواضع منها.

اسرتاتيجية العروض التشــويقية، حيث يتم تقديم عرض تقدميي . 2)

)بوربوينــت) رسيع )ال يزيد عىل خمس دقائق) ضمن ســيناريو 

يحي قّصة املرشوع، وحاجة املجتمع له والطموح املنشــود، 

مع ذكر النقص املتوقع سداده من املحسن.

اســرتاتيجية القليل الدائم، حيث يتــم التفاهم مع بعض العاملني . 3)

يف بعض القطاعــات أو مع بعض املصلني أو مع بعض العوائل 

الكبــرية باقتطاع )دينــار أو دوالر أو يورو واحد) شــهريًّا لصالح 

املرشوع.

اسرتاتيجية عرض املشكلة، حيث يتم عرض واحدة من مشكالت . 4)

العمل العــام التي تحتاج إىل دعم عىل أحــد التجار دون طلب 

مبارش منه بالدعم املطلوب، ومحاولة إجراء عصف ذهني مشرتك 

معه، ليقدم لنا شــيئًا من أفكاره، وفضــاًل من ماله، إن هو تحمَّس 

لواحدة من الحلول، وأراد دعمها بنفسه.
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اسرتاتيجية املؤاخاة وتبادل املنافع، حيث أقنع الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص األنصار . 	)

بحاجتهم للمهاجرين ليأخذوا عنهم علوم وبركات وتجربة العهد 

املــي، ألجل ذلك تنافــس األنصار يف اســتضافة املهاجرين 

وإكرامهم.

اسرتاتيجية الرعايات والدعايات، حيث يتم قبول تربع من أحد التجار . 	)

يف مقابل اإلعالن له عن مؤسســته أو رشكته عرب واحدة من أنشــطة 

املؤسسة اإلغاثيّة والقرآنيّة، مع وجود بعض املحاذير يف ذلك.

اســرتاتيجية املــزاد والتَّنافس العلني، حيث نحيي ســنة اإلنفاق . 7)

العلني، و)أن من ســنة ُســنة حســنة فله أجرها)، وأنــه )إن تبدو 

الصدقات فنِعامَّ هي) تشجيعا لآلخرين.

اسرتاتيجيات الكفارات، وقد استخدمها الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص مع النساء حني . 8)

قال لهن: )تصدقن فإين أريتكن أكرث أهل النار).

اســرتاتيجية الصحبة يف الجنة، مــن حديث: )أنا وكافل اليتيم يف . 9)

الجنة كهاتني).

اســرتاتيجية فتح اآلفاق لألبواب الضيقة، حيث ال بُّد من فتح باب . 20

املشاركة يف اإلنفاق حتى يف بيوت الفقراء، ألجل ذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»اتق النار ولو بشــق مترة«، وقال: »ســبق درهم مئة ألف درهم«، 

وألجل ذلك رشعت صدقة الفطر عىل الجميع، ومن هنا قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»إمنا تُنرصون وتُرزقون بضعفائكــم«؛ ألنهم يعطون جهد املقل 

وال يبخلون.
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كر عىل النعمة . )2 اســرتاتيجية ربط النعمة بالنعيم، بحيث نجعل الشُّ

اعمني لنيل النعيم املقيم. الدنيوية باإلنفاق، طريق الدَّ

اســرتاتيجيات مخاطبة النساء، فعىل الرَّغم من عاطفتهن إال أنهن . 22

عند اإلنفــاق يبخلن خوفا من تقلبات الزمــن، لكنهن إن أعطني 

يعطني بســخاء مضاَعف، ويشجعن أزواجهن عىل العطاء، خوفا 

من النار، وطمعا يف الجنة، ف)أطولهــن يدا أولهن لحاقا بالَنبّي 

ملسو هيلع هللا ىلص)، وُهنَّ َمجبنة َمبخلة.

دقة . 23 دقة الجاريــة، حيث يتم فتح مشاريع وبرامج الصَّ اســرتاتيجية الصَّ

الجارية التي يؤديها املتربع عن نفسه أو عن والديه، ومنها: حفر اآلبار، 

عاة، وطباعة كل ما من شأنه نرش الخري. وتعليم الفقراء، وتأهيل الدُّ

اســرتاتيجيات دخول القلوب من أبوابها، حيث ال بُّد من التَّعرّف . 24

إىل أمناط النَّاس يف مسألة اإلنفاق والبذل، ومن هذه األمناط:

السهل، وهو ال يحتاج إىل أكرث من موعظة خفيفة ليعطي بسخاء. 	

الســهل املمتنع، وهو يعطي قلياًل أو كثــريًا، لكن بعد بحث  	

وسؤال.

الصعب، وهو ال يعطي إال نادًرا، وقلياًل. 	

املزاجي، وهو قد يكون يف لحظــة من اللحظات واحدا مام  	

سبق، ولكن دون جزم.

املانع، وهو الذي ال يعطي، وال يسمح بالعطاء )منَّاع للخري). 	

الالمز، وهو ممن قيل فيه: )زب مب نب ىب يب رت  	
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زت مت نت ىت يت رث زث مث نث ىث( التوبة: 58.

فاألول نســتثمر عطاءه وال نهدره، كام أننا ال نســتهلكه أو نتعبه، 

والثَّاين ال بُّد أن نُْفهمه ونقنعــه، والثَّالث ال نرده، والرابع نقتنصه، 

والخامس نُحيِّده، والسادس نعطيه اتقاًء لرشه أو نرتكه.

اعمي:. 	2 اسرتاتيجيات متكي الّثقة يف نفوس الدَّ

تعد الّثقة هي العنرص األســاس يف بناء الرشاكات كلها، الســيَّام 

الرشاكة يف عمل الخري، ولتمكي الّثقة ال بُّد من سلوك ما يأيت:

اعم والعامل يف القطاع العام. 	 الوضوح والرصاحة بني الدَّ

نصيحة العامل للداعم بأكرث املشاريع ربحا لألجور. 	

اعم وإطالعه عىل الجديد. 	 التَّواصل املستمر بني العامل والدَّ

الهدايا املتواضعة ذات القيمــة املعنوية العالية )دروع، كتب  	

شكر،..).

بطاقــات دعوة لرعاية احتفــاالت التخــرج والتكريم وتوزيع  	

املواد العينية.

اصطحــاب العامــل للداعــم يف رحالت وجــوالت داخلية  	

وخارجية تصب يف مصلحة العمل.

اعم. 	 خطوط املشورة املفتوحة بني العامل والدَّ

عاء لهم  	 اعم )والديــه وأوالده) والدُّ اهتــامم العامل بــأرسة الدَّ

والثناء عليهم مبــا فيهم من خري )كان رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص يدعو 

ألهل املتربعني بالخري، اللّهّم صل عىل آل أيب أوىف).
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المشاريع
والبرامج
العمليَّة

معامل االستثامر األمثل للعمل العام. 	

من املعلوم أن العمل العام ليس مقصودا لذاته، وإن كان هو بحد ذاته 

غاية نبيلة مبا يقدمه للناس من خدمات يف جانب اإلغاثة واإلعانة عىل 

مختلف متطلبات الحياة، ولكن لعل من أعظم معامل االستثامر األمثل 

للعمل العام:

عوة اإلسالميّة واالنتامء لله ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص وللمؤمنني . ) تعزيز رسالة الدَّ

)االنتامء لألمة).

أن تــأيت يف ســياق مرشوع التَّنميــة املتكاملــة لألمة مبختلف . 2

قطاعاتها املجتمعيّة.

استثامر طاقات العاملي بشكل إيجاّب فيه النَّفع لهم وألوطانهم . 3

وأمتهم.

بناء جسور من العالقات مع مختلف القطاعات يف املجتمع.. 4

صناعــة عوامل القوَّة ومتكــني نقاط الضغــط اإليجايّب لصالح . 5

ة النهضوي. مرشوع األمَّ

إيجــاد منصــة عمل إنســانية للعبــور إىل مختلــف الحضارات . 	

والثقافات.

استثامر املوارد املتاحة مبا يعود عىل العمل العام بالخري.. 7

نرش الثقافة القرآنّية ومتكي التدين الواعي.. 8

عوة وأنها رســالة عاملية ال محلية أو إقليمية . 9 العودة إىل حقيقة الدَّ

فحسب.
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الّرسالّية يف العمل العام. 	

املفهوم العام للرسالية:. )

الــّدور الذي يقوم به املرء يف جانب مــن جوانب الحياة لتحقيق  	

غاية من الغايات.

وهي للمســلم بشكل خاص: الّدور الذي يؤديه املسلم يف جميع  	

جوانب حياته بهدف تعبيد نفسه وغريه لله رب العاملنّي.

رســالية العاملي يف قطاعات العمل العام املختلفة: الّدور الذي  	

يقوم بــه العامل أو املوظف من منطلق عملــه ووظيفته املحددة 

الواضحة املعــامل خدمة لدينه ونرصة لقضايا أمته، وحثّا لنفســه 

وغريه إىل مزيد من التمسك بأركان هذا الّدين العظيم.

وبكلمة: الّرسالّية هي:. 2

عوة إىل الله من منطلق الوظيفة والتَّخصص. الدَّ

مثرات الّرسالّية وأهميتها:. 3

زيادة إنتاجية العاملني. 	

املوظف الرّســايّل يحرص كل الحرص عىل تطوير ذاته؛ ألن  	

النَّاس يحبّون اإلتقان واإلحســان وإن كان ذلك يكلفهم ماال 

أو جهدا مضاعفــا، وبالتايل يرفع صاحبنا من ســقف دعوته 

ورساليته كلام زاد عدد املتصلني به.

املوظف الرّسايّل يحرص كل الحرص عىل أرسة العمل: كبريهم  	

ــلم الوظيفي، ذلك أنه ال  والصغري مــن يعلوه أو يدنوه يف السُّ
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يقبل أن يؤثر يشء عىل عمله الوظيفي، مام يؤثر بالتايل ســلبًا 

عىل صفو الّدور الرّســايّل الذي وهب له نفسه، فهو املحبوب 

بني زمالئه املُِجّد النشيط يف أداء واجبه عىل أكمل وجه.

وبكلمة:. 4

إننــا إذا أردنا لإلنتاجية أن ترتفع وتتعاظم يف مؤسســاتنا، وأن يويل 

الرتهــل والفتور عّنا، فليس لنا إال أن نرُقب مؤرش األداء الّرســايّل 

وتناميه يف صفوف العاملي معنا.

ملاذا تغيب الّرسالّية عنا يف العمل العام؟. 	

غياب التَّوجيه واإلرشاد املستمر للعاملني يف مؤسسات العمل  	

الخريّي املختلفة.

املشــكالت اليومّيــة بني العاملني أنفســهم وبــني الجمهور  	

املستفيد مع عدم إحسان حل هذه املشكالت وتجاوزها، مام 

يعّكر صفو العمل الرّسايّل املرجو.

الروتي اليومّي ونُدرة التجديد أو التبديل حتى يف أدّق الوسائل  	

والتفاصيل مام يؤدي إىل تحويل عبادة الرّســاليّة الســامية إىل 

عادة العمل الوظيفي البحت.

ضعف اإلميان ونقصه الذي يعرتي كل مســلم مامَّ يؤثر بذلك  	

عىل دوره الرّسايّل املطلوب من خالل وظيفته املحددة.

هرّي الذي ترصفه كثري من  	 شّح املوارد وقلّة املردود املايل الشَّ

املؤسســات الخرييّة والقرآنيّة ملوظفيها مام يؤدي إىل تشتت 
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الرّساليّة التي نسعى لتحصيلها أوال يف نفوس العاملني.

الخلل املوجود يف شــبكة الصالحيات، تلك التي تُحّجم من  	

دور املوظف الرّسايّل، ذلك الّدور الذي ينبغي أاّل تحده حدود 

وال تقف يف وجهه عرثات أو حجب.

عدم االلتفات من قبل هيئات التَّدريب املختلفة إىل هذا الجانب  	

الهام فتجدنا يف مؤسساتنا املختلفة قد انتبهنا مؤخرا إىل أهميّة 

التَّدريــب ودوره يف التَّنميــة البرشيّة ولكننا مل نحســن ترتيب 

املراحــل واألولويات يف ذلك، فبدال مــن أن نركز يف البداية 

عىل تخريج فوج من املوظفني الرّساليّني كان الجانب املهني 

هو الهّم األكرب عندنا - وال أقلل من أهميته ولكنها أولويات -.

عدم توفر - أو قلة - وسائل العمل الرّسايّل بني أيدي العاملني،  	

والزهد لدى اإلدارات املختلفة يف هــذا الجانب بدعوى أنها 

مكلفة وال تصّب يف صلب العمل، ومن هذه الوسائل:

النَّــرشات، واألرشطة، واملجالت، وغريها، مــام ميكن أن نطلق 

عليها: )وسائل املبادأة).

الضمــور يف عقلية الصدقات الجارية لــدى كثري من العاملني  	

وضعف اإليجابيّة الالزمة ألداء العمل الرّسايّل املنشود.
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أسباب تنشيط الروح الّرسالّية لدى العاملي يف القطاع العام: 	

تذكري العاملني بالله تعاىل وغاية خلقــه لهم وبيان املفهوم العام  	

للعبادة وأنه )كل عمل مرشوع يؤديه املســلم بنيّة التقرب إىل الله 

تعاىل).

تذكري العاملني بالغاية التي من أجلها تسمى املسميات وترفع عىل  	

ظهور األبنية اليافطات وتبذل الجهود وتهدر الطاقات.

إيجاد نظام حوافز محدد يكرّم املوظف الرّسايّل، أو املثايل، وهذا  	

عي له  ال يتعارض مع األجر األخروي الذي نريب أنفســنا عىل السَّ

وبذل الغايل والنفيس من أجل تحصيله ولكل مجتهد نصيب.

عــدم إغفال الجانب الرّســايّل بــني يدي وضع الخطــط العامة  	

للمؤسسة بأقسامها املختلفة.

هذا وميكن عرض األسباب السابقة من خالل الوسائل اآلتية: 	

املوعظة اليوميّة يف كل مؤسسة وملدة ال تزيد عن سبع دقائق.. )

مســابقة التقرير الســنوي يف جانب من الجوانــب الوجدانية . 2

الروحانية التي تذكر املوظف مبســألة الرّساليّة بأسلوب مبارش 

أو غري مبارش.

ــهرّي إلنجازات . 3 إضافــة بند الحركة الرّســاليّة إىل التقرير الشَّ

املؤسسات.
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من معامل الفكر الّرسايّل يف العمل مع الفقراء واملحتاجي: 	

توجيه العقيدة: 	

إن اليتيم أو الفقري أحوج ما يكون إىل غذاء روحي وزاد تربوّي، إنه 

يحتاج إىل تثبيت جملة من العقائد التي أوشــك أن يصيبها الوهن 

لديه، ومن ذلك:

عقيدة اإلميان بصفات الله وأســامئه العمليَّــة، بأن الله هو الرزاق 

الوهــاب وأنه املعطــي، وأن من توالهم حــال وجود رب األرسة 

سيتوالهم بعد وفاته إذ ليس الوالد إال واسطة لنقل رزق الله إليهم، 

فإذا توفاه الله تعاىل فإنه متكفل بتعيني واســطة أخرى لنقل الرزق 

املكتوب إليهم.

إنهم بحاجة إىل تثبيت عقيدة: أن االستعانة ينبغي أاّل تكون إال لله: 

)إذا سألت فاسأل الله، وإذا اســتعنت فاستعن بالله))رواه الرتمذي وهو 

حسن صحيح).

كام أنــه ال بُّد من ضبط بوصلــة العقل والقلب معــا حتى ال يأيت 

اإللحاد كحل من الحلول االنتحارية لدى البعض بعد تشــكيكهم 

بقدرة الله وحكمته.

توجيه القيم والسلوك: 	

وهــم بحاجة إىل متثل العّفة عــاّم يف أيدي النَّــاس، يقول الَنبّي 

ملسو هيلع هللا ىلص:)من يســتعف يعفه الله ومن يســتغن يغنه الله)، ومن الجميل 

مبكان أن نصل باليتيم إىل أنه إذا ما أكرمه الله تعاىل وتغريت حاله 
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نحو األفضل أن يأتينا معتذًرا عن قبول الكفالة.

ولســان حاله يقول: )الحمد لله الذي أغناين، وأسأل الله تعاىل أن 

يعطيني فأكون خري عون ملركزكم أو مرشوعكم املبارك).

قول معروف: 	

إن الرّســاليّة الطاهرة ينبغي أاّل يدخلها َمّن أو أذى )حت خت 

مت هت مث حج مج جح( البقرة: 263.

وأنــه ينبغي عىل املوظف الذي يبارش عملــه مع هذه الرشائح أن 

يتقي الله تعــاىل ألنه رمبا يصل به األمر إىل أن يكون مرشوع فقري 

أو أن يكون أوالده بعد يوم أو يومني مشــاريع أيتام، وأن يذكر قول 

الله تعاىل: )رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 

نب ىب يب رت زت مت( النساء: 9.

بي الّرسالّية الطاهرة والتنصري: 	

ليس من إنســان إال وله رســالة ســيؤديها، وليس أجمل من أن تكون 

رسالتنا ربانية تســتمد نورها من الله العظيم، وإن الناظر املتمعن إىل 

حركة التنصري )التبشــري) العامليّة ليجد العجب العجاب؛ أموال تنفق 

وطاقات وجهود ومواهب تســتثمر، وعقول تفكر، وعيون تســهر كل 

ذلك من أجل نرش الكفر والضالل.

وإنك إذا تتبعــت الجوانب الحياتيّــة أو الخدماتيــة املختلفة والتي 

يحتاجها النَّــاس ونظرت إىل جهود النصارى من خالل مؤسســاتهم 
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فإنك ال تكاد تجد جانبا أو لونا إال وقد اخرتقه هؤالء.

ولست يف معرض بيان إحصايئ دقيق للمسألة ولكن الّدور الرّسايّل ال 

يغيب عنهم، حيث إنك ال تكاد متر عىل أي من مؤسساتهم إال وتخرج 

ُمَحّماًل بأرتال من األوراق والنَّرشات واألفكار التي ترشح فكرتهم، وهم 

يف الوقت ذاته ال يقرصون من الناحية الفنية الخدماتية التَّخصصية.

فأين دعاة الحّق من هذه املشــاهد؟ أين الطبيب املســلم الذي يقول 

بسم الله، أو يوايس مريضه بقوله شافاك الله، أمام طبيب نرصاين لسان 

حاله ومقاله يردد شعارات الكفر وتعاويذ الشيطان؟ّ!.

العمل العام بي املدخالت واملخرجات. 	

مفاهيم مهمة: 	

املعطيات: جميع اإلمكانات املتاحة.. )

املدخالت: ما يتم التَّعامل معه أو االستفادة منه من املعطيات . 2

املتاحة.

املخرجات: النتائج املتوقع تحصيلها بعد معادلة املدخالت . 3

بالعمليات.

قال تعــاىل: )خف مف حق مق جك حك خك لك مك . 4

جل حل خل مل هل جم حم خل مل ىل يل 

جم حم( إبراهيــم: 24 - 25، هذه اآلية منوذج قرآين للمدخالت 

واملخرجات يف العمل العام.
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من مدخالت العمل العام: 	

العاملون واملتطّوعون.. )

الخربات املرتاكمة.. 2

الربامج واملناهج.. 3

اللجان العاملة.. 4

املنتفعون )أصحاب الحاجة عموما).. 5

التَّربعات واالستثامرات واملال والرصيد املدور.. 6

املقرات والفروع.. 7

تختلف مدخالت العمل العام من حي آلخر بحسب: 	

حجم الرصيد املايل املتوفر أو حتى املتوقع توفره خالل العام . )

القادم.

حجم الكادر العامل )العدد).. 2

خربة الكادر العامل.. 3

الرصيد النفيّس السابق لدى الرشيحة املستهدفة.. 4

البيئة والعادات والتقاليد.. 5

حجم الفئة املستهدفة.. 6

أولويات العمل يف كل مرحلة.. 7
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وإن زيــادة املدخالت مع ضعــف املخرجات قد يعد مؤرشا عىل  	

أمور خطرية منها:

ضعف اإلخالص لله تعاىل.. )

ضعف التخطيط.. 2

ضعف املراقبة واملتابعة والتَّوجيه.. 3

عدم فهم العاملني لحاجات الفئة املستهدفة بشكل محدد.. 4

ضعف خربة العاملني.. 5

مشكالت تتعلق بالفئة املستهدفة أو بالبيئة الرتبويّة.. 6

قد تكون املخرجات ليســت بالحجم املتوقع وعندئذ يلزمنا أمورا  	

منها:

مراجعة آلليات ووســائل وأســاليب العمل... أوراق يف النقد . )

ايت. الذَّ

التأكد من نســبة القصور بشــكل أكيد قبل إصدار التعميامت . 2

)حجم املخرجات املفرتض قياســا مع حجــم املخرجات 

الفعيل).

مراجعة حجم املدخالت بدقة فال نلوم أنفســنا عىل التقصري . 3

يف املخرجات إذا مل نكن قد أدخلنا ما يناسبها من املدخالت 

ابتداء.

وضع خطط عالجية لجوانب القصور بعد تشخيصها.. 4
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االستفادة من األخطاء بعد حرصها بشكل واضح ورصيح.. 5

االســتغفار والّشــعور بالتقصري )خصوصا أننا نعمل يف ميدان . 6

إغايث خريّي قرآين رسايل).

ملحوظــة: وفق املقاييس املاّديّة يفــرتض أن تكون العالقة طردية 

بني حجم املدخالت وما يقابلها من املخرجات، هذا إن تم إدخال 

املدخالت بطريقة علميّة منظمة، ولكن إرادة الله تعاىل تتدخل يف 

هذا الشأن مبا يسمى مبيزان الربكة فيأتينا مبخرجات عظيمة بسبب 

مدخالت متواضعة.

أو قد يكــون االختبار اإللهي للعمل والعاملني فتكون املخرجات 

أقل بكثري مــن املدخالت بحجمها وبكثافتها وزخمها املاّدّي من 

الم. الجهد والفكر واملال ومثال ذلك: دعوة نوح عليه السَّ

ولســيد قطب رحمه اللــه رأي آخر فهو يقول: »تُرى هل تســاوي 

الحصيلة هــذا الجهد الطويل وتلــك التضحيــات الَنبّيلة من لدن 

ــالم إىل محّمد ملسو هيلع هللا ىلص... والجواب بعد التدبر: نعم وبال  نوح عليه السَّ

جدال، إن اســتقرار حقيقة اإلميان بالله يف األرض يساوي كل هذا 

الجهد...«، فســيد رحمه الله يركز عىل املخرج النوعي يف مقابل 

املخرج الكمي الرقمي الذي يشد انتباه الناظرين للوهلة األوىل.
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آليات تحسي املخرجات النوعية يف العمل العام: 	

تحسني املدخالت.. )

تطوير أداء الفريق العامل.. 2

الفرز والتصنيف للمخرجات أوال بأول.. 3

إحسان االستفادة من املعطيات.. 4

التقييم املرحيل والختامي.. 5

االستفادة من خربات اآلخرين.. 6

االستفادة من الرصيد والرتاكم.. 7

اإلخالص لله تعاىل.. 8

العمل املؤسيس املنظم.. 9

أضواء عىل موضوع اإلعالم واألرشفة يف العمل العام. 	

يعد اإلعالن واإلعالم وسيلة من وسائل األرشفة والتوثيق فضال عن 

كونها وسيلة إخبار عن نشاط أو طلب لتربع وغري ذلك، فنحن نعلن 

عوة،  قبل الحدث وأثنــاءه وبعده، ويكون غاية اإلعــالن القْبيل الدَّ

واألثنايئ التأكيد واملتابعة، والَبعدي اإلخبار بحصوله، وحتى نتميز 

يف إعالمنا يف العمل العام ال بُّد مام يأيت:

اإلميــان بأهمّيــة اإلعالم واإلعــالن ودورهام يف نــرش الفكرة  	

وحفظها.

القطع بأنه ال تعارض بني اإلخالص الواجب واملطلوب وبني 	 
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

إخبــار النَّاس عن أنشــطتنا وبرامجنا، فنحــن ال نتحدث عن 

عبادات شخصيّة خاصة كقيام الليل وذكر الله تعاىل مثال.

الرّتكيــز عىل وضوح غايــة اإلعالم واإلعــالن وهي: تعريف 	 

النَّاس بنشاطنا يف العمل لجذب تفاعلهم معنا )تفاعال شعوريا 

أو فكريّا أو ماديا بأنواعه).

التأكيد عىل رضورة وجود البصمة الّرسالّية يف اإلعالم واإلعالن  	

للعمل العام، فهو دعاية ودعوة يف الوقت ذاته.

الحرص عىل االختصار قدر املستطاع وعدم وجود حشو زائد. 	

االنتباه إىل أهميّة التَّنّوع والتناســق يف األلوان وعدم تشــتيت 	 

املتابعني.

رضورة الخــروج عــن املألوف مــن إصداراتنــا وإصدارات 	 

الجهات املشابهة لنا.

محاولة اســتثامر جميع أبــواب اإلعالن املفتوحــة )قنوات 	 

وتواصل وغريها).

مراعاة اللغة )لغة العرص املنضبطة) واملفهومة.	 

تخصيص موازنة خاصة باإلعالن واإلعالم وعدم تركها هامشية. 	

الرّتكيز عىل السرت عىل النَّاس عند التصوير يف مناطق الحاجات 	 

والكوارث وغريها.

االهتــامم مبا يبعث األمل عىل الرَّغم مــن أننا نحاول التعريف  	

باألمل.
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التأكيد عىل الهوية أو البصمة الخاصة باملؤسســة )الشــعار،  	

العناوين، الوسطاء، الجهة ذات املسؤولية).

ميكن تحصيل رعايات لإلعالنات باشــرتاط الرعاة أن توضع 	 

شعاراتهم جنبا إىل جنب شــعار املؤسسة، وال ضري يف ذلك 

عند الحاجة له، مع االنتباه إىل خطورة ذلك الســيَّام إن كانت 

بعض هذه الجهات مشبوهة.

ال يوجد إعالن بال فائدة، لكن هنالك إعالنات أكرث فائدة.	 

عــاة الكبار ألعاملنا العامة 	  إضافــة التزكيات من العلامء أو الدُّ

عىل إعالناتنا تضفي عليها صبغة مميزة.

ذكــر يشء من االنجازات املاضيــة باإلضافة إىل الطموحات 	 

املطلوبة رضورة )فعلنا، وننوي فعل، فهل من دعم).

استخدام أســاليب التشــويق عىل طريق اإلعالنات التجارية 	 

رضورة.

اإلعالنات املوســمية )موسم الشــتاء، موسم رمضان، موسم 	 

األعياد،...) مطلوبة وبأحجام مختلفة.

أفضل وســيلة وآلة لإلعالن عن نشــاط العمل العام هم الفئات  	

املســتهدفة التي تشكر عمل املؤسســة وتثني عىل خدماتها 

وتبارك ذوق القامئني عليها، ال عىل نرشاتنا وتســجيالتنا التي 

نطلــب فيها أحيانا من الفئات املســتهدفة شــكر املؤسســة 

واملتربعني، بل فيام بني النَّاس.
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المشاريع
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العمليَّة

ال بُّد من حرص قامئة بأسامء املتربعني ورجال األعامل والتجار 	 

والنخب واملؤثرين واألمئة وتوجيه رسائل خاصة وبلغة مختلفة 

لهم ال ليكونوا داعمي فحســب بل لينرشوا اإلعالن يف أوسع 

نطاق، ويباركوا عمل املؤسسة.

ال بُــّد من االنتباه لوجود حمالت إعالنية مضادة قد متارســها 	 

بعض الجهات املشبوهة أو الشخصيّات املريضة.

مؤسسات العمل العام التي يأخذ منها الجميع يعطيها الجميع، 	 

ومن هنا ال بُّد من التَّفكري يف خدمات مفتوحة عدا عن الخدمات 

املحصورة بالفقراء واملنكوبني.

توقيت اإلعالن ومكانه لهام الّدور الكبري يف شيوعه وإنتاجه.	 

آفاق وتطلعات احرتافية يف العمل العام: 	

التَّفكــري يف االحــرتاف رضورة من رضورات العمــل العام وذلك 

ملواكبــة الجديد من االحتياجات من جهة، وحتى ال يصبح العمل 

مملوال مكرورا مع الزمن، ومن تلك اآلفاق:

زيادة نسبة الباذلني املنفقني املتطّوعنّي وتقليل نسبة أصحاب 	 

الحاجات واملنكوبني.

صناعة حالة من التفاهم والتَّنســيق بني مختلف القامئني عىل 	 

العمل العام من شخصيّات وهيئات وروابط ومؤسسات ومراكز 

وجمعيات.
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الوصول إىل رؤية كرمية تقول: نحو مجتمع يَُدُه ُعليا.	 

التَّفكري يف حل مشــكالت اآلخر )غري املسلم) ودمجه ضمن 	 

الفئات املســتهدفة يف العمل العام متهيدا لتعريفه باإلســالم 

العظيم )واملؤلفة قلوبهم).

تسخري منصات إعالميّة كربى.	 

ول دعم العمل 	  اســتصدار أنظمة وقوانني دولية توجب عىل الدُّ

العام بشكل حيادي ودون عبث يف رسالته.

تحقيق رسالة العمل العام.	 

تنميــة ثقافة: )حاجتي للمحتاج) وليــس حاجة املحتاج يل.. 	 

وحاجتنا للقــرآن ال حاجة القرآن لنا فهو الذي يحفظ املجتمع 

واألفراد وليس العكس.

تدريس قيمة العمــل التطّوعّي العام يف املدراس والجامعات 	 

والتعريف بها كقيمة مجتمعية محرتمة عرب مختلف املنابر.

العمل العام بي الفرص والتَّحديات: 	

كثرية هي التَّحديات يف العمل العام، ومن ذلك:

تحديات رسمية من مختلف الجهات يف مختلف البالد.	 

تحديات شــعبية، بني بارد يف التَّفاعل مــع العمل العام، وآخر 	 

مشكك، وثالث حيادي مشتَّت لكرثة الحاجات.

تحديات تتعلق بالفريق العامل وتأهيله وحاجاته ومسؤولياته.	 
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تحديات تتعلق بالفئات املستهدفة ومدى صدقيتها يف حكاية 	 

حاجتها مــن جهة، أو تعففها وعــدم قدرتنا عىل الوصول إىل 

حاجتها من جهة أخرى، باإلضافة إىل ما قد يرتكه العمل العام 

عليها من صفات سلبيّة كالتكسب والتعطل والكذب أو التورية 

وشح النفس وغريها.

اعمة، 	  تحديــات تتعلق بالجهــات املانحة والشــخصيّات الدَّ

والتــي قد توقف دعمها أو تؤخره أو تقلل منه أو تحاول العبث 

يف رسالته، فرتبك العمل مع الفئات املستهدفة.

تحديات تتعلق بجهات منافســة، تؤدي الخدمة نفســه للفئات  	

املستهدفة ذاتها.

أمــا الفرص فهي كذلك موجودة وتختلف مــن زمان إىل آخر ومن 

مكان إىل آخر، وهي تحتاج إىل من يفتش عنها ويحسن استثامرها 

يف الوقت املناسب دون تأخري، ومن هذه الفرص:

بقاء الحاجة إليه بصوره وأنواعه ممتدة بامتداد الجغرافيا والتَّاريخ.	 

بقاء روح التَّطّوع والّشــعور باإلنســانية والفطــرة الدافعة نحو 	 

مســاعدة اآلخرين قامئة ما بقيت الحيــاة عند أصحاب امللل 

والنَِّحل كلهم.

وجود قوانــني وأنظمة يف بعض األزمنة واألمكنة تســاعد يف 	 

تحقيق غايات العمل العام.
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فكرة العمل العام بحد ذاتها فرصة باعتبار أنها الوســيط الراقي 	 

بني املحسن املتربع وبني املستفيد من هذا التَّربع، فهي توفر 

فرصة للمحســن يك يســتثمر ماله يف مكان مناسب )مع الله 

تعاىل من خالل عياله )الفقراء) أو مع كتابه ســبحانه وتعاىل)، 

كام توفر فرصة للمحتاج يك ال ميد يده وميتهن التسول، فتبقى 

نفسه بالتايل مصانة كرمية.

العمل العام فرصة لتأهيل كوادر جديدة كام أنه فرصة لتوظيف 	 

بعض هذه الكوادر املؤهلة.

العمــل العام فرصة لزيادة أوارص األخــوة بني أفراد املجتمع، 	 

ن عند  وبالتــايل إنتاج مجتمع قوّي قادر عــىل النهوض وُمحصَّ

املواجهة.

من خالل العمل العام نستطيع الوصول إىل جهات ومؤسسات 	 

شــخصيّات قد ال نتفق معهــا فكريّا لكننا نتشــابك ونتقاطع 

معها يف هذا العمــل، وبالتايل نخفف من حــدة االحتقانات 

املجتمعيّة.

العمل العام يحرك الســوق بشكل عام فيستفيد التاجر والسائق 	 

والخطاط واملصمم والحامل الذي يحمل البضائع.

ملحوظــة: جميل أن نبحث عن فُــرَص يف مقابل التَّحديات، 	 

وأجمل من ذلك أن نســعى لتحويل بعض تلك التَّحديات إىل 

فرص.
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فمن صور االســتفادة من التَّحديات ســالفة الذكــر أو عىل األقل 

تجاوزها:

التحدي الرَّسمّي نتعامل معه باالستفادة من القوانني واألنظمة 	 

املتاحة، ومحاولة الضغط الســتصدار قوانــني نافعة ومريحة 

أكرث.

التحدي الشعبي نتعامل معه بسياسة التغافل واالستمرار إلثبات 	 

الوجود ومحاولة التَّنّوع يف عرض الخدمة لتشمل الجميع.

تحدي الفريق العامل نتعامل معــه بالتأهيل والتَّحفيز ومتكني 	 

األمن الوظيفي.

تحدي الفئات املســتهدفة نتعامل معه بزيــادة الثقافة والوعي 	 

ومتكني اإلميــان وزيادة تأهيــل الفريق العامــل ليتمكن من 

الحصول عىل املعلومات دون كلف زائدة.

اعمة نتعامل معه بالتعزيــز والتَّحفيز لهم 	  تحدي الجهــات الدَّ

إلبقاء الرشاكة يف عمل الخري، مع املتابعة الحثيثة لهم وتوثيق 

الصلة بهم ومتكني الثّقة بجدوى العمل وأمانة العاملني.

تحدي الجهات املنافســة نتعامل معه بالزيادة أو التعديل عىل 	 

نوع الخدمة، ومبحاولة التعاون مبــا يحقق املصلحة العامة، 

وأهــم من ذلك محاولة فتح آفاق جديــدة لدى داعمني جدد، 

وآفاق جديدة لدى فئات مختلفة، وفق سياسة: أكمل الفراغ.
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مبادئ توريث الخرات يف العمل العام. 	

تناول اإلسالم مبدأ التوارث واملرياث وضبطه.	 

بنّي الرَّســول ملسو هيلع هللا ىلص لذاك الصحايب الذي أراد أن يويص بكل ماله 	 

بأّن ترَك ورثته أغنياء خري من تركِهم عالًة يتكففون النَّاس، وذلك 

يف معرض الحديث عن توريث املال، وال يقل توريث األعامل 

أهمّية عن توريث املال.

ندد القــرآن الكريم بالبخالء الذين يبخلــون بتوريث أو إنفاق 	 

أموالهم وأعاملهــم بالرضورة عندما ختم ســبحانه آية التنديد 

بالبخالء ببيان كون املرياث كله لله تبارك وتعاىل،قال تعاىل:

مل ٱ	 خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق  )حق 
هلجم حم خم مم جنحن خن من هن جه مه ٰهجي حي خي 

مي هيمئ هئ مب هب مت( آل عمران: 80).

صورة هذا التوارث تقوم عىل نقل الخربة من األجيال الســابقة،  	

خصوصا أجيال التأســيس إىل األجيال القادمة، تلك األجيال 

املشــحونة باإلرادة والعزمية، وال ينقصها إال ملسات جاملية 

مــن القدرة والخربة، فيأيت خبري حكيــم يف صنعته وتخصصه 

باب الطارئ عىل العمل، وبصورة انسيابية بعيدة  ليأخذ بيد الشَّ

عن التكلف أو العشــوائية إىل ما فيه ترشيد خطواتهم العمليَّة 

يف امليدان.

دلل الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص عىل مبدأ توارث الخربات بني أجيال العاملني 	 
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عوة والعلــم تحديًدا بقوله فيام روى عنه الرتمذي  يف حقل الدَّ

بسند صحيح قال: )العلامء ورثة األنبياء)،ومن ذلك أيضا قوله 

للصحابة الكرام: )بلغوا عني ولو آية) رواه البخاري.

من أبرز فوائد نقل الخرات بي األجيال العاملة يف القطاع الخريّي  	

تحديدا ما يأيت:

دقة الجارية لدى األجيال املتقدمة يف العمل، 	  رسوخ عقلية الصَّ

ذلــك أنهم يّورثون عمال يُنتفع به يقابل العلم النافع يف حديث 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا مات اإلنســان انقطع عمله إال من ثالث: 

صدقــة جارية، وعلم يُنتفع به، وولد صالح يدعو له) رواه مســلم، 

بل إن توريث العمل النافع لعله أجدى وأهّم من توريث العلم 

النافع.

أن حرص الجيل القديم عىل نقــل الخرة للجيل الجديد دليل  	

تجــرُّد كامل من الجيــل القديم الخبري، فهــو يعلم أن الوظيفة 

ليســت حكرًا له، وهــو يدرك متاًمــا أن الخــربات املتبادلة 

واملتوارثة حق األجيال كلها، وهو يعلم أنه ما ُولد إنسان حكياًم 

وال خبــريًا، ولكنه فضُل الله تعاىل أّواًل، ثم التَّجربة اليوميّة وما 

فيها من صواب وخطأ؛ كل ذلك مام صقل خرباتنا )حس 

خس مس حص خص مص جض( النساء: 94.

أن نقــل الخربة للجيــل الجديد يجعله يبدأ مــن حيث انتهينا 	 
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بالرضورة، وال يُضطّر إىل البدء مــن حيث بدأنا أو قبل بدايتنا 

مبراحل كثــرية، وهذا ما يجعل العمل يف اتِّقاد ومنوٍّ متواصل، 

وال يُشــعر الفئات املســتفيدة من خدمة أعاملنا بوجود فجوة 

وقصور بني جيل مىض وجيل أىت عىل العمل.

أن يف إقرار ميثاق توارث الخربات بني األجيال يف مؤسســاتنا 	 

ما يوفر فرصا لقيام كيانات وأقسام ووحدات التَّدريب والتأهيل 

عندنا، وهذه من صور الرقي اإلدارّي الحضاري.

الخطــوات العمليَّة يف تــوارث الخرات بي األجيــال العاملة يف  	

القطاع العام:

توفُّر نية التوريث للخربات والهيكليات الضامنة لها من اللحظة 	 

األوىل لتويل املسؤوليات.

عمل لجان الظّل من الناشــئة، لكل لجنة أو قسم أو وظيفة من 	 

الوظائف الرئيسة.

الّدورات وورشات العمل وجلسات العصف الذهني.	 

فكرة املســاعد )مســاعد جامع للتربعات أو مساعد املرشف 	 

واملحفظ أو مساعد برنامج أو مساعد مدير...).

املقابالت الشــخصيّة مع ذوي الخربة والســابقة واملؤسسني 	 

األوائل.

التدوين واألرشفة للخربات والتَّجارب.	 
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

الزيارات املتبادلة للمواقع املامثلة.	 

التصوير والتوثيق ومتابعة النَّامذج.	 

الرّتكيز عىل أصحاب املواهب والطاقات املميزة.	 

القدوة الحســنة والصحبة، والقرب والنزول الحّقيقي للميدان، 	 

مع األفراد الجدد.

متابعة الجديد يف عامل العمل العام عرب اإلنرتنت وعامل الكتب 	 

واألرشطة.

عمل االختبــارات العمليَّــة للفئة املســتهدفة بالتوريث، من 	 

امليدان.

تفعيل دور اللجان االستشــارية لذوي الخربة وأصحاب السبق 	 

يف امليدان.

وختامًا..

فإن ثالثية اكتساب الخبرة من الغير هي:

هجرٌة أو ســفر، ومطالعٌة فــي كتب الرِّجال 

د 
ِ
ــَير، وصحبٌة ألهل الخبرة ومْن َشــه

ِ
والس

الخبر.
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مشروع النهضة))(

تبدأ جميــع رحالتنا وتنتهي.. وتبقى رحلة البحــث عن مخارج آمنة؛ 	 

نيا الضيقة إىل دار  مستمرة، حتى نجد ألنفســنا مخرجا آمنا من دار الدُّ

الم. السَّ

ليســت رحلة البحث عن َمخرج رحلة فرد يريد أن ينجو من بي جموع  	

الهالكي فحســب.. بل هي رحلة بحث عن طريق آمن للبرشية كلها.. 

فنحن يف قارب واحد، والرياح تعصف بنا، ومن بيننا ســفهاء يخرقون 

قاربنا.. فإما نجاة لنا كلنا.. وإما موت لنا كلنا.

كانت حياة األنبياء واملرســلني حافلة بالبحث عن مخارج ألقوامهم، 	 

وهم يرون أقواما يعبثون بألغــام الكفر والعهر، ويتعاطون املهلكات، 

ويســريون إىل الهاوية.. فكانت )دعوة ودعاء) هؤالء األنبياء خالصة 

إلخراج النَّــاس من الظلامت إىل النور.. ولكن هيهات هيهات فمنهم 

الم فنجا، ومنهم من ركب رأسه فهلك. من ركب سفينة نوح عليه السَّ

لقــد كانت حياة الَنبــّي ملسو هيلع هللا ىلص عنوانا كبريًا ومرشــًدا ودلياًل لكل ناهض 	 

نيا  مســتنِهض باحث عن مخــارج يتحقق بها له وللبرشية ســعادة الدُّ

؛ فهــي تعم البرشيّة كلها  واآلخرة.. وكانت هــذه الرحلة تعمُّ وتخصُّ

حــني وجه خطابًا عامليا مل يدع به حاكــاًم وال محكوًما إال أوصل له 

رسالة الســامء، محققا بذلك قول الله تعاىل: )وما أرسلناك إال رحمة 

هي مجرد رؤية تحتاج إىل نية جازمة وتكاتف للجهود.  (((
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المشاريع
والبرامج
العمليَّة

للعاملني).. وتخص أصحابه الحاملــني لدعوته؛ فقد تعرضوا لألذى 

الشديد، فبدأ يبحث لهم عن مخارج يف الحبشة والطائف وعند عموم 

القبائل، حتى هداه الله تعاىل لركوب السفينة متوجها إىل املدينة.

كلفنــا الله تعــاىل أن نبحث ألنفســنا وأهلنا عن مخــارج تنجينا من 	 

املهالك.. الســيَّام تلك املهالــك التي ال نجاة بعدهــا، وإن حاول 

الهالكــون حينهــا أن يبحثوا عن مخارج فال يســتطيعون، قال تعاىل: 

مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  )مح 

جض حض خض مض( التحريم: 6.

انتكست البرشيّة يف زماننا انتكاسة شديدة وغفلت ومرضت وتاهت.. 	 

فها نحن نشهد علو اليهود وإفسادهم، ونرى بأعيننا شموخ املستبدين 

مــن أذنابهــم، ونلمس بوضــوح أذى أذناب األذناب مــن املنافقني 

التابعني لهم، مام أدى إىل استباحة رصيحة ومبارشة؛ للدين واألنفس 

واألعراض والعقــول واألموال.. ومل يبِق لنا املتحكمون بنا دنيا نفرح 

بها.. وال آخرة نرجو خريها.

جرت عدة محاوالت مشــكورة مأجورة للنهوض وللبحث عن مخارج 	 

آمنــة؛ فمنها ما قىض نحبه ومنها ما ينتظــر.. لكنها رُصدت وتوبعت؛ 

فبعضهــا تم إجهاضها يف مهدهــا، وبعضها تم حرفها عن مســارها، 

وبعضها تــم تقزميها وحرصها وقرصها، وبعضهــا تعرض للحرق أو 

للخرق أو للخنق أو للصعق.. وبعضهــا ال يزال واقفا عىل الرَّغم مام 

أصابه من جراح وانحراف.
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تعــددت زوايا النَّظــر يف أولويات النهوض والبحــث عن املخارج؛ 	 

فمنهم مــن قال بأنه اإلصالح الدينّي الفكــرّي أوال.. ومنهم من قال: 

بل اإلصالح الســيايّس.. وآخرون قالوا: بل اإلصــالح االقتصادّي أو 

االجتامعّي.. والصحيح أن هــذه كلها )متعاضدة) توصلنا إىل مخرج 

كبري.. وإال فإن تخلف واحدة منها سيؤدي إىل انسدادها كلها.

إن كلمــة النهضة أو النــرص أو التمكني ال تعني الفــوز يف جولة من 	 

الجــوالت أو التفوق عىل الخصوم يف إحدى املجــاالت، بل ال بُّد 

من العمل املتقن الجــاد والعدالة واملســاواة، للمحافظة عىل تلك 

املكتســبات وحراســة تلك اإلنجازات.. وإال فلن يلقى الغافلون إال 

االنقالبات.. تلك التي ترجعنا إىل الوراء عرشات السنني.. بل مئات.

ومام ينبغي لفت االنتباه إليــه أثناء رحلة النهوض والبحث عن مخرج  	

حتى تؤيت تلك الرحلة أكُلها وتحقق غاياتها ومقاصدها ما يأيت )معامل 

مرشوع النهضة):

وضوح الرُّؤيــة البعيدة والقريبة وإدراك آفاق املســري.. ووضع ُخطا . )

املسري عىل أول الطريق.

االنتباه للفرص املتاحة )وقد تأيت يف لحظة غفلة املرتبصني أو عند رصاع . 2

املصالح املحموم بينهم) بالقدر الذي نعالج فيه التَّحديات الطارئة.

التحذير من استنساخ تجارب النهضة والبحث عن املخارج؛ فام كان . 3

يصلح من مسارات البحث والنهوض يف غزة أو إسطنبول قد ال يصلح 
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

يف الضفة أو أنقرة، فضاًل عن عدم صالحيته لعامن أو القاهرة.. وإمنا 

يستفاد من التَّجارب كلها، حتى ما كان منها ناجًحا يف اليابان.. ولكن 

دون استنساخ.

التفريق يف التعاطي والتكييف الفقهي أو يف الفتاوى الرشعيّة، بني من . 4

يفتي ملن يبحثون عن مخرج ونهضة لجامعة أو ملؤسســة أو ألرسة 

محدودة.. وبني من يبحثون عن مخرج لوطن يحوي الربَّ والفاجر.. أو 

ألمة متباعدة األطراف متعددة األزمات.. أو لبرشية تنتظر الخالص.. 

واألمر إذا ضاق اتســع، لكنه إذا اتســع ضاق.. وال بُّد هنا من تحرير 

ملصطلحات الثوابت واملتغريات.

ر والتفاؤل واالستبشــار مطلوب.. فالعبد )الرشير الظامل لنفسه) . 	 الصَّ

يغلق بابا.. والله الرَّحيم الكريم يفتح أبوابا أجمل وأعظم وأطهر.

الجمع بني التكتم والظهور.. ألنه ال ينصح باإلفصاح عن جميع نواياك . 6

الطيبة.. كام أن الظهور الساطع ال يقل قوَّة عن الكتامن العميق.

تحضــري البديل عن كل أصيل من الربامج والشــخصيّات.. حتى ال . 7

تذهــب الفكرة بذهاب أصحابها، ويك ال تنتهي عند أول منعطف من 

منعطفات إجهاضها.

ال بُّد من عي تبحث وتتابع كل طاقة وخرة.. وتستوعب كل صاحب . 8

عقــل أو قلب أو قلم أو يد أو ِرجل ميكــن أن يكون لهم دور طليعي 

يف رحلة البحث عن مخرج.. فالكل مستهدف.. وعىل النخب تحمل 

األحامل.
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النَّظرة النســبية يف وزن وتقدير األمــور فالكامل لله وحده.. واليسء . 9

أفضل من األســوأ، والفاجر أفضل من امللحد.. وإن كنا نسعى نحو 

األحسن يف كل يشء.

عــف عىل الطريق حتــى من أطهر . 0) توقــع االختــالالت والوهن والضَّ

القلوب وأنقى العقول وأحسن األصحاب والرشكاء يف رحلة النهوض 

والبحث عن مخرج.. فكام أنك تشتغل عىل األرشار لتصلحهم؛ هناك 

من يشتغل عىل األطهار ليفسدهم.

البحــث عن نقاط القوَّة وأدوات الضغط؛ ســواء أكانت سياســيّة أو . ))

اجتامعيّة أو اقتصاديّة أو علميّة تخصصية أو غريها.. ألننا يف عامل ال 

يحرتم إال األقويّاء.

اإلبــداع واالبتكار وتوفري عنرص املفاجــأة، التي تفوِّت الفرصة عىل . 2)

املرتبصني ومتنحك فرصة للتوغل وحرق املراحل.

الجمع بني الخفض والتصعيد، وعدم اتخاذ سياسة واحدة فيها إفراط . 3)

أو تفريط.. ولكل مقام مقال.

الوصول إىل نقاط ضعــف الخصوم واملرتبصني.. ولعل من أعظمها . 4)

عف والخلل يف  وأخطرهــا؛ إدراك برشيتهــم، وبالتايل حصــول الضَّ

منظومتهم.. ومن ذلك وجود تعارض وتضارب وتناقض يف مصالحهم؛ 

فهم مختلفون وإن حســبتهم متفقني )مث حج مج جح( 

الحرش: 4) وهم جبناء وإن رأيتهم أقويّاء.. فام قوتهم إال عىل ضعفنا )يي 

جئ حئ خئ مئ هئ جب حب خب مب هب( الحرش: 4).
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املبادرة وصناعة األحداث واألفعال، وعــدم االكتفاء بردود األفعال . 5)

واالنفعال.

صدق اللجوء إىل الله تعاىل فهو القوّي القدير.. ولزوم استخارته عند . 6)

كل خطوة فهو الحكيم الخبري.

مراعاة حقوق وواجبات األجيــال واألجناس.. فللكبار خربتهم التي . 7)

تُحرتم وال يجوز التفريط فيها.. وللشباب حامستهم التي ينبغي عدم 

هدرها بل ينبغي اســتثامرها وتوجيهها.. ولألطفال آمالهم وأحالمهم 

التــي ينبغي تأهيلهم وبناؤهم لنيلها وبلوغها.. ولإلناث خصوصيتهم 

التي يجب احرتامها وطاقاتهم التي ينبغي االســتفادة منها.. وللذكور 

رجولتهم التي يجب بعثها وإحياؤها.

البحــث عن مصادر متويل ودعم طاهرة نقية.. واجتناب املغشــوش . 8)

املرشوط من املصادر.. ألن الله تعاىل مل يجعل شــفاًء يف رجس.. 

ــعي للتخلص منها  إال للرضورة، والرضورة تقدر بقدرها.. وينبغي السَّ

وعدم االستســالم لهــا.. ألن الخبيث الذي يعطيك اليوم؛ سيشــرتط 

عليك غدا.

الدخول من أبواب متفرقة، وإن كانت ال تغني عند وقوع قدر الله شيئا.. . 9)

لكنه األخذ باألســباب.. والتَّنســيق بني عموم األبواب املفتوحة مع 

عدم اشرتاط االندماج بينها.. فلكل اجتهاده ورأيه.. وليس بالرضورة 

االتّفاق يف الرأّي.. وإن كان من الواجب التوافق عىل الرُّؤية.

حســن متابعة األحداث وقراءة املشــهد.. قراءة تفصيلية من داخل . 20
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ملعب األحداث، وقراءة كلية شــمولية من الخــارج.. والتفريق بني 

الخصوم من حيث درجة الخصومة.. وفهم متطلبات اللعبة الجارية.. 

وأن هنالك العبني حقيقيني، وآخرين يف الواجهة وهميني، ومشجعني 

متحمســني، وكراتًا ترُضب، وحكاًما منحازين.. وأننا يف الوقت بدل 

الضائع من اللعبة.

بية الوجدانية والتأصيلية، ففيهام العواصم من القواصم.. . )2 ال استغناء عن الرتَّ

جنبا إىل جنب مالحقة متطلبات حياتنا اليوميّة )املاّديّة والعرصيّة).

اإلعالم )لنا) بحســن قراءته وصناعته واســتثامره.. أو )علينا) بالغفلة . 22

عنه وتصديقه والرتويج له دون اســتبانة، فقــد صنعوه لرتويج كذبهم 

وتكذيب صدقنا )الحرب النفسّية أقبح الحروب).

التَّفكــري يف إنهاء الرصاع وهٌم.. ألنه لن ينتهــي.. والتَّفكري يف إدارة . 23

الرصاع فريضة رشعيّة ورضورة برشية.

بنى املجرمون الفاســدون مشــاريع علوهم عىل دمائنــا وجامجمنا . 24

وشتاتنا وحبس أنفســنا ومتزيقنا والطعن يف طهرنا وعفتنا، فإن أذنت 

إرادة الله الحكيم لهم بالعلو لريبينا ويؤدبنا ويختر يقيننا؛ فإنه الشك 

لن يســمح بدوام تلك الحال من األحوال.. فدوام الظلم والعدوان من 

املحال.. ولكنه طلب منا اســتخدام األسباب املوجودة ليمنحا عىل 

طريق النهضة أسبابا فاعلة مفقودة.

قــراءة التَّاريخ واجبــة ملن أراد النهوض.. وال مســتقبل ألمة ال تقرأ . 25

تاريخها، وال تســتفيد من محطات صعودهــا ونزولها.. ومن أعظم 
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روس يف التَّاريخ؛ أننا لن ننتــرص إال إذا حققنا )حقيقة) التوحيد  الــدُّ

والوحدة يف حياتنا.

التَّفكري يف البديل اآلمن مطلوب، وإعامل الذهن يف صناعته واجب.. . 26

وإال فسوف نبقى عالة عىل قنوات تواصل مخرتقة؛ إمثها أكرب من نفعها.

التحــول وااللتفاف بــذكاء من موقع املســتهلك إىل موقع املنتج؛ . 27

رضورة من رضورات النهضة ونتيجة من نتائجها.

االشتغال يف الّدفاع ورد الشبهات مطلوب.. ولكن ال يعطلنا عن البناء . 28

والتحصني والهجوم إن اقتىض الحال وتوفر امليدان.

االعتنــاء مبنظومة قيم تراكمية تكاملية؛ تبدأ بقيمة تعظيم الله العظيم؛ . 29

الذي غابت عظمته يف نفوســنا فخضعنا لعظمة سواه املتوهمة.. وال 

تنتهي بقيمة الّشــعور باملسؤولية الفرديّة؛ التي غابت يف حياتنا فرصنا 

نضع اللوم عىل كل يشء يف ضعفنا وقلة حيلتنا.

ليــس الرصاع بيننا وبني خصومنا رصاًعــا عقائديّا دينيّا من الطرفني.. . 30

ألن األطراف األخرى ال دين لها.. فقد عبثت بعقيدتها وحرفت أديانها 

لتوافق مصالحهــا.. ولو كان لها دين لخضعت للحق وما متادت يف 

الباطل.. فال دين يسمح بعهرهم وكفرهم وظلمهم وازدواجيتهم.. أما 

نحن فأصل منطلقاتنا يف املواجهة دينيّة عقائديّة.. لكننا مل نحســن 

ة فيها.. وترددنا يف تناول كل ما فيها.. وملا تساوينا  استثامر نقاط القوَّ

معهم يف االبتعاد عنها؛ تفوقوا علينا بسبب إعدادهم العدة واعتامدهم 

املطلق عليها.
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وختاما:

نحــن أمة ثكىل.. ومصابة يف أغىل ما متلك.. وبالتايل ال وقت لديها 

للهو واللغو والســهو.. وال طاقة زائدة عندهــا لتبددها يف جبهات ثانويّة 

ونزاعــات إثنية.. وواجب الوقت بالنســبة لها هــو النهوض والبحث عن 

َمخرج يعيدهــا لدينا وصوابها.. ويحررها من ربقة املســتبدين ويخلص 

أرساها ومرساها من املعتدين.. حقا إن واجبها البحث عن َمخرج يخلصها 

ويكشــف لها طريق نجاتهــا.. ال عن ُمخرج يجرتّ لها بطوالتها ويســكن 

جراحاتها.. أو ميثل عليها ويســخر منها ويزيــد طينتها وبالءها.. ربنا إننا 

أوينا إىل كهف عظمتك الفســيح؛ فآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا 

رشًدا.

ٹٱٹ
)حج مج جح مح 

جخ مخ(
الكهف: 3)
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مشروع جامعة العزيز))(

الهدف العام:

صناعة قادة ورجال دولة. 	

مجاالت الهدف العام: 	

املجال السيايّس.. )

املجال االقتصادّي.. 2

املجال االجتامعّي التَّنموّي.. 3

املجال الفكرّي والثقايّف.. 4

املجال الرتبوّي القيمي.. 5

المة العامة.. 6 مجال السَّ

املجــاالت التقنيــة والفنيــة )الّصحــّي، الّريــايّض، الّزراعّي، . 7

التّكنولوجّي،...).

مراحل المشروع:

أوال: مرحلة التأسيس:

رشوط املنتسبي للمرحلة: 	

اختبار ومقابلة )ضمن معايري أخالقيّة ومعرفية عامة تكشــف عن . )

مجرد فكرة تحتاج إىل دعم كبري وتفاصيل كثرية.  (((
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استعدادات ابتدائية لديهم وليس مجرد رغبات وعواطف لخوض 

التَّجربة).

ضمن مســتويات عمريّة أربعة )من 6) – 7) سنة، من 9) – 22 . 2

سنة، من 23 – 35 سنة، من 36 – 45 سنة).

منهاج املرحلة: 	

برنامج فكرّي.. )

برنامج رشعّي.. 2

برنامج تربوّي إميايّن.. 3

برنامج مهارّي.. 4

مدة املرحلة: سنة واحدة. 	

ثانًيا: مرحلة التَّخصص:

رشوط املنتسبي: 	

النَّجاح يف اختبارات املرحلة التأسيسية.

منهاج املرحلة: 	

متابعة مستويات الهدف العام )سيايّس واقتصادّي....)، وذلك بإجراء 

دراسة مفاتيحية لهذه العلوم الحياتية.

مدة املرحلة: سنتان. 	

ثالًثا: مرحلة البناء:

رشوط االنتساب: 	

النَّجاح يف املرحلة املتخصصة:
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منهاج املرحلة: 	

دراســة متقدمة يف اإلدارة والقيادة يف واحدة من البالد اآلتية)يتم توزيع 

ول االتية). كل اثني من املشاركي عىل واحدة من الدُّ

بريطانيا، أمريكا، الّصني، اليابان، تركيا.

وهدف الّدراســة الخارجية هو اكتســاب مهارات ومعارف وتجارب 

ولغات عاملية.

مّدة املرحلة: سنة واحدة. 	

احتياجات املرشوع: 	

فريق العمل )تخطيط وتنفيد ومتابعة).. )

اعمني.. 2 فريق الدَّ

فريق الرّشكاء )مؤسسات وجمعيات...).. 3

الفئات املستهدفة.. 4

الخطط املنهجية والربامج العمليَّة.. 5

باب وتأهيلهم وابتعاثهم  	 ملحوظة: تقوم الفكرة عىل انتقاء عدد من الشَّ

للدراسة يف مجاالت متنوعة ليصبحوا رجال دولة قويّة، وقد يتم تجاوز 

املرحلة الثَّانية إىل الثَّالثة مبارشة مع البارزين يف الربنامج يف املرحلة 

األوىل وقد يتم زيادة عدد املؤهلني للمرحلة الثَّالثة حسب النتائج.
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برنامج البيوت المطمئنة))(
قال تعالى: )جس حس خس(

هدف البرنامج:

تحويل البيوت الكرمية إىل حواضن وأوعية طيبة؛ للتعلُّم ونرش الخري. 	

آليات العمل:

تكوين الفريق األّول: )مؤهل دعويًّا، ومؤمٌن بأهميّة اســتثامر البيوت 	 

يف الخري).

عمل خطط متكاملة للبناء، والعطاء، واالنتشار، واالستمرار. 	

عمل دراســة مســحية عن التَّجارب املشــابهة، ملعرفة أسباب البقاء 	 

والنامء، وأبرز التَّحديات.

عــاة والواعظات الراغبات 	  عمل حقيبــة تدريبيّة متكاملة لعدد من الدُّ

االنضامم لفريق العمل.

البدء بصناعة منوذج ناجح يف بعض املناطق.	 

عمل حقيبة متكاملة تحتوي عىل الربامج واملناهج واملواد التي ميكن 	 

أن تقدم يف البيوت.

عمل نظام حوافز للدعاة وللواعظات، وآخر للفئات املستهدفة لتمكني 	 

عاة والداعيات ووجدت أثرا طيبا لدى مجموعة طيبة. فكرة تم عرضها عىل العديد من الدُّ  (((
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الحضور والتَّفاعل.

دراســة خطط التوســع واالنتشــار يف مختلف املناطق مبستوياتها 	 

املعيشية املختلفة.

دراســة العائد اإليجايّب املتوقع عىل البيوت التي تنعقد فيها ملتقيات 	 

الخــري، وعىل املجتمع بأكملــه، لتوفري مربرات مقنعــة للتفاعل مع 

الربنامج.

التوافق مع الفريق األول عىل الرُّؤية البعيدة للربنامج.	 

أسئلة بين يدي البرنامج:

عاة والواعظات بالعمل؟. ) كيف ميكن أن نقنع فريق الدُّ

كيف ميكن أن نقنع األهايل بفتح بيوتهم؟. 2

ما الربنامــج الّنمّوذجي من حيث مدته ومحتواه )موعظة، مســابقة، . 3

أنشودة، لعبة، قيمة، دورة، هدايا، إفطارات، ضيافة،...)؟

ما الزمان املناســب لطرح الربنامج )أيام، ساعات )املدة للقاءات)، . 4

عدد اللقاءات يف الّشهر، التوقيت تحديدا)؟

ما آلية جمع النَّاس للبيوت وهل املقصود الجريان أم ميكن من أماكن . 5

مختلفة؟

كيف نضمن أن يكون العمل تكامليًّا ال تنافســيًّا تشاكسيًّا مع املراكز . 6

والجمعيات القريبة؟
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ما أبرز التَّحديات املتوقعة؟. 7

هل ميكــن أن يكون هنالك حواضن لألطفــال الصغار عىل هامش . 8

اللقاءات يف البيوت؟

هل ميكن أن ننطلق بشــكل أوســع عرب نافذة البيوت اآلمنة عن بُعد . 9

)الغرف الصوتية)؟

هل ميكن حرص قامئة بأسامء الواعظات الاليت ميكن أن يتفاعلن معنا؟. 0)

كيف ميكن تأمني البيوت باملوازنة الالزمة، وما الســعة املطلوبة وما . ))

العدد املناسب لكل حلقة؟

خّطة بناء فريق العمل:

عاة والواعظات.	  اإلعالن عن دورة إنعاش للراغبني والرّاغبات من الدُّ

اإلعالن عن دورة إلعداد واعظات ودعاة.	 

أوال: المحتوى العام للدورة )22 ساعة(:

الجانب النفيّس التَّحفيزي )الدوافع)... ورشة عمل لساعتني.. )

الجانب العلمّي الرشعّي )املعارف)... دورة يف مفاتيح العلوم األربعة . 2

األساسيّة )لثامين ساعات).

الجانب األخالقّي السلويكّ )القيم)... )ورشة عمل ألربع ساعات).. 3

عوة . 4 الجانــب اإلجرايّئ التنفيذّي )املهارات)... دورة يف أســاليب الدَّ

)لثامين ساعات).



(63

ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

ثانيا: خّطة االنطالق:
عاة  اإلعــالن عن حفل ال مركزّي )عىل مســتوى املناطق) لتكريم الدُّ

والواعظات، ومبسميات مختلفة.

إقامة الفعاليات اآلتية عىل هامش حفل التكريم: 	

عوة فضل وفرض )تكليف وترشيف).	  محارضة أو ندوة بعنوان: الدَّ

اســتبيان للكشــف عن االحتياجات األساســيّة للدعاة وللواعظات، 	 

والتَّحديات التي يواجهونها.

ورشة عمل يف أولويات الخطاب الوعظّي )املوضوعات ذات األهميّة).	 

إطالق الشعار )جس حس خس( يونس: 87 واختيار اسم مناسب له 	 

يف كل منطقة.

عمل جروب عىل الواتس باسم املرشوع.	 

التوافق عىل عقد لقاء شهرّي إثرايّئ للجميع بهدف تغطية االحتياجات 	 

السابقة.

التوافق عىل لجنة إداريّة متطّوعة للمتابعة.	 

التكريم )كتب ذات صلة).	 

ثالثا: خّطة المتابعة:
هرّي.	  اللقاء الشَّ

مجموعة الواتس أب.	 

تعيني ضباط ارتباط ضمن نظام حوافز محدد.	 

عمــل الدليل الوعظي )جهد جامعّي تشــاريك لصياغة أهم املحاور 	 

املرتبطة بأهم املوضوعات).
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مشروع: )آية الُعُمر())(
)بلغوا عني ولو آية( رواه البخاري

يهدف هذا املرشوع إىل صناعة التعايش الكامل بينك كمسلم، وبني 

آيــة واحدة من آيات القرآن العظيم )دون تقليل من شــأن املصحف كله) 

بحيث تجعلها محور حياتك كلها، ويتم املرشوع ضمن املراحل اآلتية:

قم بعمل ختمة كاملة وواعية ومتدبرة للقرآن الكريم.. )

اخــرت من كل جزء تقرؤه أكرث ثالث آيات تــرى أنها تصلح ألن تكون . 2

مــرشوع حياة متكامل بالنســبة لك، وأنها اآليــات األجمع واألجمل 

بالنسبة لك )دون تقليل من شأن املصحف كله).

قم بعمل تصفية لآليات التسعني التي اخرتتها من املصحف كله بحيث . 3

تختار أكرث ثالثني آية فقط من بينها لتكون آيات العمر بالنسبة لك.

قم بعمل تصفية أخرى بحيث يصري العدد 5) آية.. 4

ثم اخرت من بينها فقط خمس آيات هن أكرث اآليات شــمواًل لحاجتك . 5

وأنها تصلح ألن تكون شعارا لعمرك املتبقي عىل األرض.

ثم خذ نََفســا عميقا وقم باختيار آيتي من الخمســة لتصل بالنهاية اىل . 	

اختيار آية الُعْمر من بي هاتي اآليتي.

عوّي  هذا املرشوع تم تطبيقه بشــكل شــخيص، وعرض عىل عدد كبري من العاملــني يف الحّقل الدَّ  (((

والقرآيّن.
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وبعد هذا االختيار الصعب؛ عليك مبا يأيت:. 7

ارجع إىل كل التَّفاسري التي تعرفها وميكن البحث من خالل موقع أ. 

)التَّفســري) عىل الغوغل، وذلك لتفسري وفهم وتدبر هذه اآلية التي 

ستكون صاحبة لك مدى الحياة.

ثم بعد قراءة تفســريها مام ال يقل عىل 30 تفســريًا من التَّفاســري ب. 

القدمية والحديثة، قم بتســجيل أهم األفكار املســتفادة من هذه 

التَّفاسري حول آية عمرك.

ثم قم بإعداد وإلقاء ما ال يقل عن 30 درًسا وحواًرا وموعظة بينك ج. 

وبني أصدقائــك وأهلك وغري ذلك معرِّفــا إياهم برشف وحقيقة 

املعاين والقيم املنثورة يف هذه اآلية.

ثم اصنع لنفســك مرشوعا للتعريف بهذه اآلية وخدمتها ورعايتها د. 

والتحذير من تركها بشكل مبارش أو من خالل قنوات التَّواصل.

ثم اســأل رب العزة أن يشــفع لك يوم القيامة بربكة هذه اآلية، وأن ه. 

يكون لك فيها النور والشفاء والبصائر والربكة والعزة والنرص.

وملن يســألني عن آية عمرّي أنا شــخصيّا فإنني أقول لــه بأنها قول 

اللــه تعــاىل: )مظ جع مع جغ مغ جف حف خف 

مف حق( آل عمران: 200.

تنويه: بعد اختيارك آلية العمر ميكنك تطبيق الواجبات الستة املطلوبة 

نحو كتاب الله تعاىل عليها، وهذه الواجبات هي:
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إحسان سامع هذه اآلية من عدد من القراء املتقني. 	

إحســان تالوة هذه اآلية وميكــن أن تنال بها إجازة مســندة من بعض  	

املشايخ املسندين.

إحســان فهــم وتدبر هذه اآلية باملــرور عىل التَّفاســري املتاحة لديك  	

حولها.

إحسان حفظ هذه اآلية وهذا أمر سهل بعون الله. 	

إحســان تطبيق هذه اآلية بأن تحرص ما فيها من أحكام وقيم وتعزم عىل  	

التطبيق مستعينا بالله املعي.

إحســان تبليغ هذه اآلية بأن ال تدع مجلًســا وجاهيًّا وموقعا تواصليا إال  	

وتحيك فيه عن بركة ورشف ومعاين وأحكام وِحكم هذه اآلية، وبلغات 

متعددة.

وهكذا تكتمل حلقات الخرييّة.. يف تعلم ولو آية وتعليمها.	 

قال رسول هللا �:
)خيركم من تعلم القرآن 

وعلَّمه(.
رواه البخاري
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

برنامج: )يسألونك())(

هدف البرنامج:

ربط الســائلني يف مختلف املوضوعات والفتاوى واملســائل الدينيّة 	 

بعدد من الخرباء والعلامء لإلجابة عىل أسئلتهم.

آلية العمل:

تم التَّواصل مع عدد كبري من أصحاب التَّخصصات الرشعيّة املختلفة، . )

وطلب أرقام )الواتس) الخاصة بهم، بعد أن منحونا املوافقة عىل نرش 

تلك األرقام مع أســامئهم وتأكيد استعدادهم إلجابة أسئلة من يسألهم 

ضمن تخصصهم.

تــم عمل قوائــم وفق ترتيــب التَّخصصات، مع بيان أســامء الخرباء . 2

والعلامء وأرقام الواتس الخاصة بهم، وتم نرشها يف أوسع نطاق.

تم الطَّلب من عموم النَّاس أن يتقدموا بأسئلتهم؛ مكتوبة، مخترصة، وأن . 3

كر للسادة العلامء والخرباء، وأن  الم وختامها بالشُّ يجعلوا بدايتها بالسَّ

يرسلوها مبارشة لهؤالء املتخصصني مع انتظار اإلجابة بال استعجال.

حقــق الربنامــج غايته من حيــث تفعيل املتخصصــني والخرباء مع . 4

التخفيف عليهم وتعريف النَّاس بهم، وتحقيق اإلجابات الشافية الوافية 

للسائلني..

اليزال الربنامج قامئا، وأرقام العلامء والخرباء متاحة.  (((
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التَّخصصات التي تم اعتامدها:. 	

التَّفسري وعلوم القرآن.	 

الفقه وأصوله.	 

قضايا النساء.	 

القضاء الرشعّي.	 

ياسة الرشعيّة.	  السِّ

يف.	  الحديث الرشَّ

الّسرية النَّبويّة.	 

العقيدة والفرق.	 

وقد شــارك يف الربنامج أكرث من 00) متخصص، وال تزال أسامؤهم . 6

وأرقام هواتفهم مثبتة يف بطاقات جميلة يف املوقع اإللكرتويّن ألحسن 

األفكار للتدريب.

ٹٱٹ
)يم جن حن خن من ىن ين(

النحل: 43
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

مشروع إكرام العلماء والدُّعاة))(

فكرة المشروع:

اعية كفاية معاشــية، بعيدا عن الوظيفة املقيِّدة لحركته  كفاية العامل الدَّ

ورأيــه وهمته وعطائه.. وإســناده ودعمــه مبا يلزمه مــن راتب ومعاش 

ومستلزمات حياتيّة.

هدف المشروع:

تحقيق بركــة الرشاكة بني أصحاب العلم واملــال، بحيث يصبح كل 

اعية يف ميزان صاحب املال.. دون  إنتــاج دعوي علمّي يقوم به العالِم الدَّ

اعية.. بل هي صدقة جارية لهام ما جرى نفعها  أن ينقص من أجر العامل الدَّ

وانترش أثرها.. إن سلمت النوايا وصّحت املقاصد لله رب العاملنّي.

آليات ووسائل تنفيذ المشروع:

عاة وفق معايــري دقيقة ترتبط بحجم . ) يتــم اختيار عدد من العلــامء الدُّ

عوّي يف املجتمع. إنتاجهم العلمّي ونشاطهم الدَّ

يتــم تكليف كل منهــم بصياغة خطّة عمل تحقــق املزيد من اإلنتاج . 2

عوّي ضمن مدة زمنية وأوقات محددة. العلمّي والتّوسع يف النشاط الدَّ

تم تقديم هذا املرشوع لعدد من املحسنني ورجال األعامل.  (((
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يتم تحديد مكافأة مناسبة لكل منهم بناًء عىل حجم إنتاجهم ونشاطهم . 3

)خربات علميّة عمليَّة)، وذلــك بالقياس عىل ما يحصل عليه أمثالهم 

يف املؤسسات العلميّة أو الّدعويَّة القامئة كالجامعات أو الجمعيات، 

مع ضامن الزيــادات والتأمينات الالئقة بهم، بهــدف توفري األريحية 

النسبية لهم.

استنهاض همم بعض التجار ورجال املال واألعامل للمشاركة يف هذا . 4

الخري، وذلك ضمن املستويات اآلتية:

الكفالة الذهبيّة )كفالة كاملة لعامٍل داعية).	 

الكفالة الفضيّة )نصف كفالة لعامٍل داعية).	 

الكفالة الربونزيّة )ربع كفالة لعامٍل داعية).	 

ٹٱٹ
)مه ٰه جي حي خي مي هي مئ 

هئمب هب مت هت مث(
املجادلة: ))
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المشاريع
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فريق أحسن صحبة))(

الهدف العام:

توفري بيئة إيجابيّة من األصدقاء املؤهلني للتطوع يف الخري، من خالل 

لقاء دوري يتوافقون عىل زمانه ومكانه والعديد من األنشطة املناسبة.

األهداف التفصيلية:

التأهيل القيمي واملعريّف واملهاري ألعضاء الفريق.. )

فتح آفاق العمل التطّوعّي ألعضاء الفريق.. 2

متكني الصداقة النافعة بني أعضاء الفريق.. 3

مدة اللقاء املقرتحة: ساعتان ونصف.. 4

وقت اللقاء:

يومان من كل شهر.	 

رسوم االشتراك:

رسم انتساب ألول مرة.	 

اشرتاك شهري.	 

تم تطبيق هذا املرشوع بشكل جزيئ يف إحدى املؤسسات الدعويَّة.  (((



(72

المحتوى العلمّي:

يقسم الرنامج إىل خمسة مجاالت:

المجال النفسّي الوجداني، ويحتوي على:

دورة يف التَّزكيّة )عىل نفسه بصرية).. )

باب وامليوالت.. 2 الشَّ

باب واإلدمان.. 3 الشَّ

خمس قيم مختارة منها )قيمة مراقبة الله وتعظيمه، قيمة االحرتام، قيمة . 4

اإلنتاج،..).

المجال العلمّي، ويحتوي على:

قواعد يف البناء العلمّي املعريفّ )هذا بصائر).. )

يف أصول اإلميان:. 2

مفهوم العقيدة وأثرها عىل الفرد واملجتمع.	 

مراتب التوحيد ودرجات الكفر والرشك.	 

مفهوم ال إله إال الله ورشوطها.	 

مفهوم العبادة ورشوطها.	 

النفاق العميل والعقدي.	 

الحب والكره )يف الله).	 

ضوابط التكفري وخطورته.	 
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العمليَّة

من وحي القرآن:. 3

تعريف القرآن الكريم.	 

صالحية القرآن لكل زمان ومكان	 

حاجتنا للقرآن.	 

شبهات وردود حول القرآن.	 

وقفات تدبرية لبعض اآليات.	 

جوانب من اإلعجاز.	 

مفاتيح التَّعامل مع القرآن الكريم.	 

يفة:. 4 يف رحاب السنة الرشَّ

مفهوم الحديث والسنة.	 

يف، ومكانة السنة يف الترشيع.	  أهميّة الحديث الرشَّ

أنواع الحديث املقبول واملردود.	 

شبهات وردود حول السنة النَّبويّة.	 

يفة.	  وقفات مع بعض األحاديث الرشَّ

القواعد الفقهية الكرى، وتطبيقاتها الحياتّية:. 	

مفهوم القواعد.	 

كيفية استخراجها.	 

تعريف عن كل قاعدة.	 

التطبيقات العمليَّة والعلميّة.	 
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يعة بي النَّظرية والتطبيق.. 	 مقاصد الرشَّ

مخترص الّسرية النَّبويّة )دروس ومثرات).. 7

باب.. 8 فتاوى الشَّ

المجال المهاري، ويحتوي على:

ات.. ) منهجيات بناء الذَّ

مهارات االتّصال الفعال.. 2

خطط ملرشوعك وابني مستقبلك.. 3

مهارات حل املشكالت واتخاذ القرار.. 4

إدارة فريق العمل.. 5

إدارة الوقت.. 6

التَّفكري االسرتاتيجي.. 7

ضوابط التَّفكري.. 8

إدارة األولويات.. 9

صناعة الفرص.. 0)

اسرتاتيجيات اإلدارة النَّبويّة.. ))

كيفية اختيار رشيكة الحياة وإدارة مرحلة الخطوبة.. 2)

سنة أوىل زواج.. 3)

فن حل املشكالت الزوجية.. 4)

كيف اختار تخصيص الحيايتّ.. 5)



(75

ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

المجال الفكرّي، ويحتوي على:

ة.. ) باب يف نهضة الوطن واألمَّ دور الشَّ

باب والغزو الفكرّي.. 2 الشَّ

باب والشبهات املختلفة.. 3 الشَّ

اإللحاد.. 4

فصل الّدين عن الحياة.. 5

التطرف بنوعيه )التشدد والتمييع).. 6

الوسطية واالعتدال.. 7

باب والرياضة.. 8 الشَّ

باب بني التفاؤل واإلحباط.. 9 الشَّ

الحركات الهدامة.. 0)

باب وعوامل الثبات يف زمن الضياع.. )) الشَّ

باب بني ثقافة االستهالك واإلنتاج.. 2) الشَّ

ة.. 3) باب وقضايا األمَّ الشَّ

المجال التَّواصلي التَّفاعلي، ويحتوي على:

عوّي )عىل بصرية ج)و2).. ) دورة يف البناء الدَّ

اعية.. 2 االستيعاب يف حياة الدَّ

اعية بني الفن واإلعالم.. 3 الدَّ

عوة الفرديّة.. 4 الدَّ
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عوّي.. 5 العمل الجامعّي الدَّ

عوة اإللكرتونيّة.. 6 الدَّ

عوّي.. 7 التخطيط الدَّ

فن اإللقاء والخطابة.. 8

اإلدارة والقيادة الدعويَّة.. 9

عوّي بني الجنسني.. 0) ضوابط العمل الدَّ

عوّي.. )) رسالية العمل الدَّ

مجال األنشطة والفعاليات:

ألعاب تيل متش.. )

ألعاب كشفية.. 2

ألعاب اللياقة.. 3

دوري قدم.. 4

مسابقات ثقافيّة.. 5

زيارة عالِم.. 6

مسابقات اإلبداع.. 7

نشاط مسبح.. 8

ألعاب كشفية.. 9

حفلة شوي.. 0)

مسابقات ألغاز.. ))

حامم تريك.. 2)

حجز مزرعة.. 3)
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مالحظات وإجراءات عامة:

يتكون كل لقاء من:. )

)ســاعة وربع) موضوع من املوضوعات السابقة يتم طرحه بشكل 	 

حواري.

)ساعة) نشاط عميل ينتمي للموضوع السابق.	 

)ربع ساعة) ضيافة.	 

يتم عقد رحلة خارجية كل 6 أشهر.. 2

يتم عمل برنامج محدد لألنشــطة املرافقة وتشمل )مسابقات، العاب . 3

كشفية، زيارات لعلامء ومفكريّن، جوالت دعويَّة،..).

مينــح املدرب يف الّدورات املتخصصة مبلًغا محدًدا عن كل ســاعة . 4

تدريب ما مل يكن متطّوًعا.

يتم الرتتيب مع املحارضين قبل اإلعالن.. 5

باب أنفسهم )الحًقا).. 6 يتم تشكيل لجان تساعد يف إدارة العمل من الشَّ

ٹٱٹ
)خل مل ىل يل جم حم خم 

مم ىم يمجن حن خن من ىن ين جه 
مه ىهيه جي حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى           ٌّ               ٍّ              َّ( الكهف: 28
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برنامج
التَّنمية البشريّة المتكاملة))(

األهداف:

تحقيق يشء من التَّنمية الّروحيّة القلبية الوجدانية.	 

تحقيق يشء من التَّنمية االجتامعيّة التَّواصلية.	 

تحقيق يشء من التَّنمية الفكريّة العقلية.	 

تحقيق يشء من التَّنمية الدعويَّة الحركية.	 

تحقيق يشء من التَّنمية الجسدية البدنية.	 

تحقيق يشء من التَّنمية السياسيّة.	 

تحقيق يشء من التَّنمية االقتصاديّة املعاشية.	 

أولًا: معالم في التَّنمية الّروحّية الوجدانية اإليمانّية:

يحرص املسلم عىل الزاد الّروحّي، الذي مَيُده بقبس من القوَّة والفاعلية، 

السيَّام يف موسم الخري والربكة )رمضان)، ومن وسائل تحقيق ذلك:

يام من ســورة البقرة: . ) يام الــواردة يف آيات الصِّ االنتبــاه ملقاصد الصِّ

)لعلكم تتقون، ولعلكم تشكرون، لعلهم يرشدون).

تم نرشه يف مواقع التَّواصل املختلفة، وكان الرتّكيز فيها عىل شــهر رمضان وإن كان يصلح يف الجملة   (((

لكل زمان ومكان.
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العمليَّة

قراءة )متدبرة) لجزء من كتاب الله تعاىل يوميًّا عىل األقل.. 2

العيش يف ظل اسم من أسامء الله الحسنى يوميًّا عىل األقل.. 3

الة عىل وقتها لإلناث.. 4 الحرص عىل صالة الجامعة للذكور، والصَّ

دقة اليوميّــة، ولو بربع دينار عىل األقــل )وصدقة الفطر، وزكاة . 5 الصَّ

املال ملن ملك نصابًا حال عليه الحول).

عاء بإلحــاح، دعاء املضطرين: )لك وألهلــك ولوطنك وأمتك . 6 الدُّ

وللعامل كله).

التدبر والتفكر فيام حولك: )سامء، أشجار، أحوال، أطفال،...).. 7

عاء الصادق لألموات.. 8 ذكر املوت، إما بزيارة للمقربة، أو بالدُّ

الحرص عىل صالة الرتاويح مع اإلمام يوميًّا.. 9

الحرص عىل صالة الضحى يوميًّا.. 0)

الحرص عىل املكوث يف املســجد: )من الفجــر وحتى الرشوق، . ))

باإلضافة إىل االعتكافات الكرمية).

عي ألداء العمرة، واإلكثار من الطواف حول الكعبة.. 2) السَّ

الحرص عىل أذكار الصباح واملســاء، وأذكار األحوال واملناسبات . 3)

واملواقف املختلفة.
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ثانًيا: معالم في التَّنمية االجتماعّية التَّواصلية:

رب عىل . ) برُّ الوالدين: )طاعتهام، وإســعادهام، واإلحسان إليهام، والصَّ

عاء لهام وذكر  اســتفزازهام، وقضاء حوائجهام إن كانوا أحيــاًء، والدُّ

دقة عنهام وتفقد أصحابهام إن كانوا أمواتًا). محاسنهام والصَّ

إكرام الزوجــة واألوالد: )تلبية احتياجاتهم، التــودد لهم ومالطفتهم، . 2

إكرامهم، مســاعدتهم يف أعامل البيت، التــوايص معهم عىل الطاعة 

ضمن برامج جامعيّة يتم التوافق عليها، تعزيز املحسن منهم، وتذكري 

.( املقرصِّ

صلة اإلخوة واألرحام: )التَّواصل املبارش معهم، التَّواصل اإللكرتويّن . 3

والهاتفــي معهم، زيارتهــم وتفقد أحوالهم، اســتضافتهم وإكرامهم، 

عاء  املساهمة يف تحقيق اللقاء الواسع أو املحدود بهم، إهداؤهم، الدُّ

لهم).

ــالم بينك وبينهم، الّسؤال . 4 د الجريان والزمالء: )إكرامهم، نرش السَّ تفقُّ

اللطيف عن أحوالهم، عقد مجلس تذاكُر أو أكرث يف بيت واحد منكم 

فيام بينكم).

دقة اللطيفة . 5 نرش االبتســامة وتعزيز األمل والتفاؤل والِبرش، بِنيَّــة الصَّ

فيمن حولك.

بنــاء صداقات وعالقــات جديدة، ولكن ضمــن مواصفات الصحبة . 6

الطيبة، التي هي أبعد ما تكون عن املصلحة الدنيوية.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

ثالثًا: معالم في التَّنمية الفكريّة العقلية:

يام: )مض حط مظ  ألن تحصيل الرشــد مقصد من مقاصد الصِّ

لك  خك  حك  جك  حقمق  مف  خف  حف  جف  جغمغ  مع  جع 

مك جل( البقــرة: 86)، كان ال بُّد مــن العناية بالجانب الفكرّي 

العقيل من خالل برنامج يرتكز عىل ثالثة محاور أساسيّة هي:

يعة).	  التَّعرّف إىل الله تعاىل، واستيعاب العلوم املتعلقة به: )علوم الرشَّ

التَّعرّف إىل أرسار الكون ومفاتيحه، وسنن الخالق املودعة فيه: )علوم 	 

الحياة).

التَّعرّف إىل أرسار النفس البرشيّة وما يؤثر فيها ويحركها: )علم النفس 	 

واالجتامع).

ويف هذا السياق ال بُّد من:

قراءة )مطالعة) خمس صفحات يوميًّا عىل األقل.. )

سامع نصف ساعة يوميًّا عىل األقل.. 2

كتابة صفحة واحدة يوميًّا عىل األقل.. 3

املشــاركة يف املحارضات أو الندوات أو الّدورات يف ذات الســياق . 4

)مبارشة أو عرب الشبكة العنكبوتية).

متابعة الشبكات التَّفاعلية املختلفة مبا ال يزيد عىل نصف ساعة يوميًّا.. 5

متابعة صاحب علم، أو مجالســة صاحب خــربة؛ مبا ال يزيد عىل 3 . 6

ساعات أسبوعيّا، أو بحسب الفرص املتاحة.
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تلخيص وإعادة صياغة فكرة من األفكار أو خطبة أو موعظة أو محارضة.. 7

بحيث تصب هذه املناشــط كلها يف خدمة تحقيق يشء من املحاور 

سالفة الذكر.

رابًعا: معالم في التَّنمية الحركية الدعويَّة:

يحرص املسلم عىل اإلصالح والتغيري اإليجايّب، ويعترب شهر رمضان 

فرصة مواتية لذلك، ومن الربامج واألعامل التي ميكن ان يقوم بها يف هذا 

الّشهر الفضيل ما يأيت:

عوة، وفضل النصيحة، وبركــة األمر باملعروف . ) استشــعار رشف الدَّ

والنهي عن املنكر، ال ســيَّام يف شــهر رمضان الــذي فيه: )تُصفد 

الشياطني، لينطلق الناصحون).

استهداف الدوائر األقرب، ثم األبعد يف نرش الخري: )األهل واألوالد، . 2

ة، العامل كله). الزمالء واألصحاب والجريان، املجتمع واألمَّ

التعاون مع صحبة املسجد، واملركز القرآيّن، واملؤسسات الرتبويّة، . 3

والفرق التطّوعيّة لتحقيق هذه الغاية.

اســتثامر قنوات التَّواصل املختلفة، لنرش الرَّســائل ذات املحتوى . 4

القصري والعميق واملتنوع واإليجايّب: )فيس، واتس، تويرت، انستغرام، 

)خي مي ىي يي( النحل: 8...).

اســتثامر املواقع والقنوات واإلذاعات الكرمية، وتوجيه َمن حولك . 5

إليها وحثهم عىل متابعتها.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

املراوحة بني الرتغيب والرتهيب، والشــدة واللني، السيَّام يف دعوة . 6

األقربني.

التعزيز اإليجايّب لكل موقف طيــب، وكلمة جميلة، ومبادرة كرمية؛ . 7

تصدر عمن حولنا: )هدية، وكلمة شكر..).

استشعار خطورة تقصرينا يف هذا الباب، وكيف أنه ال ينفع صالٌح بال . 8

إصالح، وال يستجاب دعاء بال دعوة.

اســتهداف جهات وشــخصيّات بعينها، ضمن منظومة قيم تراكمية، . 9

لتحويلها من مجرد جهات وشــخصيّات صالحــة، إىل عاملة فاعلة 

مصلحة.

اســتثامر تخصصاتنا ومهاراتنا ومواقعنا الحياتيّة والوظيفية، يف نرش . 0)

رسائل إيجابيّة: )بالكلمة املكتوبة أو املسموعة أو املرئية، أو بالقدوة 

والسلوك الحسن).

استخدام سياسة التكميل اإليجايّب ملن )كان/ت) ال يصيل ثم أصبح . ))

يف رمضــان يصوم ويتصدق وتلبس الحجاب، بأن )نشــجعه/ا) عىل 

دقة والحجاب. يام والصَّ الة دون تنفري )له/ا) عن الصِّ الصَّ

خامًسا: معالم في التَّنمية البدنية الجسدية:

يحرص املسلم عىل املحافظة عىل جسد:

سليم من األمراض والعلل.. )

عوة واالنتاج والعمل.. لذلك ال بُّد من:. 2 قوّي البُنية؛ قادر عىل العبادة والدَّ
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مامرســة العادات الصحيــة الســليمة؛ يف األكل والرشب والنوم 	 

وغريها: )ولها كلها أصل يف ُسنة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص).

مامرســة الرياضة التي تبني العضالت بشــكل: تكاميل تصاعدي 	 

متدرج.

مامرسة امليش بأنواعه، السيَّام يف أوقات الصباح الباكر، لالنتفاع 	 

بالهواء النقي.

االقرتاب من البيئة الطبيعية، كاألشجار والرتاب واملاء.	 

التقليل من حياة اإللكرتونيّات والكيامويات قدر املستطاع.	 

عدم إجهاد النفس، وعدم الخلود إىل الخمود.	 

الحرص عىل النظافة والطهارة: )النظافة الشخصيّة، ونظافة األمكنة 	 

واألدوات).

اجتناب مسببات العدوى: )ال عدوى وال طرية).	 

اجتناب أسباب الحسد: )عدم إظهار كامل النعمة).	 

الحــذر مــن اإلفــراط يف أي يشء: )األكل والــرشب، الســهر، 	 

الجامع،...).

تناول الدواء والعالج يف وقته بانتظام، حتى لو أدى ذلك إىل الفطر 	 

ة من أيام أُخر). يف نهار رمضان: )فمن كان مريًضا أو عىل سفر فعدَّ

التقليل من متابعة الربامج واملباريات الرياضية، ملا فيها من حرق 	 

لألعصاب وهدر لألوقات واألموال، واالهتامم مبامرسة الرياضات 

املتنوعة، بانتظام، واعتدال.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

سادًسا: معالم في التَّنمية السياسّية:

يعتقد البعض أنه ال مكان وال مجال للسياســة يف مواســم الطاعات، 

باط والغزوات  ولو كان ذلك صحيحا ما كان رمضان شــهر الجهــاد والرِّ

والفتوحات: )بدر الكربى، فتح مكة، فتح قربص، فتح القسطنطينية، عني 

جالوت،...)، فمن معامل التَّنمية السياسيّة:

متابعة األخبار بأنواعها: )محلية، عربيّة إســالميّة، عاملية)، من خالل . )

تتبع أقرب القنوات واملواقع للصحة والصواب.

ربط قراءتك للقرآن الكريم والّسرية النَّبويّة باألحداث السياسيّة القامئة.. 2

متابعة التحليالت السياسيّة، والتعليقات عىل األحداث ممن لديهم يشء . 3

من الخربة يف الجانب السيايّس والرشعّي التأصييل عىل حدٍّ سواء.

محاولة تركيز نظراتك السياســيّة يف القضايا العليا، وعدم حرصها يف . 4

الخرب العاجل، الذي يراد لنا أن ننشغل به دون سواه.

ياسة من باب التعبد إىل الله تعاىل، مبعرفة أحوال . 5 الدخول إىل منرب السِّ

العــامل، ولوال أن ذلك عبادة ما عرض الله تعاىل لنا جوانب من الحياة 

السياسيّة للعديد من األقوام واملواقف يف القرآن الكريم.

استشــعار قيمة االهتامم بقضايا املســلمني، وأنه مــن مل يهتم ألمر . 6

املسلمني فليس منهم.

استحضار قيمة الّشعور بالفقراء واملساكني وعموم ذوي الحاجات من . 7

املضطهدين واألرسى، ال ســيَّام يف شهر الّشعور واإلحساس بالنَّاس 

)رمضان).
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التوازن يف املتابعة لألحداث السياسيّة، وعدم اإلفراط يف ذلك.. 8

تضمني أدعية رمضان الخاشــعة ألمور مرتبطة بالواقع السيايّس لألمة: . 9

)اللّهّم اجعل بلدنا سخاًء رخاًء، وأمًنا وسالًما، وسائر بالد املسلمني، 

اللّهّم فرجــا عاجال ألقصانا وأرسانا، ونــرصة إلخواننا يف كل مكان، 

وهالكا لكل طاغية ومستبد وظامل...).

سابعا: معالم في التَّنمية االقتصاديّة المعاشية:

تعاين أمتنا وأوطاننــا ظروفًا اقتصاديّة ومعاشــية صعبة للغاية، وتأيت 

مواسم الطاعات لتكون جزًءا من الحل والتخفيف، ال جزءا من املشكلة، 

فمن معامل التَّنمية االقتصاديّة:

تحضري نية الزيادة من فرصة االقتصاد يف املعيشــة عند االمتناع عن . )

األكل والرشب يف نهار رمضان.

الحذر من اإلرساف والتبذير عند اإلعداد لطعام اإلفطار قدر املستطاع، . 2

والتأكيــد عىل أن ما يتم إتالفه وإلقــاؤه يف النفايات من بقايا الطعام 

والرشاب؛ إثم ميحق الربكة، ويُعرض صاحبه للمســاءلة اإللهية يوم 

الّدين.

استثامر بركة مضاعفة األجور يف رمضان بإخراج زكاة املال ملن بلغ . 3

عنده النصاب وحال عليه الحول، وهذا مام يحرك الســوق، فينتفع به 

حتى املزيك نفسه، السيَّام إن كان تاجرا.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

الحرص عــىل عدم الغفلة عــن أداء صدقة الفطر حتــى من الفقراء . 4

واملعوزين، ليشعر الجميع برشف ولذة العطاء ولو من القليل القليل، 

وهذا كله مام يحرك وينعش االقتصاد بعون الله تعاىل.

الحــرص عىل التوســعة عــىل العيال وإكــرام األهــل يف رمضان، . 5

واســتحضار قيمة الكرم والجود التي كان يتمتع بها الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )وكان 

أجود ما يكون يف رمضان.. كالريح املرسلة).

الحــذر من العادات والتقاليد املكلفة، ومحاولة التخفف من العزائم . 6

والدعوات املكررة، وعدم إلزام النفس ما ال يلزم يف ذلك.

ــامل لالقتصاد، وأنه يتعــدى املوارد . 7 الوعــي التــام إىل املعنى الشَّ

املالية، لينتقل إىل موارد أخرى؛ فاالقتصاد يف الوقت والجهد كذلك 

مطلوب، واالرساف إثم وحرام، الســيَّام أننا بحاجة إىل كل دقيقة من 

دقائق هذا الّشهر الغالية.

اســتجالب دعاء املالئكة بطلب الربكة لكل منفق يف كل )يوم)، ولو . 8

كان اإلنفــاق قلياًل: )ما من يوم إال وملــكان ينزالن؛ فيقول أحدهام: 

اللّهّم أعــط منفًقا خلًفا، ويقول اآلخر: اللّهّم أعط ممســًكا تلًفا) رواه 

مســلم، ففي اإلنفاق بركة تنعــش اقتصادنا: )مل هل جم حم خم 

مم( سبأ: 39.

اعتبــار رمضان فرصة ذهبية للتوبة عن كبــرية الربا املاحقة للربكة يف . 9

مجتمعنا.

الحذر الشديد من آفات األسواق، ألنها ممحقة للربكة، بل إننا نخىش . 0)
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عىل التاجر املحتكر والغشاش واملنفق سلعته بالحلف الكاذب، أن 

يؤثر ذلك عىل قبول صيامه، فال يناله منه إال الجوع والعطش.

الحذر من هدر األموال واألوقات يف األســواق السيَّام يف األوقات . ))

الرابحة مــن العرش األواخر من رمضان، بحجــة رضورة ذلك لرشاء 

مستلزمات العيد، ومحاولة رشاء ذلك يف نهار األيام األوىل من الّشهر 

الفضيل، إن كان وال بُّد من ذلك.

الحــرص عىل القيام باألعامل التطّوعيّة التي تجلب الربكة يف العمر، . 2)

وقد تأيت بيشء من الرزق املبارك.

التَّفكري بأعامل خدماتية محددة )بأجرة) يحتاجها النَّاس يف رمضان، . 3)

أو مبشاريع تجارية صغرية لبيع ما يحتاجه النَّاس يف رمضان.

ملحوظة مهمة:

ســتجدون فيام ســبق ما ميكن القيام به يف رمضان وغريه، فال بأس 

عليكــم، وســتجدون متطلبات كثــرية فاحرصوا عىل أخذ ما يناســبكم، 

وســتجدون أموًرا فرديّة وأخرى تحتــاج إىل عمل جامعّي فضعوا أيديكم 

بأيدي بعضكم، وســتجدون برامج عمليَّة وأخرى توجيهات نظرية فانظروا 

فيها بالشكل الذي يطيب لكم.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

برنامج استثمار
األوقات في شهر الطاعات))(

فإن لله تعاىل يف أيامه وشهوره نفحات، يزيد فيها الحسنات، تشجيعا 

لعبــاده وترغيبا لهم إىل مزيد من الطاعــات والقربات، وحتى يراجعوا ما 

مىض من ذنوب ومعاٍص وموبقات، فتكــون لهم هذه األيام فرصة للتوبة 

واإلنابة ونيل رضا رب األرض والسموات.

والعاقل من اســتثمر لحظات عمره ال ســيَّام ما كان منها مضاعًفا يف 

قيمتــه ووزنه، ليعمر آخرته، ويُريض ربه، وبذلك تتحقق الســعادة التي لن 

يجدها املؤمن إال يف كنف العبودية لله رب العاملنّي.

ومن هنا؛ وألنه أظلنا شــهر كريم مبارك هو شــهر رمضان، فإنه جدير 

بنــا أن ننظم برنامجا لنحقق فيه شــيئا من النَّفع والــزاد، قال تعاىل: )مه 

�ىه يه جي حي خيمي ىي يي ٰذ ٰر ٰى ٌّ              ٍّ            

           َّ               ُّ( البقرة: 97).

يام وأهدافه  يام فإنه ميكننا أن نحدد غايات الصِّ وبالرجوع إىل آيات الصِّ

ومقاصده أوال، ثم ننطلق من وحي هذه الغايات واملقاصد يف إعداد خطتنا 

وبرنامج يومنــا الرمضاين، ولقد تتبعُت تلك اآليات الحســان فوجدت أن 

لصيام رمضان مقاصد ثالثة هي:

تم نرشه يف مختلف املواقع.  (((
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تحقيق التقوى، قال تعاىل: )ىه يه جي حي خي مي . )

ىي يي ٰذ ٰر ٰى              ٌّ              ٍّ              َّ( البقرة: 83).

ــكر، قال تعــاىل: )يل ام مم رن زن من . 2 تحقيق الشُّ

نن ىن ين ٰى ري زيمي ني ىي يي جئ 
حئخئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت حت ختمت هت مث 
خس  حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج 

مس حص خص مص جض حض( البقرة: 85).

يام: )مض حط مظ . 3 تحقيق الرشد، قال تعاىل يف ختام آيات الصِّ

جع مع جغمغ جف حف خف مف حقمق جك حك خك 

لك مك جل( البقرة: 86).

وقــد اجتهدُت يف ترتيــب تحقق هذه األهداف بتوضيــح أننا نحتاج 

ــكر  لتحقيق التقوى أوال برنامًجا عباديًّا إميانيّا يف رمضان، وأما تحقيق الشُّ

فنحن بحاجة إىل برنامج اجتامعّي تواصيل يف رمضان لتحقيقه، باعتبار أن 

ــكر شكران: فشكٌر لله تعاىل )ونحقق جانبا كبريًا منه يف مجال التقوى  الشُّ

ســالف الذكر)، وشــكٌر للناس ألنه كام قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )ال يشكر الله من 

ال يشــكر النَّاس)، فكان ال بُّد من تعزيز العالقات واملعامالت واستثامر 

الّشهر الكريم بذلك.
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وأما تحقيق الرشد فهو أمر فكرّي ذهني نحتاج له برنامجا علميّا فكريّا 

د فكرنا، والربامج الثالثة هي: يقوّي عقولنا ويُرشِّ

الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من أذان 

الفجر 

األول إىل 

رشوق 

الشمس

االستغفار.	 

الم 	  الة والسَّ الصَّ

عىل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.

تالوة جزء من 	 

القرآن.

قراءة 	 

املأثورات.

صالة الفجر يف 	 

جامعة.

املكوث يف 	 

املسجد حتى 

طلوع الشمس.

صالة الضحى.	 

عاء للوالّدين.	  الدُّ

عاء للزوجة واألوالد.	  الدُّ

عاء لألصحاب.	  الدُّ

عاء ألموات 	  الدُّ

املسلمني.

عاء للمجاهدين.	  الدُّ

عاء للجرحى 	  الدُّ

واألرسى واملرىض 

واملكروبني.

عاء للمرابطني.	  الدُّ

عاء للدعاة 	  الدُّ

واملصلحني والعلامء 

العاملني والصابرين عىل 

عوة واالصالح. الدَّ

تفقُّد األصحاب برسائل 	 

توقظهم عىل صالة 

الفجر.

مطالعة اسم من أسامء 	 

الله الحسنى.

قراءة حديث رشيف.	 

قراءة تفسري آلية من 	 

كتاب الله تعاىل.

قراءة فكرة من رزنامة أو 	 

مفكرة.

قراءة موقف من مواقف 	 

الّسرية.

قراءة قاعدة من قواعد 	 

الفقه واألصول.

قراءة قّصة من قصص 	 

حابة  األنبياء او الصَّ

او التابعني او العلامء 

والّشهداء.

ٹٱٹ
)مق جك  حك خك لك مك(

نوح: 0)
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الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من رشوق 

الشمس إىل 

صالة الظهر

النوم مع 	 

استحضار نية 

التقوّي عىل 

الطاعة.

الذهاب 	 

إىل العمل 

واستحضار نية 

إعامر األرض.

أذكار الخروج 	 

والدخول 

واللباس والنَّظر 

يف املرآة 

وغريها.

سامع جزء من 	 

القرآن.

استصحاب 	 

التسبيح 

والتحميد 

والتهليل.

تذكري اإلخوة 	 

والزمالء 

واألصحاب 

بالله تعاىل.

صالة الظهر يف 	 

جامعة.

جلسة عائلية للتفكر يف 	 

نعم الله تعاىل وآالئه 

الحسان.

جلسة مع زمالء العمل 	 

والّدراسة للتفكري 

يف هموم املسلمني 

تحت عنوان)مشكالت 

وحلول).

االتّصال الهاتفي او 	 

التَّواصل اإللكرتويّن مع 

األحباب واألصدقاء.

متابعة أخبار الوطن 	 

ة. واألمَّ

قراءة بعض املقاالت 	 

النافعة.

متابعة بعض املواقع 	 

الهادفة.

تسجيل بعض الخواطر 	 

واألفكار.

كتابة تقرير أو بحث 	 

مخترص.

 	.cd سامع رشيط أو
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الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من صالة 

الظهر 

إىل صالة 

العرص

قيلولة ولو 	 

لنصف ساعة 

بنية التقوّي 

عىل طاعة الله 

تعاىل.

قراءة جزء من 	 

كتاب الله.

التَّربع بصدقة 	 

لوجه الله 

تعاىل.

صالة العرص 	 

يف جامعة.

ميكن عمل برنامج 	 

ريايض داخيل لبناء 

الجسد وذلك بالتعاون 

مع فريق ريايض أو نادي 

قريب.

مراجعة األرشيف 	 

وترتيب املكتبة وتسجيل 

بعض الخواطر او 

املذكرات اليوميّة.

ٹٱٹ
)يل ام مم رن زن من 
نن ىن ين ٰى ري زي(

البقرة: 85)



(94

الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من صالة 

العرص 

إىل صالة 

املغرب

قراءة جزء من 	 

كتاب الله 

تعاىل.

قراءة أذكار 	 

املساء 

واملأثورات.

متابعة 	 

االستغفار 

وسائر األذكار.

صالة املغرب 	 

يف جامعة.

زيارة مقربة.	 

زيارة مستشفى.	 

التفكر يف نعيم 	 

الجنة وجحيم 

النار.

زيارات رسيعة للوالّدين 	 

أو ألحد اإلخوة أو ألحد 

األقارب.

زيارة ملركز من مراكز 	 

الرعاية االجتامعيّة 

والعناية باليتام والفقراء 

وتقديم املساعدة لهم.

زيارة ألحد مراكز تحفيظ 	 

القرآن الكريم وتقديم 

خدمة لهم.

التَّعرّف عىل صديق 	 

جديد.

التحضري الستضافة أحد 	 

األحباب عىل طعام 

اإلفطار.

املساهمة يف توزيع 	 

التمور واملاء مع يشء 

من الرَّسائل اإلميانيّة 

ألهل الحي وللامرة يف 

الشارع أو لرواد الجامع.

املساهمة يف إصالح 	 

ذات البني.

القيام بعمل تطّوعّي.	 

املساهمة يف حملة 	 

لسداد ديون فقراء الحي 

)بحسب كشوفات الديون 

املرتاكمة يف البقاالت 

املجاورة، مبدئيا).

حضور مجلس علم.	 

زيارة لبعض أهل العلم 	 

عوة. والخربة والدَّ

التَّواصل اإللكرتويّن مع 	 

بعض أصحاب الرأّي 

والفكر.

القراءة الناقدة لبعض 	 

األبحاث والرَّسائل أو رد 

بعض الشبهات.

طرح مجموعة من 	 

األسئلة املفتوحة 

ومحاولة اإلجابة عليها.

متابعة بعض الفضائيات 	 

الهادفة.

القراءة املتخصصة يف 	 

مجال من املجاالت 

الرشعيّة أو الحياتيّة 

أو يف مجال وظيفتك 

وتخصصك األكادميّي.

متابعة برنامج لتعلم 	 

مهارة جديدة.

متابعة برنامج لتعلم لغة 	 

جديدة.

رحلة يف عامل اإلعجاز.	 

رحلة يف عجائب 	 

املخلوقات.

رحلة يف عامل األدب 	 

والشعر الهادف.



(95

ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من صالة 

املغرب 

إىل صالة 

العشاء

الرّتكيز عىل 	 

حمد الله 

تعاىل وشكره 

الذي أطعمنا 

وسقانا وجعلنا 

مسلمني.

صالة العشاء 	 

يف جامعة.

اإلفطار مع العائلة أو مع 	 

األصحاب واألحباب.

تفقد الجريان بيشء من 	 

الطعام.

التحضري للصالة يف 	 

أحد املساجد مع األهل 

واألحباب.

حفظ الجديد من كتاب 	 

الله تعاىل أو مراجعة ما 

تم حفظه سابًقا.

الوقوف مع موضوع 	 

من املوضوعات التي 

طرحتها سور القرآن أو 

باب من أبواب السنة 

النَّبويّة.

ٹٱٹ
)مض حط مظ جع مع جغمغ 

جف حف خف مف حقمق جك 
حك خك لك مك جل(

البقرة: 86)
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الوقت يف 

اليوم والليلة

الجانب اإلميايّن 

الوجداين )تحقيق 

التقوى)

الجانب االجتامعّي 

كر) التَّواصيل )تحقيق الشُّ

الجانب الفكرّي العلمّي 

)تحقيق الرشد)

من صالة 

العشاء إىل 

أذان الفجر 

األول

صالة الرتاويح 	 

20 ركعة.

صالة الوتر مع 	 

القنوت.

صالة التهجد.	 

جلسات 	 

محاسبة النفس 

اليوميّة.

عاء بخشوع 	  الدُّ

مع استصحاب 

البكاء إن 

أمكن.

استحضار 	 

ة الله  عجزنا وقوَّ

تعاىل )ال حول 

وال قوَّة إال 

بالله).

قراءة جزء من 	 

كتاب الله.

امليش 	 

ملسافات 

طويلة مع 

استحضار نية 

تقويّة الجسد، 

والتفكر يف آالء 

الله تعاىل.

زيارة مريض.	 

تنظيم اعتكافات 	 

جامعيّة.

مراجعة ومتابعة بعض 	 

عوة. أعامل الدَّ

متابعة أخبار وأحوال 	 

املسلمني عموًما 

والتَّفاعل مع قضاياهم 

باملال أو بالنفس أو 

باملقال.

تفقد األوالد ومتابعة 	 

احتياجاتهم اليوميّة.

متابعة إنجازات األرسة 	 

وتكريم املميزين يف 

ذاك اليوم.

متابعة مطالعة سلسلة 	 

من السالسل الفكريّة 

النافعة لشخصيّة 

من الشخصيّات 

أو يف موضوع من 

املوضوعات.

كتابة مقال أو رسالة.	 

تلخيص كتاب أو 	 

تهذيبه.

تحضري فكرة لعرضها 	 

عىل األصدقاء يف اليوم 

التايل.
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ملحوظة:

ما تم وضعه يف الربنامــج عبارة عن اقرتاحات ألعامل ميكن أن يقوم 

بها املســلم يف األوقات املحددة يف الجدول ضمن املجاالت املبينة، 

وميكن للمســلم أن يختار منها ما يشــاء، عىل أن يكون هاجسه عند كل 

وسيلة تحقيق األهداف األساســيّة منها، وليكن شعارنا عند التطبيق؛ قول 

الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )احرص عىل ما ينفعك، واستعن بالله وال تعجز)... ولنكرث من 

ترديد دعائه ملسو هيلع هللا ىلص: )اللّهّم أعنَّا عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك).

ٹٱٹ
)ىي يي ٰذ ٰر 

ٰى(
البقرة: 97)
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مشروع الصَّدقة الجارية))(

الرُّؤية:

دقة الجارية يف املســلمني مــن منطلق قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )إذا  إحياء فكر الصَّ

مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: صدقة جارية...) رواه مسلم.

الّرسالة:

بثُّ مربرات ودواعي العمل الخريّي الذي يستمر نفعه يف النَّاس أزمنة 	 

مديدة، ويعود بالخري عىل صاحبه مادام نفعه جاريا.

أو )فتح أبواب الخري التي تطيل أعامر املحسنني، مبرشوعات طويلة 	 

املدى يف النَّفع والربكة).

مبررات المشروع: )الصَّدقة الجارية، لماذا؟(.

أوال: خدمة المتبرع ذاته:

دقة الجارية هو صاحبه، وذلك ألســباب  إن أول منتفــع مبرشوع الصَّ

عديدة منها:

دقة الجارية للمتربع شعوًرا بالسعادة ألنه يعلم أن نورا سيحل 	  توفر الصَّ

تــم عرض وتطبيق هذا املرشوع يف فرتة عميل يف القطاع الخريّي، كام تم تأليف كتيب ونرشه بعنوان:   (((

عقلية الصدقات الجارية واألسئلة السبعة.
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بقربه بعد وفاته وكأنه حي ميت.

قرص عمر اإلنسان عموًما، هذا إن سلم من عرض أو مرض، مام يجعل 	 

من الرضورة أن يسهم املحســن مبرشوع يبارك له من عمره، أو يبارك 

من عمله الذي يجري عليه بعد وفاته بالنور.

تعويد املحســن أن يكون بعيد النَّظر حتى يف تربعه وعطائه، فال ينظر 	 

إىل قريب زائل، وإمنا يُبدي اهتامما بالبعيد الثابت، علام بأن مســألة 

القبول الرباين هي التي تفصل يف هذه املســألة، إذ إن أموًرا نشتهيها 

جارية تقف، وأخرى نؤديها جامدة واقفة فيجريها ربك سبحانه وتعاىل.

ملحوظة: يف قوله تعاىل: )مم جن حن خن من هن( النجم: 39 وقوله 	 

تعــاىل: )هن جه مه ٰه جي حي( يــس: 54، تأكيد عىل 

دقة الجارية لصاحبها بعد وفاته، ألنها يف األصل من ســعيه  قبول الصَّ

وعمله.

ثانيا: خدمة الفئات المستهدفة:

أن دوام الخري واســتمرار االنتفاع مطلٌب أصيل للفئات املســتهدفة، 	 

سيام مع ضيق املعاش وشحِّ املوارد.

التأســيس ملرشوعات وقفيــة تغذي أعامل الخــري مطلب مهم لهذه 	 

الفئات.
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مجاالت الصَّدقة الجارية:

دقة الجارية وحثَّ عليها ومثَّل لها بأمثلة ومجاالت 	  ذكَر الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ

ليســت عىل سبيل الحرص، وإمنا عىل ســبيل توضيح املقال مبثال، 

دقة الجارية يف  واملهم أنــه ملسو هيلع هللا ىلص غرس بذرة التَّفكري مبرشوعــات الصَّ

دقة الجارية يف األحاديث أنها: نفوسنا، ويُفهم من مدلول الصَّ

كل عمل خريٍ، خالٍص لله تعاىل، يجرى نفعه وأجره، بعد وفاة صاحبه.

ومن مجاالتها المأثورة:

العلم النافع: قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )وعلم ينتفع به) رواه مسلم.. )

بية والتَّزكّية: قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )وولد صالح يدعو له) رواه مسلم، ويقصد . 2 الرتَّ

به دعم مرشوعات التَّزكيّة ألوالدنا وأوالد املسلمني.

الغراس الطيبة: قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )ما من مســلم يغرس غرسا، فيأكل منه . 3

إنسان وال دابة وال طري إال كان له صدقة اىل يوم القيامة) رواه مسلم.

باط يف ســبيل الله: قال الَنبــّي ملسو هيلع هللا ىلص: )كلُّ ميِّت يختم عىل عمله إال . 4 الرِّ

ى له عمله اىل يوم القيامة، ويؤمن من  املرابط يف ســبيل الله، فإنه يُنمَّ

فتنة القرب) رواه أبو داود وابن ماجة بسند صحيح.

الوقف املرشوع: ألنه يحمل معنى: تحبيس األصل وتسبيل املنفعة.. 	

إحياء الســنن والداللة عىل الخري: قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )من سنَّ يف اإلسالم . 	

ُسنة حســنة فله أجرها وأجر من عمل بها اىل يوم القيامة)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

)الدال عىل الخري كفاعله) رواه مسلم.
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ثانيًا

المشاريع
والبرامج
العمليَّة

دقة عن األموات: عن عبد الله بن عباس ريض الله عنه: )أن ســعد . 7 الصَّ

بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأىت الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول الله 

إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، 

قال: فإين أشهدك أن حائطي املخراف )بستاين) صدقة عنها) رواه البخاري.

عليــه مــن فعــال غــري عــرِشإذا مــات ابــن آدم ليــس يجري

نجــٍل ودعــاء  بثَّهــا  والصدقات تجريعلــوٌم  نخٍل  وغرس 

نهــروراثــة مصحــف وربــاط ثغــر إجــراء  أو  بــر  وحفــر 

يــأوي بنــاه  للغريــب  ذكــروبيــٌت  محــلُّ  بنــاء  أو  إليــه 

من مشروعات الصَّدقة الجارية:

دقة الجارية مبفهومها ومجاالتها املرشوعة،  بعد جولة يف رحاب الصَّ

دقة الجارية ونذكِّرك بقول الله  نعرض لك مرشوعات هي مــن صميم الصَّ

تعاىل: )مل هل جم حم خم ممجن حن خن من( سبأ: 39.

دقة الجارية: فمن مرشوعات الصَّ

أوال: مشروع العلم النافع:

حملة مصحف يف كل بيت.	 

تأسيس مكتبات املراكز الخرييّة.	 

طباعة ونرش الكتاب اإلسالمّي.	 

طباعة وتوزيع مجلة العمل الخريّي.	 

طباعة منهاج البيت املسلم.	 
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مرشوع الحّقيبة الدعويَّة.	 

توزيع )الرشيط والنَّرشة واليس دي اإلسالمّي......).	 

جامعة أو كلية أو مدرسة اإلميان )كفالة طالب العلم).	 

الح: ثانيا: مشروع الولد الصَّ
صندوق املساعدة عىل اإلنجاب ومعالجة العقم.	 

صنــدوق إصــالح اليتيــم )خل مل ىليل جم حم خممم ىم 	 

يم جن حن( البقرة: 220.

صندوق دعم املرشوعات الرتبويّــة يف املراكز )املخيامت الرتبويّة 	 

واملسابقات....).

ثالثا: مشروع الغراس:
غرس شــتالت من الزيتــون أو الشــجر املثمر يف )بيــوت الفئات 	 

املستهدفة، حدائق، أرصفة..).

رابعا: مشروع إحياء السنن والداللة على الخير:
صندوق دعم الحمالت اإلعالميّة لألنشطة واملراكز.	 

الحملة التوعويّة إلحياء السنن النَّبويّة.	 

خامسا: مشروع وقف األثاث واألجهزة:
التَّربع بأثاث وموجودات ثابتة للمراكز واملساجد.	 

ترميم وصيانة منازل الفقراء واأليتام.	 

سادسا: مشروع الوفاء لألحباب الذين سكنوا التراب:
وقف األم.	 

الزكوات بأنواعها عن امليتني )كلها صدقة جارية لهم).	 



ثالثًا

مشاريع البناء
املعرفّي
الشرعّي
عوّي الدَّ
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مشروع دبلوم التكوين الدَّعوّي))(

هدف البرنامج:

يعة األساســيّة ومن أبرز  متكني املشــاركني من )مفاتيح) علوم الرشَّ

املهارات املناسبة للدعاة إىل الله.

الجهة المستضيفة:

املراكز أو الجمعيات أو املؤسسات الراغبة بإقامة الربنامج.

مدة البرنامج: خمسة أشهر.

المطلوب من الجهة المشرفة:

إعداد وتنفيذ ومتابعة الربنامج خصوًصا ما يتعلق بالتَّنسيق مع املدربني 

وتصحيح األوراق ومتابعة األنشطة والتكليفات.

المطلوب من الجهة المستضيفة:

اإلعالن عن الربنامج ومتابعة تسجيل املشاركني وانضباط حضورهم 

وغيابهم.

تم عرضه واإلعالن عنه وتطبيقه فرتة من الزمن.  (((
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

خّطة البرنامج:

أوًلا: مرحلــة الضوابط والقواعد )3 دورات لكل دورة ســاعتان.. 

ولكل دورة كتاب):

قواعد وضوابط يف البناء الوجداين السلويكّ )دورة عىل نفسه بصرية).. )

قواعد وضوابط يف البناء الفكرّي العلمّي )دورة هذا بصائر).. 2

عوّي )دورة عىل بصرية).. 3 قواعد وضوابط يف البناء املهاري الدَّ

ــريعة )خمس دورات لكل دورة  ثانيــا: مرحلــة مفاتيح علوم الشَّ

ساعتان):

دورة مفاتيح التَّفسري.. )

دورة مفاتيح العقيدة )كتاب صناعة رجل العقيدة للدُّكتور محّمد سعيد . 2

بكر).

دورة مفاتيــح الحديث )كتاب رشح املنظومة البيقونية للدُّكتور محّمد . 3

سعيد بكر).

دورة مفاتيح الفقه.. 4

دورة مفاتيح الّسرية )كتاب زبدة الّسرية للدُّكتور محّمد سعيد بكر).. 5

ثالثا: مرحلة المهارات )8 دورات لكل دورة ساعتي):

عوّي.. ) التخطيط الدَّ

فن الحوار واالقناع.. 2



206

فن اإللقاء والخطابة )+2.. 3

فن اكتشاف الطاقات.. 4

عوة الفرديّة.. 5 فن الدَّ

فن اإلدارة والقيادة الدعويَّة.. 6

عوة اإللكرتونيّة.. 7 فن الدَّ

عوّي.. 8 التَّفكري واإلبداع الدَّ

متطلبات التخرج لطالب البرنامج:

مدة الربنامج الفعلية أربعة أشهر ونصف.. يضاف لها أسبوعان ملتابعة 

متطلبات التخرج من الدبلوم وهذه املتطلبات )املطلوبة بشكل ذايت) من 

الطاّلب هي:

قراءة كتابي بشكل ذايت فردّي واإلجابة عىل الّسؤال املرفق بكل منهام:. )

كتاب أفراح الروح لسيد قطب.	 

اعية عىل ضوء قراءتك لهذا  الّســؤال: ما أبرز صفات ومميزات الدَّ

الكتاب؟

كتاب ايها الولد للغزايل أو فضائح الفنت للراشد.	 

الّسؤال: ما صفات ومميزات طالب العلم؟

ملحوظة: مينــح كل طالب 0) عالمات عــىل كل كتاب يجيب عن 

الّسؤال املتعلق به ويتم تسليم اإلجابات للجهة املرشفة عىل الربنامج.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

كتابة تقرير يف )واحد) من القيم اآلتية ومناقشته.. والقيم هي:. 2

تعظيم الله تعاىل.	 

الّشعور باملسؤولية.	 

الثبات.	 

االستيعاب والفهم.	 

ملحوظة: مينح كل طالب 0) عالمات عىل كتابة التقرير و0) عالمات 

أخرى عىل مناقشته يف املوعد املحدد.

مرشوع التخرج:. 3

يطلب من كل طالب أن يختار تقديم )واحد) من املتطلبات اآلتية:

موعظة منضبطة مبعايري فن اإللقاء ملدة 5 دقائق مســجلة )فيديو) 	 

عىل هاتفه.

خطّة منضبطة مبعايري التخطيط الســليم متكاملة لنشاط أو حملة 	 

دعويَّة.

رســالة إىل صديــق تنصحه فيهــا باإلقالع عن التدخــني بطريقة 	 

وأسلوب مقنع.

ملحوظــة: مينح كل طالب 20 عالمة عــىل مرشوعه بعد عرضه أمام 

املشاركني.
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ملحوظات عامة:

تقوم الجهة املرشفة عىل الربنامج بتصحيح الواجبات وتقدير العالمات . )

لجميع الواجبات.

يطلب من املشاركني االلتزام والجدية يف تقديم املطلوب منهم خالل . 2

مدة الربنامج.

مينح كل طالب 20 عالمة عــىل مجموع أيام دوامه منذ بداية الدبلوم . 3

إىل نهايته )تقوم الجهة املســتضيفة بحرص ومتابعة الحضور والغياب 

من أول الربنامج إىل آخره).

يتم تخريج الطاّلب )الناجحني) ومنحهم شهادات الربنامج )من الجهة . 4

املرشفة) كام يتم منح الثالثة األوائل )بحسب تحصيلهم يف العالمات 

ســالفة الذكر) مجموعة من الكتــب أو أي جوائز أخرى يف موعد يتم 

تحديده الحًقا )من الجهة املستضيفة).

ال يتم اإلعالن عن الربنامج إال بعد التَّنســيق مع الجهة املرشفة لتقوم . 5

برتتيب األمر مع املدربني.

ٹٱٹ
)جي حي خي مي ىي يي(

النور: 54
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

مشروع إعداد الدُّعاة))(

الهدف العام:

إعداد دعاة جدد إعداًدا متكاماًل ينسجم مع روح العرص، ويحقق معنى 	 

الشخصيّة املؤثرة يف الحياة.

اسم المشروع:

ميكن تسمية املرشوع بواحد من األسامء اآلتية:

رساج.	 

الرواحل.	 

عاة.	  قوافل الدُّ

وغريه.	 

المكونات األساسّية في اإلعداد:

أوال: غرس الدوافع:

اتية يف نفس  وهي املحركات النفســيّة التي تبعث الحركة الدعويَّة الذَّ

املسلم، ومن هذه الدوافع:

اإلخالص وصدق النوايا.. )

عاة وتكوينهم. مرشوع مقرتح إلعداد الدُّ  (((
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الغرية عىل املهتدين.. 2

اإلشفاق عىل العصاة والكافرين.. 3

عــوة وحكمة مرشوعيتها والتأكيــد عىل أنها فرض . 4 مراجعة حكم الدَّ

وفضل وتكليف وترشيف.

عوّي.. 5 وقفات يف معالجة الفتور الدَّ

ات والبناء الّروحّي.. 6 قراءة الذَّ

الّشعور باملسؤولية.. 7

ثانيا: تأكيد السلوكّيات:

وهــي القيم األساسيّة التي يحتاجها حامل لواء الخري والهداية للناس، 

عاة: ومن أعظم السلوكيّات والقيم التي يحتاجها الدُّ

مراقبة الله تعاىل.. )

تعظيم شعائر الله.. 2

الصدق.. 3

احرتام الزمن والوقت.. 4

الذوق يف التَّعامل.. 5

الجودة واإلتقان.. 6

الّشعور باملسؤولية الفرديّة.. 7

حب الوطن واالنتامء لألمة.. 8

املحبة واألخوة.. 9

الورع.. 0)

الرب.. ))

انعــكاس أثر العبــادات يف . 2)

واقع الحياة.

املبادرة واإليجابيّة.. 3)

حراسة املمتلكات العامة.. 4)

الحريّة املنضبطة.. 5)

العفة والحياء.. 6)

التضحية والسخاء.. 7)
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

اإلنتاج.. 8)

االستيعاب.. 9)

االحرتام.. 20

النصيحة.. )2

العمل مع الفريق.. 22

العطاء.. 23

الشجاعة.. 24

كر.. 25 الشُّ

التفوق.. 26

اليقني وحسن الظن بالله تعاىل.. 27

الثّقة.. 28

الجاهزية واالستعداد.. 29

رب الثبات.. 30 الصَّ

الشهامة والنخوة.. )3

السامحة واللني.. 32

القوَّة والرجولة.. 33

الهمة والعزمية.. 34

املوضوعية.. 35

الَحيطة واالنتباه.. 36

العزة وكرامة النفس.. 37

االنتصار للمظلوم.. 38

التواضع.. 39

اعية واملريب.. 40 صفات الدَّ

ات.. )4 محاسبة الذَّ

أدب االختالف.. 42

ضبط الغرائز.. 43

النهوض بعد الكبوة.. 44

التيسري.. 45

االهتامم مبعايل األمور وترك . 46

السفاسف.

التبشري.. 47

الدفع بالحسنى.. 48

يف.. 49 التَّنافس الرشَّ

مكافأة املحسن.. 50

أدب املهاجر والالجئ.. )5

أدب املرابط واملقيم.. 52

اعية والوقاية من  كل ذلك ســعيًا لتحقيق القدوة الحســنة يف حياة الدَّ

اعية. األمراض السلوكيّة يف حياة الدَّ
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ثالثا: تحصيل المعارف:

وهي العلوم املطلوبة للداعية لتكون دعوته عىل بصرية، ومن املعارف 

والعلوم األساســيّة املطلوبة للداعية كحــد أدىن أن يفهم آية قبل تبليغاها 

)بلغــوا عني ولو آية) رواه البخاري، ولكن لعــل من أبرز العلوم املطلوب من 

اعية الوصول إىل مفاتيحها والتَّعرّف إليها: الدَّ

فقه الّدين: وهو يتكون من أصول ومفاتيح العلوم اآلتية: 	

العقيدة.. )

التَّفسري وعلوم القرآن.. 2

يف وأصوله.. 3 الحديث الرشَّ

الفقه وأصوله.. 4

الّسرية النَّبويّة والتَّزكيّة.. 5

عوة.. 6 فقه الدَّ

اللغة العربيّة.. 7

فقه الواقــع: وهو يبحث يف التَّاريخ والواقع واملســتقبل الذي يحيط  	

اعيــة ومن خالله أيضا يتعرف عىل أدوات التحليل لألخبار وقراءة  بالدَّ

ما وراءها.

فقه النفوس: وهو يبحث يف أمناط السلوك البرشّي وخصائص النفس  	

البرشيّــة وما يتعلق بعــادات النَّاس وكيفية التَّعامل مــع الجميع وفق 

أصول علم النفس واالتّصال الجامهــريّي ومن خالل مراعاة الفروق 

فات املشــرتكة بني البرش  الفرديّة بني البرش، مع وجوب النَّظر يف الصَّ

السيَّام ممن يســكنون يف بلد واحد أو أصحاب القضايا املشرتكة أو 

أبناء الطبقة العلميّة أو االجتامعيّة أو السياسيّة الواحدة.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

رابعا: بناء المهارات:

اعية من خاللها  	 وهي األساليب وطرائق العرض املناسبة التي يحقق الدَّ

معنى البالغ املبني.. ومن املهارات املطلوبة للداعية:

عوة الجامعّية: أوال: مهارات الدَّ

فن الخطابة واإللقاء.. )

فن االقناع.. 2

فن الكتابة واملقالة.. 3

عوة اإللكرتونيّة.. 4 الدَّ

عوّي.. 5 إدارة النشاط الدَّ

االستيعاب والقدرة عىل احتواء اآلخرين.. 6

عوة الفرديّة: ثانيا: مهارات الدَّ

فن اإلصغاء.. )

لغة الجسد.. 2

فن الحوار.. 3

الشخصيّة الجاذبة.. 4

الربمجة اللُّغويّة العصبية.. 5

الشخصيّة املباِدرة.. 6
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باإلضافة اىل العديد من املهارات الّدعويَّة املهمة ومن ذلك:

التخطيط االسرتاتيجي.. )

التَّفكري املوضوعي.. 2

ات.. 3 بناء الذَّ

إدارة األزمات.. 4

عوّي.. 5 إدارة الفريق الدَّ

مهارة اكتشاف وتنمية واستثامر الطاقات.. 6

آليات تنفيذ المشروع:

يتم عرض املرشوع بالطرائق واألساليب اآلتية:

أسلوب التَّعلّم النشط من خالل ورشات العمل.. )

أسلوب التَّعلّم التقليدي من خالل املحارضات املبارشة.. 2

أسلوب التَّعلّم اإللكرتويّن من خالل التَّواصل عرب املواقع املختلفة.. 3

ايت من خالل تخصيص بعــض املواد للمطالعة . 4 أســلوب التَّعلّم الذَّ

اتية. الذَّ

أســلوب التَّعلّم امليداين مــن خالل األنشــطة الخارجية والرحالت . 5

واملخيامت.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الفئات والمراحل العمريّة المقترحة:

فئة الفتيان )من 5) – 7) عاًما).. )

باب )من 9) – 35 عاًما).. 2 فئة الشَّ

فئة الكبار )من 36 _ 45 عاًما).. 3

مالحظة: هذه الفئات للذكور واإلناث.	 

الشروط المقترحة للمشاركين:

الحصول عىل تزكية تثبت حسن سلوك املشارك والتزامه يف العبادات.. )

اجتياز االختبار واملقابلة الشخصيّة.. 2

حفظ 3 أجزاء كحد أدىن.. 3

الحصول عىل معدل ال يقل عن 70 % ملرحلة الفتيان واجتياز الثانويّة . 4

باب والكبار. العامة بنجاح لفئة الشَّ

التعهد التام بااللتزام بالربنامج حتى نهايته ووجود كفالء إن لزم األمر.. 5

وهناك فكرة:

أن يدفع املشــارك مبلغ............ دينار تأمينات بحيث يتم ارجاعها . 6

للمشــارك بشــكل مجزأ عندما يقطع كل مرحلة من مراحل املرشوع 

بنجاح.
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نظام الحوافز والعقوبات:

أوال: الحوافز:

يتم منح الحوافز بناء عىل تحصيل أعىل النقاط يف املجاالت اآلتية:

الحضور: يتم احتساب نقطتني عند الحضور لكل لقاء.. )

التحضري واملشــاركة: يتم احتساب نقطة عن التحضري واملشاركة يف . 2

كل لقاء.

االلتزام بالتكليفات املطلوبة: يتم احتساب 3 نقاط لكل تكليف.. 3

النَّجاح باالختبارات: يتم احتساب 0) نقاط لكل اختبار.. 4

ثانيا: العقوبات:

يتــم إعطاء العقوبة بنــاء عىل التقصري يف كل مام ســبق، بحيث يتم 

منــح التنبيه ثم االنــذار األول ثم اإلنذار الثَّاين ثم يتــم فصل الطَّالب من 

الربنامج، ويجري خصم النقاط عىل كل تقصري ملا سبق من األمور بطريقة 

احتساب النقاط نفســها عند التميز وااللتزام، والغرم بالغنم، فلكل غياب 

خصم عالمتني ولكل تقصــري يف التحضري خصم عالمة ولكل اهامل يف 

التكليفات خصم 3 عالمات، وأما االختبار فيتم حســابه من قبل مدريس 

املواد وال يتم االنتقال مــن مرحلة إىل أخرى إال بعد اجراء اختبارات يتم 

تكريم املميزين يف مجموع تحصيلهم بعدها.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

مراحل المشروع

المرحلة األولى: التهيئة.

الجانب العلمّي: وفيها يتعرض الطَّالب لدورة مدتها 7 ساعات بعنوان:  	

عوة إىل الله،  )عىل بصرية) وهي تحتوي عىل 50 قاعدة من قواعد الدَّ

وتعد مبثابة فاتح شهية ملا بعدها.

الجانب املهاري: يحصل املشارك فيها عىل الّدورات اآلتية: 	

عوة الصامتة.. ) الدَّ

لغة الجسد.. 2

عاة.. 3 أهميّة القيم يف حياة الدُّ

بواقع 3 ساعات لكل دورة.

التكليف الفردّي: 	

قراءة تفسري ســوريت املدثر واملزمل من تفســري صفوة التَّفاسري . )

وتلخيصهام.

يتم الرّتكيز عىل صالة الجامعة والّسؤال عنها السيَّام صالة الفجر . 2

تحديًدا.

النشاط الجامعّي: 	

إفطار أو غداء جامعّي.
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انية: التمهيدية: المرحلة الثَّ

أواًل: الجانب املعريفّ:

محــارضات تعريفية بالعلوم الرشعيّة األساســيّة بحيــث يتم إعطاء ثالث 

ساعات لكل علم من العلوم اآلتية للتعريف به:

العقيدة واإلميان. )

التَّفسري وعلوم القرآن. 2

الحديث وأصوله. 3

الفقه وأصوله. 4

الّسرية والتَّزكيّة. 5

عوة.. 6 فقه الدَّ

اللغة العربيّة.. 7

ثانيا: الجانب املهاري:

عوة الفرديّة.	  دورة مدتها أربع ساعات بعنوان: قّصة الدَّ

ورشة عمل يديرها الطاّلب مدتها أربع ساعات يف أربعة من القيم السابقة.	 

التكليف الفردّي: 	

قراءة رشوح كتاب اإلميان وكتاب العلم من صحيح اإلمام البخاري . )

وتلخيصهام.

ويتم الرّتكيز عىل ورد الجزء القرآيّن اليومّي والّسؤال عنه بشكل مكثف.. 2

النشاط الجامعّي: رحلة جامعيّة.	 
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الثة: المتقدمة. المرحلة الثَّ

أوال: الجانب املعريفّ:

وفيهــا يتم أخــذ دورة مكثفة لكل علم من العلوم الرشعيّة الســالفة الذكر 

مدتها 4) ســاعة يتم من خاللها اإلجابة عىل أهم األسئلة يف كل علم من 

هذه العلوم.

ثانيا: الجانب املهاري:

عوة الجامعيّة ومنها:	  يتم تقديم دورات تتعلق بالدَّ

فن الخطابة واإللقاء.. )

فن االقناع.. 2

فن الكتابة واملقالة.. 3

عوّي.. 4 إدارة النشاط الدَّ

االستيعاب والقدرة عىل احتواء اآلخرين.. 5

بحيث يتم تغطية كل دورة يف 4 ساعات.

ورشــة عمل يديرها الطاّلب مدتها أربع ســاعات يف أربعة من القيم 	 

السابقة.

التكليف الفردّي: 	

عاة ضمن أسئلة محددة.. ) عمل 3 مقابالت شخصيّة مع 3 من الدُّ

ســامع 3 خطب وتلخيصها مع تقومّيها وفق منوذج خاص لثالثة . 2

من الخطباء املعروفني.



220

قراءة وتلخيص تفسري سورة األحزاب من كتاب يف ظالل القرآن.. 3

ويتم الرّتكيز عىل أذكار الصباح واملســاء والّســؤال عنها بشكل . 4

يومي ومكثف.

المرحلة الرابعة: المتخصصة

الجانب العلمّي:

ويختار فيهــا كل طالب تخصًصا من التَّخصصات العلميّة ســالفة الذكر 

ليأخذ فيه محارضات متخصصة تعادل 20 ساعة باإلضافة إىل كتابة بحث 

تخرج يف العلم الذي تخصص فيه.

الجانب املهاري:

يحصل املشارك عىل دورات يف املهارات اآلتية:	 

التخطيط االسرتاتيجي.. )

التَّفكري املوضوعي.. 2

ات.. 3 بناء الذَّ

إدارة األزمات.. 4

عوّي.. 5 إدارة الفريق الدَّ

مهارة غرس وتفعيل القيم اإليجابيّة.. 6

مهارة اكتشاف وتنمية واستثامر الطاقات.. 7

عوة اإللكرتونيّة وضوابطها.. 8 مهارة الدَّ
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ورشــة عمل يديرها الطاّلب مدتها أربع ســاعات يف أربعة من القيم 	 

السابقة.

التكليف الفردّي: 	

يقوم املشارك بتلخيص الكتب اآلتية ملحّمد أحمد الراشد:. )

املنطلق والعوائق والرقائق وصناعة الحياة واملسار.

يختار كل طالب قيمة من القيم التي مل يتم مناقشــتها يف ورشات . 2

العمل ويقدم بها تقريرًا متكاماًل.

يكلف كل طالب بتقديم فكرة مرشوع دعوي كمرشوع تخرج يقوم . 3

بعرضه ومناقشته أمام زمالئه الطاّلب.

ويتم الرّتكيز عىل قيام الليل والتهجد والّسؤال عنه بشكل مكثف.. 4

النشاط الجامعّي: رحلة عمرة أو مخيم أو ملتقى ألكرث من يوم.	 

ملحوظات عامة:

ميكن تكييف الربنامج يف كل منطقة بحسب القدرات املتاحة يف تلك . )

املنطقة.

يتم تخريج الطاّلب يف كل مرحلة من مراحل املرشوع وال يذهب إىل . 2

مرحلة متقدمة إال من أثبت التزامه ونجاحه يف املستوى السابق.

ميكن عقد الربنامج يف املراكز أو الجمعيات أو الجامعات أو الدواوين . 3

العائلية أو املساجد أو يف الفضاء املفتوح.
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ال يتــم التخريج النهايئ يف املرشوع إال بعد ربط املشــاركني بأوعية . 4

عوّي) أو )التجريب بعد التَّدريب) ومن هذه  عمل دعويَّة )التوظيف الدَّ

األوعية:

عوّي يف املســاجد والجامعــات والجمعيات 	  أقســام العمل الدَّ

املختلفة.

باب يف كل مكان.	  حلقات متابعة اهتداء الشَّ

الجوالت الدعويَّة املنتظمة إىل أماكن تجمعات النَّاس.	 

اآلفاق الدعويَّة اإللكرتونيّة املختلفة.	 

ٹٱٹ
)من ىن ين جه مه ىه 

يه جي حي خي مي 
ىييي ٰذ ٰرٰى                 ٌّ         ٍّ         َّ       ُِّّ         

ّٰ رئ زئ مئ(
آل عمران: 0))
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

برنامج )البصيرة(
إلعداد الدُّعاة))(

شعار البرنامج: »بلغوا عني ولو آية« رواه البخاري.

الهدف العام: إعداد دعاة إىل الله تعاىل عىل بصرية )مهاريًّا ومعرفيًّا).

مجاالت اإلعداد: تعلم املهارات وتحقيق املعارف اآلتية:

مهارة املطالعة والقراءة واختيار موضوعات محددة للتخصص القادم.	 

عوة الفرديّة واالتّصال الجامهريّي.	  مهارات الدَّ

عوة الجامعيّة ومن ذلك:	  مهارات الدَّ

مهارة الكتابة والتَّأليف.. )

مهارة الخطابة واإللقاء.. 2

مهارة الوعظ والتَّدريس.. 3

عوّي اإللكرتويّن.. 4 مهارات التَّواصل الدَّ

مهارات وأمور مساندة للدعاة ومنها:	 

مهــارة اإلدارة والقيــادة ومتعلقاتهــا )تخطيــط وتنظيــم ومتابعة . )

وتقويّم..).

برنامج يغلب عليه الجانب املشاريعي العميل، وهو الشك يتقاطع مع غريه من الربامج البنائية يف غايته   (((

وبعض وسائله.
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مهارة النقد البناء والحوار الهادف.. 2

عوّي.. 3 ضوابط يف العمل الدَّ

فقه األولويات واملوازنات.. 4

مشروعات البرنامج:

مرشوع آية العمر )قيام كل مشــارك باختيار آيــة من القرآن الكريم بعد . )

ختمته كامال لتكون شــعاًرا لحياته، وعمل مطالعة لتفســري هذه اآلية 

وكتابة تقرير فيها، وتبليغها للناس).

مرشوع الحلقات الوعظية املصورة )قيام كل مشارك بتصوير نفسه وهو . 2

يلقي موعظة، واحضارها للتقييم).

اتية )يقوم كل مشــارك بقراءة كتاب تفسري الُعرش . 3 مــرشوع املطالعة الذَّ

األخري من القرآن الكريم من كتاب زبدة التَّفســري وملحقاته يف العلوم 

الرشعيّة امليرسة، ويعمل اختبار به، ثم يقرر كل مشارك التَّخصص الذي 

يحب االعتناء به ليصار إىل تحديد مجموعة من الكتب املطلوب منه 

مطالعتها يف هذا التَّخصص).

مرشوع التلخيص )يكلف كل مشارك بتلخيص كتاب الرحيق املختوم . 4

عوة  يف الّسرية + كتاب: يا صاحب الرّسالة لخالد أبو شادي + قّصة الدَّ

الفرديّة ملحّمد سعيد بكر).

مرشوع النقد والتعليق )يكلف كل مشــارك بسامع أربع خطب ألربعة . 	
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

خطباء مختلفــني خالل مدة انعقاد الّدورة ويقــوم بتقديم تقرير حول 

الخطبة يشمل موضوعها وأبرز امللحوظات اإليجابيّة والسلبيّة عليها).

مرشوع النَّرش والتَّأليف )يكلف كل مشــارك بإعداد مادَّة تصلح للنرش . 	

يف مجلة أو صحيفة محلية).

مرشوع بحث التخرج )يطلب من كل مشارك إعداد بحث يف حيثية من . 7

حيثيات التَّخصص الذي اختاره).

مرشوع القافلة الدعويَّة )يطلب من كل مشــارك املشــاركة يف القافلة . 8

الدعويَّة التي ستقوم إدارة الربنامج بالرتتيب لها).

فحة الدعويَّة )يقوم كل مشارك بعمل صفحة دعويَّة تحث . 9 مــرشوع الصَّ

عىل قيمة محددة عرب الفيسبوك).

آليات وإجراءات:

يتّم تزويد املشــارك بحقيبــة تحتوي عىل مواد الــّدورة باإلضافة إىل . )

املة اإللكرتونيّة. موسوعة املكتبة الشَّ

اعية املسلم البيتية.. 2 يتّم مساعدة املشارك عىل عمل مكتبة الدَّ

يتــّم عمل اختبارات نظرية وعمليَّة بعــد كل مهارة وبرنامج يتعرض له . 3

املشارك.

يتّم عمل برنامج بناء ذايت لكل مشارك.. 4

مدة الربنامج 3 أشهر بواقع لقاء واحد أسبوعيّا.. 5
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برنامج الحوافز:

يتم متابعة املشــاركني من خالل كشف العالمات اآليت، والذي عىل 

إثره سيتم تقدير الحوافز:

العالمةالعملت

0)إنجاز مرشوع آية العمر)

8إنجاز بحث التخرج2

8إنجاز حلقة وعظية مصورة.3

عويَّة4 6املشاركة يف القافلة الدَّ

24حضور جميع أيام الّدورة )2)) يوم5

اتية6 0)إنجاز برنامج املطالعة الذَّ

6مرشوع التلخيص7

6مرشوع النقد والتعليق8

6مرشوع النَّرش والتَّأليف9

فحة الدعويَّة0) 6مرشوع الصَّ

0)االختبار النهايئ))

00)املجموع

برنامج الحوافز

.... ديناًراالحاصلون عىل عالمة بني 95 – 00))

.... ديناًراالحاصلون عىل عالمة 80 – 294

..... دنانريالحاصلون عىل عالمة بني 70 – 379

يتم منح جميع املشاركي هدايا وشهادات تقديرية.

ملحوظة: يفصل من الرنامج من يتغيب عن حضور لقاءين بال استئذان  	

وال عذر، وأربعة لقاءات بعذر.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

)((
برنامج )خف مف( األنعام: 90 

هدف البرنامج وفكرته:

تحصيل أكرب قدر ممكن من القواعد والقوانني والســنن التي سلكها 

عاة واملؤثرون، وتوريثها لألجيال الالحقة، من خالل زيارات  العلامء والدُّ

ومقابالت لعدد من هؤالء الكرام، وطرح أســئلة محددة عليهم، ثم إعادة 

نرش خالصتها يف كتاب جامع أو يف بطاقــات من خالل مواقع التَّواصل 

املختلفة.

آليات التَّواصل مع الخبراء والعلماء وأخذ تجاربهم 

وإجاباتهم على أسئلة البرنامج:

املقابلة الشخصيّة يف مكان وزمان محدد.. )

أو املقابلة من خالل برنامج الزووم.. 2

أو تعبئة منوذج )فورم إلكرتويّن) يتم إرساله، ويحدد وقتا لنهاية استقبال . 3

اإلجابات.

هذا املرشوع يكشــف عن خربات وطاقــات الخرباء والعلامء وقد تم تنفيذ جــزء كبري منه من خالل   (((

التَّواصل مع عدد كبري من النخب العلميّة والفكريّة، والتي استجاب عدد منهم مشكورا وأجاب األسئلة 

التي انتفع منها فريق اإلعداد كثريا.



228

األسئلة المطلوبة:

أوًلا: البطاقة الشخصّية:

ما االسم والّشهرة؟. )

متى وأين ولدت؟. 2

أين تلقيت تعليمك املدريس والجامعّي؟. 3

ما أكرث املواقف والشــخصيّات التي أثرت يف صناعة شخصيّتك يف . 4

مرحلة الطفولة؟

ما أكرث املواقف والشــخصيّات التي أثرت يف صناعة شخصيّتك يف . 5

باب؟ مرحلة الفتوة والشَّ

ما أكرث التَّحديات التي مررت بها وتجاوزتها بفضل الله تعاىل؟. 6

ثانيا: البطاقة الدعويَّة:

ما املواقع الدعويَّة والعلميّة التي شغلتها؟. )

ما أهم الوصايا التي تويص بها من يشغلون هذه املواقع حاليا؟. 2

ـة او مبادرات . 3 ما أبــرز انتاجاتك العلميّة، وهل لديك مشــاريع دعويَـّ

مبتكرة؟

ما أهم املشاريع التي كنت تنوي إقامتها لو وجدت دعام أو عونا؟. 4

عوّي بعد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؟. 5 من قدوتك يف العمل الدَّ

باب مبتابعته إلثراء الجانب . 6 ما الكتاب أو من الكاتب الذي تنصح الشَّ

عوّي والفكرّي لديهم؟ الدَّ
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ثالثا: الخبرات والتوصيات:

من وحي تجربتك الشخصّية نود لو تجيبنا عىل األسئلة اآلتية:

عوّي التي تويص بعالجها؟. ) ما أهم ثغرات العمل الدَّ

كيف ميكن للداعية التوفيق بني العمل الجامعّي املبارك، واالنطالق . 2

الفردّي الذي قد يسع الفرد من خالله ما ال يسع الجامعة؟

عوّي من وجهة نظرك؟. 3 ما أهم أولويات العمل الدَّ

عوّي، وما أهم منطلقاته؟. 4 ما رأيك يف فكرة التجديد واإلبداع للعمل الدَّ

عوّي من وجهة نظرك؟. 5 ما أهم الثوابت واملتغريات يف العمل الدَّ

عوّي من وجهة نظرك؟. 6 ما أهم ضوابط العمل الدَّ

كيف ميكن للّداعية التوفيق بني احتياجات أهله ودعوته؟. 7

كيف ميكــن للّداعيــة التوفيق بني األخــذ )البناء لذاتــه)، والعطاء . 8

عوة)؟ )الدَّ

عوّي، وهل لك يف ذلك رأي . 9 هل فعال ميكن فصل الســيايّس عن الدَّ

محدد؟

كيف ميكن للّداعية أن ينطلق نحو العامليّة يف نرش الرّســالة، يف ظل . 0)

عوّي املنهكة؟ القطريات ويوميًّات العمل الدَّ

كيف ميكن التوفيق بني االسرتاتيجي واملرحيل يف بناء الخطط الدعويَّة؟. ))

كيف ميكــن للداعية أن يتعامل مــع التَّحديــات يف مقابل الفرص . 2)

املتاحة؟

عاة والنخب تجاه األقىص واألرسى؟. 3) ما الّدور املطلوب من الدُّ
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عاة وصناعة رؤية مشرتكة وإن تعذر . 4) هل من سبيل لتنســيق جهود الدُّ

الدمج بني تلك الجهود؟

ما الحل األمثل من وجهة نظرك يف التَّعامل مع االستبداد السيايّس؟. 5)

عاة العمل عىل غرسها ومتكينها . 6) ما أهم القيم التي ترى من واجب الدُّ

يف األجيال القادمة؟

ما الحلول التي تراها مناســبة ملشكلة الشــتات النفيّس وحالة التيه . 7)

الذي يعيشه النَّاس؟

عوة.. . 8) هل ميكن استثامر قنوات التَّواصل الحديثة يف تبليغ رسالة الدَّ

وكيف ميكن تجاوز التَّحديات يف ذاك الطريق؟

ما الذي ينقص دعاة اليوم ليكونوا عند حسن ظن أمتهم بهم؟. 9)

يقولــون بأن العيش يف ســبيل الله هو الســبيل األمثل لتحقيق رشف . 20

املوت يف سبيل الله.. فام معنى العيش يف سبيل الله من وجهة نظرك؟

يعــد الجانب املاّدّي االقتصادّي من أكرث الجوانب التي تشــغل بال . )2

عاة؛ إذ ال دعوة بال مال، فهــل لديك أفكار أو تجارب تويص بها  الدُّ

يف هذا الباب؟

هل لك توصيات محددة يف باب إدارة العالقات الناجحة؟. 22

هل لك توصيات محددة يف باب إدارة األزمات؟. 23

ات؟. 24 هل لك توصيات محددة يف باب إدارة الوقت والذَّ

هل لك وصية مخترصة وجامعــة تحب أن تويص بها الجيل الجديد . 25

عاة؟ من الدُّ
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

أكاديمّية الحياة مع القرآن))(

هدف األكاديمّية:

صناعة متخصصــات يف التدبر لكتاب الله.. لديهــن ملكة التعايش 

الحّقيقي مع القرآن فهام وتذوقا.. عىل نية تطبيقه وتبليغه بإذن الله.

مراحل المشروع:

يتكون املرشوع من خمس مراحل بواقع تسعة أشهر وذلك عىل النحو اآليت:

المرحلة التأسيسّية:

وهي تتكون من 4 لقاءات وذلك عىل النحو اآليت:

مفهــوم الحياة مع القرآن ومرتادفاتها )التَّفســري، الفهم، التدبر،..) لغة . )

واصطالحا )لقاء واحد).

حاجتنا إىل الحياة مع القرآن )أهميتها وخطورة تركها) )لقاء واحد).. 2

آداب وصفات أهل القرآن )لقاء واحد).. 3

وقفات مع غريب كلامت جزء عم )لقاء واحد).. 4

مراجع املرحلة: 	

كتيب الحياة مع القرآن للدُّكتور محّمد سعيد بكر.. )

مادَّة من إعداد د. عبري حسني.. 2

تم تطبيق هذه األكادمييّة عىل عدد محصور من النســاء وجاهيا، وعىل أعداد مفتوحة ولدفعات متتالية   (((

من النساء عن بعد عن طريق برنامج التلجرام واليوتيوب.
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المرحلة التمهيدية:

وهي تتكون من 7 لقاءات وذلك عىل النحو اآليت:

مفاتيح الفهم والتدبر )لقاء واحد).. )

قواعد وأصول التَّفسري )3 لقاءات).. 2

تدبر الفاتحة وآية الكريس وخواتيم البقرة واملعوذات )3 لقاءات).. 3

مراجع املرحلة: 	

مفاتيح التَّعامل مع القرآن للدُّكتور صالح الخالدي.. )

مقدمات يف أصول التَّفسري للدُّكتور مساعد الطيار.. 2

كتورة عبري حسي.. 3 التدبر والتَّفسري قواعد وأصول للدُّ

المرحلة المتقدمة:

وهي تتكون من 	 لقاءات وذلك عىل النحو اآليت:

مفهوم وأنواع اإلعجاز القرآيّن )لقاء واحد).. )

ملسات البالغة والبيان القرآيّن )3 لقاءات).. 2

ملسات بيانية من وحي سورة القصص )3 لقاءات).. 3

مراجع املرحلة: 	

األرسار البالغية يف الفرائد القرآنيّة للدُّكتور الرسحان.. )

ملسات بيانية للدُّكتور فاضل السامرايئ.. 2

مادَّة من إعداد د. عبري حسني.. 3
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

المرحلة المتخصصة:

وهي تتكون من 9 لقاءات وذلك عىل النحو اآليت:

قراءة نصية مقارنة لتفســري ســورة الحرش من ثالثة تفاسري هي: )ستة . )

لقاءات).

تفسري التسهيل البن جزي.	 

تفسري الطربي.	 

تفسري التحرير والتنوير.	 

علم أسباب النزول وفهم اآليات عىل ضوء سياقها العام )لقاء واحد).. 2

قراءة تطبيقية لفهم القرآن عىل ضوء الّســرية النَّبويّة )مشاهد من كتاب . 3

املغازي يف صحيح البخاري) )لقاءين).

مراجع املرحلة: 	

التَّفاسري املذكورة.. )

كتاب املغازي يف صحيح البخاري.. 2

مادَّة من إعداد. عبري حسني.. 3

المرحلة اإلبداعية:

وهي تتكون من 0) لقاءات وذلك عىل النحو اآليت:

مناذج من الفهم السقيم للقرآن الحكيم )الحداثيني واملسترشقني والرد . )

عليهم) )لقاءين).

قراءة موضوعية ملوضوع إدارة األزمات وحل املشــكالت عىل ضوء . 2
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القرآن الكريم )أزمات ومشــكالت؛ سياســيّة، اقتصاديّــة، اجتامعيّة، 

تربويّة) )4 لقاءات).

مشاريع التخرج )4 لقاءات).. 3

مراجع املرحلة: 	

التَّفسري املوضوعي للدُّكتور صالح الخالدي.. )

مادَّة من إعداد د. عبري حسني.. 2

أحكام وشروط عامة:

تعقد األكادمييّــة عىل قنايت التلجــرام واليوتيوب بواقــع لقاء واحد . )

أسبوعيّا.. من خالل دروس مســجلة صوتيا وملدة ال تقل عن نصف 

ساعة وال تزيد عىل ساعة ونصف.

يتّم عقد امتحان مفتوح )يجوز اإلجابة عليه باالستعانة بأي يشء) بعد . 2

كل درس.. وامتحــان مغلق )ال يباح أثناءه االســتعانة بأي يشء) يف 

نهاية كل مرحلة وذلك إلكرتونيّا من خالل رابط يتم إرســاله لألخوات 

املشاركات.

األكادمييّة حرصية بالســيدات وطالبات الجامعــة فقط، ويفضل أن . 3

تكون الراغبة باملشاركة حافظة للقرآن أو مجازة أو تحمل مؤهال علميّا 

رشعيّا.

يتم التســجيل من خالل الدخول عىل رابط محــدد، مع تعبئة منوذج . 4

)فورم املعلومات الشخصيّة).
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

رسوم التسجيل: الّدورة مجانية بالكامل.. 5

يتم منح شهادة األكادمييّة لكل من تجتاز جميع االمتحانات وتحصل . 6

عــىل عالمة 50% فــام فوق يف املعــدل الرتاكمي لجميــع مراحل 

األكادمييّة.

يستمر التسجيل حتى يوم:....... وهو يوم افتتاح األكادمييّة بعون الله . 7

تعاىل.

ليتم التسجيل ال بُّد من الدخول إىل رابطني أساسيّني:. 8

رابط قناة التلجرام الرَّسميّة.	 

رابط التسجيل واملعلومات الشخصيّة.	 

أسئلة شائعة حول أكاديمّية الحياة مع القرآن:

س). كيف يتم تأمي مراجع األكادميّية؟

ج. نحــرص عىل توفري نســخة إلكرتونيّة )pdf) لكل مــادَّة علميّة ونقوم 

روس بصيغة  بنرشها بعــد كل درس عىل قناة التلجرام، كام أننــا ننرش الدُّ

صوتية عىل قناة اليوتيوب أوال بأول، باإلضافة إىل أننا نحاول تأمني بعض 

املراجع املطبوعة ورقيا ألهل األردن تحديدا وبأسعار مناسبة.
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س2. يف حــال احتجنا للســؤال واالستفســار حول الجانــب اإلدارّي أو 

العلمّي أو أي يشء يتعلق باألكادميّية إىل أين نتوجه؟

ج. ميكنكم االنضامم إىل مجموعة »أســئلة أكادمييّــة الحياة مع القرآن« 

والتي نقوم من خاللها بفتح الباب ألســئلتكم واقرتاحاتكم يوم الخميس 

من كل أسبوع.. لنقوم باإلجابة عليها باقي أيام األسبوع.

س3. هل يجوز أخذ املواد العلمّية من األكادميّية وطباعتها ونرشها؟

عوة وليس التجارة. ج. يجوز ذلك ولكن عىل سبيل الفائدة الشخصيّة والدَّ

روس املفتوحة  س4. يف حال قرصت إحدى األخوات يف امتحان ألحد الدُّ

أو املغلقة فلم تقدمها أو كانت عالماتها قليلة ماذا تفعل؟

ج. ميكنها االســتمرار يف دفعتها فلن يؤثر ذلك عىل املجموع الرتاكمي 

كثريا.. أو ميكنها االنسحاب من دفعتها وطلب االنتقال إىل دفعة أخرى.

س	. كيف يتم االحتفاظ بالعالمات وجمعها؟

ج. يُطلب من كل طالبة أخذ صورة )سكرين شوت) عن كل نتيجة من نتائج 

امتحاناتها.. وتقوم بإضافة هــذه العالمات عىل منوذج املعدل الرتاكمي 

الذي سنقوم بإرساله لكم الحقا.

س	. كيف ميكن تقديم الدعم واملشاركة يف األجر؟

ج. ميكننا اســتقبال تربعات ودعم من ترغب مــن خالل تواصلكم عىل 

واتس املرشف العام عىل األكادمييّة.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

أكاديمّية الّسيرة المستنيرة))(
تعريف عام بأكاديمّية الّسيرة المستنيرة

س) من أين جاء اسم األكادميّية؟

ج. من كتاب الّسرية املستنرية.

س2 ما الهدف العام لألكادميّية؟

ج. صناعة متخصص؛ قادر عىل اإلملام بأحداث الّســرية النَّبويّة، ومتييز 

األصيل من الدخيل عليها، وُحسن استنباط فوائدها واالنتفاع بثمراتها، مع 

القدرة عىل املقايسة الواقعية عىل ضوئها.

س3 أين يتم عقد دروس األكادميّية؟

ج. عرب املنصة اإللكرتونيّة )وفيها تعرض االمتحانات) واليوتيوب )وعليها 

روس) وقناة التلجرام. تُعرض الدُّ

س4 من املرشف العام عىل األكادميّية؟

ج. د. محّمد سعيد بكر صاحب كتاب الّسرية املستنرية.

س	 متى انطلقت الدفعة األوىل من األكادميّية ومتى تخرجت؟

ج. انطلقت يوم الجمعة 3)-))-2020م.. وتخرجت يوم 2-7-)202م.

س	 كم املدة الزمنية لألكادميّية؟

ج. مثانية أشــهر، بواقع لقاء واحد أســبوعيّا، كل يوم خميس، بحيث يتم 

امل أثناء وباء الكورونا، وقد تم تخريج عدد من دفعاتها  فتح الله تعاىل لنا هذا الباب يف فرتة الحظر الشَّ  (((

وال يزال الخري قامئا بفضل الله تعاىل.
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تسجيل مادَّة )درس) فيديو ونرشها عىل املنصة وقناة واليوتيوب.. ويقوم 

الطاّلب مبشاهدتها يف الوقت الذي يناسبهم طوال األسبوع.

س7 ما مراحل األكادميّية؟

خمس مراحل وهي:

التأسيســية: وتحتوي عىل مقدمــات مفاهيمية يف الّســرية، ومراحل . )

تدوينها وأبرز مراجعها، وقواعد وضوابط يف قراءة الّسرية واالنتفاع بها.

ومدتها )3 دروس).

التمهيدية: ويتم من خاللها االســتعراض العام واملخترص للسرية من . 2

خالل كتاب زبدة الّســرية املستنرية، ومنت األرجوزة امليئية يف الّسرية 

النَّبويّة.

ومدتها )3 دروس).

املتقدمة: وفيها يدرس الطَّالب كتاب الّسرية املستنرية كامال، ويتناول . 3

موضوع الّسرية النَّبويّة بني األصيل والدخيل.

ومدتها 8 دروس )ويضاف لهذه املرحلة اإلجازة يف الشامئل املحّمدية 

ملن يرغب بدراستها ذاتيًّا من خالل املوقع اإللكرتويّن).

املتخصصة: وفيها يأخذ املشــارك القراءة املوضوعية للسرية النَّبويّة . 4

عوّي والســيايّس والرتبــوّي واإلدارّي  )دراســة مناذج من املنهج الدَّ

واالقتصادّي للسرية النَّبويّة).

ومدتها 0) دروس.

اإلبداعيــة: وفيها يأخذ املشــاركون القراءة املقارنة بني عدد من كتب . 	
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الّســرية ومناهج الباحثني فيها.. ويتناول بالنقد بعض األعامل الدرامية 

يف الّسرية )فيلم الرّسالة)، ويقدم مرشوًعا عمليًّا لخدمة الّسرية والّدفاع 

عن الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.

ومدتها )6 دروس).

س8 كم تبلغ رسوم التسجيل؟

ج. الــّدورة مجانيّة بالكامل.. والقامئون عليهــا متطّوعون.. ويوجد نظام 

للحوافز للمشاركني يف األكادمييّة.

س9 ما مساقات أو أنواع املتابعة واالستفادة من األكادميّية؟

مســاق املتابعة املفتوحــة: وهذا يتيح للمشارك حضور الربنامج عىل . )

اليوتيوب وال يُلزم بالتســجيل الرَّســمّي وال باالمتحانات.. وال يأخذ 

هادات واإلجازات. الشَّ

ســمّي: وهذا يلزم منه التسجيل من خالل الفورم . 2 مساق الّتســجيل الرَّ

الخاص بالدفعة املفتوحة يف حينها.. والحضور واملتابعة املستمرة.. 

وتقديم االختبارات.. وإجابة األســئلة الخفيفة التي نرسلها عقب كل 

درس يف فورم خاص بذلك.. وقراءة الكتب الستة يف الّسرية؛ كل ذلك 

هادات يف نهاية الربنامج. للحصول عىل اإلجازات والشَّ

س0) ما متطلبات النَّجاح يف األكادميّية؟

روس وإجابة األسئلة املتعلقة بها )وتكون اإلجابة مفتوحة . ) حضور الدُّ

بالنَّظر إىل الفيديو أو أي عامل مساعد).

االختبار النهايئ لــكل مرحلة )وتكون اإلجابة عليه مغلقة تحت طائلة . 2
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الرقابة اإللهية).

ويحصل عىل شهادة األكادمييّة كل طالب يبلغ معدله الرتاكمي لجميع . 3

مراحل األكادمييّة 200 عالمة فام فوق من أصل 400 عالمة أي %50 

فام فوق.

س)) ما الكتب الستة املطلوب قراءتها بشكل إلزامي:

الّسرية النَّبويّة دروس وعر ملصطفى السباعي )ويطلب قراءته ذاتيا يف . )

مدة املرحلة التأسيسية ويتم طرح عدد من األسئلة الخفيفة يف االختبار 

النهايئ للمرحلة بحيث تكون إجاباتها من الكتاب).

زبدة الّسرية املســتنرية؛ ويطلب قراءته ذاتيا يف مدة املرحلة التمهيدية . 2

ويتم طرح عدد من األسئلة الخفيفة يف االختبار النهايئ للمرحلة بحيث 

تكون إجاباتها من الكتاب.

القيم النَّبويّة يف األرجوزة امليئية )وهو منت يف الّســرية النَّبويّة يتم منح . 3

املشــاركني اإلجازة بالســند فيه يف املرحلة التمهيدية وال يدخل يف 

االختبار النهايئ للمرحلة).

الّسرية املستنرية )ويتم مدارسته كاماًل يف املرحلة املتقدمة.. ويدخل . 4

يف اختبار املرحلة).

فقه الّســرية النَّبويّة ملحّمد الغزايل )ويطلب قراءتــه ذاتيًّا يف املرحلة . 	

املتخصصة.. ويدخل يف اختبار املرحلة).

صحيح الّسرية النَّبويّة إلبراهيم العيل )ويطلب قراءته ذاتيًّا يف املرحلة . 	

اإلبداعية.. وال يدخل يف اختبار املرحلة).
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ملحوظة: يتم تزويد املشــاركني عىل النِّظام اإللزامي بهذه الكتب بصيغة 

pdf.. ومن يرغب برشائها من أهل األردن ميكننا تأمني ذلك كله أو بعضه 

باالتّصال عىل رقم املنسق:....... علام بأن سعرها كاملة )25) دينارا.

س2) ما أهم روابط األكادميّية؟

رابط املنصة اإللكرتونيّة.	 

رابط املوقع اإللكرتويّن.	 

رابط قناة اليوتيوب.	 

روابط قنوات الدفعات عىل التلجرام.	 

رابط مدونة األكادمييّة.	 

رابط تطبيق األكادمييّة عىل األندرويد.	 

رابط صفحة األكادمييّة عىل الفيس بوك.	 

س3) كم عدد الطاّلب والطَّالبات املســجلي والخريجي وكم عدد  	

ول التي ميثلونها؟ الدُّ

عدد الطاّلب باآلالف، والخريجني باملئات، وهم ميثلون أكرث من 50 دولة 

يف العامل، وقد بلغ عدد الدفعــات املفتوحة حتى تاريخ 30-9-)202م 

تسع دفعات ولله الحمد.

س4) كيف يتم التَّفاعل مع الطاّلب واستقبال أسئلتهم؟

تم افتتاح جدار أسئلة الّذكور وجدار أسئلة اإلناث عىل قناة التلجرام، وقد 

تم تحديد يوم محدد لألســئلة وباقي أيام األسبوع لإلجابات ويساعد يف 

اإلجابة فريق من املتطّوعات.
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س	) هل هنالك نظام معي للتقدير والعالمات؟

نعم يوجد نظام محدد بحيث يتم تقسيم مجموع املعدل الرتاكمي )400) عىل 

)4) لتصبح العالمة من )00)).. وبالتايل يصبح التقدير عىل النحو اآليت:

الحاصلون عىل 97 فام فوق هم األوائل عىل الدفعة بتقدير ممتاز.	 

الحاصلون عىل 90 – 96 تقديرهم ممتاز.	 

الحاصلون عىل 75 – 89 تقديرهم جيد جدا.	 

الحاصلون عىل 60 – 74 تقديرهم جيد.	 

الحاصلون عىل 50 – 59 تقديرهم مقبول.	 

وما سوى ذلك ال يتم منحهم شهادة التخرج من األكادمييّة.	 

س	) ما فكرة مرشوع التخرج من األكادميّية؟

حتى تتم الفائدة ونحقق الغاية املنشودة ويكون للسرية النَّبويّة أثرها ودورها 

من خالل مواهبنا وطاقاتنا املختلفــة.. ألجل ذلك كان ال بُّد من مرشوع 

التخرج وذلك ضمن الرتتيب اآليت:

يسمح ألي طالب من الطاّلب الذين يكملون االختبار النهايئ للمرحلة . )

املتخصصة )بــرصف النَّظر عن معدله الرتاكمــي) أن يتقدم مبرشوع 

التخــرج، ويبقى باب اســتقبال مشــاريع التخرج متاًحــا إىل ما بعد 

االمتحان النهايئ للمرحلة اإلبداعيّة بأسبوعنّي فقط.

يجوز االشرتاك بني عدد من الطاّلب ال يزيدون عىل خمسة يف مرشوع . 2

تخرج واحد، إن كان األمر يســتدعي ذلك، كأن يكــون عمال فنيًّا أو 

دراميًّا مثاًل.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

يتم تقييم مشاريع التخرج بشــكل منفصل لكل طالب عىل حدة، من . 3

خــالل لجنة تحكيم محددة، ومينح كل مرشوع )30) عالمة يف أعىل 

تقدير، أو أقل من ذلك بحسب تقييم لجنة التحكيم.

يقوم كل مشارك بإرسال مرشوعه بأي صيغة يراها مناسبة أو مصوَّرا يف . 4

فيديو عىل تلجرام رقم:.................. بحيث يذكر اســمه الثاليث 

ومكان إقامته، ورقم هاتفه، واســم املرشوع.. ويتأكد من وصول ذلك 

كله من خالل إشعار الرد منا عليه.

يحق إلدارة األكادمييّة الترصف باملشــاريع مبا يخدم غاياتها.. وتقوم . 5

األكادمييّة بعرض أفضل املشاريع عىل صفحتها ويف مواقعها املتاحة.

ال يجوز للطالب أن يتقدم بأكرث من مرشوع واحد.. 6

يتم منح شهادة األكادمييّة لكل طالب حصل عىل معدل تراكمي يزيد . 7

عىل 50% يف جميع عالمات مراحل األكادمييّة مبا فيها عالمة مرشوع 

التخرج.

ميكن أن يشــارك الطَّلبــة بواحدة من األفكار اآلتيــة )أو غريها) ضمن . 8

مشاريع تخرجهم بهدف خدمة الّسرية النَّبويّة:

قصيدة شــعرية تحي الّســرية أو مواقف منها )من تأليف ونظم 	 

الطَّالب).

عمل فني درامي )متثيل) ملشهد من مشاهد الّسرية النَّبويّة.	 

عمل يدوي يجسد مشهد من مشاهد الّسرية.	 

لوحة فنية )رسم أو تخطيط) يجسد مشهد من مشاهد الّسرية النَّبويّة.	 
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خطبة مسجلة تحي مشهًدا من مشاهد الّسرية النَّبويّة.	 

عرض تقدميي )بوربوينت) يجســد مشــهًدا من مشاهد الّسرية 	 

النَّبويّة.

تقديم أنشودة بصوت الطَّالب تحي بعض مشاهد الّسرية النَّبويّة.	 

إقامة معرض صور نادرة أو مميزة حول الّسرية النَّبويّة.	 

افتتاح صفحة عىل الفيسبوك أو قناة عىل اليوتيوب تعتني بالّسرية 	 

النَّبويّة.

تأليف قّصة لألطفال تحي بعض مشاهد الّسرية النَّبويّة.	 

ٹٱٹ
)جف حف خف مف حق مق جك حك 
خك لك مك جل حل خل مل 

هل جم(
األحزاب: )2
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

)((

ِ
ْير

ِ
بَْرنَاَمُج الّسراج الُمن

هدف البرنامج:

تحقيق مزيد من العمق يف قراءة الّسرية واستيعابها والذب عنها.. وامتالك 

أفضل األساليب يف نرشها وتعليمها.

فكرة البرنامج:

هــو عبارة عن برنامج متقدم يف الّســرية النَّبويّة.. ويســتهدف نخبة مميزة 

هادات العليا يف  من خريجي أكادمييّة الّســرية املستنرية، أو من حَملة الشَّ

مختلف العلوم، ويقــع يف مثانية مراحل مضافًا لها مرشوع التخرج، ويتم 

عرضه يف عرشة أشهر، بواقع درس )لقاء) واحد أسبوعيّا.

اإلشراف العام:

د. محّمد ســعيد بكر )عضو رابطة علامء األردن/ عضو املكتب التنفيذي 

لهيئة علامء فلسطني/ عضو االتحاد العاملّي لعلامء املسلمني).

هو النســخة املتقدمة واملميزة عن برنامج أكادمييّة الّســرية املستنرية، ويشرتط للتسجيل فيه أن يكون   (((

الطَّالب من خريجي أكادمييّة الّسرية املستنرية بتقدير جيد جدا فام فوق، أو من الحاصلني عىل شهادة 

الّدراسات العليا.
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مكان العرض:

يتم عرضه مسجاًل وليس مبارًشا؛ عرب قناة التلجرام الرَّسميّة للربنامج، وقناة 

أكادمييّة الّسرية املستنرية عىل اليوتيوب.

بداية البرنامج:

انطلقت الدفعة األوىل من الربنامج يوم 28-8-)202م.

مراحل البرنامج

أوال: مرحلة التقعيد العام والمفاتيح )٣ لقاءات(:

وفيهــا يتم تقديم )حقيبة البصرية التدريبّية) عىل ضوء فهمنا للســرية وهي 

تتكون من:

دورة عىل نفسه بصرية )60 قاعدة يف التَّزكيّة والسلوك).. )

دورة هذا بصائر )50 قاعدة يف قواعد طلب العلم).. 2

عوة واإلصالح).. 3 دورة عىل بصرية )50 قاعدة يف الدَّ

طريقة العرض: 	

يتم تقديم ما سبق يف ثالثة لقاءات مصورة )فيديو) من خالل د. محّمد 

سعيد بكر))).

تحتوي كل محارضة مام ســبق عىل كتاب شــارح لها باإلضافة اىل رشائح عرض مميزة.. ويتم تقديم   (((

ذلك كله لطالب الربنامج بصيغة pdf بعون الله تعاىل.
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

يتم عمل اختبار )مفتوح) من 0) عالمات لكل لقاء بعده مبارشة.. )

يتم عمل اختبار واحد )مغلق) يف كتاب )هذا بصائر) تحديًدا.. من . 2

20 عالمة.

ماع أو القراءة النصية )10 لقاءات(: ثانيا: مرحلة السَّ

ويشرتط لبلوغها النَّجاح يف املرحلة األوىل.. وفيها يُطلب سامع أو قراءة كتاب 

اللؤلؤ املكنون يف سرية الَنبّي املأمون ملوىس العازمي كامال )4 مجلدات).

طريقة العرض: 	

يتم سامع املادَّة املسجلة عىل اليوتيوب )حيث تم تسجيل الكتاب يف 

58 حلقة بصوت أحد طلبة العلم) يف 0) أسابيع.. بحيث يُطلب سامع 

عدد من الفيديوهات يف كل أسبوع أو قراءة قدر محدد من الكتاب.

االختبارات )من 00) عالمة): 	

يتم عمل اختبار )مفتوح)))) أســبوعيّا بعد كل درس مكون من عدد . )

فحات.. من 5 عالمات. من الفيديوهات أو من عدد من الصَّ

يتم عمل امتحان )مغلق) يف نهايــة املرحلة بالكتاب كاماًل.. من . 2

50 عالمة.

ويقصــد باالختبار املفتوح، هو الذي يأيت بعد كل درس من باب املراجعة له، ونبيح للطلبة النَّظر إىل   (((

املادَّة أثنــاء إجابتهم لالمتحان، بخالف االمتحان املغلق والذي يــأيت عند نهاية كل مرحلة وال نبيح 

النَّظر أثناء االمتحان ألي يشء يتعلق باملادَّة.
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ثالثا: مرحلة الّدراسة المقارنة في موضوعات محددة )٨ 

لقاءات(:

دراسة مقارنة لإلرساء واملعراج من الكتب اآلتية.. )املخترصات):. )

الّسرية النَّبويّة دروس وعرب ملصطفى السباعي	 

زبدة الّسرية املستنرية ملحّمد سعيد بكر	 

القيم النَّبويّة يف األرجوزة امليئية يف الّسرية النَّبويّة.	 

نور اليقني للخرضي.	 

سرية خاتم الَنبيّني أليب الحسن الندوي.	 

الفصول يف سرية الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص البن كثري.	 

جوامع الّسرية النَّبويّة البن حزم األندليس.	 

الم هارون.	  تهذيب سرية ابن هشام لعبد السَّ

دراسة مقارنة لغزوة األحزاب من الكتب اآلتية.. )الجوامع):. 2

الرحيق املختوم للمباركفوري.	 

فقه الّسرية ملحّمد رمضان البوطي.	 

الّسرية النَّبويّة أليب الحسن الندوي.	 

الّسرية املستنرية ملحّمد سعيد بكر	 

صحيح الّسرية النَّبويّة للشيخ إبراهيم العيل.	 

فقه الّسرية النَّبويّة للشيخ محّمد الغزايل.	 

دراسة يف الّسرية لعامد الّدين خليل.	 

شعاع من الّسرية لراجح الكردي.	 
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الّسرية النَّبويّة دراسة تحليلية ملحّمد أبو فارس.	 

أطلس الّسرية النَّبويّة لشوقي أبو خليل.	 

الّسرية النَّبويّة الصحيحة ألكرم ضياء العمرّي.	 

الّسرية النَّبويّة لعيل الصاليب.	 

إنها النبوة لصالح رضا.	 

الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص لسعيد حوى.	 

الربيع األول لوضاح خنفر.	 

دراسة مقارنة لصلح الحديبية من الكتب اآلتية.. )املوسوعات):. 3

املنهج الحــريك والرتبوّي والســيايّس يف الّســرية النَّبويّة ملنري 	 

الغضبان.

الّسرية النَّبويّة يف ضوء القرآن والسنة ملحّمد أبو شهبة.	 

محّمد رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ملحّمد الصادق عرجون.	 

طريقة العرض: 	

يقوم كل طالب بعمل دراسة مقارنة يف كل ما سبق )يعني املطلوب 3 

دراسات) ثم يرسل ذلك لنا ضمن مواعيد محددة.

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

يتم منح الطَّلبة 0) عالمات لكل دراسة يقومون بتقدميها.. )

يتم عمل امتحان )مغلــق) يف موضوع غزوة األحزاب تحديًدا من . 2

20 عالمة.



250

ــماع واإلجــازة للمتــون مــع شــرحها )٦  رابعــا: مرحلــة السَّ

لقاءات(:

منت كتاب املغازي من صحيح البخاري.. )

منت الشامئل املحّمدية للرتمذي.. 2

منت منظومة جهد املقل يف وصف الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص.. 3

طريقة العرض: 	

قوم كل طالب بســامع هذه املتون بصوت د. محّمد سعيد بكر + . )

قراءة الرشح املخترص لها.

مُينح كل من يسمع املتون ويقرأ الرشوح؛ اإلجازة بالسند املتصل . 2

من د. محّمد سعيد بكر.

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

يتم عقد اختبار مغلق يف مفردات كتاب املغازي من 20 عالمة.. )

يتم عقد اختبار مفتوح يف مفردات كتاب الشــامئل املحّمدية من . 2

20 عالمة.

يتم عمل امتحان مفتــوح يف مفردات منظومة جهد املقل من 0) . 3

عالمات.



25(

ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

خامســا: مرحلــة القــراءة الموضوعيــة )القرآنّيــة( للجانب 

عــوّي تحديدا في حياة أولي العزم من الرســل )إبراهيم  الدَّ

الم()1)  الة والسَّ ونوح وموسى وعيسى ومحّمد عليهم الصَّ

)في لقاءين(:

طريقة العرض: 	

من خالل مادَّة مسجلة )فيديو) يقدمها الدُّكتور محّمد سعيد بكر.

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

امتحان واحد مغلق يف املادَّة املسجلة.. من 25 عالمة.. )

امتحــان واحد مفتــوح يف كتاب صحيح قصص األنبياء للشــيخ . 2

ابراهيم العيل رحمه الله.. من 25 عالمة.

سادســا: مرحلة القــراءة التحليلية النفســّية )بيان للصفات 

النفســّية وعوامل تكوينها( ألربعــة من األطهار وأربعة من 

األشرار الذين عاشوا زمن البعثة النَّبوّية وهم )في لقاءين(:

من األطهار:

أبو بكر ريض الله عنه.. )

عمر ريض الله عنه.. 2

خديجة ريض الله عنها.. 3

عائشة ريض الله عنها.. 4

مالمح املســار واإلجراءات الدعويَّة يف حياة أوىل العزم من الرســل، وأبرز عالمات التوافق بينهم أو   (((

التميز لكل منهم يف ذلك.
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من األرشار:

أبو جهل.. )

أبو لهب.. 2

كعب بن األرشف.. 3

عبد الله بن أيب سلول.. 4

طريقة العرض: 	

بية أو علم  يتم تقدميها من خالل أحد األســاتذة املتخصصني يف الرتَّ

االجتامع والنفس.

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

اختبار واحد مغلق يف املادَّة التــي يقدمها هذا املتخصص.. من . )

25 عالمة.

يطلــب مــن كل طالب تقديــم دراســة تحليلية نفســيّة إلحدى . 2

الشخصيّات )الطيبة أو الخبيثة) من الّسرية.. من 25عالمة.

سابعا: مرحلة الشبهات والردود.. )4 لقاءات(:

طريقة العرض: 	

يتم تقديم أهم الشــبهات املثارة حول الّسرية النَّبويّة مع الرد عليها يف 

مادَّة مسجلة.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

اختبار واحد )مفتوح) بعد كل لقاء من )5) عالمات.. )

اختبار واحد مغلق من )30) عالمة يف نهاية املرحلة.. 2

الّســيرة،  التَّدريــب علــى أســاليب تدريــس  ثامنــا: مرحلــة 

وضوابط االستشــهاد بها، وقواعد تكريســها )تمكينها( 

في الواقع.. )في لقاءين(:

طريقة العرض: 	

يتــم تقدميها مــن خالل أحد األســاتذة املتخصصــني يف املناهج 

وأساليب التَّدريس.

االختبارات )من 0	 عالمة): 	

امتحــان واحد مغلق يف املادَّة التي يقدمها هذا املتخصص.. من . )

25 عالمة.

يطلب من كل طالب تقديم درس أو موعظة )مصورة أو مســجلة) . 2

بطريقة مميزة ومؤثرة يف واحد من مشاهد الّسرية.. من 25 عالمة.
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مشروع التخرج))(

يتقدم الطَّالب مبرشوع تخرج يف خدمة الّسرية النَّبويّة ضمن معايري يتم 

تزويد الطَّلبة بها الحقا.. من 0	 عالمة.

شروط وكيفية االلتحاق بالبرنامج:

يســمح )فقط) للطلبة الحاصلي عىل شهادة أكادميّية الّسرية املستنرية . )

بتقديــر ممتــاز أو جيــد جــدا)2) )أو) للحاصلي عىل املاجســتري أو 

كتوراة يف مختلف العلوم، املشاركة يف هذا الرنامج. الدُّ

يقوم املشــارك بالدخول إىل قناة التلجــرام الخاصة بالربنامج + يلتزم . 2

بتعبئة فورم التسجيل.

يتم إرســال رابط قناة التلجرام وفورم التسجيل للطلبة الذين يبعثون لنا . 3

رغبتهم بالتســجيل، ويرسلون لنا صورة عن شهاداتهم وذلك عىل رقم 

تلجرام:

التسجيل مجاين.. وال تنسونا من دعواتكم.. وال مانع من قبول دعمكم . 4

وترعكم من خالل تواصلكم معنا عىل واتس:

يتم عرض أهم أســس البحث العلمّي، علام بأن املقصود من مرشوع التخرج ما هو أوســع من مجرد   (((

بحث، وإمنا فكرة أو عمل أو برنامج يخدم الّسرية النَّبويّة العطرة.

ميكن عمل برنامج أو اختبار استدرايك للطلبة الحاصلني عىل تقدير جيد يف أكادمييّة الّسرية املستنرية؛   (2(

ليتمكنوا من االلتحاق بهذا الربنامج
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

المراجع:

جميع ما تم ذكــره من املراجع يف املراحــل الثامنية مطلوب، ومن 

املفيد تأســيس مكتبة يف كل بيت متخصص بالّسرية النَّبويّة، وسيتم تأمني 

ذلك كله بعون الله بصيغة إلكرتونيّــة )pdf)، ومن يرغب برشاء أي كتاب 

مام ســبق ذكرها فله ذلك، وهي يف معظمها موجودة يف مكتبات العامل، 

ونحن بدورنا سنحاول تأمني ما ميكن تأمينه بسعر معقول، ونخربكم بذلك.

العالمات والتقييم:

يحصل الطَّلبة عىل شــهادة الربنامج عند حصولهم عىل عالمة )300) . )

فام فوق من 500 )املعــدل الرتاكمي اإلجاميل لجميع املراحل هو: 

.(	00

يتم تقسيم املعدل الرتاكمي عىل )5) ليتم استخرج املعدل من 00).. 2

األوائل هــم الحاصلون عىل 97 من 00) وتقديرهــم ممتاز مع مرتبة . 3

الــرشف، وأمــا الحاصلــون عــىل 90 – 	9 فتقديرهم ممتــاز، وأما 

الحاصلون عــىل 80 – 89 فتقديرهم جيد جدا، وأما الحاصلون عىل 

70 – 79 فتقديرهــم جيد، وأما الحاصلــون عىل 0	 – 9	 فتقديرهم 

مقبول، وما دون ذلك فهم راسبون وال مينحون شهادة الرنامج.

ملحوظــة: تبقى روابط جميع اختبارات كل مرحلة متاحة )االختبارات  	

املفتوحة واملغلقة) حتى نهايتها.
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مشروع )التحصين(
البناء والعطاء الجامعّي))(

الهدف العام:

ــباب امللتزم يف الجامعات، ميلــك من الحصانة  بنــاء جيل من الشَّ

اتيــة، والقدرة عىل العطاء، بهدف صناعة حالــة من الدميومة والثبات  الذَّ

عوّي يف الجامعات. والتصاعد يف األداء الدَّ

الفرص المتاحة:

وجود عمل منظم.	 

وجود أوعية جاهزة )رسمية).	 

وجود تفرغ نسبي.	 

التَّحديات القائمة:

حالة الشتات والرشود الذهني والنفيّس العام.	 

قرص العمر االفرتايض للعاملني )سنوات العمل الجامعّي).	 

ضعف يف ترتيب األولويات.	 

حالة اإلرباك األمني السائدة.	 

مرشوع مقرتح.  (((
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

القيم والمفاهيم والمهارات المطلوبة:

ات )روحيا وفكريّا وجسديا) فريضة ورضورة.	  بناء الذَّ

التدين الواعي وأثره.	 

عوة واإلصالح فريضة ورضورة.	  الدَّ

مبادئ اإلدارة والتخطيط االسرتاتيجي.	 

فقه املوازنات، وفقه األولويات.	 

ياسة الرشعيّة وإدارة املواقف.	  فقه السِّ

إدارة األزمات وحل املشكالت.	 

أمناط السلوك البرشّي ومبادئ الكسب الجديد.	 

األسئلة الوجودية والحصانة من اإللحاد.	 

العالقة بني الجنسني )الحدود والضوابط).	 

مبادئ توريث الخربات واستنساخ النَّجاحات.	 

العمل يف الظروف الصعبة )أمنيًّا وسياسيًّا...).	 

مبادئ الفرز والتصنيف وتوزيع املهام والفراسة والحكم عىل الرِّجال.	 

فنون االستيعاب.	 

أصول الفهم )للدين وللحركة).	 

الجامعات واألفكار القامئة )بني ظروف النشأة ودواعي االستمرار).	 



258

الوسائل واألساليب والبرامج المقترحة لتحقيق ما 
سبق من قيم ومهارات ومفاهيم:

العمل وفق الدوائر اآلتية:	 

برامج فرديّة )ذاتية).. )

برامج جامعيّة )عىل مستوى كل مجموعة صغرية).. 2

برامج جامعة )عىل مستوى اللقاء الجامع).. 3

برامج جامعية )عىل مستوى طالب الجامعة بشكل عام).. 4

اقرتاح كتب وكتيبات للقراءة.	 

عمل مسابقات.	 

إقامة أسابيع أو مواسم ذات أهداف محددة )إميانيّة، فكريّة، سياسيّة...).	 

عمل دورات وورش عمل.	 

عمل خطّة إشــغال وإحســان توزيع املهام وإرفاق ذلك بنظام حوافز 	 

محددة ومنضبط.

يف.	  رحلة الشتاء والصَّ

البحث عن أطر جديدة وغري تقليدية واستثامر املتاح وفق األنظمة الجامعيّة.	 

عمل جوالت لزيارة خرباء يف مجاالتهم أو استضافتهم.	 

من الكتب التي أنصح بقراءتها:

مؤلفات محّمد أحمد الراشد القدمية والجديدة كلها.	 

بعض ما كتب عبد الكريم بكار وفتحي يكن وسيد قطب وطارق سويدان.	 

كتاب الّسرية املستنرية.	 
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

دبلوم
إعداد قيادات للعمل القرآنّي))(

الهدف:

إعداد قيادات فاعلة ذات رسالة دعويَّة راسخة إلدارة العمل القرآيّن.

الرُّؤية:

متكي بعض الدوافع واملعارف والقيم واملهــارات الالزمة لصناعة فريق 

قيادي رسايل للعمل القرآيّن.

مواصفات وشروط الفئة المستهدفة:

الحصول عىل شــهادة خربة أو تزكية تثبت مامرســة املشارك للعمل . )

القرآيّن ملدة زمنية ال تقل عن خمس سنوات.

أاّل يقل عمر املشارك عن 20 عاًما وأن ال يزيد عن 40 عاًما.. 2

أن يتعهد املشارك االلتزام بالربنامج من أوله إىل منتهاه وإال فإنه يدفع . 3

غرامة مالية مقررة.

أاّل يقل عدد املشاركني عن 0) وال يزيد عىل 20 بحيث يتم توزيعهم . 4

عىل الجنسني.

تم تقدميه يف أكرث من فرع من فروع جمعيَّة املحافظة عىل القرآن.  (((
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مدة الدبلوم:

)كلام طالت مدة الدبلوم )نســبيًّا) يكون ذلك أفضل، ولكن ما ال يدرك كله 

ال يرتك جله).

ثالثة أشــهر )بواقــع 2) لقــاء) تبــدأ مــن يــوم:......... وتنتهي 	 

يوم:..........، بواقع 3 ســاعات أســبوعيًّا من الساعة 3 ونصف إىل 

السادسة والنصف أيام........ من كل أسبوع.. أو يوم........ من كل 

أسبوع يف الوقت الذي ترونه مناسبا )3 ساعات صباحية أو مسائية).

مجاالت المشروع:

المجال األول: صناعة الدوافع:

)وتحتاج إىل لقاءين.. بواقع 	 ساعات).

وهي املحركات األساســيّة التي تشــعل الرغبة يف النفس لاللتحاق 	 

بركب العمل القرآيّن.

وفيها يحصل املشــارك عــىل العناوين اآلتية ضمــن قوالب تدريبيّة 	 

متنوعة )ورشة عمل، محارضة، نرشة، تلخيص كتاب....).

حكم العمل القرآيّن )بني التكليف والترشيف).. )

رشف العمل القرآيّن.. 2

الحاجة إىل العمل القرآيّن.. 3

مثرات العمل القرآنيّة )مثرات قامئة وقادمة).. 4
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

عالج الفتور يف العمل القرآيّن.. 5

صور من الحرب عىل القرآن وموقفنا منها.. 6

الجهــاد بالقرآن )جهاد الُحجــة والبيان عىل ضــوء قوله تعاىل: . 7

)مت هت(َّ الفرقان: 52 يف حقل القرآن.

العمل القرآيّن وأثره يف تحقيق األمن واإلميان يف األوطان.. 8

خطورة إهامل العمل القرآيّن.. 9

صور من حرص أصحاب املناهج الشاذة واملحرفة يف نرش مناهجهم.. 0)

اني: تمكين الّسلوكّيات: المجال الثَّ

)وتحتاج إىل لقاءين.. بواقع 	 ساعات).

وهي األخالق األساسيّة املطلوب توافرها لدى العامل يف حقل القرآن 	 

الكريم.

وفيها يحصل املشــارك عــىل العناوين اآلتية ضمــن قوالب تدريبيّة 	 

متنوعة )ورشة عمل، محارضة، نرشة، تلخيص كتاب....).

وكان خلقه القرآن.. )

صناعة الّنمّوذج الرباين.. 2

بناء القدوة.. 3

الرّتكيز عىل املستلزمات القيمية للعامل يف حقل القرآن ومنها )بحيث 	 

يتم توزيعها عىل املشــاركني ليقدم كل مشــارك ورقة ال تزيد عن 0) 

دقائق حول القيمة املطلوبة منه):
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مراقبة الله تعاىل.. )

تعظيم شعائر الله.. 2

احرتام الزمن والوقت.. 3

الذوق يف التَّعامل.. 4

الجودة واإلتقان.. 5

الّشعور باملسؤولية الفرديّة.. 6

حب الوطن واالنتامء لألمة.. 7

املحبة واألخوة.. 8

املبادرة واإليجابيّة.. 9

حراسة املمتلكات العامة.. 0)

العفة والحياء.. ))

االستيعاب.. 2)

االحرتام.. 3)

النصيحة.. 4)

العمل مع الفريق.. 5)

بالله . 6) الظن  اليقني وحســن 

تعاىل.

الجاهزيّة واالستعداد.. 7)

رب الثبات.. 8) الصَّ

الهمة والعزمية.. 9)

الث: بناء المعارف: المجال الثَّ
)وتحتاج إىل لقاءين.. بواقع 	 ساعات)

وهي العلوم األساسيّة التي يحتاجها العامل يف الحّقل القرآيّن.	 

وفيها يحصل املشــارك عــىل العناوين اآلتية ضمــن قوالب تدريبيّة 	 

متنوعة )ورشة عمل، محارضة، نرشة، تلخيص كتاب....).

مقاصد القرآن الكريم )الهداية والرعاية والحامية).. )

مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم.. 2

ــامع والتِّالوة والحفظ . 3 واجباتنا الســتة نحو القرآن: )إحسان؛ السَّ

والفهم والتطبيق والتبليغ).

معامل الحياة مع القرآن.. 4
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

المجال الرابع: تأكيد المهارات:

)وتحتاج إىل 	 لقاءات.. بواقع 8) ساعة)

وهي املهارات األساسيّة التي يحتاجها القائد يف العمل القرآيّن.	 

وفيها يحصل املشــارك عــىل العناوين اآلتية ضمــن قوالب تدريبيّة 	 

متنوعة )ورشة عمل، محارضة، نرشة، تلخيص كتاب....).

صناعة الهيكلية يف العمل القرآيّن.. )

أهداف العمل القرآيّن.. 2

تاريخ العمل القرآيّن.. 3

آفاق العمل القرآيّن.. 4

مجاالت ودوائر العمل القرآيّن.. 5

عوائق وتحديات يف العمل القرآيّن.. 6

أمناط اإلدارة يف العمل القرآيّن.. 7

التخطيط االسرتاتيجي للعمل القرآيّن.. 8

لوائح وتعليامت العمل القرآيّن.. 9

خصائص )خصوصيّات) ومميزات العمل القرآيّن.. 0)

ضوابط العمل القرآيّن.. ))

أخطاء قاتلة يف العمل القرآيّن.. 2)

إدارة املال يف العمل القرآيّن.. 3)

فنون جمع املال للعمل القرآيّن.. 4)

توريث الخربات يف العمل القرآيّن.. 5)
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تسويق املشاريع يف العمل القرآيّن.. 6)

العمل القرآيّن بني املدخالت واملخرجات.. 7)

إدارة األنشطة يف العمل القرآيّن.. 8)

صناعة املناهج يف العمل القرآيّن.. 9)

عوامل نجاح العمل القرآيّن.. 20

إدارة الربامج املوسمية يف العمل القرآيّن.. )2

آليات حامية العمل القرآيّن.. 22

معامل التَّحفيز يف العمل القرآيّن.. 23

إدارة الوقف واالستثامر يف العمل القرآيّن.. 24

مبادئ االرشاف الرتبوّي القرآيّن.. 25

معامل التطوير واإلبداع يف العمل القرآيّن.. 26

أساليب إدارة املجالس العليا يف العمل القرآيّن.. 27

ملحوظات تكميلية:

ال بُّد من برنامج بناء فردّي لكل مشارك باإلضافة إىل الرنامج الجامعّي  	

وقد يحتوي الرنامج الفردّي عىل:

التذكري بالناحية اإلميانيّة للمشاركني.. )

تكليف كل مشارك بتلخيص كتيب محدد حول بعض ما سبق من . 2

محاور.

تكليف كل مشــارك بعمل زيارة واحدة ألحد خرباء العمل القرآيّن . 3
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ضمن لقاء لتحصيل الخربات.

تكليف كل مشــارك بكتابــة تقرير يضع فيه تصــوره حول بعض . 4

الظواهر السلبيّة أو اإليجابيّة يف العمل القرآيّن.

يتــم عمل نظــام العالمات والحوافز املناســب لضــامن التزام . 5

املشــاركني يف املرشوع حتى نهايته، وهــذا النِّظام عىل النحو 

اآليت:

5) عالمة للحضور وعدم التأخري والغياب.	 

5) عالمة عىل املشاركة والتَّفاعل.	 

30 عالمة عىل القيام بالواجبات والتكليفات املطلوبة.	 

40 عالمة عىل االمتحانات والتي تأيت بعد كل مجال.	 

بحيث يحصل الثالثة األوائل من الّذكور والثالثة األوائل من اإلناث 

عىل جوائز نقدية تقدرها إدارة الفرع ومينح الباقي جوائز ترضية.

يتم تحديد املوازنة املناســبة للمــرشوع ويراعى فيها نظــام الحوافز  	

واملكافآت واملرصوفات اإلداريّة وذلك عىل النحو اآليت:

مرصوفات القرطاسية.. )

مرصوفات الضيافة.. 2

مرصوفات الحوافز والجوائز واملكافآت.. 3

وهذه كلها يتم تقديرها من إدارة الفرع. 4

ميكن أن يتخلل املرشوع رحلة لتمكني بعض املحاور وتعزيز جانب 	 

األخوة والتعارف بني املشاركني )وذلك بانفصال الّذكور عن اإلناث).
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برنامج سراج الحياة))(
لبناء الشَّباب على مهارات الحياة

)البناء الوجداني والفكرّي والسلوكّي(

الهدف العام:

ــباب يف جوانب أربعة رئيســة هي:  هــو مرشوع يهــدف إىل بناء الشَّ

الدوافع واملعارف واملهارات والسلوكّيات، وذلك ضمن مستويات علمّية 

عمليَّة أربعة ويرشف عىل الرنامج لجنة فنية متخصصة.

مراحل الخّطة العلمّية لبرنامج سراج الحياة:

أوًلا: المرحلة التمهيدية:

وتحتوي عىل مقدمات جاذبة للعلم ومهارات االتّصال )مدتها شهران).

العنواناألسبوع
وزن 

املرحلة

ضوابط وقواعد يف تزكية النفس والبناء الوجداين )عىل نفسه بصرية) )))األّول

%25

ضوابط وقواعد يف تزكية النفس والبناء الوجداين )عىل نفسه بصرية) )2)الثَّاين

ضوابط وقواعد يف طلب العلم وتحصيل املعرفة )هذا بصائر) )))الثَّالث

ضوابط وقواعد يف طلب العلم وتحصيل املعرفة )هذا بصائر) )2)الرّابع

ضوابط وقواعد يف مهارات االتّصال )عىل بصرية) )))الخامس

ضوابط وقواعد يف مهارات االتّصال )عىل بصرية) )2)الّسادس

امتحان املرحلةالّسابع

نشاط ختامّي الثّامن

باب والشابات بشكل منفصل. تم تطبيقه عىل مجموعة من الشَّ  (((
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ثانًيا: المرحلة المتقدمة:

وتحتوي عــىل مقدمــات يف العلوم الرشعيّة األساســيّة وبعــض القيم 

واملهارات الالزمة للشباب ومدتها سنة كاملة.
ة علمّية يرافقها قيمتان ولقاء ملهارة حياتّية, ومدة اللقاء ساعتان  تحتوي خمس لقاءات لكل مادَّ

)وزن املرحلة %80)

ة  املادَّ
العلمّية

األسابيع

الخامسالرابعالثَّالثالثَّايناألول
السادس

املهارات

عقيدةالعقيدة
عقيدة

عقيدة
عقيدة

الخطابة )عقيدة
املسؤوليةمراقبة الله 

علوم القرآنعلوم القرآن

علوم القرآن

علوم القرآن

علوم القرآن

الخطابة 2علوم القرآن
الثّقة

الهمة 
والعزمية

علوم 
الحديث

علوم 
الحديث

علوم 
الحديث

علوم 
الحديث

علوم 
الحديث

علوم 
الحديث

اإلقناع

االحرتامالصدق

الفقه 
وأصوله

الفقه
الفقه

الفقه
الفقه

الفقه
الكتابة 
واملقالة كرالعطاء الشُّ

الّسرية النَّبويّة
الّسرية 
النَّبويّة

الّسرية 
النَّبويّة

الّسرية 
النَّبويّة

الّسرية 
النَّبويّة

الّسرية 
النَّبويّة

إدارة 
النشاط 
عوّي الدَّ االستيعابالتضحية

عوة  فقه الدَّ
والتمكني

عوة فقه الدَّ

عوة فقه الدَّ

عوة فقه الدَّ

عوة فقه الدَّ

عوة فقه الدَّ
عوة  الدَّ

اإللكرتونيّة
رب  الصَّ
والثبات

التفوق

التَّزكيّةالتَّزكيّة

التَّزكيّة

التَّزكيّة

التَّزكيّة

التخطيطالتَّزكيّة أثر 
العبادات

العفة 
والحياء

اللغة العربيّةاللغة العربيّة

اللغة العربيّة

اللغة العربيّة

اللغة العربيّة

اللغة العربيّة
الشخصيّة 

الجاذبة املبادرة
السامحة 

واللني

يتم عقد امتحان ونشاط ختامي للمرحلة ويتم تخريج الطّالب، وبعد ذلك يصار إىل اختيار 
املميزين منهم للمرحلتي التاليتي
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ثالًثا: المرحلة المتخصصة:

وفيها يتخصص الطاّلب الذين اجتازوا املرحلتني السابقتني يف واحد من 

التَّخصصيني الرشعينّي ويتم تناول باقي املهارات والقيم الالزمة للشباب 

ومدتها سنة كاملة.

املهاراتالقيماملادَّة العلميّة
وزن 

املرحلة

يختــار كل طالب تخّصًصا 

رشعيّــا يرغب بــه من بني 

اآلتيــني:  التَّخصصــني 

فتح  ويتم  ســرية)  )تفسري، 

ــعب بنــاًء عــىل عدد  الشُّ

الطاّلب.

لقــاءات  عــدد  وتبلــغ 

التَّخصــص 50 لقاء بواقع 

يستمر  أسبوعّي  واحد  لقاء 

لساعتني وملدة عام كامل.

اختيار 	  تــم  ملحوظة: 

تخصص الّسرية النَّبويّة 

أساســا  ذلــك  وكان 

أكادمييّــة  النطــالق 

الّسرية املستنرية.

النصيحة
أمناط الشخصيّة

%75

العمل مع الفريق

اليقني وحسن الظن 

إدارة الوقتبالله

العزة والكرامة

الذوق يف التَّعامل
فن الحوار

اإلنتاج

احرتام الزمن والوقت
القراءة املثمرة

املوضوعية

اكتشاف الطاقات الجاهزية واالستعداد

وتنميتها الشجاعة

االنتصار للمظلوم
عوة الفرديّة الدَّ

الورع

الرب
الوعظ النشط

املحبة واألخوة

الجودة واإلتقان
فن استيعاب 

اآلخرين 
حب الوطن واالنتامء 

لالمة
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

رابًعا: المرحلة اإلبداعية:

وفيهــا ينطلق كل طالب يف كتابة بحث أو مــرشوع التخرج الذي يحتوي 

بايب. عىل جانب من جوانب العلم الرشعّي وعالقة ذلك بالعمل الشَّ

وزن املرحلةمتطلبات املرحلة

تنــاول الطَّالب موضوع دقيق من التَّخصــص الذي اختاره ويكتب 

فيه بحثا حســب املواصفات املطلوبة وذلك بالتَّنســيق واملتابعة 

املســتمرة مع املرشف املسؤول عىل طريقة رســائل املاجستري 

بايب. والدُّكتوراه، مع مالحظة ربط هذا البحث بالعمل الشَّ

ال يوجد تســجيل للحضور والغياب يف هــذه املرحلة إال يف يوم 

مناقشة البحث.

%25

ٹٱٹ
)ىه يه جي حي 

خي مي(
األحزاب: 46
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برنامج اإلثراء الفكرّي))(

هذه بعض معامل برنامج اإلثراء الفكرّي، والذي يتضمن سياسات التَّأليف 

والطباعة والنَّرش لدى الدُّكتور محّمد سعيد بكر، ومن هذه السياسات:

الحرص عىل األصالة واملعارصة؛ من خالل التأصيل الرشعّي والربط 	 

بالواقع قدر املستطاع.

الحرص عىل جودة اإلخراج وتناسق األلوان ووضوح الخطوط.	 

اعتامد أســلوب التَّأليف املنهجي يف بعــض مؤلفاتنا بحيث تصلح 	 

للتدريس يف بعض املراكز واملعاهد والجامعات.

الحرص أثناء الكتابة والتَّأليف عىل تبســيط اللغــة؛ ليكون الخطاب 	 

مفهوًما لدى العامة ومتوسطي الثقافة.

الرّتكيز عىل موضوعات محددة منها: 	

الّسرية النَّبويّة.. )

يف.. 2 الحديث الرشَّ

القيم القرآنيّة.. 3

اإلجازات واملتون العلميّة.. 4

عوة إىل الله وفنونها.. 5 الدَّ

باط يف سبيل الله.. 6 الرِّ

تم نرشه يف العديد من املواقع للفائدة.  (((
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الفكر اإلسالمّي وقضايا النهضة.. 7

التَّزكيّة والتهذيب والسلوك.. 8

نكتب بشكل منفرد وهذا يف الغالب، وأحيانا نكتب بالرشاكة والتعاون 	 

مع آخرين السيَّام يف املناهج وغريها.

ال نقصد الربح مطلقا، بقدر ما نهدف إىل نرش العلم، وتحقيق الفائدة، 	 

دقة الجاريــة بعون الله تعاىل، وإن كان من ريع أو ربح  وتحصيل الصَّ

فهو ملصلحة استمرار برنامج اإلثراء الفكرّي.

نلتزم الطرح الوســطي املعتدل؛ فال تطرف مييني يذهب إىل التشــدد 	 

والغلو، وال تطرف يساري يذهب إىل التمييع والتفسيخ والتضييع.

الحرص عىل التدقيق اللغوي، بل وتحكيم بعض ما نكتب لدى بعض 	 

الكرام ذوي التَّخصص.

بعض مؤلفاتنا تم طباعتها ونرشها لدى بعض املؤسسات العلميّة مثل 	 

جمعيَّة املحافظة عىل القرآن الكريم وغريها.

نرحــب بأي جهة محرتمة تعرض علينا طباعــة ونرش وترجمة مؤلفاتنا 	 

خارج األردن.

ال نعتمــد دارا أو مكتبة محددة للنرش داخــل األردن، بل نقوم بالنَّرش 	 

بشــكل شــخيّص، وميكن رشاء بعض مؤلفاتنا من مكتبة الفرسان يف 

العبديل أو دار عامر يف وسط البلد.
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من مؤلفاتنا:

أوال: في العقيدة واإليمان:

باط األسنى مع أسامء الله الحسنى.. ) الرِّ

صناعة رجل العقيدة )قراءة تربويّة قيمية يف منت العقيدة الطحاوية).. 2

ثانيا: في القرآن الكريم والعمل القرآنّي:

الحياة مع القرآن.. )

بية الحكيمة يف سورة لقامن.. 2 معامل الرتَّ

الثمر الداين يف بستان العمل القرآيّن. 3

من وحي القرآن والسنة.. 4

معامل استنهاض الروح الجهاديّة من وحي السور املكيّة.. 5

مدرسة الثالثني )دراسة موضوعية إجاملية تحليلية يف القرآن الكريم).. 6

معامل اللطف من وحي سورة الكهف.. 7

سور من القرآن الكريم )مقاصد وقيم ودالالت).. 8

نظرات يف سور وآيات.. 9

يفي القرآيّن الناجح.. 0) قّصة مدير النادي الصَّ

ريف: ثالثا: في الحديث الشَّ

القيم العطرية يف املنظومة البيقونية.. )

املنهج الرتبوّي واللمسات القيمية يف األربعني النووية.. 2
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

املائة الجامعة للقيم النافعة )دراســة تربويّــة قيمية عىل 00) حديث . 3

قصري متفق عليه).

القيم الوافيات يف الثالثيات )ثالثيات البخاري).. 4

القيم العاطرة يف األربعني املتواترة.. 5

جوامع القيم يف كتاب العلم )من صحيح البخاري).. 6

رابعا: في الّسيرة النَّبوّية:

الّسرية املستٌنرية.. )

زبدة الّسرية املستنرية.. 2

القيم النَّبويّة يف األرجوزة امليئية يف الّسرية النَّبويّة.. 3

باط في سبيل هللا: خامسا: في الرِّ

منهاج ثقافة املرابط.. )

دليل املسلم املرابط.. 2

رباط املصاحف.. 3

باط والجهاد.. 4 رسائل يف فقه الرِّ

رباط أهل القرآن يف شهر رمضان.. 5

تربية وفداء.. 6

حصن املرابط.. 7

مثرات الثورات: الثورة السورية منوذجا.. 8
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عوة إلى هللا: سادسا: في موضوع الدَّ

عوة الفرديّة.. ) قّصة الدَّ

عوة الفرديّة.. 2 عاة يف الدَّ من مناهج الدُّ

عوة إىل الله).. 3 عىل بصرية )50 قاعدة يف الدَّ

عوة واالتّصال الجامهريّي.. 4 الدَّ

رسالة الخطيب إىل جمهور املسجد الحبيب.. 5

رسالة املنرب )ج) وج2 والجزء الثَّالث قيد الطباعة).. 6

عوة والقيم )اســتنباطات دعويَّة من منظومــة القواعد الفقهية . 7 فقه الدَّ

للشيخ السعدي).

أولويات الخطاب الوعظي للجاليات املسلمة يف أوروبا.. 8

سابعا: في موضوعات تزكوية وفكرّية متفرقة:

رياض املتصدقني.. )

من تويف عنها زوجها فأظهرت الغموم وباحت باملكتوم )تحقيق مخطوطة). 2

الوفاء لألحباب الذين سكنوا الرتاب.. 3

نفحات للعاملني عليها.. 4

دقة الجارية واألسئلة السبعة.. 5 الصَّ

ملاذا؟ 000) سؤال يف عامل الواقع والخيال.. 6

هذا بصائر )50 قاعدة يف طلب العلم والبناء املعريّف).. 7

عىل نفسه بصرية )60 قاعدة يف التَّزكيّة والبناء السلويكّ).. 8
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ثامنا: في األدب العربّي:

أروع القيم يف منظومة عنوان الحكم للبستي.. )

القيم الحسان يف قصيدة نصيحة اإلخوان البن الوردي.. 2

القيم الذهبية يف املنظومة التائية لأللبريي.. 3

تاسعا: مناهج وكتب مؤلفة باالشتراك:

الرّساليّة يف العمل الخريّي.. )

أيتام عرب التَّاريخ »دروس وعرب«.. 2

مشكالت وحلول )باالشرتاك مع 60 باحثا).. 3

رباط القيم )باالشرتاك مع 40 باحثا).. 4

مناهج دائرة الرعاية االجتامعيّة يف جمعيَّة املركز اإلسالمّي الخرييّة.. 5

مناهج جمعيَّة املحافظة عىل القرآن الكريم.. 6

أجندات ومفكرات جمعيَّة املحافظة.. 7

يعة يف جمعيَّة املحافظة.. 8 دليل معهد علوم الرشَّ

مة والمنشورة: عاشرا: األبحاث العلمّية الُمَحكَّ

باب والعطاء.. ) الشَّ

األحاديث املوضوعة وأثرها يف الحياة السياسيّة.. 2

عوّي املعارص بني الواقع واملأمول.. 3 الخطاب الدَّ

يف.. 4 مهارة الرشح التحلييل للحديث النَّبوّي الرشَّ
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بعض هذه املؤلفات طُبع ملرة واحدة، وبعضها ملرات عديدة، وبعضها 	 

يأيت يف مجلد، وآخر يف كتاب أو كتيب، وكثري منها تم نرشه إلكرتونيّا 

بصيغة pdf يف موقع أحسن األفكار للتدريب، ويف مختلف املواقع، 

وكلها تــم طباعته بدعم من جهات أو شــخصيّات كرمية، وريعها إن 

وجد يذهب لدعم املرشوعات العلميّة القامئة والقادمة.

نقبل الدعم ملصلحة استمرار برنامج اإلثراء الفكرّي.. وملن يرغب يف 	 

دعم هذا الربنامج التَّواصل معنا عىل واتس ))8)00962786695):

أما بيع هذه الكتب فقد تم االتفاق مع إحدى رشكات التوصيل لتوصيل 	 

ما ترغبون من هــذه الكتب مقابل أجرة مقدارهــا )ديناران) فقط لكل 

طلبية )والطَّلبية تحتوي عىل كتاب أو أكرث) ولجميع محافظات األردن 

حرصيًّا، أما البيع خارج األردن فيتم من خالل املعارض التي تقام يف 

بعض البلدان سنويًّا.

ٹٱٹ
)مل ىل يل ام مم(

العلق: )
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

حملة الفاتحة أوال))(
وحمالت تصحيح التِّالوة

هدف الحملة:

متكني معاين سورة الفاتحة وعدد من السور ذات الفضائل املعلومة الثابتة 

يف السنة، وضبط تالوتها عىل الوجه الصحيح.

فكرة الحملة:

بدأت الفكــرة يف مركز رباط أهل القرآن من خــالل طلب تصحيح تالوة 

جميع املدرسني والطاّلب لسورة الفاتحة تحديًدا، من خالل قراءتهم عىل 

ــورة، ثم تطورت الفكرة إىل  بعض الشــيوخ املتقنني وإجازتهم بتالوة السُّ

ــورة، ثم تم عمل حملة عىل مستوى الحي شارك فيها عدد  بيان معاين السُّ

من املشاركني، ثم انترشت الفكرة يف الكثري من املراكز واألحياء.

خطوات الحملة:

امع 	  تجهيز فريق من املشــايخ املتقنني واستعدادهم للمشاركة يف السَّ

من النَّاس وتصحيح تالوتهم.

تم إطالق هذه املبادرة يف مركز ربــاط أهل القرآن عام 2008م، وانترشت يف الكثري من فروع ومراكز   (((

تحفيظ القرآن يف األردن وخارجه، وقد شارك فيها أكرث من مئة ألف مشارك ومشاركة.
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نرش الفكرة من خالل إعالنات ولقاءات توعية يف املساجد واألسواق 	 

وأماكن التجمعات املختلفة.

عمل شعار مناسب للحملة.	 

اســتهداف جميع من ميكن التَّواصل معه بشكل مبارش أو غري مبارش 	 

من املسلمني.

الحديث عن أهمّية الفاتحة ورضورة تصويب تالوتها وفهم معانيها، وقد  	

تم تأليف كتيب يُفصل يف أحكام ومعاين ســورة الفاتحة، واملعوذتي 

وآية الكريس وخواتيم سورة البقرة وهي امتداد لحملة الفاتحة أوىل.

امع من النَّاس بشكل مبارش ومن خالل مختلف الوسائط.	  بدء عمليَّة السَّ

تصحيح اللحن الجيل لكبار السن واألطفال الّصغار والتدقيق يف باقي 	 

األحكام بالنسبة للشباب.

تصميم شــهادات خاصة بكل سورة ومنحها ملســتحقيها من خالل 	 

أحفال بهيجة تتىل فيها السور بشكل متقن ويتم متكني بعض معانيها.

هادات يف بداية الحملة لجميع 	  تعهد مركز رباط أهل القرآن برصف الشَّ

املراكز والجهات الرّاغبة بإقامة الحملة يف مناطقها.. وبعد ذلك تولت 

كل جهة بإصدار شهادات خاصة بها.

تم عمل خطبة جمعة وتعميمها بعنوان: )الفاتحة أوىل)، وذلك من باب  	

الرّتغيب يف هذه الحملة واملتابعة لها.

تّم الحديــث عن الحملــة يف مختلف قنوات التَّواصــل واإلذاعات 	 

املحلية املتاحة.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

كان بعض املشايخ يعظ النَّاس بعد بعض الّصلوات يف فضل الفاتحة 	 

وخطــورة اللحن فيها، ويكون معه عدد من املشــايخ املتقنني الذين 

يقفون عىل بوابات املسجد ويطلبون من كل خارج من املسجد تالوة 

الفاتحة والتصحيح له يف أجواء إميانيّة مفعمة بالود واإلخاء.

تم اكتشــاف أخطاء فظيعة يف تالوة ســورة الفاتحة تحديًدا لدى عدد 	 

ممن يرتادون بيوت الله ويحرصون عىل صالة الجامعة!!

تم تغطية نفقات الحملة من عدد من املحبني املتفاعلني معها.	 

تم عمل هدايا عليها شعار الحملة )أقالم وأعالم وكؤوس ماء).	 

تطور األمر ليشمل سوًرا أخرى وهي: )الكهف، وامللك، والكافرون، 	 

اإلخالص، البقرة، التوبة).

تم عمل مسابقات ثقافيّة يف معاين بعض هذه السور الكرمية.. وأصبح 	 

اسم املرشوع حمالت تصحيح التِّالوة بدال من حملة الفاتحة أواًل.

ٹٱٹ
)مه ىه يه(

املزمل: 4
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الحّقيبة الدعويَّة لالجئين))(

الهدف العام:

تأهيل النازحني ليكونوا مواطنني صالحني يف أرض اللجوء، ولريجعوا 	 

إىل بلدهم بعد زوال الظلم بُناة مصلحني.

أو غرس القيم اإليجابّية التي يحتاجها الالجئ عموًما. 	

شعار الحّقيبة المقترح:

)ىث يث ىف يف ىق يق اك لك( اإلرساء: 80.

أبرز القيم التي يحتاجها الالجئ:

فقه وآداب الهجرة واللجوء.. )

الثّقة املطلقة بنرص الله تعاىل.. 2

أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خريًا منه.. 3

الّشعور باملسؤولية تجاه وطن تركناه ووطن دخلناه.. 4

قيمة الثبات رغم املحن.. 5

حكمة االبتالء وأن ما يجري اضطرار وليس اختيار وأنه كُره وليس رش.. 6

ميكن أن تقوم املؤسسات التي تعتني بالالجئني بتطبيق هذه الحّقيبة يف كل مكان، سواء عىل الالجئني   (((

السوريني أو غريهم.. ردهم الله تعاىل إىل ديارهم ساملني غامنني.
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

اإليجابيّة والتفاؤل.. 7

دلني عىل السوق.. 8

اإليثار وعدم االستئثار.. 9

الحرص والحذر من األرشار.. 0)

عودتنا لوطننا مرشوطة بعودتنا لربنا.. ))

حق العودة وربطه بعودة الحّق.. 2)

باط والنرصة.. 3) فقه الرِّ

رب واليقني تنال اإلمامة يف الّدين.. 4) بالصَّ

من ريض فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.. 5)

استثامر الوقت.. 6)

كيف ننرص أهلنا ونحن يف دار لجوئنا.. 7)

اللّهّم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد.. 8)

األخوة والوحدة.. 9)

القدوة الحسنة.. 20

كيف نكون عمليني.. )2

مطابقة الفعل القول.. 22

ات.. 23 نكران الذَّ

التعايش مع الصعوبات.. 24

إدارة األزمات.. 25

التعفف والسرت والحجاب.. 26
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احرتام أهل التَّخصص والعلامء.. 27

االستيعاب واملرونة وتقبل اآلخر.. 28

فقه النصيحة.. 29

حب العلم. 30

االستقامة.. )3

أبرز محتويات )الهدايا( الحّقيبة الدعويَّة:

طقم صالة طويل بأكامم. )

معاصم وجرابات ستايت. 2

مصحف مفرس. 3

مقص أظافر ومسواك. 4

كتاب فقه السنة أو الفقه امليرس. 5

املأثورات. 6

منشورات عن تربية األوالد. 7

بوسرت األذكار. 8

جدول املحاسبة. 9

بوصلة لتحديد اتجاه القبلة. 0)

الة. )) بوسرت تعليم الوضوء والصَّ

مجلة الفرقان للكبار ومجلة فارس للصغار. 2)
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

قصص أو كتيبات أو أرشطة أو سيديهات تتحدث عن القيم واملعاين . 3)

التي سبق عرضها.

مسبحة.. 4)

سجادة صالة.. 5)

حصاالت للصدقة.. 6)

جهاز األذكار.. 7)

قوائم بأســامء الفضائيات الهادفة وتردداتها، وقوائم بأســامء علامء . 8)

ودعاة ثقات وهواتفهم.

تيشريتات عليها شعارات هادفة لألوالد.. 9)

أرشطة نشيد.. 20

جلباب بنايت وستايت.. )2

لعبة الكمبيوتر املعلم اإلسالمّي لألوالد.. 22

برواز أو مجســم مشــهد أو صورة تذكر بالله تعاىل أو ســورة قرآنية . 23

للبيوت.

ملحوظة: ميكــن وضع هذه األمور كلها داخــل حقيبة ويوضع عليها  	

شعار الجمعيَّة أو املؤسسة املهتمة بالحملة.
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وســائل مقترحــة لتنفيــذ البرامــج المتعلقــة بالقيــم 

سالفة الذكر:

نرشات وكتيبات.. )

مجالت وصحف وملصقات.. 2

دروس ثابتة ودورات.. 3

مراكز متخصصة.. 4

لجان وروابط.. 5

مسابقات وألعاب.. 6

رحالت ومخيامت.. 7

بعثات.. 8

حقائب ورسائل دعويَّة.. 9

استضافة شخصيّات علميّة وتربويّة.. 0)

العرض والداتاشو.. ))

وسائل تشويق وجذب.. 2)

ٹٱٹ
)نت ىت يت رث زث مث نث ىث(

القصص: 24
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

مشروع موسوعة
فتاوى العمل الخيرّي واإلغاثّي))(

الهدف العام للمشروع:

التأصيل الرّشعّي ألهداف ووسائل وإجراءات العمل الخريّي واإلغايّث.

الحاجة للمشروع:

تكمن الحاجة للمرشوع يف ظل عدم توفر مستشــار رشعّي عام لكثري 

ســات الخرييّة اإلغاثيّة يف الوقت الذي تسعى فيه  من الجمعيات واملؤسَّ

تلم الجمعيات لرتشــيد ومأسســة أعاملها وضبــط خطواتها من النواحي 

القانونية عرب املستشار القانوين.

ومع توســع العمل وزيادة حجم الكادر يف ميدان يحتاج إىل استشارة 

القرآن والسنة مع كل قرش يرصف أو جهد يبذل.

ورغم امتداد العمر بالجمعيات والعاملني بها إال أن هنالك أســئلة ما 

تزال تحيك بالنفس، ونحن نخىش أن تتســع دائرة الخوض يف الشبهات، 

ألجل ذلــك كان ال بُّد من إخــراج كتاب يجيب عىل أســئلة اإلخوة يف 

امليدان بل ويفرتض أسئلة أخرى ميكن للميدان أن يفرزها ولو بعد حني، 

تم طرح فكرة هذه املوســوعة كاملة عىل إدارة جمعيَّة املركز اإلسالمّي الخرييّة عام 2007م لكنها مل   (((

تحفل بها لألسف.
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ليتم اإلجابة عليها.

ونحن نأمل أن تكون هذه املوســوعة حجة بيننا وبني إخواننا أمام الله 

تعاىل

وأخريا فإن تنفيذ هذا املرشوع ســيكون يف ميزان حســنات العاملني 

وأصحاب القرار يف التنفيذ بعون الله تعاىل.

مراحل تنفيذ المشروع:

القيام بعمل فريق يتكون من مجموعة من اإلخوة املهتمني واملتخصصني 

من خارج الجمعيات وداخلها.

أوًلا: المراحل األساسّية:

مرحلة التأسيس )جمع األسئلة): 	

وذلــك من خالل: االســتبانات، الزيــارات للمراكز، ورشــة العمل، 

لقاءات مع لجان استشارية، لقاءات مع محسنني، لقاءات مع األرامل 

واأليتام... باإلضافة إىل العصف الذهني.

مرحلة التبويب: 	

حيث يتم توزيع مجموع األســئلة املتحصل من امليدان عىل أبواب 

)إداريّة، ماليّة، تربويّة، اجتامعيّة، خدماتيّة،....).
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

مرحلة البحث عن إجابات: 	

)وهي خاصة باألسئلة التي ال تحتاج إىل قياس واجتهاد جديد).. حيث 

يتــم الرجوع إىل جميع املراجع املتاحــة خصوصا املراجع األصيلة 

وميكن النَّظر يف الخربات أو املرشوعات املامثلة.

مرحلة االستشارة: 	

وهي تتعلق باألســئلة التي تحتاج إىل إجامع أو قياس أو اجتهاد جديد 

ويتــم من خاللها االتّصال مبجموعة من كبار العلامء من داخل البالد 

وخارجها.

مرحلة التدقيق والتنقيح واملراجعة: 	

حيث يتم مراجعة جميع املادَّة العلميّة لغويا بعد طباعتها.

مرحلة التحقيق والتخريج: 	

حيث يتــم تخريج األحاديث وعزو اآليات مــع الحرص عىل الحكم 

عىل األحاديث واعتامد الصحيح أو الحسن منها فقط.

مرحلة التحكيم: 	

حيث نجمع لها لجنة من كبار العلامء لتحكيم املادَّة النهائية للموسوعة.

ثانًيا: المراحل الثانوّية أو اإلضافية:

مرحلة االختصار والتلخيص: 	

حيث يتم إخراج ملخص عن املوســوعة ليوزع عىل األفراد العاملني 

يف امليدان وتكون املوسوعة الكبرية ملكتبة املركز.
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مرحلة التسجيل: 	

CDحيث ميكن تسجيلها صوتيًّا عىل أرشطة أو إخراجها عىل

مرحلة التسويق: 	

حيــث يتم عمل الدعاية املناســبة للموســوعة ويتم تســويقها عىل 

الجمعيــات املامثلة داخليًّا وخارجيًّا وميكن االعتناء بأســئلة خاصة 

بجمعيَّة املحافظة عىل القرآن.

مرحلة الّرعاية: 	

حيث يتم عرض الفكرة عىل مؤسسات أو محسنني لدعمها ورعاية إخراجها.

مرحلة الرتجمة: 	

يتم ترجمة املوسوعة إىل لغات معينة ميكن أن يفيد منها العاملون يف 

شتى البالد.

ملحوظة: قد يتــم اختصار هذه املراحل واختيار ما يناســبنا منها ولكني 

أحببت ذكرها كاملة حتى تكون واضحة ويكون هنالك فرصة لتنفيذها كلها 

ولو بعد حني.

مدة التنفيذ:

ميكن توزيع املراحل األساسيّة من العمل عىل سنتني اثنتني بحيث ال 	 

يتجاوز العمل مدة هاتني السنتني وقد يتم االنتهاء من العمل قبل نهاية 

العامني.
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

التّكاليف:

يحتــاج هذا العمل إىل جهد عظيم واىل كلفــة باهظة، لن تزيد يف حدها 

األعىل عن مرشوع حوســبة العمــل يف املراكز ولن تصــل يف حجمها 

مبراحل العمل كله إىل نصف ما ينفق عىل مرشوع الحّقيبة املدرســية أو 

مــرشوع األضاحي يف املراكز أو غري ذلــك، علام بأن هذا املرشوع أكرث 

أهميّة من بعض املشــاريع املوسميّة التي نقوم بها وهو مرشوع ال يتكرر، 

فمن مرصوفات املرشوع:

مرصوفات نرثية.	 

مراجع وكتب.	 

أجرة تدقيق لغوّي.	 

وعزو 	  األحاديث  تخريــج  أجرة 

اآليات.

أجرة الطّباعة والتّصميم.	 

أجرة التّحكيم.	 

أجور فريق العمل.	 

أجرة املرشف العام.	 

أجرة سكرتري املرشوع.	 

مكافآت مستشارين رشعيّني.	 

ملحوظة:

يعتمد حجم املوســوعة عىل حجم األســئلة الواردة مــن امليدان ومن 

الرّضورة مبكان أن يتم عرض أقوال بعض املذاهب يف املســألة الواحدة 

مع الحرص عىل الرتجيح.
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أسئلة عامة بين يدي مشروع

)موسوعة فتاوى العمل الخيرّي(

س): ما مرشوعية العمل الخريّي اإلسالمّي؟

س2: هل قولــه تعاىل )ىي يي( التوبة: 60 تنرصف إىل العاملني 

يف القطاع الخريّي؟

س3: هل ميكن تحديد قيمة حصة العاملني عليها من زكاة املال؟

س4: ما حدود الضيافة يف قطاع العمل الخريّي، وما مرجعيتها يف مصارف 

كاة؟ الزَّ

س5: ما حكم القيام بأعامل خاصة أثناء فرتة الدوام؟

س6: ما حكم قراءة القرآن والكتب واملجالت والصحف وسامع األرشطة 

أثناء الدوام؟

س7: مــا حكم االســتفادة من الزيت أو الشــاي أو الســكر وغري ذلك 

للموظفني )ضيافة) أثناء الدوام؟

س8: هــل يجوز أكل لحوم أو دجاج )حفل غداء) أثناء الدوام من املتربع 

به؟

س9: ما حكم ساعة اإلفطار أو الغداء أثناء الدوام؟

س0): مــن الذي ميلك الترصف يف تحديد كميــة ما يرصف للفقراء من 

املواد العينة أو النقدية؟

س)): ما حكم استعامل سيارة العمل أو أجهزة العمل ملصالح شخصيّة؟

س2): ما حكم تصوير األوراق من آالت الجمعيَّة ألغراض شخصيّة؟
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ــهريّة فهل يجوز أن نرصف له مكافأة  س3): موظف ال تكفيه مكافأته الشَّ

إضافية أو أن مننحه من املواد العينية؟

س4): ما حكم جلوس األرملة وحدها )الخلوة) مع املدير أو الباحث أو 

أمني الصندوق، لقضاء غرض العمل؟

س5): ما حكم تصوير النساء أو األوالد وهم يحصلون عىل املستحقات 

هريّة، ألغراض الدعاية؟ الشَّ

س6): هل يوجد سقف أعىل أو أدىن للرواتب يف القطاع الخريّي؟

س7): هل يجوز التوقيع عن الغري يف الدوام أو أخذ املكافأة أو غري ذلك 

حتى ولو كان املوقَع عنه موافق أو قد أخذ حقه كامال؟

س8): مــا حكم التحويل من مرشوع إىل آخــر مام يخالف ما نوى عليه 

املتربع؟

س9): ما حكم أخذ الهدية من املتربع بإذنه؟

س20: ما حكم ترفيه أو تكريم املتربعني من مال التَّربعات )إفطارات أو 

رحالت للمتربعني) لغايات توثيق العالقة بهم؟

س)2: ما حكم الّدورات والنشاطات التي يشارك بها الّذكور واإلناث مًعا؟

س22: ما حكم النشاطات التي يديرها الرجل للنساء )دورات وورشات عمل)؟

س23: ما حدود معنى قوله تعاىل: فليأكل باملعروف؟

س24: ما حكم استعامل قرطاسية املركز ألغراض شخصيّة؟

كاة سيام لو مل يكن  س25: هل مرشوع كفالة طالب العلم من مصارف الزَّ

هذا الطَّالب من الفقراء؟
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س26: ما حكم األجرة عىل العمل اإلضايف؟

س27: ما حكم خصم الساعات عن املوظف )املغادرات الشخصيّة)؟

س28: ما حكم قانون العقوبات ملن يتأخر خمس دقائق مثال يخصم عنه 

ساعة أو غري ذلك؟

س29: ما حكم قانون الحوافز؟

س30: ما حكم تعويض املوظف إذا أصابه حادث أو عارض )التّكافل)؟

س)3: هــل يضمن املوظف إن قام بإتالف غري متعمد لبعض األثاث يف 

املركز؟

س32: ما حكم توزيع مواد دعائية عىل املحســنني ورواد املركز )بحيث 

يدفع املركز مثنها)؟

كاة عن املال املرتاكم يف رصيد املركز؟ س33: هل يجب دفع الزَّ

س34: هــل يجوز توزيع العمل عىل أكرث من يوم مع وجود قدرة إلنجازه 

يف وقت أو يوم واحد؟

س35: هل يجوز إيداع أموال املركز يف البنك العريّب أو أي بنك ربوي؟

س36: هل يجوز استثامر أموال املركز؟

س37: هل يجوز إعطاء جامعي التَّربعات نسبة من املبالغ التي يجمعونها؟

س38: هل يجوز خصم نسبة من قيمة التَّربعات لصالح الجمعيَّة األم؟

س39: هل يجوز رشاء مواد للمركز بســعر السوق أو أقل من سعر السوق 

وبنفس الجودة مع االتفاق مع التاجر )سمرسة) عىل نسبة معينة؟

س40: ما حكم أخذ دقائق للصالة أثناء الدوام؟
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

س)4: هل يجوز عقد صفقة شخصيّة ولو عىل الهاتف أثناء الدوام؟

س42: ما حكم استعامل هاتف املركز للمكاملات الّشخصيّة؟

س43: ما حكم مشاركة األيتام يف أكلهم ورشبهم أثناء النشاطات؟

س44: ما حكم أخذ سلفة شخصيّة من مال املركز مع جدولة سدادها؟

س45: ما حكم الترصف مبال املركز بنية السداد؟

س46: إذا حصل نقص يف الصندوق هل يتغرم أمني الصندوق أم يتم جرب 

النقص بالزيادة التي قد تحصــل أحيانًا أم أن هنالك طرائق أخرى 

للحل؟

س47: ما الضابط الحّقيقي يف اعتامد أن العائلة الفالنية مستحقة أو غري ذلك؟

س48: ما الضابط الرشعّي الذي يتم عىل أساســه تحديد نسبة ما يرصف 

للعائلة شهريا؟

س49: هل يجوز إخراج كشوفات بتوقيع املوظف واعتامد أن املستودعات 

خالية وهي تحوي عىل البضاعة بشكل فعيّل )إجراء لتغطية األمور 

الرَّسميّة يف اإلدارة العامة)؟

س50: هل من ضابط للجهة التي نعتمدها ملشرتيات املركز؟

س)5: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة؟

س52: ما حكم املشاركة يف الّضامن االجتامعّي أو أية صناديق مامثلة؟

س53: هل من ضوابط رشعيّة لتعيني املوظفني يف العمل الخريّي؟

س54: هــل من ضوابط رشعيّــة لتعيني املتطّوعــنّي يف العمل الخريّي 

)اللجنة االستشارية)؟
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س55: هل من ضوابط رشعيّة لفصل املوظف من العمل الخريّي؟

س56: إذا تم تغطية العائالت مبرشوع كســوة العيد مثال، ما حكم املال 

الزائــد واملتربع به للمرشوع ذاته، هل يجوز رصفه ملرشوع آخر أو 

نقله وترصيده للمرشوع ذاته يف األعوام القادمة؟

س57: إذا تأخــر رصف صدقات الفطر إىل ما بعــد العيد، ما الحكم يف 

ذلك )التأخري من املركز وليس من املتربع)؟

س58: هل يجوز أكل املوظفني من لحوم األضاحي املتربع بها للمركز؟

س59: هل يجوز بيع يشء من األثاث املتربع به للمركز؟

س60: هــل يجوز أن يشــرتي املوظف من املواد العينيــة التي تحرض 

للمركز، وهل ميكن إعطائه سعر خاص؟

س)6: هل يجوز رصف سند قبض عيني للمتربع بقيمة هي أعىل من قيمة 

املواد املتربع بها يف الواقع لغايات الرضيبة بالنسبة للمتربع؟

س62: هل يجوز الحضور إىل املركز متام الثامنة وتســجيل الدوام متام 

الساعة السابعة والنصف؟

س63: يف الــكادر أو الوصف الوظيفي عبــارة )أو أية أمور أخرى) وهي 

عبارة مفتوحة هل لها مستند رشعّي؟

س64: ما حكم التخطيط للعمل الخريّي؟

س65: ما حكم احتكار أســامء املحسنني أو عناوينهم بحجة أن هذا من 

خصوصيات املركز؟

س66: مــا حكم تســاهل املدير )ضمن صالحياتــه الوظيفية) يف وقت 

املركز وعدم الرّتكيز عىل املوظفني بشأنها؟
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

س67: ما حكم رصف كفاالت األيتام للفقراء غري األيتام؟

س68: هل يجوز قبول التَّربعات من الفوائد الربوية لصالح املركز؟

س69: ما حكم رصف بدل مواصالت للمتطّوعنّي يف اللجنة االستشارية مثال؟

س70: ما حكــم النفقات التي ترصف عىل الحمالت الدعائية واإلعالنية 

للمركز؟

س)7: إىل متى ينسحب وصف اليتم عىل اإلنسان؟

س72: مــا حكم زيادة املرصوفات اإلداريّة من إيرادات الكفاالت، وهل 

لهذه املرصوفات حد معني؟

س73: ما حكم رصف مواد نقديّة أو عينيّة لعائلة تحّسن وضعها واستغنت 

عن املركز؟

س74: هــل ميكن جمع املال لصالح األيتام وعمل مرشوع يخدم األيتام 

وغريهم باملال ذاته )مكتبة عامة أو غري ذلك).

س75: إذا رُسق مال املركز أو أثاثه فهل يلزم من ذلك تغريم أمني الصندوق 

أو املوظف املســؤول،وهل هنالك فرق بــني أن يكون املال يف 

حرز أو غري ذلك؟

س76: إذا أتلف أحد األيتام أثاث املركز فهل يلزم من ذلك تغرميه، وهل 

هناك فرق بني اإلتالف املتعمد وغري املتعمد؟

س77: هــل ملرصوفات الضيافة حــدود معينة وكذلك الحال بالنســبة 

لألحفال ومرصوفاتها؟

س78: ما حكم تقديم دروع أو هدايا للمحســنني من أموال املركز بهدف 

التَّواصل معهم وشكرهم؟
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س79: هل هنالك ضوابط للعالقة بني الّذكور واإلناث يف العمل الخريّي 

)اللقاءات واالتّصاالت واملتابعة واملراقبة....)؟

س80: هل يجوز عرض املواد املتربع بها للمركز للبيع خالل بازار أو غري 

ذلك خصوًصا إذا زادت عن حاجة األيتام؟

س)8: ما آداب العمل الخريّي اإلسالمّي؟

س82: ما حكم طاعة املوظف املسؤول أو مدير املركز؟

س83: ما حكم قبول الهدية من املنتفعني )أيتام أو أرامل أو فقراء) أو من 

املحسنني؟

س84: هل يجوز املبالغة يف بيان حجم العمل من أجل إقناع املحســن 

بالتَّربع للمركز؟

س85: هل يجوز توزيع الكفارات نقًدا وهل يجوز توزيع الكفارة الواحدة 

عىل عائلة واحدة؟

س86: هل يجوز ترصيد اإلفطارات إىل األعوام القادمة؟

كاة؟ س87: هل يجوز كفالة طالب العلم املورس من أموال الزَّ

كاة؟ س88: هل يجوز رصف عيديات لأليتام من أموال الزَّ

كاة؟ س89: هل يجوز رشاء حقائب مدرسية لأليتام من أموال الزَّ

يف؟ عي عىل األرملة واليتيم يف الحديث الرشَّ س90: ما املقصود بالسَّ

س)9: ما املقصــود بكفالة اليتيم التي تضمن لصاحبها صحبة الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

يف؟ كام جاءت يف الحديث الرشَّ
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

س92: هل يجــوز رصف مكافئات للموظفني فــوق الراتب ألجل جهد 

مضاعف ضمن وقت العمل )مكافئات شهر رمضان أو العيديات..) 

وهل لهذه املكافآت من ضابط؟

س93: هل يجوز أن تستخدم سيارة املركز ألغراض شخصيّة؟

س94: هل يجوز تغريم سائق سيارة املركز املخالفة التي ترصفها له دائرة 

املرور بسبب خطأ منه؟

س95:هــل يجوز خلوة العامــل مع العاملة يف ســيارة املركز أو أحدى 

حجرات املركز؟

س96: اإلنرتنت والفاكس والكمبيوتر وإضاءة املركز وماء املركز وتلفاز 

املركز ومسجله وغري ذلك، ما ضوابط استخداماتها الشخصيّة أثناء 

فرتة الدوام أو يف غري ساعات الدوام؟

س97: إذا زادت لحوم األضاحي عن حاجة العائالت املنتفعة من املركز، 

هل يجــوز رصف بعض اللحوم لجريان املركز أو إمام املســجد 

املجاور أو غري ذلك لتأليف قلوبهم؟

س98: ما حكم العمل املؤســيس املنظم )هل هــو أمر مباح أم واجب 

ورضورة)؟

س99: ما حكم مكافأة نهاية الخدمة وما حكم الفصل التعسفي؟

س00): ما حكم جمع املال ألجل الفقراء واملساكني ورصفه يف أبواب 

كاة املعتربة؟ أخرى من مصارف الزَّ

الة لغايات العمل الخريّي؟ س)0): ما حكم تأخري الصَّ
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س02): مــا حكم تعطيل صــالة الجامعة يف املســجد لغايات العمل 

الخريّي؟

س03): ما حكم التأخر يف رصف الكفاالت إىل مستحقيها؟

س04): ما حكم تأجيل رصف الكفالة عن األرس التي تتغيب عن الربنامج 

الرتبوّي للمركز، وهل يجوز معاقبة األرسة بحرمانها من الكفالة؟

س05): ما حكم نقل الكفالة املرشوطة إىل غري من اشرتط املحسن أن 

ترصف لهم من العائالت املستحقة؟

س06): ما حكم كتابة التقارير نيابة عن اليتيم وإرســالها للمحسن عىل 

أنها من اليتيم؟

س07): ما حكــم العمل لصالح جمعيَّة القــرآن أو أي عمل تطّوعّي أو 

خريّي أو دعوي يف وقت دوام جمعيَّة األيتام؟

س08): هــل يجوز الدخــول عىل األرملــة لغايات الكفالــة والبحث 

االجتامعّي وهي ما تزال يف عدتها من وفاة زوجها؟

س09): هل يجوز االستمرار يف دفع الكفالة ألرملة بعد زواجها؟

س0)): هل يجوز فتح خطوط من التعاون مع جهات نرصانيّة أو شــيعيّة 

لغايات العمل الخريّي ولصالح األيتام؟

س))): هل يجوز العمل يف املراكز بحســب فكرة ثقافة اإلنجاز برصف 

النَّظر عن ساعات الدوام؟

س2)): ما حكم رسم الخطط وإحكام صياغتها خالل أيام وساعات من 

الدوام وتركها دومنا تنفيذ أو متابعة؟
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المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

س3)): ما حكم ما سبق دومنا تقويّم أو تقييم مرحيّل؟

س4)): ما حكم جمع التَّربعات بالطرائق اآلتية:

هريّة، املرشوعات  )أبواب املساجد، الحصاالت، االقتطاعات الشَّ

املوسميّة، الربيد اإللكرتويّن....)؟

س5)): هل يجوز جمع التَّربعات بطرائق غري قانونية رســميا وإن كانت 

مرشوعة ديانًة؟

س6)): هل يجوز قيام األخوات بجمع التَّربعات من الرِّجال؟

س7)): هل يجوز طباعة الكتب والنَّرشات وغري ذلك من حساب أموال 

كاة؟ الزَّ

س8)): هل يجوز ملدير املركز أن يعفو عن املغادرات الّشخصيّة للموظف؟

س9)): ما حكم اإلجازة السنوية بدون راتب؟

س20): ما حكم مياومات السفر خارج البالد لصالح العمل وهل لقيمتها 

العليا سقف محدد؟

س)2): هل يجوز للرجال حضور أحفال النساء؟

س22): هل يجــوز للمرشف الرتبوّي أن يحرض حصــص إرشافية عند 

املعلامت؟

س23): ما حكم اإلعادة الّدورية لدراســة حالة العائالت من أجل التأكد 

من مدى التطور أو التغري السلبّي عليها؟

س24): ما حكم الزيادة يف املكافأة للعمل الجزيئ لغايات توثيق العالقة 

مع العامل؟
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س25): ما حكم ترك الوظيفة دومنا ترك الخربات وملسات مهمة للنهوض 

بالعمل؟

س26): ما حكم سحب املتربعني إىل حيثام يذهب املوظف؟

س27): ما حكم استحداث وظائف جديدة بقصد استيعاب بعض اإلخوة 

عوة؟ بحجة أن لهم فضاًل وسابقة يف العمل والدَّ

س28): مــا حكم التوظيف الذي ال يراعى فيــه الكفاءة وااللتزام الدينّي 

بقدر ما تراعى فيه القرابة واملصلحة؟

س29): ما حكم األكل من مثار شجر املركز؟

س30): هل يجوز النوم أثناء فرتة الدوام الرَّسمّي؟

س)3): ما مدى مرشوعية إذن مدير املركز يف تجاوز املوظفني ألي من 

حقوق املركز؟

س32): ما حكم اإلعفــاءات التي يحصل عليهــا املوظف من جهات 

فة تحديًدا)؟ مختلفة لكونه يعمل يف مركز األيتام )ألجل هذه الصَّ

س33): مــا حكم قبول التَّربعات العينية التــي ال نفع فيها أو التي تكون 

تالفة ومستهلكة؟

س34): هــل يجوز رصف مكافــأة ملعلم األيتام يف حــال قيامه بجهد 

هرّي؟ يفي مثاًل، زيادة عىل راتبه الشَّ مضاعف يف فرتة النادي الصَّ

س35): ما حكم ما يعرض عىل جدران املركز من صور ورسومات؟

س36): ما حكم بقاء املوظف يف وظيفته بعد التأكد من كونه يختلس أو 

يرسق من مال املركز؟
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الدَّعوّي

س37): ما حكم االلتزام باألنظمة واللوائح اإلداريّة؟

س38): ما حكم نشاط املسبح لطالبات املركز؟

س39): مــا حكم نقل املوظف تعســفيا من موقــع إىل آخر ولو بنفس 

العالوة والدرجة؟

س40): إذا كان الــدوام ينتهي متام الســاعة الثَّالثة عرصا وصالة العرص 

تكون الســاعة الثَّانية والنصف ظهرا فهل يجوز مغادرة املركز يف 

الة تنتهي  الة وعدم الرجوع غــاىل املركز علام بأن الصَّ موعد الصَّ

متام الساعة 2.45 عرًصا، )ما حكم الّربع ساعة املتبقية)؟

س)4): ما حكم اإلجازة الســنوية بــدون راتب وهل لحدها األعىل قدر 

محدد؟

ٹٱٹ
)ني ىي يي جئ حئ 

خئ مئ(
األنبياء: 7



302

برامج الخدمة الدعوية))(
للدكتور محمد سعيد بكر

فــإن من واجبنا أن نعطي من عطاء الله لنا، ومن أعطى؛ زاد الله له يف 

العطاء، وهذا من فضل الله علينا وعىل الناس، قال تعاىل: )لك مك جل 

حل خلمل هل جم حم خم مم( النساء: 3)).

فكرة البرنامج:

يتكون هذا الربامج من: دورات وإجازات ومحارضات، يقوم بإعطائها 

الدكتور محمد ســعيد بكــر وفق ترتيب مســبق مع الجهــات املختلفة 

)جامعات، جمعيات، جوامع، مراكز، منتديات علمية ودواوين عشــائرية) 

داخل األردن وخارجه، وهذه الربامج هي:

أواًل: الدورات وهي على شكل حقائب:

1. حقيبة البصيرة لتكوين الدعاة، وهي تتكون من خمس 

دورات:

دورة عىل نفســه بصرية )ســاعتني).. 60 قاعــدة يف البناء الوجداين 	 

هذا الربنامج نقدمه للجهات واملؤسسات الدعوية التي تطلبنا دون أن يكون لديها موضوع محدد، فهو   (((

مبثابة الفهرس املساعد الختيار املطلوب مبا يناسب الفئات املستفيدة، وذلك بصورة مجانية وضمن 

تنسيق مسبق.
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مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الروحي الرتبوي وللدكتور فيها كتاب عىل نفسه بصرية).

دورة هذا بصائر )ســاعتني).. 50 قاعدة يف البنــاء الفكري املعريف 	 

وللدكتور فيها كتاب هذا بصائر.

دورة عىل بصرية )ســاعتني).. 50 قاعــدة يف البناء املهاري الدعوي 	 

التواصيل وللدكتور فيها كتاب عىل بصرية.

دورة الدعــوة الفردية )ســاعتني)، وللدكتور فيها كتــاب قصة الدعوة 	 

الفردية.

دورة الخطابة ومقومات الخطاب الرشــيد )ســاعتان) وللدكتور فيها 	 

كتاب الدعوة واالتصال الجامهريي.

2. حقيبة السيرة النبوية وفيها دورتان:

دورة مجالس الســرية املســتنرية )4 ســاعات) وفيها يعرض الدكتور 	 

ملخصاً كامالً للسرية النبوية كلها.

دورة اسرتاتيجيات اإلدارة النبوية )ساعتان).	 

وللدكتور كتاب: )السرية املستنرية) يف 680 صفحة، وهو الكتاب املعتمد 

يف معهد علــوم الرشيعة يف جمعيــة املحافظة عىل القــرآن الكريم يف 

األردن، ويف بعض الجامعات األردنية، وللكتاب ملخص مطبوع ومرتجم 

إىل اإلنجليزية بعنوان: )زبدة السرية املستنرية).
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٣. حقيبة البناء، وهي تتكون مما يأتي:

دورة منهجيات يف بناء الذات )ساعتان).	 

دورة املعلم الرباين )ساعتان).	 

دورة تاءات التفوق الشخيص )ساعتان).	 

4. حقائب العمل القرآني واالغاثي:

حقيبة العمــل العام )قرآين، إغــايث، دعوي) )تأسيســاً وتطويراً) )4 	 

ساعات).

دورة الرسالية يف العمل القرآين واإلغايث )ساعة ونصف).	 

دورة الحياة مع القرآن )ساعة).	 

دورة املنهج القويم يف مصاحبة اليتيم )ساعة ونصف).	 

وللدكتور من الكتب يف هذا الباب:

كتاب نفحات للعاملني عليها.. )

كتاب الثمر الداين يف بستان العمل القرآين.. 2

كتاب الحياة مع القرآن.. 3

كتاب رسالية العمل الخريي.. 4

كتاب أيتام عرب التاريخ )دروس وعرب).. 5
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المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

5. حقيبة الرباط المقدس في أكناف بيت المقدس وفيها 

دورتان هما:

دورة كن مستعدا )3 ساعات) وفيها 50 قاعدة يف صور اإلعداد والبناء.	 

دورة الرباط املقدس واألسئلة السبعة )ساعة ونصف).	 

وللدكتور من الكتب يف هذا الباب:

كتاب منهاج ثقافة املرابط. )

كتاب دليل املسلم املرابط. 2

كتاب رباط القيم.. 3

٦. الدورات المتفرقة:

رسالية الطبيب املسلم.. يف 3 ساعات.	 

العقيدة يقيناً ال تلقيناً.. يف ساعتني.	 

الحركات اإلسالمية بني ظروف النشأة ودواعي االستمرار.. يف ساعتني.	 

مستلزمات تربوية للعاملني يف الحقل القرآين.. يف ساعتني.	 

مفاتيح للتعامل مع القرآن.. يف ساعتني.	 

املدخالت واملخرجات يف العمل القرآين.. يف ساعتني.	 

مدير النادي الصيفي القرآين املميز.. يف ساعتني.	 

ظاهرة الترسب من املراكز القرآنية )األسباب والحلول) يف ساعتني.	 

فقه األولويات.. يف ساعة.	 

الجانب الرتبوي يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 
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الجانب االقتصادي يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 

الجانب األمني يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 

الجانب السيايس يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 

الجانب اإلداري يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 

الجانب الدعوي يف السرية النبوية.. يف ساعة ونصف.	 

مواد معهــد علوم الرشيعة اآلتية )بواقع 4) ســاعة لكل مادة ضمن منهاج 

محدد:

السرية النبوية.. )

الحديث التحلييل.. 2

مصطلح الحديث.. 3

الشخصيات واألعالم.. 4

الدعوة واالتصال الجامهريي.. 5

قضايا إسالمية معارصة.. 6

ثانيًا: مجالس السماع للمتون واإلجازة واألسانيد:

يهدف الربنامج إىل منح اإلجازات واألسانيد يف عدد من املتون العلمية، 

بأسانيد الدكتور محمد سعيد بكر، ومن هذه املتون:

منت أيب شجاع يف الفقه الشافعي )0) ساعات).. )

منت العقيدة اإلسالمية لإلمام الطحاوي )ساعتني).. 2
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الدَّعوّي

منت الشامئل املحمدية لإلمام الرتمذي )0) ساعات).. 3

منت املنظومة البيقونية يف أقسام الحديث )ساعة ونصف).. 4

منت األربعني النووية )ساعة ونصف).. 5

منت األربعني املتواترة )ساعة).. 6

منت منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي )ساعة ونصف).. 7

مــنت املائة الجامعة للقيم النافعــة )00) حديث قصرية ومتفق عىل . 8

صحتها) )ساعة ونصف).

منت األرجوزة امليئية يف السرية النبوية )ساعة ونصف).. 9

منت كتاب املغازي يف صحيح البخاري )4) ساعة).. 0)

منت كتاب العلم يف صحيح البخاري )ساعة ونصف).. ))

منت ثالثيات البخاري )ساعة).. 2)

منت قصيدة عنوان الِحكم للبستي )ساعة).. 3)

منت تائية األلبريي )ساعة).. 4)

منت المية ابن الوردي )ساعة).. 5)

ثالثًا: المحاضرات:

يقوم الدكتور محمد سعيد بكر بتقديم محارضات يف مختلف القضايا 

الرتبويــة والفكرية والدعويــة.. وقد جمعها يف كتــاب مطبوع من ثالثة 

مجلدات اسمه )رسالة املنرب) حيث بلغ عددها أربعامئة موضوع، ويقوم 

بتقديم كل موضوع منها يف محارضة مدتها ال تزيد عن ســاعة واحدة لكل 
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موضوع، ومن هذه املوضوعات والعناوين:

أبرشوا.. )

ابن تيمية.. مجدد اإلسالم.. 2

احتكار الصواب.. 3

إدارة الرصاع.. 4

القامئة . 5 املعــارك  بني  أدوارنا 

والقادمة.

إذا زلزلت.. 6

أصحاب املبادئ العالية.. 7

اإلرادة أوالً.. 8

أزمة أخالق.. 9

أزمة ثقة.. 0)

أزمة قدوات.. ))

أسباب الرزق الحالل.. 2)

الحقيقــي . 3) الفــالح  أســباب 

واملزور. 

أستاذية العامل.. 4)

استثامر الضعف.. 5)
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برنامج صناعة النخب والّرموز

مفهوم النخب: النخبة والرّموز والزعامء هم الذين ظهرت بصامتهم..  	

وأشــري إليهم بالبنان يف علم من العلوم أو فن من الفنون أو مهارة من 

املهــارات.. فذاع صيتهم وصاروا مرجعيــة يف صناعة الرأّي العام أو 

التَّأثري يف اآلخرين.. ســواء أكان هذا التَّأثري سلبيًّا أم إيجابيًّا.. فمثلام 

أن للحق أمئة يدعون إىل الخري.. فإن للباطل أمئة يدعون إىل الرش.

يــرى البعض أن املرء يولد زعيام نخبويا رمــزا بالفطرة دون أدىن َدور 	 

لالكتســاب أو التَّدريب.. يف حني يرى آخرون أن ذلك كله ميكن أن 

يتحصل أليٍّ كان مع طول التَّدريــب والتجريب.. والذي يبدو يل أنه 

مثــة بوادر أو بذور فطرية غرســها الخالق لدى بعض عباده تســاعده 

ليكــون زعيام إن أراد ذلك.. يف حــني أن آخرين يحتاجون إىل جهد 

مضاعف لبلوغ ذاك املرتقى الصعب، وقد يبلغوه.

الزعامة والرمزية والنخبوية يف عــي املؤمن الصادق تكليف أكرث من  	

كونها ترشيــف.. وإن كانت رتبــة رشفية وقيمة مضافــة ومثار عجب 

وإعجــاب يف عي املاّديّي وأصحاب األهــواء؛ فرتاهم يطلقون صفة 

النجومية عىل كل راقص أو مطرب أو ممثل عابث أو سيايّس خبيث.

يف الوقت الذي تنتظر فيه أمة اإلسالم والدة رموزها املَُخلِّصني لها ماّم 	 

وصلت إليه؛ فهم ينتظرون والدة املجــدد الذي يُبعث عىل رأس كل 

ــالم.. نرى كيف  مئة عام أو ينتظرون ظهور املهدي وعيىس عليه السَّ
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أن اآلخرين يبنون مصانع إعداد الزعامء وترميز القادة والعلامء وإنتاج 

النخب.. وشــتّان بني من يرتك األقدار تأيت مبا يريد.. وبني من يشرتك 

يف صناعة تلك األقدار الجميلة.

إننا لو أردنا أن نسأل: كيف ميكن أن نرى من مخرجات التَّعليم العايل 	 

وما دونه يف بالدنا قادة وزعامء ونخب عىل ضوء ما نرى من مدخالت 

منهاج هجني ال ميكنه إال أن ينتج جيال منفصم الّشخصيّة؛ ال هو ناجح 

يف دنياه وال هو فالح يف آخرته!!

إن عمليَّة إنتاج وتكوين وصناعة الزعامء والنخب متر يف مراحل ثالث: 	

مرحلة اكتشــاف بذور الزعامة األوىل: وهي مرحلة تتطلب اإلميان . )

مبا أودع الله تعاىل يف اإلنسان من طاقات، والوعي بوجود التَّنّوع 

يف القدرات، وإجراء بعض املسابقات واالختبارات.

مرحلة تنمية وســقاية تلك البذور: وهــي مرحلة تحتاج إىل برامج . 2

تدريب وتجريب )نظرية وتطبيقية)، مع استقراء ومطالعة للتجارب 

الســابقة، ومعايشــة واحتكاك قريب بأهل الخربة، وسفر وانتشار 

وحركة دون كلل وال ملل.

مرحلــة االســتثامر وقطف الثــامر: وهي مرحلــة التوظيف لتلك . 3

رب عليها  الطاقــات يف ميادين تخصصها، مع متابعة عملهــا والصَّ

حتى يكتمل نضجها.

إن مراحل البناء هذه كلهــا تحتاج إىل عوامل تضمن نجاح مخرجاتها  	

ومن تلك العوامل:

اإلخالص يف البناء وقصد مرضاة رب األرض والسامء.. )
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ة ملثل هذا . 2 وضوح الرُّؤية والرّســالة واستشعار حاجة الوطن واألمَّ

العمل املكلف.

توفر الفريق املتكامل والواعي لدوره؛ فهذا يقدم جهدا وذاك يقدم . 3

مااًل وثالث يقدم علاًم وخربًة ووقتًا.

استمرار التعزيز والتَّحفيز وتصاعده والعدالة يف توزيعه.. 4

إن أمة اإلسالم قد فقدت عدًدا كبريًا من نخبها وزعامئها وعلامئها ورموزها 

يف الفرتة األخرية، وهذا الفقد عىل نوعي:

فقُد ارتقاء: وهو مبوت أو استشــهاد عدد منهم، وهم الذين قال فيهم . )

ـَه ال يَْقِبُض الِعلَْم انِْتزَاًعا يَْنتَِزُعــُه ِمَن الِعبَاِد، ولَِكْن  الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اللَـّ

يَْقِبُض الِعلَْم بَقبِْض الُعلاََمِء، حتَّى إَذا لَْم يُبِْق َعالاًِم اتََّخَذ النَّاس ُرُؤوًسا 

ُجهَّااًل، فَُسِئلُوا فأفْتَْوا بغريِ ِعلٍْم، فََضلُّوا وأََضلُّوا« رواه البخاري.

فقُد ســقوط: وهو بانحياز بعــض الرّموز إىل الباطــل وارمتائهم يف . 2

أحضان الطغاة واملســتبدين؛ خوفًا وطمًعا، وهم الذين قال فيهم رب 

العزة ســبحانه: )رن زن من نن ىن ين ٰى ري زي 

مي ني ىي يي( األعراف: 75).

ة أحوج ما تكون إىل 	  وعىل ضوء هذا السقوط أو االرتقاء أصبحت األمَّ

إعادة تشغيل مصانع إنتاج الرّموز والقادة والعلامء والنخب.. وهذا خري 

دة،  ة تشــي وتبي عىل ما فقدت.. وأمة اإلسالم والَّ من أن تظل األمَّ

ففي مسند اإلمام أحمد: »يحِمُل هذا الِعلَم من كلِّ خلٍَف عدولُه؛ ينفوَن 
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عنُه تحريَف الجاِهلنَي، وانتحاَل املبطلنَي، وتأويَل الغالنَي« وهو صحيح.

وإن نظــرة رسيعة يف الجهة املقابلة تكشــف لنا عــن حجم الجهود 	 

واألمــوال التي تبذل يف صناعة رموز قبيحة تســوق وتروج للشــذوذ 

والعهر والكفر واإللحاد فيام يســمونهم »اليوتيوبرز« أو نجوم السينام 

والدرامــا وقنوات التَّواصل والفضائيات ممن ينرشون كفرهم وعهرهم 

رصيحا أو تلميحا كالسم يف الدسم.

إن من أوجب الواجبات الحذر من تلــك الجهود الخبيثة التي تقصد 	 

إســقاط واخرتاق الرّموز الطّيبة.. ولشــياطني اإلنس والجن أساليبهم 

القذرة يف اإلســقاط واالخرتاق.. وإننا نســتعني بالله ونستعيذ به من 

رشور أهل الباطل ومــا ميكرون )يف ىق يق اك لك 

مك( إبراهيم: 46.

إن فئة من النَّاس تحرص عىل الّشــهرة ولو عىل حساب رشفها ودينها 	 

تجد لنفسها يف قنوات ومواقع التَّواصل سعة للفت األنظار مبا تطرح من 

سخافات، وما تثريه من غرائز وشهوات، أو ما تبديه من شبهات.. هذه 

الفئة تجد من يصفق لها ويضع اإلعجابات.. وهنا تكمن املشــكلة.. 

فجمهورنا يحتاج إىل تربية وتحصني ليميز الطيب من الخبيث.

إن ما يســمى بالكاريزما بالنســبة للزعامء والنخب والقادة ال عالقة له 	 

بأشكالهم وألوان برشتهم بقدر ما هو نور يسطع يف نفس هذا الزعيم أو 

ذاك القائد فيكتب الله له القبول فيظهر.. وما سوى ذلك فتمثيل وسحر 

للعيون؛ كام سحر جنود فرعون أعني النَّاس واسرتهبوهم.

إن من الــرضورّي مبكان الحذر واالنتباه مــن آفات وأمراض النخب 	 
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المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

والزعامء ولعل أســوأها ذاك الكرب والغرور الذي يتسلل إليهم فينىس 

الواحــد منهم فضل الله تعاىل عليه؛ فيتعاىل ويتكرب، بل وينىس فضل 

أياٍد كثرية ســاهمت يف صناعتــه، فينتفش قائال )مل ىل يل جم 

حم( القصص: 78.

إننــا قد ال نحتــاج إىل تأهيل نخب ورموز جديدة بقــدر ما نحتاج إىل  	

توجيه وتفعيــل نخب ورموز موجودة، فقــد كان الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يتعامل مع 

جيلي من أصحابه؛ وهام:

جيــل الكبار كأمثــال أيب بكر وعمر وعثــامن وغريهم ريض الله . )

عنهــم، فقد وجد مــا عندهم من طاقات وإمكانــات ووجهها ثم 

ولة املسلمة. عوة والدُّ استثمرها ملصلحة الدَّ

بيان والفتيان والغلامن كأمثال عيل وابن مسعود ومن هم . 2 جيل الصِّ

أصغر منهام الحًقا كعائشة وابن عمر وابن عباس وابن الزبري ريض 

الله عنهم أجمعني.

ولك أن تتابع هذه املشــاهد القصرية من سرية الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص لتكتشف شيًئا  	

من اسرتاتيجياته الكرمية يف صناعة الرّموز والنخب.. ومن تلك املشاهد:

يروي اإلمام العلَم يف الحديث والتَّفسري عبد الله بن مسعود ريض الله . )

عنه فيقول: »أتيُت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فقلت: علمني من هذا القول الطيب 

يعني القرآن، فقال رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: إنك غالم ُمَعلَّم )أَلَْهَمك اللَُّه الَخرْي 

واب)، فأخذت من فيه سبعني ســورة، ال ينازعني فيها أحد) رواه  َوالصَّ

أحمد وهو صحيح.
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وهنا نالحظ كيف أن الطَّريق إىل النخبوية تحتاج إىل؛ مبادرة وسؤال، 

تحفيز وتعزيز، متابعة ومثابرة، ميدان تنافس.

ة وترجامن القرآن عبد الله بن عباس ريض الله عنهام: . 2 يــروي حرب األمَّ

»أنَّ الَنبــّي ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل الَخاَلَء، فََوَضْعُت له َوُضوًءا قاَل: َمن وَضَع هذا؟ 

ْهُه يف الّدين« رواه البخاري. فَأُْخرِبَ فَقاَل: اللّهّم فَقِّ

وهنــا نالحظ كيف أن الطَّريق إىل النخبويــة تحتاج إىل؛ فرصة تلوح، 

ومبادرة من طموح، وتعزيز ودعاء من طيب مليح، لينتج عن ذلك كله 

الرجــل الفصيح.. فكان عمر ريض الله عنــه إذا ذكر ابن عباس قال: 

»ذلك فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول«.

ويف املسند لإلمام أحمد أن عروة بن الزبري قال ألمنا عائشة ريض الله . 3

عنهــا مرة: »يا أمتاه! ال أعجب من فهمك )أليّن) أقول: زوجة رســول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص وبنــت أيب بكر، وال أعجب من علمك بالّشــعر وأيام النَّاس 

)ألين) أقول: ابنة أيب بكر وكان أعلم النَّاس أو من أعلم النَّاس، ولكن 

أعجب من علمك بالطب كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فرضبت عىل 

منكبه وقالت: أي ُعَريّة )تصغري عروة) إن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص كان يســقم 

عند عمره أو يف آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه 

فتنعت له األنعات )الوصفات الطّبيَّة التّقليديّة) وكنت أعالجها له؛ فمن 

ثَمَّ علمُت الطّب«.

هذا ومن معامل تفعيل النخب القامئة املوجودة: 	

البحث عن نقاط التّقاطع واالشرتاك معها.. )

استشارتها واحرتام رأيها.. 2
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

غض الطّرف عــن يشء من نقاط ضعفها )الســيَّام إذا كان ذلك . 3

شكليًّا ال جوهريًّا).

مدحها وتقريبها وإهداؤها.. ولكن دون تزلف وال نفاق.. 4

مالزمتها ومجالستها ومحاورتها.. 5

تشغيلها بشكل كامل أو جزيئ وإكرامها.. 6

استكتابها يف بعض املجاالت والخربات.. 7

مساعدتها عند حاجتها وعدم التخيل عنها.. 8

ولنا يف تفعيل الطّاقات املوجودة من خالل استقراء ما فعله الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

لخالــد بن الوليد وعمرو بن العاص وأيب ســفيان ريض الله عنهم من 

حفاوة وتكريم وتولية ودعم؛ خري شاهد عىل ذلك.

وختاًما:

مل يعــد لدينا وقت.. فمصانع الرتميز لدى الــرشق والغرب تعمل جاهدة 

ة تحتاج إىل قدوات  يف الليل والنهار إلنتاج نخب ورموز مغشوشة.. واألمَّ

ونخب يف مختلف املجاالت الحياتيّة.. فال أقل من املبادرة واملساهمة 

لتكوين تلك الطليعة؛ الحرة يف تفكريها، املنضبطة يف سلوكها، الراسخة 

يف مبادئهــا، املنفتحة عــىل واقعها، مفتوحة العني عىل مســتقبل أمتها، 

شغوفة النفس لرضوان ربها.
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برنامج مجالس اإلجازة
والسَّماع للمتون))(

يهــدف الربنامج إىل منح اإلجازات واألســانيد يف عــدد من املتون 

العلميّة، بأسانيد الدُّكتور محّمد سعيد بكر، وذلك وجاهيا بحضور املجلس 

بعد اإلعالن عنه بني الحــني واآلخر أو عن بُعد، عرب املوقع اإللكرتويّن، 

ضمن رشوط محددة هي:

الدخول إىل املواقع اإللكرتويّن الــذي يحتوي عىل املواد الصوتية، . )

والكتب اإللكرتونيّة بصيغة pdf، للمتون القدمية واملستجدة.

سامع املنت )أو املتون) الذي تنوي الحصول عىل اإلجازة والسند فيها . 2

بصوت الدُّكتور محّمد سعيد بكر.

قراءة الكتاب الشــارح لهذا املنت كاماًل مبــا يف ذلك الحوايش وهو . 3

.pdf موجود بصيغة

عند االنتهاء من الســمع والقراءة يقوم املشارك بإرسال رسالة إىل رقم . 4

واتس األخ املنسق وهو املسؤول عن إصدار اإلجازات )إلكرتونيّا).

يقول فيها بأنه )قرأ وســمع) منت كذا، مبينا اسمه من ثالثة مقاطع، ومكان 

إقامته.. والله عىل ما يقول شهيد.

تــم بفضل الله تعاىل إجازة اآلالف من الطَّلبة من خالل هذا املــرشوع، وجاهيا وعن بُعد، وميكنكم   (((

الحصول عىل املــادَّة العلميّة )الصوتيــة واملطبوعة) من خالل املوقع اإللكرتويّن أحســن األفكار 

للتدريــب ahsan4traning أمــا االجازات فــال بُّد من التَّواصــل مع األخ املنســق لنيلها بعد إمتام 

املطلوب، ورقمه: )8))00962789903).
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

ملحوظات:

ال يشرتط يف إجازاتنا الحفظ للمتون.. )

مننح اإلجازات تطوعا وبشــكل مجاين، ونرجو دعواتكم لنا وألهلنا . 2

ولعموم املسلمني.

نجيزكم إجازة قراءة لكم وإقراء لغريكم، ونتمنى أن تبادروا مبنح اإلجازة . 3

ألهلكم وطالبكم ومن تعرفون.

من أبرز املتون التي ننح بها اإلجازة بالسند املتصل:. 4

منت أيب شجاع يف الفقه الّشافعّي.	 

العقيدة اإلسالميّة لإلمام الطّحاوّي.	 

الّشامئل املحّمدية لإلمام الرّتمذّي.	 

املنظومة البيقونية يف أقسام الحديث.	 

األربعني الّنووية.	 

األربعني املتواترة.	 

منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي.	 

املائة الجامعة للقيم النافعة.	 

األرجوزة امليئية يف الّسرية النَّبويّة.	 

كتايَب املغازي والعلم يف صحيح البخاري.	 

ثالثيات البخاري.	 

قصيدة عنوان الِحكم للبستي.	 

تائية األلبريي.	 

المية ابن الوردي.	 
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ــامع واإلجازة للمتون العلمّية عر الوســائط )عن  رأينا يف مســألة السَّ

بُعد).

اختلف عدد من الفاهمني الكرام يف مسألة اإلجازة للمتون العلميّة من 

امع عرب الوسائط املختلفة، فمنهم من أجازها، ومنهم من تحرج  خالل السَّ

عن إجازتها.

ولعل من أسباب التحرج عن إجازتها ما يأيت:

خشية فوات قيمة مجالسة العلامء، وضياع بركة الرحلة يف طلب العلم.. )

خشية تفويت بعض الكلامت أو الحروف أو ضياع الضبط، ملا يجري . 2

عىل قنوات التَّواصل من تشويش أحيانا.

لعدم ضامن ســامع املتلقي املنت كامال، فهو قد يطلب اإلجازة قبل . 3

يخ املجيز أن فالنا سمع أو مل يسمع فهو  ــامع، وما يدري الشَّ متام السَّ

ال يراه.

ألن ذلك أمر مســتحدث وغريب ليس لــه يف تصنيفات األوائل صفة . 4

يخ أو  محددة، فهل يقول الســامع عرب الوســائط املختلفة: حدثنا الشَّ

ســمعنا منه أو أخربنــا إجازة أو غري ذلك؟. وخــيش بعض الكرام أن 

يدخل ذلك يف باب تدليس الصيَغ.

أمــا من أجاز ذلك فريى، جواز اإلجازة بالوســائط عن بُعد لألســباب  	

اآلتية:

أن استخدامنا للوسائط املكربة واملقربة للصوت والّصورة قد دخل . )

إلينا واعتربناه فتحا يف مختلف شــؤون حياتنــا الدينيّة والدنيوية، 
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ثالثًا

مشاريع البناء
المعرفّي الشرعّي

الدَّعوّي

الة عرب مكربات الصوت، كام أننا  فنحن نســمع األذان ونقيم الصَّ

نحصل عىل شــهادات علميّة أكادمييّة وغري أكادمييّة عرب التَّعليم 

عن بُعد، ونقيم أســواقا اقتصاديّة وحوارات سياسيّة عرب التَّواصل 

اإللكرتويّن، فــام الضري يف أن تكون اإلجازة من خالل وســائط 

التَّواصل، باعتبار أنها نعمة تجلب التيسري وتقرب املسافات، وهل 

كانت مشقة الرحلة يف طلب الحديث مقصودة لذاتها؟!

بلغت دقــة وضوح الصوت والّصورة عرب قنــوات التَّواصل مبلغا . 2

عظيام مينع من وقوع الخلل والزلل، لدرجة أن هناك من يجيز يف 

تالوة كتاب الله تعاىل ويعطي األسانيد عرب الوسائط املختلفة.

يخ املجيز ونقله للطلبة عىل . 3 تتيح تقنية تسجيل املنت بلســان الشَّ

امتداد الجغرافيا عرب الوسائط فرصة تبليغ العلم إىل أقىص األرض 

امع  يف أوقات تناسب الطَّالب حيث هو، كام أن إعادة الطَّالب السَّ

مرات ومرات تعينه عىل الرّتكيــز والحفظ للمنت املنقول بصوت 

يخ املجيز، وهذه إضافة نوعية ما كانت متاحة يف زمن كان فيه  الشَّ

يخ يقرأ وقد يسهو هو أو طالبه فيقع الفوت. الشَّ

ال أعتقد بأن طالبا ســيطلب إجازة ما مل يسمع، وإن فعل ذلك فقد . 4

غش نفســه، وهذا الصنف ال ميتنع عن غش نفسه حتى لو حرض 

ــيخ، ثم يطلب  ــامع كفاحا بــأن يغفو دون أن يراه الشَّ مجلس السَّ

اإلجازة مع جموع الحارضين للمجلس.



322

بالنســبة للصيغة فإنني ال أجد حرجا بأن أقول بأن فالنا سمع مني . 5

دون تقييد ذلك بجملة )عرب البث أو الهاتف أو الواتس) ألننا اليوم 

نجري مكاملات فيام بيننا عرب الوســائط، ونقول: تكلمت مع فالن 

أو قلــت لفالن وأخربين فالن، وكل ذلك عرب الهاتف فال نقول بأن 

ذلك حصل عرب الهاتف.. ولكن ال مينع من ذلك أن نكتب بأن فالنا 

امع الكفاحي  ــامع عن السَّ ســمع مني عرب الهاتف متييزًا لهذا السَّ

يخ ابن عثيمني وغريه من أهل العلم،  املبارش، وإىل ذلك ذهب الشَّ

امع، فهو يتيح ملن سمع  ولكن دون تقليل من قيمة وشــأن هذا السَّ

نقل ما سمع، بشكل كفاحي مبارش، أو عرب الوسائط كام سمع.

ــامع الكفاحية . 6 كل ذلــك ال يعني التقليل من شــأن مجالس السَّ

املبــارشة؛ فهي األكرث نفعا وبركة ومتعة، ملــا يحظى التلميذ من 

ملسات تربويّة، ورسائل وجدانية تصقل نفسه، أكرث من كونه علم 

جامــد يتم تداوله عرب وســائط صامء.. ولكن للــرضورة أو حتى 

للحاجة أحكامها.

ٹٱٹ
)هت مث حج مج جح(

يوسف: 76
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برنامج رسالة المنبر))(

بحيــث يتم طرح محاور لخطبة مقرتحة أســبوعيّا، ونرشها إلكرتونيّا، 

بهدف ترشــيد الخطب املنربية واملســاهمة يف التوعيــة املنربية، ومن 

العناوين التي تم طرحها عرب قنوات التَّواصل املختلفة:

تم جمع 200 عنوان منها يف مجلدين تم نرشهام تحت عنوان: رسالة املنرب.  (((

العفة اإللكرتونيّة. )

عىل أطالل ذاك االلتزام. 2

عــوّي الجامعّي؛ . 3 العمــل الدَّ

ملاذا وكيف؟

عنَدما ننىس املوت!!. 4

رشكاء . 5 القــرن  صفقــة  يف 

)خبثاء.. جبناء.. ضعفاء)

يف العيد مشاعر وأعامل. 6

يف نهاية كل عام.. إىل األمام. 7

فيلم الرّسالة يف امليزان. 8

قيمة الغائب واملفقود. 9

كحلها فأعامها. 0)

كلامت ودالالت. ))

كامئن.. وأفخــاخ )هل نأخذ . 2)

ِحذرنا؟)

كيف نخرج من التّيه؟!. 3)

كن ناصًحا. 4)

حابــة؟ . 5) الصَّ تقــدم  ملــاذا 

وتأخرنا؟!

لن يرضوك.. ولن ينفعوك. 6)

الله يتجىل يف املعارك. 7)

ليش )ملاذا) أنا يا رب؟. 8)

ماذا بعد؟. 9)

ما الَّذي ينقصنا؟!. 20

ما هم منكم. )2

متى يصبح صوتنا عورة؟!. 22



325
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متلبســون . 23 ّف!  بالرشَّ متهمون 

بالخري!

مدرسة غالم األخدود. 24

مدرسة القيم العليا. 25

والتَّرشيف . 26 التَّكليــف  مراتب 

الّسامي

مشاعر معتمر. 27

مرشوع التّحصني املتني. 28

مصائد الّشهوات. 29

معركة الحجاب. 30

مغامرة اإللحاد. )3

مالمــح النِّظام الســيايّس يف . 32

الّسرية النَّبويّة

من عيوب الّنخب والناشطني. 33

من فقه االستخارة. 34

من يوقف النزيف؟. 35

ة ميّتٌة.. !!. 36 نحُن أمَّ

نرشة األحوال الجوية. 37

نصيحتنا آلبائنا وزعامئنا. 38

نفيّس نفيّس. 39

هل نحن ظلمنا أنفسنا؟. 40

وجُع املجتمع )النِّفاق). )4

وسطية ديننا الجميل. 42

وال يخافون لومة الئم. 43

يا حفيظ. 44

يا عزيز. 45

يا واسع. 46

وغريها. 47

ٹٱٹ
)حج مج جح مح جخ مخ 
جس حس خس مسحص خص مص جض(

األحزاب: 39
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برنامج رؤوس أقالم))(

يتم طرح ســؤال محدد عىل عدد مــن النخب العلامئيــة والفكريّة، 

واســتقبال إجاباتهم املخترصة، ثم تصميمهــا يف بطاقات جميلة وإعادة 

نرشها يف املواقع املختلفة مذيلة بأسامئهم الكرمية، ومن األسئلة التي تم 

طرحها وتحصيل ونرش إجاباتها ما يأيت:

ما أهم أسباب ومقومات النهضة واإلقالع الحضاري والتمكني؟. )

عاة والنخب واملفكريّن عند . 2 ما األدوار املنشودة للسادة العلامء والدُّ

األزمات والفنت املثارة يف املجتمعات؟

ما أســباب متكني الوســطية وتحصني املجتمع من التطرّف بنوعيه: . 3

تطرف التّشدد والتّمييع؟

ما أبرز الوسائل العمليَّة املتاحة لنرصة أقصانا الحبيب؟. 4

ة . 5 ما أسباب متكني األمن والسلم املجتمعّي عىل مستوى الوطن واألمَّ

والعامل كله؟

ة واجتامع كلمتها؟. 6 ما أبرز وسائل وأدوات توحيد األمَّ

ما أبرز الثمرات التي يحققها الفرد واملجتمع عند متكني قيمة اإلميان . 7

باليوم اآلخر، عرب منابر التوعية؟

تــم التَّواصل مع املئات من أصحاب الرأّي من خالل هذا املــرشوع، وتحصيل رأيهم يف العديد من   (((

املسائل.



327

رابًعا

برامج ومشاريع
دعويَّة

إلكترونّية

ما أبرز العناوين واملوضوعات ذات األولوية من حيث أهميّة طرحها . 8

عىل املنابر املختلفة يف زماننا هذا؟

ما أبرز أسباب تحقيق ُحسن الخامتة والثبات حتى املامت؟. 9

ة للمناسبات والذكريات اإلسالميّة . 0) ما أساليب وأدوات اســتثامر األمَّ

املتكررة؛ كالهجرة واملولد واإلرساء وغريها؟

ما أساليب وأدوات تحقيق التجديد الرشيد )إبداع بال ابتداع، وانطالق . ))

بال اخرتاق)؟

ما أبرز أســاليب ووســائل صناعة النَّامذج والقــدوات والنَُّخب يف . 2)

املجاالت الحياتيّة املختلفة؟

مــا أبرز وســائل وأســاليب متكني قيمــة )الحريّــة املنضبطة) يف . 3)

مجتمعاتنا؟

ما أبــرز التوصيات والضوابط لتحقيق االســتخدام اآلمــن والنافع، . 4)

لقنوات اإلعالم ومواقع التَّواصل اإللكرتويّن؟

ما أهم الكتب التي أوىص بها عدد من أصحاب الرأّي للشباب؟. 5)

كر يف املجتمع )شكر الخالق . 6) ما أبرز وسائل وأساليب تعزيز قيمة الشُّ

واملخلوق)؟

ما أبرز وســائل وأساليب اســتثامر أصحاب العقول، وأهل التَّجربة، . 7)

والنخب الفكريّة؛ )قبل وبعد وفاتها)؟

عاة ألمتهم قبل وفاتهم؟. 8) ما أهم وصايا النخب الفكريّة والدُّ
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ما أهم الوســائل واألساليب التي ميكننا االنتصار من خاللها لرسولنا . 9)

الكريــم ملسو هيلع هللا ىلص.. الســيَّام يف مواجهة حمالت اإلســاءة املتكررة التي 

يتعرض لها من خالل بعض األنظمة والشخصيّات املسيئة؟

عاة والعلامء من جديد؟. 20 كيف نجدد ونحيي الرّسالة يف عامل الدُّ

ما أبرز األساليب والوســائل املعينة عىل تحصني أبنائنا من موجات . )2

اإللحاد وهجامت الغزو الفكرّي ومخلفات العوملة املؤذية لقلوبهم 

وعقولهم؟

ما املنهجية املثىل يف التَّعامل مع األوبئة والنوازل؟. 22

ٹٱٹ
)ِّ             ُّ           َّ           ٍّ            (

ص: 20
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إلكترونّية

برامج اليوتيوب المصورة))(

وهي عبــارة عن برامج وحلقات مخترصة يتــم تصويرها ونرشها عرب 

املواقع املختلفة، وقد تم تصوير ونرش العديد من هذه الربامج ومنها:

برنامج عىل بصرية )20 حلقة) وعرض عىل قناة الريموك.. )

برنامج فضاء االقتداء )20 حلقة) وعرض عىل قناة الريموك.. 2

برنامج ُحرَّاس )7 حلقات).. 3

برنامج مفاتيح )5 حلقات).. 4

برنامج فسيفساء الروح )200 حلقة).. 5

برنامج كونوا أنصار الله )3) حلقة) وعرض عىل قناة الريموك.. 6

برنامج دقيقة مع الحبيب )20 حلقة).. 7

برنامج سؤال شباب )7 حلقات).. 8

برنامج همسات ألبناء الجامعات )0) حلقات).. 9

باإلضافة إىل الحلقات يف املوضوعات واملناسبات املتفرِّقة.	 

تم تصوير هذه الربامج وغريها يف فرتات متباعدة، وعرضت يف بعض القنوات، وهي وغريها عىل قناة   (((

اليوتيوب.
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برنامج النَّشر اإللكترونّي 
للمؤلّفات المطبوعة ))(

بحيث نحرص عىل نرش مطبوعاتنا بصيغة )pdf) عرب املواقع املتاحة، 

ومن مؤلفاتنا املنشورة إلكرتونيّا:

تجدونها يف املوقع اإللكرتويّن ألحسن األفكار للتدريب عىل التَّنمية املجتمعيّة عىل الجوجل.  (((

الّسرية املستنرية.. )

مشكالت وحلول.. 2

رباط القيم.. 3

عوة واالتّصال الجامهريّي.. 4 الدَّ

الحياة مع القرآن.. 5

هذا بصائر.. 6

عىل بصرية.. 7

عىل نفسه بصرية.. 8

الثّمر الّداين يف بســتان العمل . 9

القرآيّن.

املائة الجامعة للقيم النافعة.. 0)

رسالة املنرب ج) وج2. ))

كتب اإلجازات واملتون.. 2)

األســامء . 3) مع  األســنى  باط  الرِّ

الحسنى.

عامل . 4) يف  ســؤال   (000 ملاذا 

الواقع والخيال.

نظرات يف سور وآيات.. 5)

بية الحكيمة يف سورة . 6) معامل الرتَّ

لقامن.

رياض املتصدقني.. 7)

جامعة الثَّالثني.. 8)

أيتام عرب التَّاريخ.. 9)

دليل أولويات الخطاب الوعظي.. 20

عوة الفرديّة.. وغريها.))). )2 قّصة الدَّ
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مشروع كن قويّا))(

هدف المشروع:

ة  البحث عن نقاط القوَّة وتكثيفها.. متهيًدا الستثامرها يف؛ حامية األمَّ

وتحصينها.. ونرش رسالتها يف العاملنّي.

فكرة المشروع:

 امتثــاال ألمر الله تعــاىل القائــل: )هت مث حج مج جح مح(

األنفال: 60.. واســتجابة لهدي الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص القائل: »املؤمن القوّي خري وأحب 

إىل الله من املؤمن الّضعيف« رواه مسلم.. وحتى يكون لكل مسلم دوره 

يف الّدفاع عن دينه العظيم ونرصة رسوله الكريم، وألن ضعفنا سيظل يغري 

خصومنــا باالعتداء، يف حــني كانت قوتنا تغريهم باالهتــداء.. صار من 

الواجب أن نتفقد نقاط قوتنا، وأن نحرص عىل صقلها وتنميتها واستثامرها؛ 

بشكل فردّي، أو عىل مستوى مجموعات صغرية، أو جامعات كبرية.. تقوم 

مبتابعة نفســها بنفسها.. فليس املرشوع مركزيا يدار من جهة محددة.. بل 

هو مجرد فكرة واقرتاح مفصل.. وكلٌّ يدير نفســه بنفسه ويحقق ما استطاع 

ة التي يراها مناسبة لحاله. من نقاط القوَّ

تم نرشه يف العديد من املواقع والقنوات.  (((
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أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

المشاركون في المشروع:

كل مســلم محب لدينه، غيور عىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، طامح بجنة ربه سبحانه، 

ذكرا كان أم أنثى، كبــريًا كان أم صغريًا.. وكل فريق أو مجموعة أو جامعة 

تحب أن تنافس يف ميادين القوَّة؛ نرصًة لدينها العظيم ورسولها الكريم ملسو هيلع هللا ىلص.

آلية إنجاز المشروع:

يختار كل فرد أو فريق أو مجموعة ما يناسبهم من مجاالت القوَّة اآليت 

ذكرهــا، ويتعاهدون عىل متابعتها.. وقد يختــارون مجااًل أو أكرث، املهم 

املتابعة واالستمرار.. والقليل الدائم خري من الكثري املنقطع.

مجاالت المشروع:

ة التي ينبغي عليك اكتشافها وتنميتها  هذه بعض جوانب ومجاالت القوَّ

واستثامرها، مع يشء من أدوات ووسائل تنميتها املقرتحة:

ة الروح؛ ويتم تنميتها بأداء الفريضة والنافلة، واستحضار نعمة الله . ) قوَّ

وشــكره وذكره، والتِّالوة املتدبرة، والتفكــر يف خلق الله، والحرص 

عىل الحالل واجتناب الحرام، واملسارعة يف التوبة عند كل زلل.

ة العلم والفكر؛ ويتم تنميتها باملطالعة والبحث والّسؤال واملقارنة . 2 قوَّ

والنقد والحوار، ومجالسة الفاهمني.

نة . 3 ة الجسد؛ ويتم تنميتها بالنظافة، والرياضة، والعالج، ومراعاة السُّ قوَّ

عند األكل والرشب والنوم.
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ة العالقات؛ ويتــم تنميتها بالصحبــة الطيبة، واإلكــرام، وتبادل . 4 قــوَّ

الزيــارات، والهدية، والتفقــد، واحرتام اآلخر، وشــكره والثناء عىل 

جهده، واإلعذار.

دقة، واالدخار . 	 كاة والصَّ ة املال؛ ويتم تنميتها بالحرص عىل الحالل، والزَّ قوَّ

واالستثامر، والرشاكات املوثوقة، وفتح العيون عىل الفرص املتاحة.

ة األمن؛ ويتم تنميتها بالّصمت وعدم الرّثثرة، وبالحرص عىل حفظ . 	 قوَّ

معلوماتك عن خصومك وعدم هدرها ألحبابك، والقدرة عىل كشف 

معلومات خصومك، واالستفادة منه يف الوقت املناسب.

ة الكلمة والرأّي؛ ويتم تنميتها بحسن اإلصغاء قبل الكالم واإللقاء، . 7 قوَّ

وبتقليب النَّظر من زوايا متعددة للمســألة الواحدة، واجتناب الهوى، 

واتباع الوحيني.

ة اإلعالم؛ ويتم تنميتهــا بالتَّدريب والتجريــب، ومتابعة الجديد، . 8 قــوَّ

وعدم التكرار، والحذر من أفخاخ املواقع والقنوات، والحرص عىل 

سالمة املضمون، واإلبداع يف العرض.

ة التَّخصــص؛ ويتم تنميتها باحرتام تخصصك، واإلميان بدوره يف . 9 قوَّ

النهضة، والحرص عىل استيعابه وفهم أصوله ومفاتيحه، والتَّفكري يف 

سبل تطويره وإثرائه.

عوة والتبليغ؛ ويتم تنميتها بالتَّدريب عىل فنون الحوار واالقناع . 0) ة الدَّ قوَّ

عوة اإللكرتونيّة والتقليدية، وحضور  والخطابة واإللقاء وأســاليب الدَّ

الدافع، ومعرفة أمناط السلوك البرشّي وفقه الواقع والنفوس.
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ة اللغة واللسان؛ ويتم تنميتها بكرثة اإلصغاء ألي لغة تنوي التمكن . )) قوَّ

فيها، والتعايــش معها، ومعرفــة لهجاتها، وفهم معانيهــا ومراميها، 

والقدرة عىل الحوار والكتابة بحروفها.

ة املالحظة؛ ويتم تنميتها بتدريب العني واألذن واليد عىل تحسس . 2) قوَّ

األشياء، وتلمس املتغريات، واكتشاف املختلف والجديد.

ة الرمي؛ ويتم تنميتها مبامرســة اإلصابة ألهداف متنوعة )حجريّة، . 3) قوَّ

أو شــجريّة،..) مــع محاولة الوصــول إىل إصابة األهــداف الثابتة 

واملتحركة.

ة املناعة؛ ويتــم تنميتها بتناول الفيتامينــات، واجتناب املصابني . 4) قوَّ

باألمراض املعدية واللوثات الفكريّــة، والحرص عىل االقرتاب من 

الطبيعة والطبيعي بشكل أكرب.

ة الّتحّمل؛ ويتم تنميتهــا باعتياد األحامل الثقيلة، ولكن بشــكل . 	) قــوَّ

متدرج، ومكافــأة النفس بعد كل حمل ثقيــل، وعدم الخضوع ألي 

ابتزاز أو استفزاز، وعدم إظهار االمتعاض أو االشمئزاز.

ة الشــخصّية؛ ويتم تنميتها مبجالســة األقويّــاء، واملبادرة دون تردد، . 	) قوَّ

وحسن الرد وعدم التلعثم، وأن تعتقد برشية اآلخرين ومحدودية قدراتهم.

ة الردع والــرد؛ ويتم تنميتها بتحضري عنرص املفاجأة، ومعرفة نقاط . 7) قوَّ

ضعف الخصوم، وعدم التجاوز أو املبالغة عند التمكن منهم.

ة اإلدارة؛ ويتم تنميتها بالتخطيط، والتنظيــم، واملتابعة، والتقييم، . 8) قــوَّ

والتَّحفيز، والتفويض، وفهم الواقع والتحليل.
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ة الجذب واملغناطيس؛ ويتم تنميتها باألســلوب الحسن، واحرتام . 9) قوَّ

وتفهم اآلخرين، والذوق الرفيع، وإكرام النَّاس، والزهد فيام عندهم.

ة الرضب والهجــوم؛ ويتم تنميتها بتحصــني الّدفاع، والهجامت . 20 قــوَّ

الفجائية املرتــدة، والحصول عىل املعلومــة، ومعرفة نقاط ضعف 

الخصوم.

ة الجامل الساطع؛ ويتم تنميتها مبواد التجميل الطبيعية، والوضوء . )2 قوَّ

واالغتسال، وســنن الفطرة، والصمت، أو املنطق الحسن، وذكر الله 

وقيام الليل.

ة املفاوضــات؛ ويتم تنميتها مبنح اآلخر ما يطلب من شــكليات . 22 قوَّ

تشبع غروره، والحفاظ عىل الثوابت والجوهريات، بعد قراءة الفرص 

والتَّحديات.

ة الهروب واالنســحاب؛ ويتــم تنميتها بإيهــام الخصوم، وتغيري . 23 قــوَّ

التكتيــكات، والرسعــة دون تلكؤ، وتوفري مخارج طوارئ مســبقة، 

وتجهيز فريق اإلســناد والبديل، واملحافظة عىل خط الرجعة، وعدم 

حرق السفن.

ة التَّعامل مع الســالح؛ ويتم تنميتها مبعرفة فقه حمله، وأســاليب . 24 قوَّ

تصنيعه واستخدامه وتنظيفه وتخزينه.

ة التَّعامل مع املنافقي؛ ويتم تنميتها بالحذر، والتحسس، وفحص . 	2 قوَّ

أقرب النَّاس، ودراســة لغة الجســد، واالنتباه إىل فلتات األلسنة، مع 

اجتناب سوء الظن.
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ة النهوض واالســتدراك بعــد الوقوع؛ ويتم تنميتهــا بعدم اليأس، . 	2 قوَّ

والثّقة بقدرة ورحمته، واالستعانة بعد الله بالثقات والطيبني، والتدرج 

يف القيام، وعدم البكاء عىل األطالل.

ة الفراســة والبصــرية؛ ويتم تنميتها مبزيد من العالقــة بالله العليم . 27 قوَّ

الخبري، وبحســن االستخارة واالستشــارة، وبالحذر والرتيث، وعدم 

منح الثّقة املطلقة يف العالقات والخطوات.

حبة والفريق؛ ويتم تنميتها بحســن اختيار الصاحب، واختبار . 28 ة الصُّ قوَّ

الصحبة يف األســفار واملواقف، واحتامل الصاحــب واإلعذار له، 

ونصيحته وعدم موافقته يف الباطل.

ة االنتفاع بالتَّاريخ والرتاث؛ ويتم تنميتها بدوام مطالعتها، وتنقيحها، . 29 قوَّ

وإجراء مقايســات تنزيلية عىل واقعنا، واالعتقــاد الجازم بأن التَّاريخ 

يعيد نفسه.

ة الدليل والرهــان؛ ويتم تنميتها بتكــرار مطالعة األدلة الصحيحة . 30 قوَّ

وحفظها، ومدارستها وتدريسها، واالستشــهاد بها، وتأكيد الثّقة بها، 

ومعرفة أدلة وشبهات اآلخرين والتَّدريب عىل إفحامهم وإقناعهم.

ة اإلنجاز؛ ويتم تنميتها بالسهر والتعب والقليل الدائم، والعمق يف بلوغ . )3 قوَّ

املراد، وعدم االكتفاء بالقشور، والتواضع لله ولخلق الله، وترك الغرور.

ف والفريق؛ ويتم تنميتها بحسن اختيار الفريق، ودعمه بالفكر . 32 ة الصَّ قوَّ

والجهد واملال، وعدم الغفلة عن نصيحته وتقويّم مســاره، والحرص 

عىل رفده بالطيبني.
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ة البحث عن آفاق وحلول؛ ويتم تنميتها بحسن قراءة الحال واملآل، . 33 قوَّ

والتَّفكري يف السيناريوهات القريبة والبعيدة، وتوقع أسوأ االحتامالت، 

ومطالعة ما صح من أحاديث الفنت وعالمات الّســاعة، وعدم اليأس 

من التغيري.

ة الرّتكيز؛ وهي أم القوى.. ويتم تنميتها بعدم الّســامح ألي فكرة . 34 قــوَّ

أو موقف أو خرب عاجل بتشــتيت النفس، واســتحضار األولويات، 

ومراجعة فقه املوازنات، وعدم الغفلة عن غاية الخلق، وعدم تشتيت 

الجبهات واملعارك.

كلمة أخيرة:

نحن يف ســباق مع الزمن.. والعدو يعمل بشــكل متواصل عىل بناء 

منظومة القوى املتكاملة.. ورب العزة يعيب عىل املرتددين يف اإلعداد 

حت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  )خئ  بقولــه: 

خت مت هت مث حج( التوبة: 46.. فال بُّد من املبادرة، ويف 

اســتحضار ســرية الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص وكيف أعانه الله عىل بناء منظومة القوى 

املتكاملة ألمــة كانت أضعف األمم، فجعل منها الســادة والقادة؛ ما 

يعني عىل تحقيق هذا املرشوع.. ومن آىت رب العزة ماشيًا استقبله ربنا 

هرولة؛ فرَحا به ورغبة منــه يف إعانته.. وهنا ال بُّد من تذكريك برضورة 

العيش يف ظالل كنز من كنوز الجنة والذي يف استشــعاره تكمن القوَّة 

الحّقيقية؛ وذلك بأن يظل لسانك يلهج ب»ال حول وال قوَّة إال بالله«.
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برنامج التَّربية الجهاديّة))(

صورة مســتفزة نرشتها الصحف تربز لنا حقــدا دفينا يزرعه اليهود يف 	 

صغارهــم تجاهنا، صورة أطفال يهود يرســمون عىل قنابل وصواريخ 

يهودية تزيد يف طولها عن طولهم، يرســمون رسائل ساخرة يبعثون بها 

إىل أبنائنا يف فلســطني ولبنان، وقد وصلت الرَّســائل، نعم وصلت: 

أشالء ودماء ورؤوس بريئة مقطوعة هنا وهناك.

فهــل رأى أبناؤنــا هنا هذه املشــاهد؟ هل أوالدنا معنيــون مبا يجري  	

ألمثالهــم يف عاملنــا العرّب واإلســالمّي؟، أم أنهم يف ســكرة أفالم 

الكرتون وكرة القدم والفراغ القاتل يعمهون؟!!!

بية الجهاديّة الجــادة ألوالدنا مندوبة محبوبة، واآلن 	  كنــا نقول بأن الرتَّ

صار األمر عىل سبيل الواجب واللزوم.

إنــك مدعوٌّ أن تُعيد صياغة تربية أوالدك عىل الجهاد والبذل والتضحية  	

والفــداء وغريها من املصطلحات التي أوشــكت تُنــى من قاموس 

بية عندنا. الرتَّ

بية هي أن تُعّد ابنك للمســتقبل، فإذا كان 	  بية: إن الرتَّ يقــول علامء الرتَّ

املستقبل يؤول تلقائيًّا إىل املواجهة والجهاد، وهذا قَدرنا يف هذه البالد، 

 فإن إعداد أبنائنا للمســتقبل يعني: إعدادهم المتثال أمر الرَّســول ملسو هيلع هللا ىلص

الذي رواه مســلم بلفظه عنه أنه قال: )لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم، حتى 

تم نرشها يف كتيب بعنوان: تربية وفداء، وقمت باختصارها ونرشها هنا للمزيد من الفائدة.  (((
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يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله).

كلنا يسعى ألن يريب ولًدا صالًحا للحياة وهذا يشء جميل، ولكن مْن 	 

منا يحرص عىل تربية ولد صالح للموت يف سبيل الله؟!!

إن عجزنا عن نرصة إخواننا اليوم يف كل مكان ال يربر لنا القعود، ألننا 	 

إذا عجزنــا نحن وأغلقْت يف وجوهنا الحدود فإنها ســتفتح غًدا رغم 

أنوف مْن أغلقها، ستُفتح ألبنائنا، فال أقل من أن نُعّد جيال ينرص إخوانه 

ويحمي نفسه من هدايا أبناء القردة والخنازير.

بية الجهاديّة دعوين أســأل برصاحة: 	  وقبل الحديث عــن مرشوع الرتَّ

بية عندنا يخــّرج مجاهدين أو مرابطني؟ هل تربية البيت  هل واقع الرتَّ

واملدرســة تحقق مثل هذه املعاين؟ هــل يف مناهجنا ما يخدم فكر 

الجهاد؟ هل عنــد زوجاتنا صورة واضحة عن الجهــاد؟ هل النعومة 

الزائــدة والتدليــل وتــرك الحبل عىل الغــارب؟ هل متابعــة أوالدنا 

ألفالم هابطة ومرسحيات ســاخرة وألعاب ســاقطة، وأجهزة التَّواصل 

واإللكرتونيّــات الحديثة، وتعلقهم بشــخصيّات قذرة هل يصنع ذلك 

منهم مناذج مرشقة؟!!

أتــدري ما معنى أن تريب ابنك عىل معاين الجهاد؟ إن ذلك يعني أنك 	 

تحتضن مرشوع شــهيد، ذلك الّشــهيد الذي يســتجلب الشفاعة لك 

وإلخوانه وأمه، روى أبو داود بسند صحيح عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص انه قال: 

)يشّفع الّشهيد يف سبعني من أهل بيته).

فات وهل 	  إن تربية ابنك ليكون مجاهًدا يعني: أنك تربيه عىل أعىل الصَّ
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أعىل من صفات املجاهد والّشهيد؟ فإذا كنت تربيه عىل أن يكون باّرا 

بأمته حافظًا وّد أهله وعشريته، يذود عن دينه ويحمى أوطانه فهل تظن 

أنه سوف يعقُّك أو يجفوك؟

إذا كنت تربيه عىل أن يعطي أمته ودينه ووطنه ومقدســاته كل ما ميلك 	 

من وقت وجهد ومال وروح، فهل تظن أنه سيبخل عليك بعطاء شهري 

أو إكرام من هنا وهناك؟

إنك برتبيتك للمجاهد البطل تشارك يف صناعة قدر الله تعاىل القائل: 	 

)مض حط مظ( آل عمران: 40).

إّن مدرســة الرّجولة ألطفال فلسطني شــاهدة عىل أن الولد ميكن أن 	 

يصنع مجدا ألمته.

أنسيتم أطفال الحجارة؟، إن أطفال الحجارة باألمس هم الذين يرمون 	 

اليهود بصواريخ موجعة هذه األيام.

إنني أريــد أن نصل بأوالدنا إذا ما حّل أمر اللــه وُفتح باب الجهاد، أن  	

يكونوا أسود امليدان، ال أن يكونوا حشو املالجئ يف كل مكان.

حابة نتعلم منهم معاين الرجولة والفداء فهم 	  وهاكم مناذج ألبنــاء الصَّ

مل يسمحوا ألنفسهم أن يكونوا نهبا لسيوف الكفرة واألعداء.

روى ابن أيب شيبة بسنده أن امرأة دفعْت إىل ابنها يوم أُحد السيف، فلم 	 

يطْق الغالم حمله، فشــّدته عىل ساعده بحبل عريض ثم أتت به الَنبّي 

ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: يا رســول الله، هذا ابني يُقاتل عنــك، فقال ملسو هيلع هللا ىلص أي بني: 

احمل ها هنا، فأصابته جراحة فرُصع، فأيُت به إىل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: أي 
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بية: حراســة  بني، لعلك جزعت، قال: ال يا رســول الله، هذه هي الرتَّ

للقيادة النَّبويّة، وصرب حتى الرمق األخري.

ربّوا النفوس عىل الجهاد فإنا *** عزّت به أمم ودانت أربُع

لن يُرجع الوطَن السليَب ألهله *** إال السيوُف املرُشعات الُقطّع

لو نظرنا يف أسباب بكاء أطفالنا اليوم لوجدنا أسبابا تافهة: فالن يبي 	 

عىل لعبته، وآخــر يبي إن فاته برنامجه املفضــل وثالث يبي عىل 

طعام أو رشاب أو حذاء.

حابة فإنه بكاء من نوع خاص، روى ابن ســعد عن  	 أمــا بكاء أبناء الصَّ

ســعد بن أب وقاص ريض اللــه عنه قال: )رأيت أخــي عمري ابن أب 

وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر يتوارى )يختفي) فقلت: 

مالك يا أخي؟ قال: إين أخاف أن يراين رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص فيســتصغَرين 

هادة، قال سعد: فرآه  فريدَّين، وأنا أحّب الخروج لعل الله أن يرزقني الشَّ

ســول ملسو هيلع هللا ىلص فرّد	، فبىك عمري بكاء ُمّرا، فأجازه الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص، يقول سعد:  الرَّ

فكنُت أحمل ألخي عمري حامئل الســيف ِمن صغره، وقد ُقتل وهو ابن 

ستة عرش سنة.

هادة، فهل تعلمنا 	  ما أعظمها تربية: حبٌّ للجهاد، وصدق يف طلب الشَّ

روس من أبناء صحابة الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص؟ روس؟ هل تعلم صغارنا وكبارنا الدُّ الدُّ

أما سعد نفســه الذي روى عن أخيه هذا املشهد فإنه يقول عن نفسه: 	 

ولقد شهدُت بدرا وما يف وجهي إال شعرة واحدة أمسحها بيدي )كناية 

عن صغر سّنه هو اآلخر).
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أتدرون مْن ســعد هذا الصغري هنا؟ إنه بطل القادسية، وفاتح ممن فتح 	 

فتوح اإلسالم.

إن جيالً يفهــم مبادئ الجهاد، ويعرف مْن يقاتل، ويدري كيف يقاتل، 	 

ويخلص ملن يقاتل يف سبيله؛ لهو جيل خليق بالنرص والعزة والتمكني 

)مب هب مت هت مثهث مس هس مش هش( املجادلة: )2.

روى مسلم عن أنس أن فتى من أسلم قال يا رسول الله: )إين أريد الغزو 	 

وليس معي ما أتجّهز به، قال ملسو هيلع هللا ىلص: ائت فالنا فإنه قد كان تجهز فمرض، 

الم ويقول لك: أعطني الذي  فأتاه فقال: إن رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص يُقرئك السَّ

تجهزّت به، فقال الرجــل لزوجته يا فالنة: أعطيه الذي تجهزُت به وال 

تحبيس منه شيئًا، فو الله ال تحبسينه شيئا فيبارَك لنا فيه).

وروى الحاكم بســند صحيح أن ســمرة بن جندب قال: )عرضت عىل 	 

رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص للجهاد فردين والحّق فالنًا، فقلُت يا رسول الله لقد الحّقتَه 

ورددتني، ولو صارعتُه لرصعتُه، قال: فصارعتُه فرصعتُه فالحّقني)، علم 

هؤالء الصغار أن لإلنســان ميتة واحدة، فــإذا كان من املوت بدٌّ فمن 

العجــز أن متوت جبانًا.. علموا أن نرُصة اإلســالم أمانة تنتهي بإحدى 

الحسنيني، نرٌص أو شهادة فكانت التضحية وكان البذل والفداء.

أُقســم بالله لكم أن أوالدنا لو رأوا منا مواقف فداء وتضحية يف ميادين  	

الجهاد ملا تكلفنا عناء إقناعهم برشف الجهاد وفضله، ولكن ماذا نقول 

لهم ومن أين نبدأ معهم وهم يرون حالنا، نتفرج عىل جرح إخواننا دون 

حراك وكأن األمر ال يعنينا؟!!
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بيــة الجهاديّة إمنا تكون بالقدوة العمليَّة، ومهمتنا الشــك أنها 	  إن الرتَّ

صعبة للغاية إذ يُطلب مّنا أوال أن نقنع أوالدنا بعذرنا وســبب قعودنا، 

وبعد ذلك نأيت عىل املقصود.

وانظــروا معي كيف تركت تضحية الوالد يف نفــس الولد أموًرا كرمية 	 

مباركة؟

ما شــعور عبد الله بن جعفر يوم كان أصحابه ينادون عليه قائلي: تعال  	

يا ابن ذي الجناحي؟

وكيف هي صورة أمامة بنت حمزة يوم ســمعت عن فداء والدها أســد 	 

الله يف بدر واحد.

بري بن العوام وهو يقول البنه عبد الله الذي  	 وأي فخر ذاك الذي حازه الزُّ

شــهد مع والده معركة الخندق متفرجا لصغر سّنه فلام انتهت املعركة 

قال الوالد للولد: هل رأيتني أي بني؟ قال: نعم، قال الزبري: كان رسول 

الله r يجمع حينئذ ألبيك أبويه فيقول: احمل يا زبري فداك أب وأمي.

رســم اليهود يف عقيدتهم الباطلة ألوالدهم صوًرا تدعوهم إىل القتل 	 

والدمار، فمن درس الجغرافيا تعلّم اليهود عبارة رصح بها بن غوريون 

عندما قال: )حدود دولتنا حيث تصل أقدام جيشنا).

وبعد نكسة عام 967) يقول موشيه دايان: )لقد استولينا عىل أورشليم 	 

القدس، ونحن يف طريقنا إىل يرثب وبابل).

ومن توراتهــم املحرّفة: )اهدم كل قائم، لــّوث كل طاهر، احرق كل 	 

أخرض، يك تنفع يهوديا بفلس).
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ومن ِوردهم اليومّي يقولون: )العن رؤســاء األديان سوى اليهود ثالث 	 

مرات يف كل يوم).

وقد ترسخ يف نفوس أوالد اليهود عبارة قالها بن غوريون:)إن أخىش ما  	

أخشاه أن يظهر يف العامل العرّب محّمد جديد).

هذا ما ظهــر، وما تخفي صدورهم من الحّقد أكر، فهاّل انتبهنا ووعينا  	

مفاصل املعركة؟

روى البخاري ومســلم عن عبد الرحمن بن عوف ريض الله عنه قال: 	 

ف نظرت عن مييني وشــاميل فإذا أنا  )إين لواقــف يوم بــدر يف الصَّ

بني غالمني حديثة أســنانهام من األنصار، فتمنيت أن أكون بني أضلع 

منهام، فغمزين أحدهام فقال: يــا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم، 

 وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إين خرُبت أنه يسب رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص

فو الــذي نفيّس بيده لو رأيته ال يفارق ســوادي ســواده حتى ميوت 

األعجل، قال: فعجبت من ذلك، فغمــزين اآلخر فقال يل مثلها، فلم 

أنشب أن نظرُت إىل أيب جهل يزول يف النَّاس، فقلت لهام: أال تريان، 

هذا صاحبكام الذي تسأالن عنه، فابتدراه فرضباه بسيفيهام حتى قتاله 

ثم انرصفا إىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فأخرباه، فقال: أيكام قتله؟ قال كل واحد 

منهام: أنا قتلته، قال: مســحتام سيفيكام؟ قاال: ال، فنظر يف السيفني 

قال: كالكام قتله، ثم قىض بسلبه لهام).

ة أبا جهل، وفراعنــة زماننا يرسحون 	  أطفــال يقتلون فرعون هــذه األمَّ

وميرحون هنا وهناك دون رقيب وال حسيب !!
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هذه قمة التضحية والفداء، إنه امتثال كامل ألمر الله تعاىل: )هب 	 

جت حت خت مت هت مث حج مج( التوبة: 2).

ونحن إذا أردنا الوصول إىل مثل هذه النَّامذج ولو عىل املدى البعيد، 	 

فإن علينا أن نريب أوالدنا عىل املعاين اآلتية كلِّها أو جلِّها.

ومن معالم وقواعد وأسباب التَّربية الجهاديّة ما يأتي:

حّفظ أوالدك آيات الجهاد، وكرر عىل مسامعهم سورة األنفال والتوبة . )

ومحّمد والفتح.

ة عىل أن ترضهم . 2 حقق يف نفوسهم عقيدة راسخة بأنه: لو اجتمعت األمَّ

لن ترضهم إال بأمر قد كُتب عليهم من عند الله تعاىل.

باط عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.. 3 ارشح ألبنائك أحاديث الجهاد والرِّ

اعــرض لهم مناذج مرشقة مــن بطوالت املجاهديــن عرب العصور . 4

واألزمنة.

أطلب منهــم التلبية عىل دعاء تدعوه يوميًّا لنرصة املجاهدين يف كل . 5

مكان.

كلّف أوالدك متابعة أخبار املجاهدين أثناء غيابك.. 6

ساهم معهم يف جمع مبلغ من املال يف حصالة بيتية تسمونها حصالة . 7

الجهاد والنرصة للمسلمني.

ارسم معهم خارطة للعامل اإلسالمّي، مشريًا إىل مواضع البالء والثّغور . 8

الساخنة فيها.
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أجِر لهم مســابقة تُعرِّف فيها بأعداء اإلســالم، من اليهود والّنصارى . 9

واملنافقني.

العــب مع أوالدك ألعابــا قتالية، واخرج معهم رحالت فيها املســري . 0)

الطَّويل وتسلّق الجبال.

راجع معهم تاريــخ املجازر اليهوديّة والّصليبيّة، وحارض االغتصاب . ))

اليهودّي والّصليبيّي لبالد اإلسالم.

وّجه تعليمهم ليكونوا جنودا يف جيش اإلســالم، فالطب والهندســة . 2)

يعة وغريها، كلها علوم تخدمنا يف معركتنا  والطــريان والكيمياء والرشَّ

القادمة بعون الله تعاىل.

رغِّــب أوالدك يف فنون القتال، من الّســباحة والرّماية وركوب الخيل . 3)

وغريها.

شجعهم عىل تنمية مواهبهم التي تخدم الجهاد واملجاهدين، كالكتابة . 4)

والرسم والشعر.

شارك أوالدك جلسات حوارية حول نرصة املسلمني يف كل مكان.. 5)

راقب سلوكاتهم، وتابع صحبتهم، واغرس فيهم صفات املجاهدين، . 6)

رب والشجاعة واليقني. كالصَّ

اخترب معلوماتهم حول ســرية رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص الجهاديّة من غزوات . 7)

ومعارك ورسايا.

علِّق قلوبهم باملساجد، وذكرهم بأنها محاضن البطولة ومراكز تخريج . 8)

املجاهدين.
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عوِّد أبناءك عىل املشية القويّة الرسيعة، وعاتبهم عىل املشية الضعيفة . 9)

املتاموتة.

شــاركهم رحلة إىل غور األردن ومتىلَّ معهم مواقع البذل والتضحية، . 20

وانظر معهم متأملاً متشوقاً إىل جبال فلسطني السليبة.

ردِّد معهم أناشــيد الثورة والقتال وحّب الوطــن، وابحث معهم عن . )2

املواقع اإللكرتونيّة النافعة يف ذات السياق.

شجِّعهم عىل تأسيس مكتبة جهاديّة، تحوي كُتبا وأرشطة تعالج مسألة . 22

الجهاد.

ناقش مع أوالدك ما تعرفه عن حــركات التحرر والجهاد، ودورها يف . 23

دحر الغاصبني.

أقم معهم صالة الغائب عىل أرواح الّشهداء.. 24

اخترب الروح املعنوية لديهم باســتمرار، وال تســمح لغثاء اإلعالم أن . 25

يؤثر فيهم سلبا.

اســتعمل كلامت ترفع من معنوياتهم: حسنت يا بطل، أنت أمل هذه . 26

ة، أريدك مجاهدا وبطال وشهيدا. األمَّ

ق يف نفــوس أوالدك معاين الوالء لله ولرســوله ملسو هيلع هللا ىلص وللمؤمنني، . 27 عمِّ

ليكونوا يف الغد القريب جنودا يف حزب الله الغالبني.

خب 82.  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  )ىي   

مب( الفرقان: 74، ربنا أخرْج من أصالبنا مجاهدين مرابطني.
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

برنامج تأهيل وتفعيل 
الناشطين))(

األهداف:

تأهيل الناشطني للعمل بحرفية مبا يخدم الثورة.. )

تعزيز التَّواصل والتَّنسيق ما بني مكونات الداخل السوري.. 2

ترشيد أعامل الثورة بالفكر الوسطّي الجامع.. 3

تأسيس كوادر البناء ملرحلة ما بعد سقوط النِّظام.. 4

الفئة المستهدفة:

باب ما بني ال 8) وال 45.. ) الشَّ

أن يكون ناشطًا يف الثورة.. 2

أن يكون مؤثرًا يف مجتمعه.. 3

أن يتم تزكيته من جهة معروفة لدى املركز.. 4

اإلجراءات اإلداريّة:

كشف للحضور والغياب ومتابعته.. )

شهادات للمشاركني.. 2

تم وضع هذا التصور يف بدايات الثورة الســورية باالشرتاك مع معهد أمية للدراسات والتَّدريب خدمة   (((

ألبناء الحركة اإلسالميّة السورية املشاركني يف الثورة يف ذلك الحني.
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ترتيب وجبات الطعام.. 3

القرطاسية.. 4

ضبط التصوير.. 5

تجهيز املادَّة العلميّة وإعطائها للمشاركني.. 6

اختبار نهاية الّدورة ومكافآت لألوائل.. 7

توزيع الربنامج والتَّعليامت.. 8

توزيع املشاركني عىل شكل مجموعات لتسهيل التَّعامل معهم.. 9

تأمني الوسائل التّدريبيّة الالزمة )داتا شو، فليب شارت...). 0)

البرنامج:

ينقسم برنامج التأهيل إىل مجالني اثنني:

دورة إدارة الثورة:
وتشمل املحاور اآلتية:

فقه الثورة.. )

العلوم السياسيّة.. 2

التَّنمية البرشيّة.. 3

دورة عين الثورة:
وتشمل الجانب اإلعالمّي واألمني..

أّواًل: دورة إدارة الثورة.. 	

يتم تغطية املحاور الثالث بواقع 0) محارضات لكل محور كام ييل...
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

فقه الثورة:أ- 

الجهاد، حكمه وحكمة مرشوعيته وأدلة ذلك... )

ضوابط الجهاد وصوره.. 2

أحكام الجهاد ))) –الغنائم، الّشهيد، األسري، الجريح...-. 3

أحكام الجهاد )2) – قتل النساء، األطفال...-. 4

أحكام الجهاد )3) –الرّاية، البيعة، اإلمارة، حكم الفرار، جهاد املرأة...-. 5

صفات املجاهد وآدابه ورشوط نجاح الثورة.. 6

شبهات وردود حول الجهاد والثورة.. 7

باط وأحكامه.. 8 فقه الرِّ

تطبيقات القواعد الرشعيّة يف الجهاد.. 9

عقيدة املجاهد وعدته.. 0)

العلوم السياسّية:ب- 

ياسة الرشعيّة ))).. ) فقه السِّ

ياسة الرشعيّة )2).. 2 فقه السِّ

ياسة.. 3 أصول علوم السِّ

قواعد وضوابط العمل السيايّس.. 4

نظرات يف التحليل السيايّس.. 5

ولــة التــي نريــد، الدميقراطية، . 6 ولــة اإلســالميّة )الدُّ شــكل الدُّ

العلامنيّة...).
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يعة، الطوائف، . 7 ولة القادمة )التدرج يف تطبيــق الرشَّ تحديــات الدُّ

ولية...). االرتباطات الدُّ

ولة )النِّظام الرئايس والنِّظام الربملاين...).. 8 صور تشكيل الدُّ

ولة).. 9 عوة ورجل الدُّ ولة )صفات رجل الدَّ عوة والدُّ بني الدَّ

ولة الحديثة )الحدود ووو...).. 0) القضاء واألحكام يف الدُّ

التَّنمية البرشيّة:ج- 

اإلدارة: مفهومها ووظائفها وصورها.. )

إدارة الوقت وإدارة األزمات.. 2

صناعة وإدارة الفريق.. 3

التخطيط االسرتاتيجي.. 4

مستلزمات إدارة الثورة وتحدياتها.. 5

اسرتاتيجيات التَّعامل مع الطاقات )اكتشاف، تنمية، استثامر). 6

استيعاب اآلخر والتَّواصل مع اآلخرين.. 7

الفهم والتَّفكري.. 8

ات.. 9 بناء الذَّ

بية الجهاديّة.. 0) الرتَّ

ثانًيا: دورة عي الثورة.. 	

يتم تغطية الّدورة من خالل 30 محارضة بواقع 0) محارضات مشرتكة مع 

الّدورة الســابقة و0) محارضات متخصصة يف اإلعالم، و0) محارضات 
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أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

متخصصة يف األمن كام ييل...

املحارضات املشرتكة:أ- 

الجهاد، حكمه وحكمة مرشوعيته وأدلة ذلك... )

ضوابط الجهاد وصوره.. 2

شبهات وردود حول الجهاد والثورة.. 3

ياسة الرشعيّة ))).. 4 فقه السِّ

ياسة الرشعيّة )2).. 5 فقه السِّ

قواعد وضوابط العمل السيايّس.. 6

ولــة التــي نريــد، الدميقراطية، . 7 ولــة اإلســالميّة )الدُّ شــكل الدُّ

العلامنيّة...).

صناعة وإدارة الفريق.. 8

التخطيط االسرتاتيجي.. 9

ات.. 0) بناء الذَّ

اإلعالم املتخصص:ب- 

مفهوم اإلعالم ومجاالته.. )

غايات وضوابط اإلعالمّي املسلم.. 2

صناعة الخرب وتحليله.. 3

التصوير االحرتايف )ممكن أكرث من محارضة حسب الحاجة).. 4

املقابالت الصحفية )ممكن أكرث من محارضة حسب الحاجة).. 5

العمل يف الظروف الصعبة.. 6
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التوثيق واألرشفة.. 7

التَّعامل مع وسائل اإلعالم.. 8

إعداد التقارير اإلخبارية.. 9

فن اإللقاء والخطابات الرَّسميّة.. 0)

األمن:ج- 

مفهوم األمن والحذر وصوره يف القرآن والسنة.. )

وســائل وأدوات أمن األفــراد والجامعات، والوثائــق واألجهزة . 2

)محارضتان).

أدوات ووسائل التجسس عىل اآلخر.. 3

أدوات انتزاع املعلومة من العدو، والتحقيق.. 4

خطوات التَّعامل مع وسائل اإلعالم ميدانيا، ويف الجبهات.. 5

الشيفرة أدواتها وصورها.. 6

لغة اإلشارة ولغة الجسد.. 7

تجارب الجاسوسية العامليّة.. 8

عالقة الحس األمني بالحس اإلميايّن.. 9

ملحوظة:

يقوم فريق بتصحيح األوراق أثناء الحوار، حيث أّن أسئلة االمتحان عامة ومحددة.

ورشات العمل الستة تحدد بوجود املحارضين ومنذ اليوم األول للدورة.
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

برنامج يوم إعداد وتدريب))(

جوانب إداريّة:

يتم تحديد شعار لليوم، وميكن أن يكون: وأعدوا.. )

يتم تقسيم املشــاركني إىل مجموعتني ليكون التَّنافس بينهام كام أنه . 2

سيكون هناك تنافسات فرديّة.

يطلب من كل مشــارك أن يحمل عصا ويظل يحملهــا من أول اللقاء . 3

آلخره )كأنها سالحه).

ميكن أن يكون هناك حراسات أثناء اللقاء.. 4

يتم االنتقال من فقرة ألخرى بشكل منظم وعن طريق طابور.. 5

يتم توزيع الوقت عىل الفقرات جيًّدا.. 6

يتم حســاب العالمات بشــكل فردّي لكل نجاح فردّي، ولكل نجاح . 7

جامعــّي، بحيث يتم منح الثالثة األوائل جوائز فرديّة والفريق الفائز له 

جائزة.

مجاالت البرنامج:

أوال: المجال الّروحّي اإليمانّي:

يتم توزيع أجزاء املصحف كامال عىل املشاركني بشكل مسبق بحيث . )

برنامج مقرتح لرحلة شبابية هدفها اإلعداد وتأكيد نية الجهاد.  (((
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يأيت كل مشارك إىل النشــاط وقد قرأ ثالثة أجزاء عىل األقل ليتم ختم 

املصحف كاماًل قبل البدء باللقاء، عىل أن يقوم كل مشارك باختيار آية 

مــن كل جزء يرى أنها تجمع أحوال وصفــات ومعاين وأفكار الجهاد 

ويحتاجها املرابط دامئًا.

ــالة عــىل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص 000) مــرة مع اســتحضار غزواته وجهاده . 2 الصَّ

وتضحيته أثناء ذلك.

دعاء حصن املرابط أو املأثورات.. 3

عاء.. 4 صالة الضحى مع اإلطالة يف السجود والدُّ

ثانيا: المجال الفكرّي:

يقوم كل مشــارك أثناء اللقاء بتســجيل خاطرة عن فضل وأهميّة وبركة . )

باط ودورنا يف ذلك )تسجيل مصور) أمام املشاركني عىل  الجهاد والرِّ

أن يقدم ذلك عىل شــكل خطبة وهو واقف وليســت عىل شكل كالم 

عادي.

يقوم كل مشارك باإلجابة عن أســئلة اختبارية حول فقه الجهاد وفكره . 2

عىل ضوء قراءته لكتاب مشارع األشواق البن النحاس الدمشقي..

ثالثا: المجال العملي:

يتم عقد ورشة عمل لكل مجموعة عىل حده لإلجابة عن الّسؤال اآليت:

وسائل وأساليب عمليَّة لنرصة املستضعفي
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

رابًعا: الجانب البدني:

يتم عمل مسابقات فرديّة وجامعيّة )مجموعات) لألمور اآلتية:

رماية الحجارة عىل هدف محدد )فردّي). )

شد الحبل )جامعّي). 2

الجري ملسافة 40 مرت ذهابًا وإيابًا )فردّي).. 3

الزحف ملسافة 5 مرت ذهابًا وإيابًا )فردّي).. 4

القفز والزحف تحت وفوق الحبل )فردّي).. 5

القفز فوق العصاتني )فردّي).. 6

الّدفاع عن األرض )جامعّي).. 7

االختفاء )مجموعات).. 8

جمع املواد املتفرقة )حرشة، مســامر، زجاجة، ريشة، خيط، سلك، . 9

حجــر، حفنة تراب، قطعة قامش، ورقة شــجرة، حــذاء، قلم، قطعة 

خشب، منلة) )جامعّي).

بناء سلســلة حجرية بطول مرت وعرض 20 ســنتمرتًا وارتفاع نصف . 0)

مرت)جامعّي).

حفر خندق بطول نصف مرت وعمق نصف مرت وعرض 0) سنتمرتات.. ))

مسابقة التعلق يف جذع شجرة ألطول وقت )فردّي).. 2)

مسابقة الوقوف عىل رِجل واحدة ألطول وقت )فردّي).. 3)
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خامسا: المجال األمني:

مسابقة دقة املالحظة )فردّي).. )

مسابقة القلم والوقت )فردّي).. 2

مسابقة التحقيق وانتزاع املعلومة )مجموعات).. 3

االستطالع وجمع املعلومات حول املكان )جامعّي).. 4

القدرة عىل إخفاء يشء والقدرة عىل اكتشافه )جامعّي).. 5

ٹٱٹ
)خئ مئ هئ جب حب خب(

التوبة: 46
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

كيف أكون مرابًطا؟))(

هذه مجموعة من املشــاريع املقرتحة والتي تهدف إىل تكوين املســلم 

املرابط، وقد يتم تنفيذ هذه املشاريع بحيث تكون:

أولًا: مشاريع علمّية فكريّة:

1. المرابط الفهيم

هو مــرشوع يقوم عىل اختيار مجموعة من اإلخــوة واألخوات املهتمني 

يف املطالعــة والبحث العلمــّي، والطَّلب منهم أن يقومــوا بقراءة واعية 

لكتــب محددة يف فقه وفكر املجاهد واملرابــط ضمن فرتة زمنية محددة 

ويقوم املشــارك بعمل اختبار شــفوي وتحريري مع نهاية املدة عىل أن 

يقدم بعض الّدراســات واألبحاث املتعلقة بجغرافيا الثغور وأمور أخرى 

ٌد من املال  كمشــاريع تخرج، ويرصف لكل مشارك بعد النَّجاح مبلٌغ محدَّ

مكافأة مالية والغاية األساسيّة تأسيس مرجعية علميّة جهاديّة متقدمة.. ومن 

عناوين الكتب املطروحة:

فقه الجهاد للقرضاوي.	 

ياسة الرشعيّة ملحّمد خري هيكل.	  الجهاد والقتال يف السِّ

فصل الجهاد من رسائل البنا.	 

باط. أفكار مقرتحة إلحياء قيمة الجهاد والرِّ  (((
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موسوعة اليهود للسويدان.	 

دليل املسلم املرابط للدُّكتور محّمد سعيد بكر.	 

باط 2. الملتقى العلمّي للنصرة والرِّ

يعة واملهتمني بالفكر والبحث  يكلف مجموعة من اإلخوة داريس الرشَّ

واملطالعة بعمل أوراق عمل كل ثالثة أشــهر مرة تحت عنوان كبري ضمن 

فرعيات متخصصة يف النواحي الجهاديّة فقها وفكرا وســلوكا عىل أن يتم 

عرض هذه األوراق بصورة مؤمتر كل ثالثة أشــهر مع الخروج بتوصيات 

محددة لذلك ومن عناوين امللتقيات التي ميكن أن تعقد:

النرصة؛ كيف وملاذا؟	 

باط يف سبيل الله.	  الرِّ

دور العلامء يف بعث روح الجهاد.	 

٣. مطالعة دليل المسلم المرابط:

كتاب مؤلف ومطبوع للدُّكتور محّمد ســعيد بكر ويحاول اإلجابة عن 

باط يف سبيل الله تعاىل وهذه األسئلة هي: أسئلة سبعة حول الرِّ

باط، كم  باط، أين الرِّ باط، متــى الرِّ باط يف ســبيل الله، ملاذا الرِّ ما الرِّ

باط؟ باط، من هو املرابط، كيف يكون الرِّ يكلف الرِّ
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باط ومنهاجها: 4. متابعة مدرسة الرِّ

ــباب يف حدود 7 أو 5 شباب ويحدد لهم  يتم اختيار مجموعة من الشَّ

لقاء أسبوعيّا ملدارسة منهج متخصص هو منهاج ثقافة املرابط، باإلضافة 

بــاط مثل الرحالت  إىل األنشــطة غري املنهجية املنســجمة مع فكر الرِّ

باب  واألنشــطة الرياضية والرصد وغريها، ومع انتهاء املدة يتم اختبار الشَّ

يف املنهــاج املقــرر ومن مفردات هذا املنهاج )ســور وآيــات الجهاد، 

أحاديث الجهاد يف البخاري ومســلم، فقه الجهاد، شخصيّات مجاهدة، 

تاريخ املعارك والغزوات، شبهات وردود حول الجهاد،....).

5. مدارسة تقوّيم المسلم المرابط)1):

هو تقويّم ســنوي يجمع األحداث الجهاديّة والتي لها عالقة بالجهاد 

واملعارك عرب التَّاريخ القديم واملعارص وذلك يوما بيوم يف لوحة مفتوحة 

تتيح ملــن أراد أن يعيش الحــدث الرجوع للمراجــع املتاحة ملزيد من 

الفائــدة، حيث يقدم التقويّم العنــوان األول للحديث وفرتة حدوثه باليوم 

والسنة دون تفصيل.

٦. سماع شريط حراس الهدى:

هو رشيط إنشــادي يحتوي عىل فواصل متفرقة كلها تتناول موضوع 

باط وتتحدث  باط بالتفصيــل، فالقصائد كلها تتناول مفهوم وغايات الرِّ الرِّ

أرشف عىل إعداده ولسنوات عديدة األخ أحمد السالق رحمه الله تعاىل.  (((
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عن أهم صفات املرابط وتثري الشــوق والغــرام اىل كل ما له عالقة بهذه 

املنزلة الرفيعة وقد أداه مجموعة من املنشــدين وشــارك يف تأليف كلامه 

يخ الشــاعر غازي الجمل رحمه الله، واألستاذ  عدد من الشعراء منهم الشَّ

راشد قشوع وغريهم.

7. دراسة متقدمة لجغرافيا الثغور:

هي دراســة جغرافية للمناطق املجاورة للمناطق الســاخنة يف العامل 

اإلسالمّي وأعظم هذه املناطق ثغر األردن الذي هو عىل خط طول يعادل 

500 كم تقريبًا مع اليهود غرب األردن.

٨. صناعة الخطيب المرابط:

حشد أكرب قدر ممكن من املواد الجاهزة )مطبوعة ومسموعة) للخطباء 

باط وأحواله وواجبات املسلم نحوه وبيان رشف منزلة  والتي تبحث يف الرِّ

باط ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس. الرِّ

9. في ظالل النور لمرابطين على الثغور.

تفســري ســور محددة من القرآن الكريم بحســب الحالة التي يعيشها 

املرابــط، وكأنه املرابط يقرأ القرآن من مربطــه، مع يشء من التحليق يف 

صفات املرابط وواجبته من خالل التصور القرآيّن املبارك، وقد تم تجهيز 

سوريت البقرة وآل عمران لهذه الغاية )الزهراوين).
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10. المرابط الفهيم بين النعمة والنعيم.

قراءة متكاملة آليات النعمــة الدنيوية والنعيم األخروي يف كتاب الله 

نيا عن املرابطني، هذا الزهد الذي  تعاىل، بقصد تحقيق مرتبة الزهد يف الدُّ

يغــري املرابط باإلقدام لبلوغ منازل املجاهديــن، دون أن يرىض بالحياة 

نيا  نيــا من اآلخرة؛ ألنه يعلم من مطالعته لهذه اآليات أنه )وما الحياة الدُّ الدُّ

إال متاع الغرور).

)).نشــرات وكتيبــات متفرقــة فــي مناســبات وظروف 

باط، ومن  مختلفــة تربط هذه المناســبات بفكــر الرِّ

هذه النَّشرات والكتيبات التي تم طباعتها سابقا:

الكنز الثمني بني منازل الحجاج واملرابطني )يف موسم الحج).	 

رباط املساجد.	 

مرابط يف ضيافة الحرمني	 

املرابط الكبري بني التلبية والتكبري.	 

رباط أهل القرآن يف شهر رمضان.	 

الح يف ذي الحجة	  رباط عىل العمل الصَّ

بني التضحية واألضحية.	 

دراســة متقدمــة يف الحــركات املجاهدة )ظــروف النشــأة ودواعي  	

االستمرار، والنَّظر يف الخطأ والصواب عندهم).

دراسات علمّية نفسّية ألناط شخصّيات أعداء الثغور )اليهود يف القرآن..). 	
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ثانًيا: مشاريع روحّية قلبّية:

باط.. ) ليلة الرِّ

رباط املساجد.. 2

وجاهدهم به )رباط أهل القرآن).. 3

فاثبتوا واذكروا الله كثريا )رباط الذكر).. 4

عاء).. 5 فاستجاب لهم )رباط الدُّ

تتجاىف جنوبهم )رباط القيام).. 6

يام).. 7 فإنه ال عدل له )رباط الصِّ

كفارة ملا بينهام )رباط العمرة).. 8

حصن املرابط.. 9

ثالثًا: مشاريع بدنّية جسمّية:

مشروع الصالة الرياضية

مرشوع دورات بناء األجسام واللياقة.. )

مرشوع التَّدريب عىل الرماية ولو بالحجارة.. 2

برنامج القدرة عىل التحمل.. 3

ليايل الرصد والرتبص.. 4

مرشوع الحيل القتالية )الحرب خدعة).. 5
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رابعا: مشاريع مالية:

مرشوع جهز نفسك للغزو.. )

مرشوع حّصالة األقىص.. 2

هرّي.. 3 مرشوع التَّربع الشَّ

خامسا: مشاريع استرتيجية:

مرشوع الفتى املرابط.. )

مرشوع الوقف للرباط.. 2

مرشوع رشاء واستمالك أرايض الثغور.. 3

مرشوع الّدورات العســكرية املتقدمة )األمنية، األســلحة )استخدام . 4

وتصنيع)، البدنية...).

باط.. 5 مرشوع هيئة الرِّ

باط.. 6 مرشوع فضائية الرِّ

مرشوع املرابط إلكرتونيّا.. 7

مرشوع مركز رباط أهل القرآن.. 8

ٹٱٹ
)مغ جف حف خف مف حق مق جك 

حك خك لك(
هود: 80
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مشروع
َناء«.. »وأعدوا«

ِ
»ب

توطئة:..

فإنه نظرًا ألهميّة املرشوع وشدة الحاجة إليه عىل ضوء الفرص املتاحة 

ومبراعاة حجــم التَّحديات؛ صار من واجب الوقت عرضه وتقدميه، دون 

مقدمات طويلــة، ومن هذا املنطلق فقد تم بنــاؤه من خالل اإلجابة عن 

أسئلة محددة هي:

ما )سؤال حول مفهوم وماهية املرشوع).. )

ملاذا )سؤال حول أهميّة وغاية وهدف ورسالة املرشوع).. 2

متى: )سؤال حول الظرف الزماين إلطالق املرشوع).. 3

أين: )سؤال حول الظرف املكاين إلطالق املرشوع).. 4

كم: )سؤال حول الكلف املرتتبة عىل املرشوع).. 	

من: )سؤال حول الجهة القامئة والفئة املستهدفة للمرشوع).. 6

كيف: )ســؤال حــول الخطــوات والوســائل واإلجــراءات التطبيقية . 7

للمرشوع مرحليًّا واسرتاتيجيًّا).

أولًا: ما مشروع »بناء«؟

ة أو لفئة  هو مرشوع تكاميل، تراكمي، يعتني بالبناء »النوعي« ألبناء األمَّ
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محدودة منهم تحضريا لهم ليكونوا القيادات امليدانية للمعركة الوشــيكة 

ة »يهود«.. وال حرج من تغيري اســم  بيننا وبــني أعداء البرشيّة وأعداء األمَّ

املرشوع ليصبح مرشوع: اإلعداد، أو مناء، أو سمو، أو أي يشء.

ثانيا: لماذا مشروع »بناء«؟

مثَّة أســباب ودواعٍ ومررات عديدة وملحة لالنطالق بهذا املرشوع ولعل 

من أهمها))):

أن اإلعداد واجب الوقت وكل وقت، فهو فرض عني عىل كل مســلم . )

ومسلمة، يف الســلم والحرب، كلٌّ بحسب اســتطاعته لقوله تعاىل: 

)هت مث حج مج جح مح( األنفال: 60، وقد روى مسلم عن الَنبّي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َستُْفتَُح علَيُْكم أرَُضوَن )ويف رواية: فتوح)، ويَْكِفيُكُم اللَُّه، 

فال يَْعِجُز أَحُدكُْم أْن يَلْهو بأَْسُهِمِه«.

أن ترك اإلعداد يعرضنا للعتاب الرباين واإلثم الشــديد، ويجعلنا يف . 2

دائرة املنافقني لقوله تعاىل: )خئ مئ هئ جب حب خب مب 

هب جت حت خت مت هت مث حج( التوبة: 46.

المة من كبرية الفرار من الزحف أثناء املعارك القامئة . 3 أن من أسباب السَّ

التلبس الجــاد يف اإلعداد للمعارك القادمــة، قال تعاىل: )جض حض 

مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض 

حق مق جك حكخك لك مك( األنفال: 6).

ميكن اشتقاق أهداف ورؤية ورسالة املرشوع من هذه النقاط بسهولة.  (((
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أن كلمــة »وأعدوا« املشــتقة من كتــاب الله تعاىل هــي املختارة . 4

عوة اإلسالميّة  يفة يف شــعار الدَّ دون ســواها من كلامت القرآن الرشَّ

املعارصة؛ للتعبري عن وجوب جاهزيتها املستمرة لخدمة ونرصة دين 

الله تعاىل، وقد جعل مؤسســها رحمه الله »الجهاد« ركنا من أركانها، 

وخصص رسالة من رسائله لذلك، وكان يكرر: »والجهاد سبيلنا« وال 

جهاد بال إعداد.. وعىل قدر اإلعداد يأيت من الله اإلمداد.

ة من اليهود واملنافقني لهم ال يخافون . 5 أن أعداء البرشيّة وأعــداء األمَّ

من الله تعاىل بقدر خشــيتهم من املسلم الذي ال يتخىل عن مرشوع 

ا، وهم يســعدون بغفلتنا عن مرشوع اإلعداد  اإلعداد ويبقى مســتعدًّ

ليميلــوا علينا ميلة واحدة، فاإلعــداد ترهيب وتخويف لهم عن مجرد 

املســاس بأمتنــا ودعوتنا، قــال تعــاىل: )حس خس مس حص 

خص( األنفال: 60 وقال تعاىل: )ام مم رن زن من نن 

ىنين ٰى ري زي مي ني( الحــرش: 3).. يف حني أننا إذا تركنا 

مرشوع اإلعداد استهَدفَنا العدو واستنزفنا، ألجل ذلك يقول الشاعر:

قد هوينا ملا هوت »وأعدوا«       »وأعدوا« من الهوى ترياُق

عوة، ويرفع الّروح املعنويّة الّدافعة . 6 أن مرشوع اإلعداد يشــدُّ جسد الدَّ

عوّي واإلصالحّي يف شــتى امليادين، فالجهاد ذروة سنام  للعمل الدَّ

اإلسالم، واإلعداد له ذروة سنام اإليجابّية واملبادرة لكل إصالح وتغيري 

إيجاّب.
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أن مجــرد األمنيات العريضة بأن يكون لنا ســهم يف نــرصة إخواننا . 7

والّدفاع عن أوطاننا ومقدســاتنا دون إعداد وال تحضري؛ كل ذلك ال 

قيمة له بل قد يكون حجــة علينا، والله تعاىل ذكر قوًما كانوا يطلبون 

الجهاد ويســألون الله أن مين عليهم بإدارة جهاديّة.. فلفت انتباههم 

إىل أهمّية اإلرادة والّنّية قبل اإلدارة والقيادة يف قوله تعاىل: )خل مل ىل 

يل جم حم خم مم ىم يم جن حن خن من ىن ين 
�جه مه ىه يه جيحي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى

      ٌّ            ٍَّّ          ُّ       ِّ        ّٰ رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب 
زب مب نبىب يب رت زت مت نت ىت يت رثزث 

مث نث ىث( البقرة: 246.

أن معركتنا الفاصلة وشــيكة، فإمــا أن نحقق الجاهزيــة لها، باملتاح . 8

فــوف، وتجاهد يف  واملســتطاع، فنأخذ زمام القيــادة التي تنظم الصَّ

ســبيل الله عىل بصرية، وإما أن نكون مــن جنودها يف أقل تقدير، أو 

أن تحلَّ بنا ُسنة االســتبدال التي ال تحاب املتخلفي واملعوَّقي عن 

مرشوع اإلعداد والجهاد، قال تعاىل: )زن من نن ىن ين ٰى 

ري زي مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ جب حب 
خب مب هب جت حت خت مت هت مثحج مج جح مح جخ مخ 

جسحس خس مس حص( املائدة: 54.

أن ما تواتر من أحاديث الطائفة املنصــورة وحقيقة املعركة الفاصلة . 9

ليؤكد مبا ال يدع مجااًل للشك رشف زماننا ومكاننا وأهميّة جاهزيتنا، 
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فالطائفة املنصورة ببيت املقدس وأكنافه، واملعركة الفاصلة سيلتحم 

باط لزوم ثغر  فيها رشقــي النهر وغربيَُّه، ونحن يف أرض ربــاط، والرِّ

متاخم )مجاور) للعدو بنية الحراسة واإلعداد تحسبا ألي قتال وجهاد.

ة التي تُِعدُّ نفسها فمهام طال إعدادها؛ تقرص معاركها وتُحسم . 0) أن األمَّ

ة التي ال تُِعدُّ نفســها؛ تطول معاركها وتســتنزفها وال  لصالحها، واألمَّ

تحسم لصالحها.

أن يف الّســرية النَّبويّة ما يؤكد أن مرشوع اإلعداد بدأ مبكرًا يف العهد . ))

وا أيديهم.. فكان  حابــة الكرام قد أُمروا بأن يكفُّ املي، وإن كان الصَّ

مثة إعداد تكاميل تراكمي )روحي، فكرّي، جسدي، نفيّس،..)، فلام 

نادى املنادي: يا خيل الله اركبي، بــاإلذن الرباين؛ عندها عزم األمر 

حابة ربهم فكان خريًا لهم))). فصدق الصَّ

أن واجــب الحيطة والحــذر الذي كلفنا الله تعاىل به لحفظ أنفســنا . 2)

ومكتســبات دعوتنا ال مينع من اإلعداد، ويف الوقت الذي ال يجوز 

لنا أن نطلــب فيه املواجهة ينبغــي أاّل ترتاخى أيادينــا عن اإلعداد 

والتحضري لها، قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال متنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، 

فإذا لقيتموهم فاصروا، واعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف« رواه 

البخاري.

ميكن الرجوع إىل كتاب معامل اســتنهاض الروح الجهاديّة من وحي السور املكية للدُّكتور محّمد بكر   (((

ملزيد من التأكيد عىل هذا املعنى.
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أن وعد الله تعاىل للمؤمنني بالنــرص والتمكني، ووعيده باملجرمني . 3)

املعتدين بالهالك والفناء، يف سورة اإلرساء يتطلب منا أن نشارك يف 

صناعــة هذا القدر اإللهي بإعــداد جيل )يك مل ىل يل ام( 

اإلرساء: 5، لننال رشف الفتح املبي ولو بعد حي.

ثالثًا: متى )سؤال حول الّظرف الّزمانّي إلطالق المشروع(؟

باعتبار أن اإلعداد والتحضري للمعركــة الفاصلة من واجبات الوقت، 

صــار كل يوم مييض دون الــرشوع يف هذا املرشوع يحملنــا إثم ووزر 

التأخر عن أداء هذه الفريضة، ألجل ذلك فإن املبادرة واجبة، والتســويف 

أو الخوف أو الرتدد ال يجور، السيَّام ونحن نرى حجم التسابق يف التسلح 

واإلعداد والتطوير لدى أعداؤنا، وما ال يُدرك كله يف ميدان اإلعداد ال يرُتك 

جله، والــذي ال يجيء اليوم يأيت غًدا، والزمن جزء من املرض.. ويصبح 

جزًءا من العالج إذ رسنا وفق خطّة ومنهاج.. ومن أخذ باألسباب املوجودة 

منحه الله األسباب املفقودة.

أما املّدة الزّمانيّة املقدرة إلنجاز هذا املرشوع، فهي تختلف باختالف 

ة العلمّية  حجم ما يُعرض فيه، وباختالف الفئة املستهدفة له كذلك، فاملادَّ

ميكن اختصارها أو التوســع فيها بحســب الحاجة والحالة القامئة، ولكن 

ال ميكن أن تقل مدة عرضه عن سنتي حتى يستويف املرشوع حقه نسبيا.
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رابًعا: أين )سؤال حول الظرف المكاني إلطالق 

المشروع(؟

ال أجد عىل امتداد الجغرافيا موطًنا يلزم دعاته وأهله الرشوع مبرشوع 

إعداد تكامــيل تراكمي يحمي ذاك املوطن من أطــامع يهود ويدافع عن 

ام عموما، فقد حباها  ة ومقدساته كام األردن وفلسطني وبالد الشَّ رشف األمَّ

الله تعاىل بربكة املجاورة لبيت املقدس، كام أنها هي عقر دار اإلســالم، 

حابة وَمن بعدهم الســيَّام أولئك الذين  بــل إن جحافل الفاتحني من الصَّ

رووا بدمائهــم ثرى األردن كأيب عبيــدة وجعفر وزيد وابن رواحة وغريهم 

ريض الله عنهم كل تلك الدماء ملهمة لنا أن نحمل الراية ونتابع املســري، 

وهذا كله يتطلب إعداًدا رشيًدا، مع مراعاة الفروق الفرديّة بي مدن وبوادي 

وأريــاف هذا الوطــن أو ذاك، فام هو ممكن يف جنوب الوطن أو شــامله 

قد يصعب )وال يســتحيل) يف وســطه مثاًل، والعكــس صحيح وهكذا.. 

والله تعــاىل يقول: )خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم جنحن خن من ىن ين جه( التوبــة: 23).. واللــه 

ســائلنا عن َدورنا يف مكاننا كام أنه سيسألنا عن َدورنا يف زماننا.. وإال فإنه 

من غري املروءة أن نعطي ظهورنا للعدو يقتل إخواننا عىل مرأى ومســمع 

منا يف الجوار بحجة أننا ال منلك أدوات الردع.. ألجل ذلك كان ال بُّد من 

هذا املرشوع.
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خامسا: كم: )سؤال حول الُكلف المترتبة على 

المشروع(؟

يقولون بأن كلفة الذل والخنوع والّشــعور بأمل اإلثم والوزر املرتتب 

عىل ترك ميدان اإلعداد والجهاد أكرب بكثري من كلفة مامرسة ذلك، وصدق 

الله تعــاىل: )خل مل ىل يل جم حمخم مم ىم يم جن 

يي  ىي  مي  حيخي  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  منىن  خن  حن 

ٰذ ٰر( البقــرة: 6)2.. فللجهاد واإلعداد له تبعات كبرية، الســيَّام ونحن 

نعلــم حجم الرصد والعيون الحريصة عىل وأد أي فكرة من هذا القبيل يف 

ة يف فلســطني  مهدها.. ولكن لو أننا ســألنا إخواننا الذين رفعوا رأس األمَّ

وغزة عن حجم مــا بذلوه من أموال وأرواح وأبناء وممتلكات يف ســبيل 

صناعة هــذا النرص واإلعداد الطويل له فإنهم ينســون ذلك كله يف غمرة 

فرحهــم املرشوع بنرص الله الكبري.. والحذر واجب ومطلوب.. ولكن لن 

حابة رجال أثناء اإلعداد وقبيل  مينــع حذر من قدر.. وقد أصيب مــن الصَّ

املواجهات كام حصل لحارثة الذي أصابه أثناء التَّدريب سهم طائش فقتله 

فحزنت أمه، وَجاَءْت إىل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص فَقالَْت: يا رَســوَل اللَِّه، قْد َعرَفَْت َمْنزِلََة 

َحارِثََة ِمنِّي، فإْن يَُك يف الَجنَِّة أْصرِبْ وأَْحتَِســْب، وإْن تَُكِن األُْخَرى تََرى ما 

أْصَنــُع؟ فَقاَل: ويَْحِك، أَوَهِبلِْت، أَوَجنٌَّة واِحَدٌة هي؟ إنََّها ِجَناٌن كَِثريٌَة، وإنَّه 

لَِفي َجنَِّة الِفرَْدْوس« رواه البخاري.. ولك أن تسأل عن حجم األرسى والجرحى 

فضال عن الّشهداء الذين قضوا نحبهم.. ولكن ال نرص وال متكني بال مثن، 

ولقــد ضحى األعداء من أجل باطلهم املزعوم أفال نضحي من أجل حقنا 
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املحتوم؟!.. قال تعــاىل: )جب حب خب مب هبجت حت خت مت 

هت مث حج مججح مح جخ مخ جس حس خسمس حص خص 

مص جض( النساء: 04).. ومن البدهي القول بأنه كلام زادت فاتورة اإلعداد 

قلَّت فاتورة الجهاد والعكس صحيح.

سادًسا: من: )سؤال حول الجهة القائمة والفئة 

المستهدفة للمشروع(؟

بالنســبة للجهة القامئــة عىل املرشوع؛ فيمكــن أن تكون جامعة أو 

مؤسســة أو فريق أو لجنة ذات تخصصات متنوعة ولها متثيل يف مختلف 

قطاعات املجتمعيّة )الطاّلب، الجامعات، العاملني، الّنساء،..).. واألهّم 

من ذلك أن يتمتع القامئون عىل املرشوع ب:

اإلدارة )تخطيط، متابعة، تقويّم، تحفيز،..).. )

اإلرادة )شــعور حقيقّي بأهمّية املرشوع وإرصار عىل إنجاز ما ميكن . 2

إنجازه).

ألنه بهاتني الركيزتني تتحقق املجاهــدة، وعندها تأيت املعية والفتح 

يف اإلعداد وهو السابق للفتح يف الجهاد، قال تعاىل يف كليهام: )ٰى 

ري زي مي نيىي يي جئ حئ خئ( العنكبوت: 69.

وبالنسبة للفئة املستهدفة من املرشوع؛ فإنه ميكن أن تكون هذه الفئة: 	

أعضــاء الجامعة أو املؤسســة أو الفريق كلهم مبختلف مســتوياتها . )
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التَّعليمية )ولو يف املرحلة التأسيســية التي ال يسع املسلم جهلها من 

مرشوع اإلعداد، أو التمهيدية عىل حدٍّ سواء).

ف القيادي حرصيًّا.. 2 أو الصَّ

بايب حرصيًّا )ذكورا وإناثا، طالب الجامعات).. 3 ف الشَّ أو الصَّ

فوف من التاسع حتى األول ثانوّي).. 4 أو الفتيان حرصيًّا )الفتيان يف الصَّ

أو يتم الرتشــيح من املناطق والجامعات بناء عىل الرغبة وعىل ضوء . 	

مقابلة واختبار يجرى للمرشحي للتأكد من وجود الرغبة والقدرة عىل 

املتابعــة، بحيث يكون العدد محدوًدا من بــاب التَّجربة يف البداية، أو 

يتم اختيار عدد محدود من باب التَّجربة لصناعة قّصة نجاح وبعد ذلك 

يتم تعميم املناسب.. وال مينع ذلك من وجود خطّة أو منهاج لإلعداد 

عاة والنخب املجتمعّية بل وعىل األنصار  قابل للتعميم عىل جميع الدُّ

واملحبي من غريهم كذلك.. بل ال بُّد من التعبئة املؤصلة للجميع عر 

مختلف القنوات واملنابر لصناعة حالة حاضنة لهذا املرشوع الوليد.

عفاء؛ كالّنســاء واألطفال . 6 ومــع هذا وذاك ينبغي االهتــامم حتى بالضَّ

وذوي الحاجات الخاصة، وعدم اســتثنائهم من الربامج التي تناسبهم 

ا يَنرص الله هِذِ	  مبا يخدم املرشوع، ملا ورد عن الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إنَّ

ة بَضعيِفها، بَدعوتهم وصالتهم، وإخالصهم« رواه الّنسايئ، ويف رواية  األمَّ

عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إنا تُنرصوَن وتُرزقوَن بضعفائكم« رواه أحمد.
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سابعا: كيف: )سؤال حول الخطوات والوسائل 

واإلجراءات التطبيقية للمشروع مرحليًّا واستراتيجيًّا(.

الخطوة األوىل واألهــم يف مرشوع اإلعداد هي الّنّية.. فمن تحقق من 

نية الجهاد إما أن يفتح الله له باب جهاد وشهادة.. وإما أن يكفيه ويعفيه الله 

ْث ِبِه نَْفَســُه  تعاىل برشف الّنّية، قال الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْن َماَت َولَْم يَْغُز َولَْم يَُحدِّ

َماَت َعىَل ُشْعَبٍة ِمْن نَِفاٍق) رواه مسلم.

وبعد ذلك ميكن تقســيم املرشوع إىل مجاالت )لتحصيل التكامل) 

ومراحل )لتحصيل الرتاكم)، وذلك عىل النحو اآليت:

مجاالت
اإلعداد)))

املرحلة
التأسيسية

املرحلة 
التمهيدية

املرحلة 
املتقدمة

املرحلة 
التَّخصصية

املرحلة 
اإلبداعية)2)

اإلعداد 
الّروحّي)3)

قواعد 
يف البناء 
الّروحّي 

الوجداين 
التزكوي 

(((

قواعد 
يف البناء 
الّروحّي 

الوجداين 
التزكوي 

(2(

ُمدارسة
عقيدة

املرابط 
واملجاهد

ُمدارسة 
أسباب 

الثبات عند 
الزحف

هــذه املجاالت أو غريها ميكن اســتيفاؤها كلها أو بعضها.. ولكل مقام مقال، ولكل فئة ما يناســبها،   (((

ويرجــع حجم ما يُقدم تحت كل عنوان إىل حجم الوعــي القائم لدى الفئة املختارة لتطبيق املرشوع، 

املة لعدد من الباحثي  وما ال يُدرك كله ال يرُتك جله، وننصح مبراجعة كتاب اسرتاتيجيات املقاومة الشَّ

ففيه فائدة يف السياق ذاته.

ملحوظة مهمــة: تم ترك الحديث عن املرحلة اإلبداعية ألنها تعتمــد عىل العقل املفتوح، مبا يخدم   (2(

مــرشوع اإلعداد، وهي مرحلة ممتــدة ال تتوقف، وفيها من التطوير ما يذهــل العدو ويُفرح الصديق، 

ويحقق عنرص املفاجأة الكارس لشوكة املرتبصني.

ويتخللــه الرنامــج اإلميايّن وفيه: )صالة الجامعة، وصيام 3 أيام يف الّشــهر، وتــالوة جزء من القرآن،   (3(

دقة اليومّية، ولزوم االستغفار والذكر). واملأثورات، وقيام الليل، والصَّ
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مجاالت
اإلعداد)))

املرحلة
التأسيسية

املرحلة 
التمهيدية

املرحلة 
املتقدمة

املرحلة 
التَّخصصية

املرحلة 
اإلبداعية)2)

اإلعداد 
الفكرّي

ُمدارسة 
رسالة 

الجهاد عند 
املؤسس

شبهات 
وردود حول 
الجهاد )))

شبهات 
وردود حول 
الجهاد )2)

ُمدارسة 
مقاصد 

الجهاد يف 
اإلسالم

اإلعداد 
الفقهّي

قراءة يف 
تفسري آيات 

الجهاد 
)ميكن 

اختيار سور 
محددة 
كالتوبة 

واألنفال 
ومحّمد)

قراءة يف 
رشح 

أحاديث 
كتاب 

الجهاد يف 
الصحيحني

ُمدارسة 
ألحكام 
الجهاد 

باط)))  والرِّ

ُمدارسة يف 
قضايا فقهية 

جهاديّة 
معارصة

اإلعداد 
التَّاريخّي

قراءة 
تاريخية 

يف دواعي 
وأسباب 

الرصاعات 
البرشيّة

قراءة يف 
كتاب 

املغازي 
من 

صحيحي 
البخاري 
ومسلم)2)

قراءة 
أسباب 
النرص 

والهزمية 
يف عدد من 

الغزوات 
النَّبويّة 

واملعارك 
التَّاريخية

قراءة يف 
تجارب 

بعض 
الحركات 
الجهاديّة 

والثورية)3)

ياســة الرشعيّة ملحّمد  ميكــن اعتامد كتاب فقه الجهاد للدُّكتور القرضاوي، أو الجهاد والقتال يف السِّ  (((

خري هيكل، أو مشارع األشواق تهذيب الدُّكتور صالح الخالدي، ومنهاج ثقافة املسلم املرابط للدُّكتور 

محّمد بكر.. أو غريها.

ال مانع من حصول املشاركني عىل إجازات علميّة يف هذين الكتابي من الصحيحي.  (2(

كحركة حامس، والجهاد اإلســالمّي، وحــزب الله يف لبنان، والحزب الشــيوعي يف فيتنام، أو غريها   (3(

فالحكمة ضالة املؤمن.
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مجاالت
اإلعداد)))

املرحلة
التأسيسية

املرحلة 
التمهيدية

املرحلة 
املتقدمة

املرحلة 
التَّخصصية

املرحلة 
اإلبداعية)2)

اإلعداد 

الجغرايفّ

قراءة يف 
جغرافيا 

ام  بالد الشَّ
عموًما

قراءة 
تفصيلية 

يف جغرافيا 
األردن

قراءة 
تفصيلية 

يف جغرافيا 
فلسطني

قراءة يف 
أثر الجانب 

الجغرايف 
يف النرص 

والهزمية

اإلعداد 
األمني

التأصيل 
الرشعّي 
للجانب 

األمني 
والعالقة 
الوطيدة 

بني الحذر 
والنفري

قواعد 
يف أمن 

املعلومات 
واألشياء 

واألجهزة 
والشخصيّات

قواعد يف 
كشف 

االخرتاقات 
وتحصيل 

املعلومات)))

قواعد 
يف إخفاء 

القوَّة وقوَّة 
اإلخفاء

والتَّعامل 
األمثل عند 

األرس

اإلعداد 
البدين

اعتامد 
برنامج 
غذايئ 

مدروس

اعتامد 
برنامج 

ريايض 
مدروس

مامرسة 
مهارات قوَّة 

الرتكز

اعتامد 
برنامج 
كشفي 
نوعي 

اإلعداد 
املايل

قواعد يف 
تحقيق 
الكفاية 
املالية 

واالستغناء

قواعد يف 
االستثامر 

األمثل 
للموارد 

املالية

قواعد يف 
جمع الدعم 

الالزم 
للمرشوع 

)دعم 
وتربعات)

العمل عىل 
تحقيق 
ادخار 
يكفي 

لتجهيز 
النفس 

للغزو)2)

فالعمل األمني ال يقف عند حدود إخفاء نفســك فقد ال يقل الظهور الساطع قيمة عن الخفاء، بل ال بُّد   (((

عي لكشف ثغرات العدو )استخبارايت تجسيس) فقد كانت عيون الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف كل مكان. من السَّ

قد ال يقل املبلغ املطلوب لتجهيز النفس عن 3000 دينارا، ميكن ادخارها تدريجيا عىل أن يتم وقفها   (2(

لهذه الغاية دون سواها.
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مجاالت
اإلعداد)))

املرحلة
التأسيسية

املرحلة 
التمهيدية

املرحلة 
املتقدمة

املرحلة 
التَّخصصية

املرحلة 
اإلبداعية)2)

اإلعداد 
النفيّس

بناء 
االستعداد 

النفيّس 
للتضحية

دراسة 
لألمناط 
النفسيّة 

والسلوكيّة 
للعدو)))

معالجات 
نفسيّة 

لبعض 
اآلفات 

املتوقعة من 
املجاهد 

متكني 
قيمة الثّقة 
والتفاؤل 

واألمل 
واليقني 
بالنرص

اإلعداد 
السيايّس

قواعد يف 
ياسة  السِّ
الرشعيّة 

(((

قواعد يف 
ياسة  السِّ
الرشعيّة 

(2(

تطبيقات 
سياسيّة 
جهاديّة 

من الّسرية 
النَّبويّة

تطبيقات 
سياسيّة 
جهاديّة 
معارصة

اإلعداد
اإلدارّي 
القيادّي

قواعد يف 
اإلدارة 

والقيادة 
(((

قواعد يف 
اإلدارة 

والقيادة 
(2(

من آفات 
القيادة 

والزعامة 
واإلدارة

ُمدارسة 
لنامذج من 
قادة الفتح 

واملجاهدين

اإلعداد 
اإلعالمّي

دورة فن 
الخطابة 
واإللقاء

دورة 
أساليب 

التَّأثري عرب 
قنوات 

التَّواصل

دورة يف 
املونتاج 
والتصوير

دورة 
التحليل 

اإلخباري 
وقراءة 

الحدث

اإلعداد
الوقايّئ 
والعالجّي

قواعد 
الوقاية 

من العلل 
النفسيّة 

واألمراض 
العضوية

مبادئ 
عامة يف 

العالج من 
األمراض 

النفسيّة
والعضوية

دورة يف 
اإلسعافات 

األولوية

دورة يف 
األدوية 

والسموم
والحرب 
الجرثومية

تحــت عنوان: اعرف عــدوك.. ال بُّد من إجراء تحليل تفصييل للعدو واكتشــاف حجم ضعفه النفيّس   (((

وتناقضاته املجتمعيّة، وبناء منظومة الحرب النفسّية عىل ضوء ذلك.
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مجاالت
اإلعداد)))

املرحلة
التأسيسية

املرحلة 
التمهيدية

املرحلة 
املتقدمة

املرحلة 
التَّخصصية

املرحلة 
اإلبداعية)2)

اإلعداد 
االستقطاّب

قواعد 
التجنيد 

عوة  والدَّ
الفرديّة

محاذير 
العمل 

االستقطايب 
والوقاية من 

االخرتاق

مبادئ 
الحوار 

واالقناع 
والتَّأثري

مبادئ 
اكتشاف 

وتنمية 
واستثامر 
الطاقات 
والنخب

اإلعداد 
العسكرّي)))

مبادئ 
التخطيط 
العسكري

دراسة 
نظرية 

ألكرث أنواع 
األسلحة 
تأثريًا يف 
املعارك

مبادئ 
الكر والفر 

والخداع 
والتمويه

دورات 
رماية 

وسباحة 
ودفاع عن 

النفس

اإلعداد 
التقنّي 

التكنولوجّي 
اإللكرتويّن

هذا الجانب تخصيص احرتايف ال بُّد له من ذوي التَّخصصات 
االحرتافية يف ذات السياق لتفصيل محتواه بشكل دقيق

اإلعداد 
التَّخصيّص

من خالل هذا الجانب يتم استقراء التَّخصصات األكادمييّة 
والوظيفية القامئة لدى األفراد ومحاولة إيجاد الرابط الرّسايّل الخادم 

ملرشوع اإلعداد من خاللها 

اإلعداد 
القانويّن

فعىل الرَّغم من أننا نعيش رشيعة الغاب، وأن الذي ميلك القوَّة هو 
الذي ميلك القانون؛

إال أنه ال بد من صياغة بعض الّدورات القانونية الرافدة لهذا 
املرشوع من ذوي التَّخصص الدقيق

هذا النوع من اإلعداد تحديدا يتطلب حذرا زائدا.. فال ميكن التخيل عنه بالكلية.. وال ميكن املجازفة   (((

بأخذه وتناوله عىل إطالقه.. وعدم القدرة عىل تناول الجانب العميل منه ال مينع من تحصيل ثقافة نظرية 

رها القامئون عىل تنفيذ املرشوع. يُقدِّ
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ميكن تشــكيل لجان متخصصة ملزيد من العمق فيام ســبق، أو أخذ 	 

الخربة واملشورة من أصحاب التَّخصص يف كل مجال من املجاالت 

السابقة أو غريها إلثرائها وتقدير حجم الوقت األمثل لعرضها وتقدميها.

كام ال بُــّد من مراعاة التقييــم املرحيل وإيجاد نظــام حوافز واضح 	 

املعامل وتكريم املميزين مع نهاية كل مرحلة.

وينبغي الجمع بني الجانب النَّظري والتطبيقي، وبني الجانب املرحيل 	 

واالسرتاتيجي، وبني الجانب الشعبوي والنخبوي يف هذا املرشوع.

كام ينبغي الجمع بني إطالق طاقــات األفراد واملجموعات الصغرية 	 

من جهــة، وبني العمل الجامعّي من جهة أخــرى، فالجهاد واإلعداد 

ينبغــي أن ينطلق من منطلق الّشــعور باملســؤولية الفرديّة، قال تعاىل: 

جح  مج  حج  هتمث  مت  حتخت  جت  هب  مب  خب  حب  جب  )هئ 

مح جخ مخ جسحس خس مس حص خص مص( النساء: 84، ولكنه 

ال ميكن أن يتم عىل الوجه الصحيح واملستدام إال بالعمل الجامعّي؛ 

ف وفيها: )حب خب مب هب جت حت  ألجل ذلك نزلت سورة الصَّ

خت مت هت مث حج( الصف: 4.

ميكن أن يشرتك جميع األفراد يف املرحلة التأسيسية والتمهيدية فقط، 	 

ثم يتم توزيع املشــاركني بحســب ميوالتهم وطاقاتهم عند املرحلة 

املتقدمة وما بعدها.

ال بُــّد أن يتزامن هذا املــرشوع مع مرشوع تعبئة جهــادّي جامهريي  	

مســتدام، وإال فال قيمة ملرشوع نخبوي من هذا النوع ما مل يجد وعاًء 

وحاضنة شعبية تحمله وتحميه.
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ميكن تقديم ما سبق من العناوين يف أوعية عرض متنوعة )محارضات 	 

أو دورات أو ورشات أو صالونات فكريّة أو مسابقات بحثية أو قراءات 

ذاتية أو حوارات ثنائية...)، فالتنويع يف أساليب الطرح مطلوب.

لكل مجال من املجاالت الســابقة خرباؤه ومراجعــه الذين ال بُّد من 	 

الرجوع إليهــم لضبط املرشوع ومتكينه، وميكــن تحويل أي مجال 

من املجاالت الســابقة إىل أسئلة محددة، ويُطلب من املشاركني يف 

املرشوع اإلجابة عليها ضمن فرتة زمنية محددة، ومثال تلك األســئلة 

يف املجال الفقهي الفكرّي.. ويف املجال التَّاريخي الجغرايف وبعض 

املجاالت األخرى ما يأيت:

ًلا: في الجانب الفقهّي الفكرّي العلمّي: أوَّ

يطلب من املرابط أن يجيب عن األســئلة اآلتية بحثًا ودراسًة وحفظًا 

وفهاًم وضبطًا وتوجيًها:

باط، التضحية....).. ) ما الجهاد وما العناوين التي تتعلق به؟ )الرِّ

ما حكم الجهاد يف أحواله كلها؟. 2

ما حكمة مرشوعية وأهداف وغايات الجهاد؟. 3

ما ضوابط الجهاد؟. 4

ما موانع الجهاد؟. 5

ما هواجس وتخوفات الجهاد واملجاهدين؟. 6

ما صفة جهاد الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص؟. 7
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ما صفات املجاهد؟. 8

ما آيات وأحاديث الجهاد؟. 9

ما أهم فتاوى العلامء يف الجهاد؟. 0)

ما تطبيقات القواعد الرشعيّة يف الجهاد؟. ))

ما أدبيات الجهاد؟. 2)

ما حكم قتل السفراء والرسل؟. 3)

ما أدوات التحريض القرآيّن والنَّبوّي عىل القتال؟. 4)

ما واجب الجندي املسلم قبل وأثناء وبعد املعركة؟. 5)

ما أحكام التقاتل بني املسلمني؟. 6)

ما السبب يف كون الجهاد ذروة سنام اإلسالم؟. 7)

ما فضل الحراسة وما أهميّة تجهيز الغزاة؟. 8)

هادة؟. 9) ما حكم متني لقاء العدو والشَّ

ما أبرز محددات عقيدة املجاهد؟. 20

ما أحكام حمل السالح يف األماكن العامة؟. )2

الة والوصية واملرياث . 22 ما أحكام األرسى بالتفصيل حيث الطهارة والصَّ

وما الحدود املسموح بها يف االعرتاف وما حكم إرضاب األسري عن 

الطعام؟

ما حكم رشاء أو مقايضة السالح من األعداء؟. 23

ما واجبنا الرشعّي تجاه األرسى؟. 24

ياســة الرشعيّة وفقه املوازنات وفقه الرضورات وفقه . 25 ما عالقة فقه السِّ
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األولويات بالجهاد يف سبيل الله؟

ما األسباب املبيحة لوقف القتال مع األعداء؟. 26

ما حكم االستعانة بغري املسلمني يف املعارك؟. 27

ما حكم جهاد األطفال؟. 28

كيف يؤدي املجاهد صالته وكيف يحقق طهارته؟. 29

ما حكم استخدام أسلحة اإلبادة الجامعيّة؟. 30

ما حكم االختطاف وما صوره؟. )3

ما رشوط اإلمام الذي يتوقف اإلذن عليه بالقتال؟. 32

متى يصري أهل الذمة مستباحي الدماء؟. 33

متى يثبت القتال للدفاع عن الرضورات الخمس؟. 34

ما حكم غري املقاتلني من ذراري وعوائل املقاتلني لنا؟. 35

ما حكم االستسالم للعدو ومتى يكون؟. 36

ما الفرق بني قتال أهل الردة وأهل البغي واملحاربني؟. 37

ما حكم القتال ضد الطاغية او الحاكم املنحرف؟. 38

ما حكم قتال مغتصب السلطة؟. 39

ما أحكام الجاسوسية لنا أو علينا؟. 40

ما حكم املقاطعة االقتصاديّة لألعداء؟. )4

ما حكم جثث األعداء؟. 42

ما عالقة دار الكف ودار اإلسالم مبسألة القتال يف سبيل الله تعاىل؟. 43

ما الفرق بني الجهاد والقتال وما هي أبعاد وصور الجهاد املدين؟. 44
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ما أحكام الّشهيد واألسري والجريح والغنيمة؟. 45

ما أحكام العبادات املتعلقة باملجاهد؟. 46

ما أحكام استخدام وحيازة وبيع وتداول السالح؟. 47

ما بواعث ودواعي انطالق الجهاد وتوقفه؟. 48

ما أحكام الفرار من املعركة وصورها؟. 49

ما أحكام العمليات االستشهادية والخطف والرهائن وتبادل األرسى؟. 50

ما أحكام الراية والبيعة والطاعة واالمارة يف املعركة؟. )5

ما أحكام دفع الصائل؟. 52

ما أهم الشبهات والردود عليها حول الجهاد؟. 53

ما عالقة القرار الســيايّس بالقرار العســكري بالتأصيل الرشعّي لكال . 54

القرارين؟

ما رشوط وصور وضوابط جهاد املرأة املسلمة؟. 55

ما حدود التَّعامل مع نساء األعداء وأطفالهم؟. 56

ــهادة واالنتحار وبني . 57 باط وما الفرق بني الشَّ ما الفرق بني الجهاد والرِّ

الجــن والحذر وبني الخدعة والغدر وبــني التكتيك والهرب، وبني 

الجهاد يف ســبيل الله والجهاد يف ســبيل الطاغوت والشهوة وهوى 

النفــس، وبني الغنيمة والســلب، وبني الرضورة واالســرتخاء، وبني 

القاعدين وأصحــاب األعذار، وبني الفتنــة والواجب، وبني التوكل 

والتــواكل، وبني البيعة والعهد، وبني الكرب وإظهار القوَّة، وبني العناد 

والصالبة، وبني التســامح والخنوع، وبني الجزع ورقة القلب، وبني 
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العصبية للدين أو للرايــة والجامعة، وبني املبادرة واملخاطرة، وبني 

القتل املباح والقتل الحرام؟

اريخي الجغرافي: ثانيا: في الجانب التَّ

ما أبرز مشاهد الرصاع بني الحّق والباطل يف القرآن الكريم؟. )

ما حيثيات الغزوات واملعارك النَّبويّة؟. 2

ما حيثيات املعارك واملشــاهد والحروب التَّاريخية بني املســلمني . 3

وغريهم وبني املسلمني وأنفسهم وبني الكافرين بعضهم ببعض؟

ما أعظم الشــخصيّات الجهاديّــة عرب التَّاريخ املــايض واملعارص . 4

)دراسات تفصيلية)؟

ما حيثيات ويوميًّات وتداعيات الثورات القدمية واملعارصة؟. 5

ما حيثيات املعارك التي دارت يف رحى األقىص وفلسطني؟. 6

ما أبرز الحروب قبل اإلسالم؟. 7

ما أبرز املعارك التَّاريخية بني الكفار فيام بينهم؟. 8

ما أسباب الحروب التَّاريخية؟. 9

ما أبرز العمليات االستشهادية يف التَّاريخ اإلسالمّي؟. 0)

هل تم نسخ آية السيف؟. ))

ما إرهاصات الحديث عن الجهاد يف العهد املّي؟. 2)

ما املقومات املاّديّة واملعنوية لتحقيق النرص بناًء عىل استقراء التَّاريخ؟. 3)

ما أهم القالع والحصون التَّاريخية؟. 4)
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ما عالقة الزمان )التوقيــت) واملكان )امليدان) يف االنتصارات عىل . 5)

األعداء؟

كيف لنا أن نرسم خرائطنا ملختلف املسارات؟. 6)

ما أنواع الخرائط التي تلزمنا يف العمل الجهادّي؟. 7)

ما أبرز املعارك التي خرسها املسلمون وملاذا كانت الخسارة؟. 8)

ما آثار غياب الجهاد يف التَّاريخ اإلسالمّي؟. 9)

ما أبرز قواعد الجغرافيا املناخية والنباتية والطبيعية والبرشيّة؟. 20

كيف نستعمل البوصلة لتحديد االتجاهات؟. )2

هل كانت معارك الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص دفاعية أم هجومية؟. 22

ما معامل التنظيامت الجهاديّة والقتالية النضالية التَّاريخية والعرصيّة؟. 23

ما فلسفة الجيوش املقاتلة تاريخيًّا وعرصيًّا؟. 24

ما تداعيات االستعامر الحديث؟. 25

ما أبرز معــامل وحيثيات االنتفاضــة واملقاومة الفلســطينية والثورة . 26

السورية والحرب العراقية األفغانية األمريكية؟

ما صورة التقسيامت الجغرافية العامليّة؟. 27

ما صورة التقسيامت االستعامرية ومراميها وأبعادها؟. 28

ــام عموًما وفلســطني واألردن عىل وجه . 29 ما حيثيات خارطة بالد الشَّ

الخصوص؟

عف والقوَّة يف الحالة التَّاريخية املاضية؟. 30 ما نقاط الضَّ

عف يف الحالة الجغرافية القامئة؟. )3 ما أهم نقاط القوَّة والضَّ
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ثالثا: في الجانب المالي والدعم:

ما احتياجات تجهيز املقاتل؟. )

هريّة؟. 2 ما احتياجات كفالة املقاتل الشَّ

ما كلفة تأسيس وتشغيل كتيبة مكونة من 20 مقاتل؟. 3

ما كلفة تأسيس وتشغيل لواء مكون من 500 مقاتل؟. 4

ما الجدوى االستثامرية لعمل مرشوعات وقفية جهاديّة؟. 5

من أين نأيت بالدعم؟. 6

كيف نتعامل مع األموال املشبوهة املصدر؟. 7

ما أبرز محددات املوازنات املالية لألعامل الجهاديّة؟. 8

كيف ميكننا استثامر حديث الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: )من جهَّز غازيًا يف سبيل الله . 9

فقد غزا)؟

كيف ميكننا إزالة شبهة أن من يجمع املال للجهاد إمنا يشتغل بتمويل . 0)

اإلرهاب؟

ما الخطوات الالزمة لحفظ وضبط أموال الجهاد؟. ))

كيــف نكرس حاجز الخوف لــدى النَّاس ليتربعوا مبــارشة لصناديق . 2)

الجهاد؟

كيف نزرع ثقافة وجوب دعم الجهاد؟. 3)

كيف نحصل عىل تربعات دامئة للجهاد؟. 4)

كيف ميكننا تسويق دعم الجهاد عامليًّا؟. 5)

ما آليات توزيع الغنائم والفيء يف التنظيامت الجهاديّة؟. 6)
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أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

من أين نأيت بالسالح التقليدي واملتقدم؟. 7)

من أين نأيت بالذخرية؟. 8)

ما االحتياجات اليوميّة للمعركة؟. 9)

ما آلية دعم أرس الّشهداء؟. 20

كيف نتعامل مع الجرحى واألرسى )من حيث الدعم واملتابعة)؟. )2

ما آلية الترصف والضبط ملوضوع الغنائم؟. 22

اعم والدائم للجهاد والنرصة؟. 23 ما مرشوعنا الدَّ

كيف نقوم بحمالت عالقات عامة وجمع تربعات لصالح املرشوع؟. 24

هل ميكــن أن يكون هناك اكتتاب واشــرتاك مــن األعضاء لصالح . 25

املرشوع؟

مــا موقفنا مــن الدعم الصحي والغــذايئ واالقتصادّي والســيايّس . 26

واالجتامعّي والنفيّس والرشعّي واإلعالمّي للمجاهدين؟

المة العامة()1): رابعا: في الجانب األمني )السَّ

ما مفهوم األمن وما صوره؟. )

ما عنارص وأدوات ومعامل األمن يف القرآن؟. 2

ما املقصود باألمن العام واألمن الخاص؟. 3

ما عالقة الحس األمني بالحس اإلميايّن؟. 4

ما دالالت اشتقاق كلمة الحذر يف القرآن والسنة؟. 5

مالحظة: يحتوي هذا الجانب عىل أمور مهارية وأمور معرفية فانتبه.  (((
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ما وسائل وأدوات حفظ أمن األفراد واملجموعات والوثائق واألجهزة . 6

والربامج واألنشطة والتحركات؟

كيف ميكننا مامرسة عمليات االختطاف اآلمن؟. 7

عف النفيّس وكيف نعالج ذلك؟. 8 ما عوامل الضَّ

ما املقصود بالنقاط امليتة وكيف نحقق فكرة التنظيم الخيطي؟. 9

كيف نحمي املنشآت؟. 0)

ما أشكال وصور التنبيه واإلنذار؟. ))

كيف ميكننا التَّعامل مع البصامت بأشكالها؟. 2)

ما أدوات وصور املفاجأة واملباغتة للعدو؟. 3)

ما أهم وسائل التَّعامل مع الطابور الخامس؟. 4)

ما أدوات حفظ أمن السالح والذخرية واملال والِعدد؟. 5)

ما خطوات صناعة العميل املزدوج؟. 6)

ما أبرز الثغرات األمنية يف جيوش الصليبني واليهود؟. 7)

ما أبرز وسائل التعقب واملراقبة؟. 8)

ما أبرز األساليب النفسيّة التي تؤدي إىل إسقاط األعداء؟. 9)

د؟. 20 ما مهامت رسايا الرتصُّ

ت والتشويش عىل األعداء؟. )2 ما أساليب التنصُّ

ما أدوات ووسائل التجسس عىل اآلخر؟. 22

ما صور وأدوات الحرب النفسيّة؟. 23

كيف ميكننا صناعة كامئن لألعداء؟. 24
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ما صور وأشكال االخرتاق وكيف نحصن أنفسنا منها؟. 25

كيف ميكننا مامرسة دور رسقة عتاد وسالح العدو؟. 26

كيف منارس دور االستخبارات والتحقيق؟. 27

ما أدوات انتزاع املعلومة من العدو؟. 28

كيف نصنع ثغرا يف حصون األعداء؟. 29

ما تجارب الجاسوسية العامليّة؟. 30

ما ألوان وصور التحقيق الناجح؟. )3

ما أهم االحتياطات األمنية للعمليات االستشهادية؟. 32

ما أهم االحتياطات األمنية للعمليات العسكرية الجامعيّة؟. 33

ما الشيفرة وما أدواتها وصورها؟. 34

ما أدوات وأساليب التمويه؟. 35

كيف نتعامل مع طائرات التجسس وأجهزة التنصت القريب والبعيد؟. 36

كيف منارس الحراسة الناجحة للشخصيّات واملرافق واألبنية والعدد؟. 37

ما وسائل التنبيه عىل الخطر القريب؟. 38

ما لغة اإلشارة ولغة الجسد وما أدواتها؟. 39

ما صور التقدم اآلمن وما صور االنسحاب اآلمن كذلك؟. 40

ما أنواع االختبارات األمنية؟. )4

ما أدوات التزوير والتمثيل والخداع وما حدود ذلك؟. 42

ما أدوات وأجهزة التعقب واملالحقة والتنصت؟. 43



392

خامًسا: الجانب اإلدارّي القيادي:

ما الجهاد وما صوره وما فلسفته وما حدوده وضوابطه؟. )

كيف تحقق القيادة قول الله تعاىل:)خك لك مك جل حل خل . 2

مل هلجم حم خم مم( آل عمران: )2).

ما أدوات التَّواصل اآلمن بني القيادة والجنود؟. 3

ما حقوق القيادة والجندية وما واجباتها؟. 4

ما محددات نجاح الخطط الجهاديّة؟. 5

ما أنواع التشكيالت التي يحويها الجيش املسلم؟. 6

كيف للقيــادة أن تضمن اســتمرار العمل بعدها يف حــال موتها أو . 7

استشهادها أو اعتقالها؟

ما مواصفات القيادة العسكرية امليدانية الناجحة؟. 8

ما حدود االجتهاد يف مواقف امليدان بني القيادة والجندية؟. 9

ما حدود الشورى بني القيادة والجندية؟. 0)

ما أهم االختبارات العمليَّة لصناعة قيادات ناجحة؟. ))

ما أهم املراحل التي يتم من خاللهــا اختيار األفراد لتنفيذ املهامت . 2)

الخاصة؟

ما أهميّة القيادة العامة يف توجيه وضبط األمور؟. 3)

ما مهامت القيــادة العامة حيث الحس األمنــي واإلميايّن، وكذلك . 4)

الواجبات املعروفة إداريًّا حيث التخطيط والتنظيم واملتابعة والتَّوجيه 

والتقويّم املستمر والدعم واإلسناد؟
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كيف يتم توزيع املهامت عىل األفراد والقيادات امليدانية املتخصصة؟. 5)

ما أهم احتياجات القادة والجنود وامليدان؟. 6)

ما خارطة الطريق املرحلية واالسرتاتيجية؟. 7)

ما آفاق التوسع الطويل والعريض يف املرشوع؟. 8)

سادسا: الجانب البدني والميداني:

ما الربنامج األمثل لبناء األجسام؟. )

ما أساليب الكر والفر والّدفاع والهجوم؟. 2

كيف تتأقلم وتتعايش مع البيئة؟. 3

ما أهم متارين التحمل؟. 4

كيف ميكننــا الوصول إىل أكرب قدر ممكن مــن تحمل انعدام املاء . 5

والطعام أو التعايش مع حالة الربد الشديد والظالم؟

كيــف ميكننا أن نصل إىل حالة من الجمــع بني الرسعة واإلتقان يف . 6

أداء املهامت؟

كيف ميكننا الجري ملسافات طويلة ونحن نحمل مثل وزننا؟. 7

كيف نصل إىل قــدرة عىل الضغط 300 مرة وكذلــك إجراء مترين . 8

املعدة بنفس القدر دون توقف؟

كيف ميكننا التَّعامل مع حمل األثقال بأوزانها املختلفة؟. 9

كيف تحفر نَفقا؟. 0)

كيف تبني سياًجا حاميًا؟. ))
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كيف متارس السباحة والغوص العميق؟. 2)

كيف متارس الرماية عىل مختلف أنواع السالح؟. 3)

كيــف متلك حــس )القنــص) إصابة الهــدف املتحــرك والثابت . 4)

واملفاجئ؟

كيف تقوم باملصارعة املبارشة لرجلني والتغلب عليهام؟. 5)

كيف تتقن فنون القتال بالسالح األبيض؟. 6)

كيف نتقن قيادة السيارة، والنزول منها أو الصعود إليها وهي متيش؟. 7)

كيف تتغلب عىل املسري والركض ملسافات طويلة؟. 8)

كيف تتقن فن التسلق لألشجار والجبال؟. 9)

كيف تتقن القفز من األماكن املرتفعة والزحف يف البيئات املختلفة؟. 20

كيف متارس عمليات انقاذ الجرحى؟. )2

كيف متارس عمليات الخطف واألرس؟. 22

كيف تتعامل مع الحبال واألشواك والّسالسل والجنازير؟. 23

كيف تتخلص من األرس؟. 24

كيف تضبط وزنك، وكيف تحبس أنفاسك ألكرب وقت ممكن؟. 25

سابعا: جانب الُعدة والعتاد:

ما أنواع الّسالح الثقيلة والخفيفة؟. )

ما أنواع الذخرية الثقيلة والخفيفة؟. 2

كيف نستخدم هذه األسلحة؟. 3
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كيف نقوم بفك وتركيب وتنظيف وتخزين هذه األسلحة؟. 4

كيف يتم صيانة هذه األسلحة؟. 5

كيف يتم تطوير هذه األسلحة؟. 6

كيف ميكننا استخدام املاء والنار وأشواك الطبيعة والزجاج كأسلحة . 7

فاعلة؟

كيف نصنع سالًحا أو قاذفًا من مواد طبيعية؟. 8

ما املقصود بسالح الهندسة والبحرية يف التشكيالت العسكرية؟. 9

كيــف نتعامل مع الطريان الغازي ومع القنابــل الذكية والطائرات بال . 0)

طيار؟

كيف يتم صناعة األسلحة والذخرية من املواد الطبيعية؟. ))

ما صور وأنواع األسلحة البيلوجيّة والكيامويّة والنوويّة والبكترييّة...؟. 2)

ما أنواع الصواريخ والراجامت والعبارات للقارات واملدن؟. 3)

ما أنواع وصور األسلحة الجويّة والربيّة واملائيّة؟. 4)

كيف يتم تصنيع واستخدام وتفعيل السموم؟. 5)

كيــف نســتخدم أدوات اإلســعافات األولية من معالجــة للجروح . 6)

والحــروق وإطفاء للحرائــق وتعامل مع الغازات الســامة واألبخرة 

واألسلحة الكياموية.. وغريها؟

كيف يتم تأمني املواد الغذائية وكيف يتم حفظها ألطول مدة؟ وكيف . 7)

يتم اســتثامر نبات األرض الربي لألكل؟ وما وســائل حفظ املاء أو 

استخراجه؟ وكيف يتم إشعال النار للطهي بال غاز وغريها.
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كيف تصنع مقالعا وزجاجة حارقة؟. 8)

كيــف يتم تحصيل وتخزين وتصنيع األدوية واملســتحرضات الطبية . 9)

الطبيعية.

ثامًنا: جانب التوعية العامة واإلعالم والتجنيد:

باط والتضحية والثبات واملقاومة يف . ) كيف يتم تعزيز قيم الجهاد والرِّ

املجتمع الضيق والواسع )مجتمع امللتزمني والعموم)؟

كيف يتم تجنيد عنارص جديدة للمرشوع الجهادّي وضمن مستويات . 2

مختلفة؟

ما هي أهم صفات القيادات الجديدة؟. 3

كيف يتم متابعة الحلقات والخاليا الجهاديّة الجديدة )روحيًّا وفكريًّا . 4

وبدنيًّا)؟

ما أبرز األناشيد واألهازيج التي تثري الحامسة الصادقة؟. 5

ما أبرز مدارس الغزو الفكرّي يف بالدنا؟. 6

ما أبرز معامل اإلعالم املجاهد؟. 7

ما أبرز الكتب والقنوات واإلذاعات واملواقع اإللكرتونيّة التي ميكننا . 8

ــاملة للمــواد الصوتية  من خاللها التأســيس للمكتبة الجهاديّة الشَّ

باط يف سبيل الله تعاىل؟ واملقروءة واملرئية التي تتعلق بالجهاد والرِّ

كيف يتم استثامر طاقات النَّاس عموما )فكريّة روحية بدنية عسكرية . 9

سياسيّة ماليّة..) لخدمة املرشوع الجهادّي؟
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كيــف يتم التَّأثري عىل الرأّي العام بشــأن رد الشــبهات املثارة حول . 0)

الجهاد واملجاهدين، وصناعة الفكر املقاوم؟

كيف نتواصل مع العــامل يف حال تم قطع أدوات التَّواصل بيننا وبني . ))

اآلخرين؟

ما أدوات توثيق وتصوير وتسجيل األعامل الجهاديّة؟. 2)

كيف يفكر األعداء؟. 3)

كيف يتم تعزيز الروح الجهاديّة لدى النخب من الساسة ورجال املال . 4)

وذوي املراكز االجتامعيّة املميزة؟

كيف نستخدم الحرب النفسيّة والغزو الفكرّي املضاد؟. 5)

كيف يتــم توفري بيئــة قابلة للمــرشوع الجهــادّي يف املحافظات . 6)

واملخيامت والقطاعات املختلفة؟

كيف نقوم بعمل مكتبة وأرشــيف متكامل يحتوي عىل كل ما يتعلق . 7)

بالجهاد وفنونه وآدابه، وكيف يتم التوثيق للمعارك واألحداث الجهاديّة 

الجارية؟

تاسًعا: الجانب اإليمانّي التربوّي النفسّي:

كيف يتم تصميم برنامج إميايّن يعزز روحانيات املجاهد واملرابط؟. )

كيف يتم متابعة هذا الربنامج بشكل فردّي وجامعّي؟. 2

باط مبعناه الخــاص، وما عالقة . 3 باط مبعناه العــام بالرِّ ما عالقــة الرِّ

مجاهدة النفس بجهاد األعداء يف ذات السياق؟
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كيف نحقق أكرب درجات الشجاعة ونزيل الجن والخوف من نفوس . 4

املجاهدين؟

ما أهم املبادئ األخالقيّة للمجاهدين؟. 5

باط عىل الثغور؟. 6 ما الربنامج اإلميايّن ليوم من أيام الرِّ

ما الّشعور الذي ينتاب املرابط وهو يقرأ كتاب الله تعاىل؟. 7

فات اإليجابيّة الجادة لدى املرابطني؟. 8 كيف نعزز الصَّ

عف النفيّس والفتور الذي قد يحل باملرابطني نتيجة . 9 كيف نتجاوز الضَّ

طول مدة اإلعداد، وكيــف يتم معالجة الخلل النفيّس الذي ينتج عن 

كرثة اإلصابات يف امليدان؟

ما الحّقيبة الرتبويّة املناسبة لعوائل الّشهداء وللجرحى واألرسى؟. 0)

بيــة الوقائية ألمراض امليــدان حيث حب الظهور . )) ما موقفنا من الرتَّ

والرياء والجن والهلع...وغريها؟

مراجع مفيدة:

..................................................................  حسن وهدان.. ) أحكام الجهاد عند ابن تيمية 

فقه الجهاد ..............................................................................................................   د. القرضاوي.. 2

...................................................................................................................  عمران نزال.. 3 ة  فلسفة القوَّ

الحريّة أو الطوفان .............................................................................   د. حاكم املطريي.. 4

االجتهاد يف أحكام الجهاد ............................................................................ سيد بيومي.. 5

أحكام السالح .............................................................................................  عبد العظيم عالم.. 6
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

قاموس األقويّاء .....................................................................................................  مأمون طربيه.. 7

..............................................................................................  مرتجم.. 8 ة  كيف متسك بزمام القوَّ

...................................  د. راغب الرسجاين.. 9 أخالق الحروب يف الّسرية النَّبويّة 

التعبئة الجهاديّة ................................................................................................  أحمد املومني.. 0)

بية الجهاديّة ...................................................................................  د. عيل عبد الحليم.. )) الرتَّ

.....................................................................................................  د. محّمد أبو فارس.. 2) اإلرهاب 

......................................................................  د. محّمد سعيد بكر.. 3) منهاج ثقافة املرابط 

...................................................................  د. محّمد سعيد بكر.. 4) دليل املسلم املرابط 

ات للمسلم املرابط ...................................................  د. محّمد سعيد بكر.. 5) بناء الذَّ

......................  د. محّمد سعيد بكر.. 6) باط األسنى مع أسامء الله الحسنى  الرِّ

أحكام األرسى .........................................................................................................  نائل رمضان.. 7)

مشارع األشواق ............................................................................  ابن النحاس الدمشقي.. 8)

..........................  د. محّمد خري هيكل.. 9) ياسة الرشعيّة  الجهاد والقتال يف السِّ

القتال والجهاد يف سبيل الله ...............................................  د. عبد الله القادري.. 20

..................................................................................................  د. أحمد نوفل.. )2 الحرب النفسيّة 

أساليب الجهاد املعارص ................................................................  د..سهيل األحمد.. 22

املخاطرة بالنفس ....................................................................................  د. سهيل األحمد.. 23

......................................................................................................................  الجويني.. 24 الفقه الالهب 

ثغرات يف جدار الجيش اإلرسائييل .........................................  عدنان أبو عامر.. 25

يف مهب املعركة ................................................................................................  مالك بن نبي.. 26
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التيار اإلسالمّي يف فلسطني ودوره يف حركة الجهاد .......   د. محسن صالح.. 27

....................................................................................  د. سلامن العودة.. 28 شكرا أيها األعداء 

حيَّ عىل الجهاد .......................................................................................  د. سلامن العودة.. 29

.................................... أبو مصعب السوري.. 30 دعوة املقاومة اإلسالميّة العامليّة 

الّسرية املستنرية .................................................................................  د. محّمد سعيد بكر.. )3

ملحوظة:

عف.. واملهم أن ننوي  هذا مجرد اجتهاد برشي يعرتيــه النقص والضَّ

ونعزم.. وميكن االســتدراك عىل الطريق.. وإال فقطار اإلعداد الذي ركبه 

ة يف الجهة املقابلة مييش بل يطري كالربق.. والزمن صار بالنسبة  أعداء األمَّ

لنا جزًءا من املرض.. ولن يكون جــزًءا من العالج إال إذا رسنا وفق خطّة 

ومنهاج.. والله هو امللهم وهو الذي بيده سداد الرأّي والرمي.

ٹٱٹ
)هت مث حج مج جح مح(

األنفال: 60
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

مبادرة حراس الهدى )حراس())(

أهداف المبادرة:

تخريج قيادات مجتمعية متكاملة اإلعداد )دعاة، مصلحني، قادة...).. )

الدعم واإلسناد املعنوي واملاّدّي ملختلف القضايا اإلسالميّة )األقىص . 2

واألرسى وغزة وسورية والصومال وبورما وأفغانستان...).

آليات تنفيذ المبادرة:

التَّنسيق مع مؤسسات املجتمع املدين.. )

التَّنسيق مع قيادات املجتمع.. 2

املؤازرين وفريق العمل التطّوعّي.. 3

التسويق اإلعالمّي والعالقات املبارشة.. 4

فحة التَّفاعلية عرب الفيسبوك.. 5 الصَّ

أبرز مشروعات المبادرة:

حلقــات حراس الهــدى )حلقات متخصصة لبناء شــباب املعايل، . )

وشعارهم: القوَّة يف كل يشء، أو التكامل يف القوَّة).

ات.. 2 دورات بناء الذَّ

كانت مجرد فكرة مل يكتب لها االســتمرار بســبب فتور الفريق القائم عليها وانشغاله بأولويات أخرى،   (((

لكن ميكن االستفادة منها كفكرة شأنها شأن الكثري من الربامج واملشاريع يف هذا الدليل.
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املخيامت الكشفية.. 3

اإلصدارات واملطبوعات.. 4

املوقع اإللكرتويّن.. 5

مشاريع الوقف االستثامري الخريّي.. 6

فضائية حراس الهدى.. 7

إذاعة حراس الهدى.. 8

حمالت النرصة واإلغاثة للشعوب املنكوبة.. 9

املهرجانات واألحفال.. 0)

عاة.. )) برنامج إعداد الدُّ

المطلوبات:

أعضاء مؤازرون وعاملون.. )

جهات وفئات وشخصيّات مستفيدة.. 2

رشكاء )مؤسسات وجمعيات وهيئات وجامعات..) داعمون.. 3

متربعون )تربعات مقطوعة، وتربعات دامئة )اكتتاب)) لدعم صندوق . 4

املبادرة بالتَّربعات املرشوطة أو املفتوحة ألجل تحقيق أهدافها.

مشاريع الزمة:

وقف املبادرة االســتثامري )مرشوع استثامري يعود ريعه بالنَّفع عىل . )

مشاريع املبادرة).
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خامًسا

أفكار ومشاريع
عمليَّة في

اإلعداد للجهاد

برنامج املئة قائد )برنامج مجاين يهــدف اىل تخريج مئة قائد وداعية . 2

ومصلح).

حملة جمع التَّربعات لنرصة غزة وسورية )حملة انرص نفسك).. 3

حملة التعريف باإلسالم لغري الناطقني بالعربيّة )حملة أمن وإميان).. 4

أبرز معالم برنامج إعداد مائة قائد وداعية ومصلح:

المكان:

متنقل بني الجمعيــات واملجمعات الرياضية واملجموعات الكشــفية، 

وبحسب الربنامج النَّظري أو العميل.

الزمان:

مع نهاية امتحانات املدارس والجامعات.

مدة البرنامج:

أربع سنوات أو سنتان بحسب املستوى املعريف للمشاركني.

المنهاج والبرنامج:

من املفرتض أن يحتوي عىل مواد نظرية وعمليَّة وبحثية وفرديّة وجامعيّة، 

ويعزز بناء الروح والفكر والبدن، ويبني الجوانب السياســيّة واالجتامعيّة 

واالقتصاديّة وغريها لدى املشاركني...وفيه تفصيل طويل.
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أوقات الدوام واالنتظام:

يتم ترتيبها مبا يتناسب وظروف العمل والّدراسة للمشاركني.

شروط المشاركة في البرنامج:

التقدم بطلب انتساب للمبادرة.	 

اجتياز املقابلة واالختبار الرسيع.	 

التعهد بااللتزام حتى نهاية الربنامج )بعد االطالع عىل كامل تفاصيله)، 	 

وإال فيدفع املشارك كلفة الربنامج كامال.

قال رسول هللا �:
)عينان ال تمسهما النار، عين 

بكت من خشية هللا وعين 
باتت تحرس في سبيل هللا(.



سادًسا

البرامج
واملشاريع اخلاصة

بالفتيان)))

شــارك عدد من الكرام معنا يف اإلعداد والتنفيذ لبعض هذه الرامج ومنهم عىل ســبيل   (((

املثال ال الحرص؛ األخ أحمد الســالق رحمه الله، واألخ عامر سعيد واألخ محّمد عقل 

واألخ أنور ياسي فجزاهم الله خري الجزاء.
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برنامج نحو المعالي))(

الرُّؤية: نحو جيل واٍع يف دينه ودنياه.

الّرسالة: نسعى للتميز يف بناء األجيال.

الهدف العام:

تأهيل الفتيان يف ســتة جوانــب: )الّروحّي، الرتبــوّي، العلمّي، الفكرّي، 

عوّي) املهاري، الدَّ

األهداف:

متكني القيم الوجدانية يف حياتهم. )

اكساب الفتيان بعض املعارف الدينيّة. 2

تحصني الفتيان من األفكار املنحرفة واملخاطر التي تهدد مستقبلهم.. 3

اكساب الفتيان بعض املهارات الحياتيّة.. 4

عوة والتَّأثري يف مجتمعهم.. 5 تعزيز قيمة الدَّ

الفئة المستهدفة: الفتيان من ُعمر 3) ولغاية 5) سنة.

مدة البرنامج: سنتان ونصف.

عدد اللقاءات: 85 لقاء.

التكلفة المتوقعة: تقدرها الجهة املنظمة.
تم تطبيق يشء من هذا الربنامج يف بعض املؤسسات والجمعيات الدعويَّة.  (((
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سادًسا

البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

رسوم المشارك: تقدرها الجهة املنظمة.

عدد المشاركين المطلوب: 25 مشاركًا.

شروط االلتحاق في البرنامج:

موافقة ويل األمر عىل االلتحاق يف الربنامج.. )

القدرة عىل حضور اللقاء أسبوعيًّا.. 2

الة.. 3 االلتزام بالصَّ

تسديد االشرتاك قبل البدء يف الّدورة.. 4

شروط نيل الشَّهادة في المستوى:

أاّل يقل دوام الطَّالب عن 80% من مجموع اللقاءات. )

أن يلتزم بأداء الواجبات مبا ال يقل عن 70% من مجموع الواجبات. 2

أن يسدد جميع املستحقات املالية. 3

آليات العمل في البرنامج:

تقسيم الربنامج إىل ستة دورات وتحتوي كل دورة مجموعة من املحارضات:	 

دورة طهر قلبك )لنقاء القلب وضبط السلوك).. )

دورة مناء )للبناء الرتبوّي).. 2

دورة هيا نفهم )للبناء العلمّي).. 3
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دورة تاريخنا عزتنا.. 4

دورة نمِّ فكرك )للبناء الفكرّي).. 5

دورة رواد )للبناء املهاري).. 6

عوّي).. 7 دورة مسؤوليتي )للبناء الدَّ

إقامة نشاط نهاية كل دورة.	 

تكريم أفضل ثالثة طالب يف كل دورة.	 

تكريم أفضل ثالثة طالب يف الربنامج كامال.	 

هدية لكل مشارك يف كل دورة.	 

مينح مرشف الّدورة مبلًغا محدًدا عن كل لقاء.	 

مينح مساعد املرشف مبلًغا محدًدا عن كل لقاء.	 

مهمات مشرف البرنامج:

متابعة األمور اإلميانيّة.. )

متابعة أحوال الطاّلب )املدرسة، البيت، املجتمع).. 2

متابعة الواجبات.. 3

يركز بشكل كبري عىل بر الوالدين.. 4

تقديم تقرير عن كل طالب شهريًّا.. 5

تقديم الدرس املحوري يف الحلقة.. 6

يدير الحلقة عن طريق توزيع املهامت.. 7

يركز عىل التَّعليم النشط.. 8

إقامة األنشطة املتنوعة.. 9
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البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

مهمات الّطالب:

الحضور والتحضري.. )

حل الواجبات واملهامت.. 2

املشاركة والتَّفاعل.. 3

االلتزام بالجدول املحاسبة.. 4

الجدية والهمة.. 5

اتية.. 6 القراءة الذَّ

محاضرات الّدورات:

دورة طهر قلبك )لنقاء القلب وضبط السلوك): 	

تعظيم الله تعاىل ومثارها:	 

التقوىمراقبة اللهاإلخالصمحبة الله

كرالتوبةاملحاسبة الرجاءالشُّ

الرضاالتوكلاليقني
األسامء 
الحسنى

محبة الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص ولوازمها:	 

الرَّسول القائدفضل الرَّسولمحبة الرَّسول
الرَّسول 
اعية الدَّ

الرَّسول 
املجاهد

الرَّسول العابد
الرَّسول يف 

بيته
الرَّسول يف 

مجتمعه

الرَّسول يف 
أخالقه

الرَّسول مع 
خصومه

حابة فضل الصَّ
حابة  الصَّ

ونرصة الّدين
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محبة املؤمنني ولوازمها:	 

األخوةصلة الرحمحفوف الجاربر الوالدين
التواضعاالحرتاماألمانةالصدق

اإليثارحفظ اللسانالعدلاملسامحة

ات وتقديرها:	  احرتام الذَّ

رب التضحيةالشجاعةالثباتالصَّ

التَّأثرياملبادرةالتفوقعلو الهمة

نيا  حب الدُّ
وملذاتها

آفات الغرور، 
الُعجب، الكرب

غض البرصاتباع الهوى

دورة ناء )للبناء الرتبوّي): 	

خصائص الّنمّو.. )

املراهقة كيف نفهمها ومنارسها.. 2

سامت الفتى املسلم.. 3

الثقافة الجنسية.. 4

أحيا بأخالقّي.. 5

مخاطر التدخني واملخدرات.. 6

مخاطر األفالم اإلباحية.. 7

مخاطر وسائل التَّواصل االجتامعّي.. 8

مفاهيم ينبغي أن تصحح )الحريّة، القدوة، االنتامء).. 9

صحح أولوياتك )بني الحّقوق والواجبات).. 0)

غري نفسك )العناد السلبّي، الرصاخ، الالمباالة).. ))
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البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

يف ظالل اآلخرة.. 2)

دورة هيا نفهم )للبناء العلمّي): 	

العقيدة اإلسالميّة.. )

مصطلح الحديث.. 2

علوم القرآن.. 3

أصول الفقه.. 4

يعة.. 5 مقاصد الرشَّ

القواعد الفقهية.. 6

كاة، الجهاد).. 7 الة، الحج، العمرة، الزَّ فقه العبادات )الصَّ

وقفات تدبرية لبعض السور )القصص، األنفال، الكهف).. 8

دورة تاريخنا عزتنا 	

العهد املّي.. )

العهد املديّن.. 2

الخلفاء الراشدين.. 3

الخالفة األموية.. 4

الخالفة العباسية.. 5

الخالفة العثامنية.. 6

تقسيم العامل اإلسالمّي.. 7

نبذة عن تاريخ فلسطني.. 8

دورة نم فكرك )للبناء الفكرّي): 	

كيف نفهم اإلسالم.. )

نعبد . 2 )ملاذا  العبادات  أرسار 

الله؟).

خصائص النظم اإلسالميّة.. 3
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ة.. 4 دور الفتيان يف نهضة األمَّ

عوامل النرص والتمكني.. 5

أسباب االنهزام.. 6

أسباب االنتكاس بعد االلتزام.. 7

الغزو الفكرّي.. 8

أسس التحصني من الشبهات.. 9

التطرف وامليوعة.. 0)

العوملة والعلامنيّة.. ))

الصهيونية واملاسونية.. 2)

دورة رواد )للبناء املهاري) 	

كن قائًدا.. )

مهارات االتّصال والحوار.. 2

مهارات حل املشكالت.. 3

مهارات التفوق الّدرايّس.. 4

عوامل النَّجاح.. 5

ات.. 6 بناء الذَّ

أمناط الشخصيّة.. 7

اصنع هدفك وأدر وقتك.. 8

التَّفكري اإلبداعي.. 9

إدارة األولويات.. 0)

اخرت صديقك صح.. ))

ات.. 2) إدارة الذَّ

عوّي) 	 دورة مسؤوليتي )للبناء الدَّ

عوة ماذا وملاذا.. ) الدَّ

اعية.. 2 صفات الدَّ

عاة.. 3 عىل خطى الدُّ

عوائق عىل الطريق.. 4

عوة.. 5 ميادين الدَّ

فهم وبصرية.. 6

دعاة عرب التَّاريخ.. 7

فن اإللقاء.. 8
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سادًسا
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برنامج »واثق«))(
؛ نافع، ذي أفق واسع

ٍ
لصناعة جيل

فكرة البرنامج نقدمها هدية ألي مؤسســة أو جمعيَّة يف العامل تنوي 
االرتقاء بالجيــل وال نلتزم بتنفيذها بالرضورة، وننح حقوق ملكية أفكارنا 

لكل من يتناولها ونسأل الله أن تكون صدقة جارية، والحمد لله.

الرُّؤية: نحو جيل عميق اإلميان، رقيق الســلوك، دقيق األفكار، رشــيق 
املهارات، وثيق الصلة بعلوم الّدين، ُمحّصٍن ومنيع.

الّرســالة: نسعى للعمق وترك السطحية يف البناء، إلنتاج جيل واثق يف 
مساراته واختياراته، ناجح يف حياته، نافع ألهله ووطنه وأمته.

األهداف اإلجرائية:

بناء األفكار اإليجابيّة.. )

ُمدارسة مفاتيح العلوم الرشعيّة.. 2

متكني املهارات الريادية.. 3

ترسيخ العقائد األساسيّة.. 4

تعزيز القيم الجوهرية.. 5

اتية.. 6 تقويّة املناعة الذَّ

تثبيت املهارات الدعويَّة.. 7

تم تنفيذ يشء من هذا الربنامج يف بعض املؤسسات والجمعيات الدعويَّة.  (((
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االشراف العام:

ف الّسابع وحتّى األّول ثانوّي. الفئة المستهدفة: من الصَّ

العــدد المطلــوب: يتم اختيار عدد محدود مــن الطاّلب املميزين 

لهذا املرشوع.

مــدة البرنامــج: عــدد ســاعات الربنامج )208 ســاعة)، بواقع 63 

لقاء )أسبوعيّا)، يتم تقدميها يف ســنة وأربعة أشهر تقريبًا، من خالل لقاء 

أســبوعّي مدته ثالث ساعات )باســتثناء بعض الّدورات فهي تحتاج إىل 

4 ســاعات)، يعرض خاللها العناوين املطروحة يف الربنامج ويضاف لها 

اسرتاحة ونشاط.

كلفــة البرنامج: تقدرها املؤسســة أو الجهة التــي تنوي تطبيق هذا 

الربنامج عىل طالبها.

رسوم الّدورة: تقدرها الجهة املستفيدة.

مواد الّدورات الفرعية التابعة للبرنامج:

أّوًلا: دورة بناء األفكار اإليجابّية:

شعارها: نحو جيل دقيق األفكار.	 

مدة العرض: ســاعتي لكل عنوان )20 ساعة فعلية + ساعة نشاط لكل  	

لقاء = 30 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 0) لقاءات): 	
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التدين الواعي ملاذا وكيف؟. )

الفتيان والنهضة.. 2

التفاؤل وبناء الثّقة بالنفس.. 3

التَّفكري اإليجايّب.. 4

أمراض فكريّة ) اإللحاد.. 5

أمراض فكريّة 2 التطرف )التشدد والتمييع).. 6

أمراض فكريّة 3 الحريّة الزائفة.. 7

أمراض فكريّة 4 الشتات النفيّس.. 8

اتجاهات فكريّة خطرية ) العلامنيّة.. 9

اتجاهات فكريّة خطرية 2 العوملة.. 0)

ثانيا: دورة ُمدارسة العلوم الشرعّية:

شعارها: نحو جيل وثيق الصلة بعلوم دينه	 

مدة العرض: 3 ســاعات لكل عنوان )27 ســاعة فعلية + ساعة نشاط  	

لكل لقاء = 	3 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 9 لقاءات): 	

مفاتيح علم العقيدة )كتاب صناعــة رجل العقيدة وهو رشح منت . )

العقيدة الطحاوية للدُّكتور محّمد سعيد بكر).

مفاتيــح علوم القرآن )كتــاب مفاتيح التَّعامل مــع القرآن للدُّكتور . 2

صالح الخالدي).
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مفاتيح علوم الحديث )كتــاب القيم العطرية وهو رشح املنظومة . 3

البيقونية للدُّكتور محّمد سعيد بكر).

مفاتيح فهــم الحديث: )منت كتاب املائة الجامعــة للقيم النافعة . 4

للدُّكتور محّمد سعيد بكر).

عوة والقيم وهو . 5 مفاتيح القواعــد الفقهية الكربى )كتاب فقــه الدَّ

رشح منت منظومة القواعد الفقهية للسعدي للدُّكتور محّمد سعيد 

بكر).

يام من منت أيب شــجاع . 6 الة والصِّ مفاتيح الفقه: )باب الطهارة والصَّ

يف الفقه الشافعي).

مفاتيح علم الّســرية )كتاب القيم النَّبويّة وهو رشح منت األرجوزة . 7

امليئية يف الّسرية النَّبويّة للدُّكتور محّمد سعيد بكر).

مفاتيح اللغة العربيّة )رشح منت اآلجرومية).. 8

مفاتيح األخالق والســلوك )كتاب رشح منظومــة عنوان الِحَكم . 9

للدُّكتور محّمد سعيد بكر).

يطلب فهم املتون دون حفظها يف هذه املرحلة ونجيزهم بها. 	

ثالثا: دورة تمكين المهارات الريادية:

شعارها: نحو جيل رشيق املهارات	 

مدة العرض: 3 ســاعات لكل مهارة )30 ســاعة فعلية + ساعة نشاط  	

لكل لقاء = 40 ساعة).
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محاور الّدورة )تحتاج 0) لقاءات): 	

مهارة التخطيط الشخيّص وصناعة األهداف.. )

مهارة حل املشكالت وإدارة األزمات.. 2

مهارة إدارة الوقت وترتيب األولويات.. 3

مهارة النَّجاح والتفوق الشخيّص.. 4

مهارة القراءة املثمرة.. 5

مهارة إدارة املال )كسب، رصف، ادخار، استثامر).. 6

مهارة االتّصال والحوار.. 7

مهارة إدارة الغريزة ومتابعة سنن الفطرة.. 8

مهارة إدارة املشاعر والتَّواصل مع اآلخرين.. 9

مهارة بناء الجسم السليم.. 0)

رابعا: دورة ترسيخ اإليمانّيات والعقائد األساسّية:

شعارها: نحو جيل عميق اإلميان	 

مدة العرض: ســاعتي لكل عنوان )4)ساعة فعلية + ساعة نشاط لكل  	

لقاء = )2 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 7 لقاءات): 	

»ذلك الكتاب ال ريب فيه«.). 

يقيني بالله يقيني )وجود الله وقدرته وحكمته).. 2

»ولله األسامء الحسنى« )أسامء الجامل + أسامء الجالل).3. 
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دالئل النبوة وواجب االقتداء.. 4

»وباآلخرة هم يوقنون«.5. 

»حتى تستويف رزقها وأجلها«.6. 

»ال تتخــذوا عــدوي وعدوكم أوليــاء« )الشــياطني، املنافقني، 7. 

املغضوب عليهم، الضالني).

خامسا: دورة تعزيز القيم الراقية:
شعارها: نحو جيل رقيق السلوك	 

مدة العرض: ســاعتان لكل عنوان )20 ســاعات فعلية + ساعة نشاط  	

لكل لقاء = 30 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 0) لقاءات): 	

بني القيم اإلسالميّة والقيم املاّديّة )أصالة القيم).. )

» إال من أىت الله بقلب سليم« )سالمة القلوب).2. 

كر).3.  »أن اشكر يل ولوالديك« )قيمة الشُّ

وكلكم مسؤول )قيمة الّشعور باملسؤولية).. 4

احرتم نفسك )قيمة االحرتام).. 5

كفَّ عليك هذا )قيمة حفظ اللسان).. 6

أن يتقنه )قيمة اإلتقان).. 7

أذلة.. أعزة )قيمة التوازن).. 8

ما يحب لنفسه )قيمة اإلحساس بالنَّاس).. 9

توفني مسلام )قيمة الثبات).. 0)



4(9

سادًسا

البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

اتية: سادًسا: دورة تقوّية المناعة الذَّ

شعارها: نحو جيل محصن ومنيع	 

مدة العرض: ســاعتي لكل عنوان )4) ساعة فعلية + ساعة نشاط لكل  	

لقاء = )2 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 7 لقاءات):	 

مخاطر الصحبة السيئة.. )

مخاطر اإلدمان.. 2

مخاطر املخدرات.. 3

مخاطر التدخني.. 4

مخاطر األفالم اإلباحية.. 5

مخاطر وسائل التَّواصل.. 6

مخاطر بعض األلعاب والرياضات.. 7

مالحظــة: يتم التعاون مع دائرة مكافحة املخــدرات ووحدة الجرائم 	 

اإللكرتونيّة ووزارة الصحة إن لزم األمر لتنفيذ يشء من هذه الّدورة.

ا سابًعا: تثبيت المهارات الدعويَّة.. سراًجا منيًر

شعارها: وداعيا اىل الله بإذنه ورساًجا منريًا	 

مدة العرض: ســاعتي لكل عنوان )20 ساعة فعلية + ساعة نشاط لكل  	

لقاء = 30 ساعة).

محاور الّدورة )تحتاج 0) لقاءات): 	
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عوة واألسئلة السبعة )ما، ملاذا، متى، أين، من، كم، كيف)؟. ) الدَّ

مناذج دعويَّة مميزة. 2

اعية). 3 به اقتديت )صفات الدَّ

عوة الفرديّة). 4 إنها مسؤوليتي )الدَّ

معا نستطيع )العمل الجامعّي وإدارة الفريق). 5

مهارة اإلقناع. 6

مهارة اإللقاء. 7

عوّي. 8 مهارة التخطيط الدَّ

مهارة التَّأليف والتلخيص. 9

أمناط الشخصيّة وكيفية التَّعامل معهم.. 0)

عوة واالتّصال الجامهريّي 	  ميكن أن يكون كتاب عىل بصرية وكتاب الدَّ

للدُّكتور محّمد سعيد بكر املرجع املعتمد لهذه الّدورة )األخرية).

مالحظات وتوصيات ألي جهة تنوي تنفيذ البرنامج 

على طالبها:

يتم عقد اختبار للطالب نهاية كل مرحلة.. )

يطلب من الطاّلب تقديم مرشوع تخرج يف ختام الربنامج وفق معايري . 2

محددة.

يتم تكريم أفضل املشاركني يف الربنامج )حسب التقييم).. 3

يدخل يف التقييم عالمات االختبارات واملشاركة والحضور والغياب.. 4
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عوّي) . 	 يتم بناء املرحلة الثَّانية )من برنامج التكوين العلمّي الرشعّي الدَّ

وهي األكرث عمقا يف كل ما سبق عىل ضوء نتائج هذه املرحلة.

ميكــن ألي جهة تنفيــذ الرنامج كامال أو بشــكل جزيئ عىل طالبها، . 	

فنحن نقدم أفكاًرا ملشاريع نهضوية.. وليس بالرضورة أن نلتزم بتنفيذها 

ألي جهة.

ال بُّد من وجود فريــق ملتابعة الحضور والغياب وكشــف العالمات . 7

للطلبة كام يطلب منهم متابعة املحارضين بشــأن الحضور وتحضري 

املادَّة العلميّة.

ال بُّد من وجود مرشفي أصحاب رسالة إلدارة األنشطة املنتمية لروح الرنامج . 8

والتي تحقق الجاذبية والحافز املستمر للطالب حتى نهاية الرنامج.

ميكن أن يكون الدوام أيام الســبت من كل أســبوع بحيث تكون الفرتة . 9

الصباحية للفتيات من الساعة 9 صباًحا، وحتى الساعة 2) ثم اسرتاحة 

غداء للمرشفي.. ويأيت الفتيان من الســاعة 2 وحتى الساعة الخامسة 

عرصا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملّي.

ٹٱٹ
)خل مل ىل يلجم حم 

خم مم(
مريم: 2)
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مشروع االبن البار))(

تحت شعار:

» كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.

الوصف العام للمشروع:

عاة حرصيًّا تربيــة إميانيّة تؤهلهم يف  إقامة مرشوع عمــيل لرتبية أبناء الدُّ

ف  عوة، ويتم تعزيز الصَّ املستقبل ملواجهة التَّحديات، وتحميلهم هم الدَّ

الداخيل من خاللهم.

لماذا المشروع؟

لوحظ يف اآلونة األخرية ضعف االهتــامم بهؤالء األبناء يف محاضن 

بية الرئيســة )البيت واملدرسة واملسجد واملركز)، مام أدى إىل ظهور  الرتَّ

عدة مشاكل أبرزها:

الة جامعة يف املسجد.. ) عدم االلتزام بالصَّ

ظهور بعض املشــاكل األخالقيّــة منها )التدخــني، والنَّظر، والكالم . 2

البذيء.. وغريها).

تعلق بعضهم برفقاء السوء.. 3

عاة يف منطقة جبل القصور يف عامن. تم تطبيقه فرتة من الزمن عىل أبناء الدُّ  (((
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ضعف الثقافة الرشعيّة.. 4

غياب السمت اإلسالمّي.. 5

فاملرشوع هــو محاولة لعالج هذه املشــاكل وغريهــا وفق مراحل 

ومستويات.

مدة المشروع )المرحلة األولى(:

سنة واحدة.	 

يعقد للطالب لقاء واحد أسبوعيًّا.	 

أهداف المرحلة األولى:

ينصــب االهتامم يف هذه املرحلة عىل املشــاكل الثالث األوىل التي 

يعاين منها األبناء، فكانت األهداف عىل النحو اآليت:

الهدف األول: التزام األبناء بصالة الجامعة يف املسجد.	 

الهدف الثَّاين: معالجة بعض املشاكل الُخلقية.	 

الهدف الثَّالث: إبعاد األبناء عن رفقاء السوء، وربطهم برفاق صالحني.	 

الفئة المستهدفة:

ف الثَّاين ثانوّي.. مقســمني عىل 	  ف األول وحتى الصَّ األبناء من الصَّ

ثالثة مستويات:
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ف الرابع – الخامس وعددهم 	)طالًبا.. ) املستوى األول: من الصَّ

ف السادس – الثامن وعددهم 4)طالًبا.. 2 املستوى الثَّاين: من الصَّ

ف التاسع – التَّوجيهي وعددهم 3)طالًبا.. 3 املستوى الثَّالث: من الصَّ

الطّالب 

املستهدفون
األهداف

نسبة 

الهدف

املؤرشات عىل تحقيق 

الهدف بعد عام ونصف

وزن املؤرش 

من الهدف

ف  من الصَّ

الرابع حتى 

الخامس

التزام األبناء 

بصالة 

الجامعة يف 

املسجد

%		
أن يصيل الطَّالب صالتي 

يوميًّا يف املسجد
%		

معالجة 

بعض 

املشاكل 

الُخلقية

%44

االستغناء عن 	7% من 

رفقاء السوء عىل األقل
%22

مرافقة اثني عىل األقل من 

الحي الصَّ
%22

ٹٱٹ
)حص خص مص جض حض خضمض 

حط مظ جع(
إبراهيم: 40
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الطّالب 

املستهدفون
األهداف

نسبة 

الهدف

املؤرشات عىل تحقيق 

الهدف بعد عام ونصف

وزن املؤرش 

من الهدف

ف  من الصَّ

السادس 

حتى الثامن

التزام األبناء 

بصالة 

الجامعة يف 

املسجد

%3	

أن يصيل الطَّالب صالتي 

يوميًّا يف املسجد
%20

أن يحافظ عىل صاليت 

فجر أسبوعّيا عىل األقل
%(	

معالجة 

بعض 

املشاكل 

الُخلقية

%3	

االستغناء عن 	7% من 

رفقاء السوء عىل األقل
%(8

مرافقة اثني عىل األقل من 

الحي الصَّ
%(8

إبعاد األبناء 

عن رفقاء 

السوء، 

وربطهم 

برفاق 

صالحني

%28

أن يقلع الطَّالب عن 

التدخي بنسبة 00)%
%	

أن يشاهد الطَّالب عىل 

التلفاز برنامًجا واحًدا مفيًدا 

يوميًّا

%	

أن يقوم الطَّالب بإلغاء 

القنوات غري املرغوب بها 

بنسبة 80% عىل األقل

%	

أن يلبي الطَّالب الطَّلبات 

املوكلة إليه من قبل والديه 

بنسبة 80% عىل األقل

%8

ترك الكالم البذيء بنسبة 

90% عىل األقل وإثبات 

ذلك من خالل استبانة 

تصمم لهذا الغرض

%	
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الطّالب 

املستهدفون
األهداف

نسبة 

الهدف

املؤرشات عىل تحقيق 

الهدف بعد عام ونصف

وزن املؤرش 

من الهدف

ف  من الصَّ

التاسع حتى 

التَّوجيهي

التزام األبناء 

بصالة 

الجامعة يف 

املسجد

%3	

أن يصيل الطَّالب صالتي 

يوميًّا يف املسجد
%20

أن يحافظ عىل صاليت 

فجر أسبوعيًّا عىل األقل
%(	

معالجة 

بعض 

املشاكل 

الُخلقية

%3	

االستغناء عن 	7% من 

رفقاء السوء عىل األقل
%(8

مرافقة اثني عىل األقل من 

الحي الصَّ
%(8

إبعاد األبناء 

عن رفقاء 

السوء، 

وربطهم 

برفاق 

صالحني

%28

أن يقلع الطَّالب عن 

التدخي بنسبة 00)%
%	

أن يشاهد الطَّالب عىل 

التلفاز برنامًجا واحًدا مفيًدا 

يوميًّا

%	

أن يقوم الطَّالب بإلغاء 

القنوات غري املرغوب بها 

بنسبة 80% عىل األقل

%	

أن يلبي الطَّالب الطَّلبات 

املوكلة إليه من قبل والديه 

بنسبة 80% عىل األقل

%8

ترك الكالم البذيء بنسبة 

90% عىل األقل وإثبات 

ذلك من خالل استبانة 

تصمم لهذا الغرض

%	
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سادًسا

البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

مشروع تأهيل واستثمار الجيل 
الثَّاني والثَّالث في الغرب))(

ذهــب كثري مــن إخواننــا وأحبابنــا العرب املســلمني من شــتى 

ول إىل أوروبا وأمريكا ورشق آســيا ألســباب شــتى.. منذ ســنوات  الدُّ

طويلــة.. وهناك أنجبــوا أبناءهم )الجيــل الثَّاين) وتزوج بعــض أبنائهم 

وأنجبــوا األحفــاد )الجيل الثَّالــث).. فأخذ هــذان الجيــالن لغة تلك 

البــالد وثقافاتهــم وشــيئًا مــن عاداتهم.. بــل إن البعض قــد أخذ دين 

 القوم؛ الســيَّام إن تــزوج األب أو االبن مــن نرصانيــة أو ال دينيّة هناك.

والصحيح أن هذا من أكرب التَّحديات التي يعيشها إخواننا املسلمني العرب 

يف تلك البالد.. حتى إن هذين الجيلني صارا نقطة ضعف كبرية لدى أهلهم 

ة جزءا ال يستهان به من رصيدها.. ذلك أن  وذويهم.. وبالتايل خرست األمَّ

التحدي هنا يكمن يف ضياع الهوية وانســالخ الفتى والشــاب املسلم عن 

دينه وعقيدته وثقافته.. كيف ال وهو الذي درس عند القوم مرحلة االبتدائية 

واإلعداديــة والثانويّة والجامعة يف بيئة معرفية منفتحة ال حدود وال ضوابط 

النفتاحها؟!

تم تقدميه كمرشوع متكامل لبعض قيادات الجاليات املســلمة يف إيطاليا وأملانيا، ولكن ال ندري كم   (((

أخذ من حيز التنفيذ الفعيل.
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اقتراحات وتوصيات إلدارة األزمة واستثمار الموقف:

التَّفكري اإليجايّب يقتيض تحويل التحدي إىل فرصة، ال مجرد الهروب 	 

من التحدي وتجاوز األزمة.

هذا الجيل )الثَّاين والثَّالث) يُعد رصيًدا اســرتاتيجيًّا ألهله ووطنه وأمته  	

إن أحســَن املسلمون يف تلك البالد اســتثامره، السيَّام وهو أدرى من 

والديه بلغة وثقافة القوم وقد عاش بينهم وعرف نقاط قوتهم وضعفهم.

ال ميلك اآلباء عرض ثقافتهم ودعوتهم بأسلوب الحوار واملجادلة عىل 	 

أولئك القوم الختالف اللغة، بينام ميلك أبناء الجيل الثَّاين والثَّالث إن 

تم تســليحهم بثقافتنا وعقيدتنا بشكل مكني أن يحسنوا عرضها بلسان 

حالهــم ومقالهم ألهل تلك البالد، وهذا يتطلب تأهياًل تراكميًّا تكامليًّا 

يرشف عليه فريق متخصص، ينهج أســلوب الصحبــة والتعايش مع 

هــؤالء األبناء مع يشء من الجانب املعريّف النَّظري ضمن ورشــات 

عمل ودورات وقراءات وحوارات ومسابقات وألعاب وغريها.. بحيث 

يتحصل الواحد منهم عىل ما يأيت:

مهارات اللّغة العربيّة.. )

مهارات الحوار واإلقناع.. 2

قيمة مراقبة الله املنبثقة عن حقيقة معرفة الله تعاىل.. 3

معرفة دقيقة بأركان اإلميان.. 4

معرفة تطبيقية بأهم أركان اإلسالم )العبادات).. 5

شبهات وردود حول اإلسالم.. 6
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سادًسا

البرامج
والمشاريع

الخاصة بالفتيان

معرفة تفصيلية بجوانب اإلبداع والجامل والتميز يف اإلسالم عن سواه.. 7

عف والنقص يف ثقافة اآلخر.. 8 معرفة جوانب الضَّ

إدراك حقيقة املؤامرة عىل اإلسالم.. 9

معرفة فقه التَّعامل مع اآلخر.. 0)

قراءة واعية للسرية النَّبويّة.. ))

دراسة ألهم جوانب الرقي يف الحضارة والتَّاريخ اإلسالمّي.. 2)

تحصيل قيمة االعتزاز بالهوية اإلسالميّة.. 3)

عف عنده.. 4) بيان أسباب انحراف املسلم وجوانب الضَّ

بيان مداخل الشيطان وتلبيس إبليس.. 5)

قراءة واعية لدور اليهود يف تخريب دين النصارى.. 6)

نيا واآلخرة . 7) متكني قيمة التوازن يف شــخصيّة املسلم بني طلب الدُّ

وعامل املادَّة والروح.

مطالعة حارض العامل اإلســالمّي وأزماته وأســبابها. مطالعة ماذا . 8)

خرست البرشيّة بغياب املسلم؟

عوة الفرديّة والجامعيّة.. 9) متكني مهارة الدَّ

مطالعة فقه األقليات املسلمة.. 20

قراءة واعية لفقه املوازنات واألولويات والرضورات.. )2

التَّعــرّف إىل مناذج عظيمة من الشــخصيّات املســلمة القدمية . 22

واملعارصة وإبرازهم ليكونوا القدوة لهذا الجيل.

مراجعة فقه الصحبة وحدود العالقة بني الجنسني.. 23

دراسة واعية لخارطة األفكار والربامج الثقافيّة الكربى يف تلك البالد.. 24
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دراسة واعية لتناقضات األحزاب والساسة يف تلك البالد.. 25

قراءة تفصيلية ألسباب دخول وخروج اإلسالم من تلك البالد.. 26

إتقان مهارة محاورة وإقناع امللحدين.. 27

إتقان مهارة العمل مع الفريق.. 28

ات والوقت.. 29 إتقان مهارة إدارة الذَّ

إتقان مهارة التخطيط بأنواعه.. 30

إتقان مهارة الخطابة وفنون اإللقاء.. )3

متكني قيمة الجودة واإلتقان يف األعامل وأثرها يف إميان اآلخرين ِبَنا.. 32

قراءة واعية ملخاطر اإلدمان واملخدرات.. 33

قراءة واعية ملخاطر الشذوذ بأنواعه.. 34

قراءة واعية ملنهج اإلسالم يف إدارة األزمات السياسيّة واالجتامعيّة . 35

واالقتصاديّة.

قراءة واعية لإلعجاز العلمّي يف القرآن.. 36

ملحوظة:

يتم عرض هذه املفــردات ضمن منهاج تراكمي ويِف أُطر عرض متنوعة.. 

مع يشء من تبســيطها.. ومراعاة الحوار والعصــف الذهني.. ومالحظة 

الربنامج اإلميايّن والبدين جنبًا إىل جنٍب املعارف واألفكار.

ويف حال تم صناعة نــوذج مميز يف أي قطر من األقطار ميكن تعميمهم 

عىل سائر األقطار ألهميته وحاجة الجميع إليه.



سابًعا

العقود
واملواثيق)))

هــي مجموعة من العقود واملواثيــق التي وقع عليها ووافق عــىل بنودها عدد كبري من   (((

عاة. النخب الفكريّة والعلمّية والدُّ
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العقد االجتماعّي
لألفراح واألتراح))(

فإنه إميانًــا منا بأهميّة تحقيق أكــرب قدر من االلتزام بالُســنة النَّبويّة، 

وبرضورة الرتشــيد واالقتصــاد يف املال والوقت والجهــد، فإننا نويص 

ونؤكد عىل أن يكتفي أهلنا وأحبابنا عند األفراح واألتراح بأمور فيها التيسري 

والتخفيف، ورفــع الكلفة والحرج، ولكن مبا يضمن بقاء املقصد والغاية 

مــن اجتامع النَّاس عند األفراح واألتراح أال وهي؛ تحقيق قيمة املشــاركة 

ِة واملحبة بي املسلمي. واملواساة، ومتكي األُُخوَّ

وسنحرص عىل نرش هذا العقد االجتامعّي بالوسائل املتاحة بني أهلنا 

وأصدقائنا، بإحســان ودون إرغام.. والله املوفق والهادي واملعني، ومن 

هذه الوصايا التــي نؤكد عليها وندعو أبناء مجتمعنــا لَِتَبنِّْيَها واعتامدها ما 

يأيت)2):

امل يف وباء كورونا. تم صياغته وأخذ التواقيع عليه أثناء الحظر الشَّ  (((

ميكن ألي عائلة أو عشرية الحذف من هذا العقد مبا يناسب واقعها، أو إضافة بنود وأدبيات أخرى منها:  (2(

عدم إطالق العيارات النارية.	 

عدم إغالق الشوارع الفرعية.	 

عدم تأخري دفن امليت.	 

عدم املبالغة يف أعداد الجاهات واالكتفاء بأعداد محصورة تقيض الغرض بال كلفة.	 

عدم التدخني يف بيت العزاء ومكان الفرح.	 

عدم التقبيل واالكتفاء باملصافحة أو املعانقة.	 

عدم االختالط بني الرِّجال والنساء، وترك التصوير غري املنضبط.	 

عدم تكليف النفس فيام يسمى بالنقوط.	 
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سابًعا

العقود
والمواثيق

أولًا: عند األفراح:

طلب الربكة بتخفيف املهور وعدم املغاالة فيها.	 

إشهار النكاح عرب اإلعالنات والبطاقات اإللكرتونيّة.	 

االكتفاء بدعوة الدوائر األقرب للعروسني يف حفل صغري يقام يف بيت 	 

أحدهــام، أو يف ديوان األرسة إن وجد، أو يف قاعة مســجد الحي)))، 

وقد يُولَم، أو يؤىت بالحلوى بحسب السعة )دون إرساف وال تقتري).

ومن شاء بعد ذلك أن يأيت للتهنئة من األحباب فله ذلك، فال صاالت 	 

باهظــة الثمن، وال بطاقــات فاخرة ومكلفة، وال والئــم مفتوحة، وال 

صالونات وال مالبــس خاصة إال يف حدود معقولة للعروســني، وال 

سيارات للفاردة والزفة، وال ِفرَق للطرب والغناء.

ثانًيا: عند األتراح:

الحرص عىل تقديم واجب املواســاة عرب قنــوات التَّواصل املختلفة 	 

عاء  )املكاملات الهاتفية، ورســائل الواتس واملاسنجر، والتعليق بالدُّ

للمتوىف).

الة عىل امليت، وتشــييعه إىل 	  الحرص عىل حضور الجنازات، والصَّ

املقربة، ومشاركة أهله الدفن.

االكتفاء بيوم واحد للتعزية، يف بيت امليت أو ديوان العشرية.	 

االكتفــاء بعمل وليمة يقدمها الجــريان واألقارب ألهل امليت، وليس 	 

العكس )وال داعي لوالئم اليوم الثَّالث أو األسبوع أو األربعني).

إن وجدت، ويف البالد التي تسمح بذلك.  (((
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ميثاق الّدفاع عن األقصى 
وفلسطين))(

فنحــن املوقعون عىل هذا امليثــاق من َحَملة الدرجــات العليا يف 

مختلف التَّخصصات نؤكد عىل جميع بنوده اآلتية:

أن فلســطي أرض وقــف إســالمّية؛ ال يجوز التنازل عنها أو التفريط . )

بشرب واحد منها، فهي األرض املباركة، وفيها مرى رسول الله صىل 

اللــه، وأن جميع املعاهدات واالتفاقيات املرمة مع العدو الصهيوين 

واملتضمنة بنود التنازل باطلة رشًعا.

أن دماء املسلمي وقضاياهم وبالدهم وأعراضهم واحدة.. وأن العمل . 2

ام  والتَّوجيه )أحيانًا) باتجاه قضية فلسطني ال يعني الغفلة عن قضية الشَّ

والعراق واليمن وغريها.. وإن كان لألقىص رمزيته وَدوره املشهود يف 

الرصاع مع أشد النَّاس عداوة للمؤمنني.

أن التطبيع خيانة لله ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمني، وهو طعنة آمثة يف قلب . 3

يفني. أوىل القبلتني وثالث املسجدين الرشَّ

أن دعم املرابطي واملجاهدين يف فلســطي باملال واجب رشعّي.. . 4

وأن منع سبل الدعم وتقييدها إثم وخطيئة.

أن اإلعــداد والتحضــري التكامــيل الرتاكمــي فريضــة لحامية بالدنا . 	

تم صياغة هذا امليثاق قبيل معركة سيف القدس مع اشتداد هجمة يهود عىل القدس واألقىص، ووقعه   (((

عاة وتم نرشه يف أوسع نطاق. نخبة طيبة من العلامء والدُّ
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سابًعا

العقود
والمواثيق

وتخليص مرسى رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص.

أن املشــاركة الفاعلة يف املتاح من أســباب ووسائل التوعية والّدفاع . 	

ومواجهة الحرب النفسّية والغزو الفكرّي واجب ورضورة.

أن مســؤولية إعداد جيل الفتح والنــرص والتمكي ملقاة عىل عاتقنا.. . 7

جيل )يك مل ىل يل ام( اإلرساء: 5 فلن نبخل بالوقت والجهد 

واملال والخربة واملشورة لتحقيق وعد الله تعاىل لهذا الجيل بالظهور.

أن بث األمل والتفاؤل ومتكي اليقي بوجود الله وقدرته وحكمته ورفع . 8

الروح املعنوية من واجبات الوقت املستمرة عر منابرنا املختلفة.

عاء واالســتغاثة بالله.. كام أننا سنســتمر يف . 9 أننــا لن نتوقف عن الدُّ

عاء سالح،  عوة واإلصالح ومقارعة املفسدين.. ألننا نؤمن بأن الدُّ الدَّ

عوة: )مت هت مث  عوة جهاد؛ وصــدق الله يف جهاد الدَّ والدَّ

حج( الفرقان: 52.

أنــه إذا اقتــى األمر بــذل املُهج واألرواح يف ســبيل اللــه ونرصًة . 0)

للمقدســات ودفاًعا عن األرض املباركة واألقــى الحبيب فإننا لن 

ــهادة اصطفاء.. ولن متوت نفس  فوف.. فالشَّ نرتدد.. وســنتقدم الصَّ

حتى تستويف رزقها وأجلها.

نسأل الله أن يجعلنا من الصادقني.. وإن يكتب لنا رشف الجهاد بالعلم 	 

واملال والحال.
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ميثاق العمل العام))(

املفهــوم: هو ميثــاق رشف للعاملي يف ميادين العمــل العام بصوره 

املرشوعة وغاياته املحمودة.

الم عىل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وعىل  الة والسَّ الحمد لله رب العاملنّي، والصَّ

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين، وبعد:

فهــذا ميثــاق رشف أديب أخالقّي؛ للعاملني يف مياديــن العمل العام 

بصــوره املرشوعــة وغاياته املحمــودة، ويهدف إىل صناعــة حالة من 

التكامل املنشــود عىل طريق بناء مجتمعاتنا، وإعامر األرض التي جعلنا 

الله مستخلفني فيها.

بنود الميثاق:

أن يكــون العمل وفــق ضوابط رشعّية ُمْحكمة، مــن حيث الغايات، . )

والوسائل، واألساليب، والربامج واألنشطة التابعة لها.

نيا واآلخرة، قال . 2 أن يستشــعر العاملون رشف العمل العام وفضله يف الدُّ

اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  )زث  تعــاىل: 

لك مكىك يك مل ىل يل ام مم( النحل: 97.
أن يراعــي العاملــون الحاجــات الواقعــة واملتوقعــة ملجتمعاتهم، . 3

وأوطانهم وأمتهم، قدر اإلمكان.

عاة والعاملــني يف قطاع العمل العام،  اشــرتك يف صياغته والتوقيع عليه عدد من الســادة العلامء والدُّ  (((

عــوّي، الخريّي، القرآيّن، العلمّي، الفكــرّي، الحريك، الرتبوّي.....، يف  والعمــل العام هو العمل الدَّ

مختلف القطاعات واملؤسسات.
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سابًعا

العقود
والمواثيق

أن تغلــب عىل العمل روح الفريق الواحد، والنِّظام الشــوري والنمط . 4

املؤسيس الذي يحقق االستدامة، عرب سياسة توريث ونقل الخربات 

لألجيال املتعاقبة، بعيًدا عن احتكار املواقع واالنفراد يف القرارات.

أن يؤمــن العاملــون أن الحكم عىل هــذا الفريــق أو ذاك يتبع لغاياته . 	

ومقاصــده، فالتجمع وااللتقاء عىل الخــري؛ مباح وقد يصل إىل رتبة 

فرض الكفاية أو الوجوب.. والتجمع وااللتقاء عىل الفســاد والرش؛ 

ُمنَكر وحرام.

أن يســعى العاملون إىل تطوير أنفســهم وتجديد وسائلهم وأدواتهم يف . 	

الوصول إىل اآلخريــن، وفق الضوابط الرشعيّة، حتى ال يقع أحدهم يف 

بدعة أو مخالفة رشعيّة ولو بحسن نية؛ ألن الله ال يصلح عمل املفسدين.

أن يحــرص العاملون عــىل احرتام التَّنّوع واالختــالف )دون الخالف) . 7

الذي فطر الله عباده عليه، ومــا نتج عن ذلك من تعدد يف زوايا النَّظر 

لإلصالح املنشود، فِمَن العاملني َمْن يراه إصالًحا سياسيًّا؛ يهدف إىل 

محاربة الفساد ومتكني القوّي األمني، ومنهم من يراه إصالًحا علميًّا من 

جهة تعليم القرآن ونرش السنة ومحاربة البدعة، ومنهم من يراه إصالًحا 

فكريّا يقوم عىل تحصني العقول من الدخيل وإعادتها لألصيل، ومنهم 

من يراه إصالحا تربويًّا يُعنى بالناشــئة ويرعى األجيال، ومنهم من يراه 

إصالحــا اقتصاديّا يحــارب الربا والغش واالحتكار، ويشــجع صور 

الكســب الحالل، ومنهم من يراه إصالًحا اجتامعيًّا يقوم عىل متكني 

معاين األخوة ويحارب الشذوذ والقطيعة يف املجتمع.. وهكذا.
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أن يتعاون العاملون فيام اتفقوا عليه من الخري، وأن يعذر بعضهم بعضا . 8

فيام يحتمل العذر.

أن ينبذ العاملون جميع صور وأســباب التنازع فيام بينهم؛ فال تعصب . 9

وال تكفري وال تخوين، سواء أكان ذلك يف إطار الفريق الواحد أو بني 

الِفرَق العاملة املتعددة.

أن يســتفيد العاملون من تجارب بعضهم، وأن ينســبوا الفضل ألهله، . 0)

وأال يحتكروا تجاربهم وخرباتهم.

أن يحرص العاملون عىل التَّنسيق فيام بينهم، وجمع املفرَّق ال تفريق . ))

املُْجتَِمع، الســيَّام بني يدي األعامل الكربى، وال يُشــرتط االندماج 

التام، فالدخول من أبواب متفرقة أمر محمود.

أن يحســن العاملــون اإلدارة والتخطيط واملتابعة وحســن التنفيذ، ال . 2)

مجرد التنظري والــكالم الحاميس العاطفي الفارغ من املحتوى، وأن 

يوازنوا بني العمل املرحيل القريب واالسرتاتيجي البعيد، وأن يجمعوا 

باب وحكمة الشيوخ. يف مواقعهم بني حامسة الشَّ

أن يدرك العاملون أن أوعية عملهم سواء أكانت مؤسسات أم تيارات . 3)

أم جامعــات أم فرق عمل، ما هي إال وســائل مؤقتــة إلنجاز غايات 

نبيلة، ال أن تتحول تلك األوعية إىل غاية وهدف بذاتها.

أن يــدرس العاملون بعناية وحذر أســاليب الباطــل يف اخرتاق جبهة . 4)

الحــّق والخري، والنزِغ بــني مكوناتها وأطيافها، ووســائلهم يف بث 

السموم ونرش الفتنة والفساد يف األرض.
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سابًعا

العقود
والمواثيق

أن يراعي العاملون قدر االستطاعة القواني السائدة يف البالد التي يعملون . 	)

فيها، ما مل تأمر مبعصية، أو متنْع وتنَه عن أداء واجب الزم مطلوب.

أن يكون التَّطّوع هو األصل الغالب يف العمل العام، وال مانع من منح . 	)

ُر بحسب نوع املهمة والوقت املطلوب  مكافآت جزئية أو كاملة، تُقدَّ

إلنجازهــا، وال تعارض بــني األجرة واألجر؛ ملن َحُســنت نواياهم 

واستقامت أعاملهم.

أن يــدرك العاملون خطــورة املناصب واملواقع ومجالس الشــورى . 7)

واإلدارات، فهي مســؤولية وأمانة، فمن طلبها وسعى لها سعيها وُكَِل 

إليها فأتعبتُه، ومن هرب منها أُعنَي عليها فأكرمتُه، والله يقول: )منهن 

جه مه( الصافات: 24.

أن يســعى العاملون إلكــامل الفراغــات، ال إىل التزاحم عىل أضيق . 8)

األماكن واملجاالت والتَّخصصات والثغرات.

أن يدرك العاملون طبيعة البــرش؛ فال يتوقعون العصمة وال املالئكية، . 9)

ال يف الفئــات املســتهدفة، وال حتى يف الفريق العامــل، وال يرُبِّئُ 

الواحد وال الفريق نفســه؛ ألن النفس تأمر بالسوء، والله تعاىل يقول: 

)يه جي حي( النساء: 28).

أن تســود ثقافة االعتذار والتســامح والتصافــح والتناصح يف الفريق . 20

الواحد، وبني أفرقة العمل العام كلها.

أن يســعى العاملون لنرش ثقافــة وروح وآداب التَّطــّوع والعمل العام . )2

باب والشيوخ،  لتصبح ثقافة سائدة عىل مستوى الناشئة والفتيان والشَّ

عرب املنابر املختلفة.
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أن يلتــزم العاملون بوضــع أنظمة عمل ولوائح وقيم حاكمة، تتســم . 22

بالوضــوح واملرونة؛ تضبــط العمل وتكون املرجــع يف التخطيط 

والتنفيذ وعند االختالف وتباين وجهات النَّظر.

أن يبذل العاملون وســعهم يف إصالح وتقويّم نفوسهم، وبناء قلوبهم . 23

بناء ســليام يعينهم عىل طول الّنفس مهام القوا من محن وآالم، وأن 

يعتقــدوا أّن الزاد اإلميايّن هو الوقود الحّقيقي الّذي يضمن لهم معية 

الله، ويعينهم عىل الّسداد والتوفيق.

رفــض حالة املحاور داخل املؤسســات الرشعّيــة أو الدعويَّة والتي . 24

تــزرع الفتنة، وإيجاد لجان إصالح تســارع إىل حل أي إشــكال بني 

األعضاء قبل أن يتفاقم.

عدم إســناد أي َمهمة إال ملن سبقت ســمعته وسريته، وُعلمت خربته . 	2

وتجربته، وشهد له األخيار بالقوَّة واألمانة، فاالنتقاء يقي املصارع.

تجسيد سنة االستبدال الرباين وإســقاطها عىل ضوابط العمل العام . 26

وقوانينه حيث يتم اســتبدال كل من توىل عــن تحقيق غايات الفريق 

الكربى وأهدافه الســامية، أو من تهــاون يف بذل الجهد املعنوي أو 

املاّدّي من أجله يف حدود االســتطاعة، أو من حرص سعيه يف سبيل 

تحقيق مصالحه ومكتسباته الشخصيّة.

أن تكون قيادة الفريق عىل ســبيل التداول، وليس االحتكار، وتحديد . 27

مدة زمنية قصوى لها.. منعا آلفــات حب املناصب وتزكية األنفس، 

وبهدف التجديد يف األفكار والوسائل.
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سابًعا

العقود
والمواثيق

امل والدقيق للصفات النفسيّة واالجتامعيّة . 28 الحرص عىل التمحيص الشَّ

لكل من يريد االنضامم أو املســاهمة يف العمل العام، ويكون ذلك 

بوضع مجموعة من الضوابط الواجب توافرها دون إفراط أو تشديد.

أن يراعى فقه األولويات يف غايات العمل العام؛ فال ننشغل بالصغائر . 29

ونرتك األمور والواجبات العظيمة.

أن يكون هنالك رقابة مالية عىل املؤسسات الخرييّة والدعويَّة حفظا . 30

للحقوق ومنعا لسوء االستخدام.

يف حال حصول خالف بني العاملني يف الحّقل اإلسالمّي يتم اللجوء . )3

إىل الصلح وتحكيــم العقالء وليس للمحاكم، حفظا للمؤسســات 

والعاملني فيها.

االهتــامم بالعمل الرقمي فقد أثبت فاعليته ال ســيَّام يف ظل التوجه . 32

العاملّي له.

إنشاء نظام للجودة يف العمل العام وفق معايري إسالمّية ودافع ذايت، وأن . 33

يبقى التقييم وما يعقبه من تقويّم عنوانًا ثابتًا لتنمية اإليجابيّات واجتناب 

السلبيّات، حتى ال تنحرف البوصلة، ويبتعد الفريق عن الطريق.

وختاًما: نســأل الله أن يتقبل من جميــع العاملني يف قطاعات العمل 

الحة، وأن يرزق الجميع ســداد الرأّي والرشد  العام أعاملهم ونواياهم الصَّ

يف األداء، وأن يعيننــا عىل تحصــني مجتمعاتنا وحاميــة أجيالنا ونهضة 

يادة والّريادة ألمتنا. أوطاننا وإعادة السِّ

وصلِّ اللّهّم عىل سيدنا محّمد وعىل آله وأصحابه أجمعي
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ميثاق ورسائل
تمكين األسرة المسلمة))(

ـى تتحقق لألرسة املســلمة غايــات وجودها ال بُدَّ مــن االنتباه  حتَـّ

لبعض الرَّســائل والتَّوجيهات، يف الوقت الَّذي ينبغي عليها أن تحذر من 

كل ما ميكن أن يتســبب يف هدم أركانها مــن الوثائق واألنظمة ومقررات 

سائل النافعة  املؤمترات )كالسيداو، وبكني، وغريها) ومن التَّوجيهات والرَّ

لبناء ومتكي األرسة الطَّّيبة:

).رسالة الحمد:

ال بُدَّ أن نحمــد الله تعاىل عىل نَِعم كثرية منها: نعمة اإلســالم الَّذي 

يجمعنا، ونعمة األرسة الَّتي تضمنا، قاَل تعاىل )نث ىث يث ىف يف 

ىق يق اك لك مك ىك يك مل ىليل ام مم رن 
زن من نن()2).

٢. رسالة الحب:

ينبغي علينــا يف األرسة الواحدة أن نتحابب، وأن نتصافح وأن نتغافر، 

وأن نطرد الضغينة والحّقد والحسد من قلوبنا؛ ألن هذه األمراض إذا سادت 

فإن أرستنا يصيبها الترشذم والضيــاع، قاَل تعاىل: )يل جم حم 

خم مم()3).

تم نرشه يف املواقع املتاحة.  (((

سورة الرُّوم: )2.  (2(

سورة األنفال: 46.  (3(
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سابًعا

العقود
والمواثيق

٣. رسالة حفظ الوصية:

أوصانا الله بأوالدنا وصية عامة بأن نرعاهم رعاية روحيّة وماديّة، فكريّة 

وعلميّة، وأاّل نرتكهم للشيطان والباطل والهوى، قاَل تعاىل: )ىك 

يك مل ىل())).

٤. رسالة التعظيم:

تربية أوالدنا عىل تعظيم الله تعاىل واجبة، وهي تسبق تربيتهم عىل تعظيم 

أمرنا، ألن مخافة الله تعاىل وحســن رقابته يف نفــس األوالد تدفع بهم نحو 

مراقــي الّصالح، قاَل تعــاىل: )خئ مئ هئ جب حب خب مب هب جت 

حت خت مت هت مث حج مج جح مح جخ مخجس حس خس مس حص()2).

٥. رسالة الّصالح واإلصالح:

تذكري األوالد بعبادة الله تعــاىل رضورة وحثُّ األوالد عىل اإلصالح 

بعــد الصالح واجب، قاَل تعاىل: )مص جض حض خض مض حط 

مظ جع مع جغ مغ جفحف خف مف حق مق جك( )3).

٦. رسالة االعتدال:

متابعة السلوك املعتدل لدى األوالد من النواحي الفكريّة والسلوكيّة، 

يك ال يتخرج يف مجتمعاتنا فتية يحملون بذور الشــذوذ إفراطًا أو تفريطًا، 

سورة النِّساء: )).  (((

سورة لقامن: 6).  (2(

سورة لقامن: 7).  (3(
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قاَل تعــاىل: )مه ٰه جي حي خي ميهي مئ هئ مب هب 

مت())).

٧. رسالة التعاون:

التعــاون عىل الربِّ واملعروف يصنع أرسة جادة يف بناء ذاتها وتســعى 

لتأكيد معاين البناء والرقي اإليجــايّب فيمن حولها، قاَل تعاىل: )جغ 

مغ جف حفخف مف حق مق جك حك()2).

٨. رسالة التناصح:

النَّصيحة املتبادلة بني األوالد ووالديهم رضورة الستمرار الحياة الطَّيّبة، 

قاَل تعاىل: )يق اك لك مكىك يك مل ىل يل ام()3)، وقاَل 

تعاىل: )حي خي مي ىي يي ٰذ ٰر ٰى          ٌّ        ٍّ()4).

٩. رسالة اإلشفاق:

يتعاظم اإلشــفاق داخل األرسة الواحدة حتَّى يلهج اللسان بخلجات 

القلب داعيا ومرشًدا برتك أسباب العقوبة والعذاب الرباين، قاَل تعاىل عىل 

ــالم: )رن زن من نن ىن ين ٰى ري  لسان إبراهيم عليه السَّ

زي مي ني()5)، وهو كذلك حال األب املشــفق عىل ولده، قاَل 

سورة لقامن: 9).  (((

سورة املائدة: 2.  (2(

سورة مريم: 44.  (3(

سورة لقامن: 3).  (4(

سورة مريم: 45.  (5(
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سابًعا

العقود
والمواثيق

الم: )ري زي مي ني ىي يي جئ  تعاىل عىل لســان نوح عليه السَّ

حئ خئ مئ هئ جب حب())).

٠). رسالة الدُّعاء:

يشــغل صالح الّذرية بال الوالدين فيدعوان بدعاء جامع يف كل وقت 

وحني، قاَل تعــاىل: )مي ني ىي يي جئ حئ خئ مئ هئ 

جب حب خب مب()2).

)). رسالة طلب المولود الصَّالح:

تطلب األم وهي حامٌل للجنني يف بطنها أن يجعله الله تعاىل صالًحا، 

وهي تهبُه إىل الله تعاىل ليكــون يف خدمة دينه العظيم، قاَل تعاىل:  )ري 

جت  هب  خبمب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي 
حت خت()3).

٢). رسالة البراء من األعداء:

جميل أن يعطي الواحد فينا والءه وحبه لوالديه، وهذا شكل من أشكال 

الربِّ بهام؛ لكن هذا الوالء مرشوط بعمق حب الله تعاىل ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص يف 

نفوس هذين الوالدين الكرميني، فمن أســلم واهتدى منهام نعطيه الحب 

الوالء، ومن كفر )واعتدى) فليس له منا بعد النَّصيحة إال الُكره والرباء، قاَل 

سورة هود: 42.  (((

سورة الفرقان: 74.  (2(

سورة آل عمران: 35.  (3(
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تعاىل: )ىئ يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت 

نت ىت يت رث زث مث نثىث يث ىف يف ىق())).

٣). رسالة العفو:

ليس من أرسة إال ويحدث فيها احتكاك أو يشء من خالف بني أفرادها، 

ــيطان بني األخ وإخوانه أو بني الوالد وأوالده، والواجب هنا  ملا ينزغ الشَّ

الم مع إخوانه: )خب  فح، قاَل تعاىل يف قّصة يوسف عليه السَّ العفو والصَّ

مب هب جت حتخت مت هت مثحج مج جح مح()2).

٤). رسالة العدل:

إن من أعظم الواجبات واملســؤوليات للرجــل يف بيته أن يعدل بني 

أوالده، وأن يعدل بني زوجاته قدر استطاعته؛ ألن العدل هو أساس الحكم 

والســيادة، والظُّلم خراب للبيوت، قاَل تعاىل: )      ِّ                ّٰ رئ زئ مئ 

نئ ىئ يئرب زب مب نب ىب يب رت()3).

٥). رسالة الحماية:

إن من أعظم ما نحمي به أوالدنا أن نجنبهم أسباب الفاحشة والرذيلة، 

ورفاق الســوء، ومن ذلك التفريق بينهم عنَد النــوم، روي عن الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص: 

الة وهم أبناء ســبع سنني، وارضبوهم عليها وهم أبناء  »ُمروا أوالدكم بالصَّ

عرش، وفرِّقوا بينهم يف املضاجع«.)4).

سورة التَّوبة: 4)).  (((

سورة يوسف: 92.  (2(

سورة النِّساء: 29).  (3(

الحني). اسناده حسن )تحقيق رياض الصَّ  (4(
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٦). رسالة األمر والحث على الطَّاعة:

لوات الخمس عىل وقتها الســيَّام صاليت  ال بُدَّ من متابعة أهلنا بالصَّ

الة نور األرسة املســلمة وضياؤها، وكذا الحال  الفجر والعشــاء، فإن الصَّ

كاة فهي برهاٌن عىل صدق إمياننا، قاَل تعاىل مادًحا  بالنسبة للصدقة أو الزَّ

ــالم: )         ٌّ       ٍّ          َّ            ُّ           ِّ        ّٰ  واحًدا ســيّدنا إســامعيل عليه السَّ

رئ زئ مئ()))، وقاَل تعاىل: )هب جت حت خت متهت مث حج 
مججح مح جخمخ جس حس()2).

٧). رسالة المؤازرة:

يشــدُّ األخ يف األرسة الواحدة من أزر إخوانه، ويسعى معهم لتحقيق 

نيا اآلخرة، قاَل تعاىل: )حط مظ جع مع جغ مغ جف حف  الفــالح يف الدُّ

خف مف حق مق جك حك خك لك مك()3).

٨). رسالة الضمان والتأمين الخالد:

يحــرص الوالد عىل تأمني أوالده بضامن ينفعهــم بعده، وقد بنيَّ الله 

تعاىل لنا أعظم تأمني وضامن، فقاَل سبحانه: )رئ زئ مئ نئ ىئ 

يئ رب زب مب نب ىب يب رت زت مت()4).

سورة مريم: 55.  (((

سورة طه: 32).  (2(

سورة طه: 29- 32.  (3(

سورة النِّساء: 9.  (4(
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٩). رسالة اإلكرام والعطاء:

يتعاون املســلم مع أهله يف تحصيل ما من شــأنه إكرام الضيف دون 

الم لضيوفه: )جع  تأخُّر وال تردُّد، قاَل تعاىل يف بيان إكرام إبراهيم عليه السَّ

مع جغ مغ جف حف())).

٢٠. رسالة الدُّعاء للوالّدين:

نيا واآلخرة، وال يجد يف  عاء لوالديه بالرّحمة يف الدُّ يكرث الولد من الدُّ

نفســه أيَّ تثاقل من هذه الّدعوات الكرميات، وهو يستشعر عظم املشقة 

الَّتي لحقت بهام يف مراحل تربيتهام األوَّىل له، قاَل تعاىل: )حت خت 

مت هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس( )اإلرساء: 24).

)٢. رسالة النسب األصيل:

كلام كان الّنســب أصيال عريقا كان هذا أدعــى إىل األصالة والعراقة 

والصالح لألوالد وأوالد األوالد، ألجل ذلك استغرب قوم مريم أن يصدر 

عنهــا املنكــر وهي ذات الّنســب العريق، قاَل تعــاىل: )             ُّ            ِّ    ّٰ 

رئ زئ مئ نئ ىئ يئ رب زب()2).

٢٢. رسالة المسؤولية:

الــكل مســؤول يف األرسة واملجتمــع، وال يجوز لفــرد أن يتخىل 

عن مســؤولياته، ألّن التخيل عن املســؤوليّة يضيِّع األرسة كلها، ويجعل 

سورة الذاريات: 26.  (((

سورة مريم: 28.  (2(
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املجتمــع فوىض ال نظام فيه، قاَل ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم راع ومســؤول عن رعيته، 

فاإلمام راع وهو مســؤول عن رعيته، والرَّجل يف أهله راع وهو مسؤول عن 

رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية، وهي مســؤولة عن رعيتها، والخادم 

يف مال ســيده راع وهو مسؤول عن رعيته، قاَل: فسمعت هؤالء من رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأحســب الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: والرَّجل يف مال أبيه راع، وهو مسؤول 

عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«))).

٢٣. رسالة الصَّبر وطلب العوض:

قد يختلف الزَّوجان عىل املبدأ والعقيدة ويُحَكم باالنفصال بينهام، فليس 

بعد سؤال الله تعاىل العوض عن كل خسارة يخرسها الزَّوج الّصادق من بديل، 

قــاَل تعــاىل:  )جب حب خب مب هب جت حت خت مت 

هت مث حج مج جح مح جخ مخ جس حس خس مس حص خص 
مص()2).

٢٤. رسالة الصلح:

يطان يف سبب املشكلة  قد يحصل نزاع بني الرَّجل وزوجه فينفخ يف الشَّ

ليكرب ويتعاظم، والواجــب هنا اإلصالح واملبادرة يف إنهاء الخالف، وأن 

ينــوي الزَّوج والزَّوجة الّصلح فيام بينهــام، قاَل تعاىل: )ىب يب رت 

يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت 
ىف يف ىقيق اك لك مك ىك يك()3).

رواه البخاري.  (((

سورة التحريم: )).  (2(

سورة النِّساء: 35.  (3(
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٢٥. رسالة التّناصر:

يحرص ربُّ األرسة عىل إشــاعة أجواء التّنارص عــىل الحّق بني أفراد 

أرستــه؛ فاألخ ينرص إخوانه يف األرسة الواحدة، واإلخوة ينرصون إخوانهم 

املســلمني عنَد الحاجة والطَّلب، قاَل صىل الله عليه: »انرص أخاك ظاملا 

أو مظلوما، قالُوا: يا رســول الله، هذا ننرصه مظلوًما، فكيف ننرصه ظاملًا؟ 

قاَل: تأخُذ فوق يديه«))).

٢٦. رسالة المشاركة في الدَّعوة والتَّعليم:

يتشارك ربُّ األرسة مع زوجه وأوالده يف واجب األمر باملعروف والنَّهي 

عوة إىل الله تعاىل، ونرش العلم الّنافع، وقد بنيَّ الله تعاىل  عن املنكر، والدَّ

َدور أمهات املؤمنني يف نرش العلم النَّبوّي بقوله تعاىل: )مك ىك يك 

مل ىل يل ام مم رنزن من نن ىن ين ٰى()2).

٢٧. رسالة السُّترة:

يحرص ربُّ األرسة عىل ســرت بناته وزوجاته بــأاّل يدعهن دون رقيب 

نيا  وال حســيب، فهو املسؤول عن حفظهن، فإذا حفظهن وسرتهن يف الدُّ

سرتنَُه يوم القيامة، قاَل تعاىل: )نن ىن ين ٰى ري زي 

مي ني ىي يي جئحئ خئ مئ هئ جب حب خبمب هب 
جت حت خت()3).

رواه البخاري.  (((

سورة األحزاب: 34.  (2(

سورة األحزاب: 59.  (3(



45(

سابًعا

العقود
والمواثيق

٢٨. رسالة التّعاون على بناء المشروعات الكبرى:

نيا واآلخرة، ويقرتب  فالوالد يرُشك أوالده يف مشاريع العمل إلعامر الدُّ

ّاكة، مام يزيد األلفة من جهة ويحقق الخري لألرسة كلها  منهم يف هذه الرشَّ

مــن جهة أخرى يف الّدارين، قاَل تعاىل: )خل مل ىل يل جم حم 

خم مم ىم يمجن حن خن من ىن())).

٢٩. رسالة الغيرة:

يغار املسلم عىل زوجه وبناته من أن متتدَّ إليهن يٌد أو عنٌي آمثة، وقد 

عربَّ أحد الشعراء عن مدى غريته عىل زوجته بقوله:

أغار عليِك ِمْن نفيّس ومني             ومنِك وِمْن زمانك واملكاِن

ولو أين خبـــأتِك يف عيوين             إىل يوم القيامة ما كفـــاين

٣٠. رسالة السكينة والطمأنينة:

أكد الله تعاىل عىل الغاية من الزواج وبناء األرسة، فقاَل سبحانه: )نث 

يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث 
مل ىليل ام مم رن زن من نن()2).

)٣. رسالة القوامة:

فالرَّجل املســلم يحرص عىل أداء واجبات القوامــة، ومنها اإلنفاق 

وحســن الرعاية لزوجه، قبَل أن يســأل عــن حقوقه فيهــا، ومنها الطَّاعة 

سورة البقرة: 27).  (((

سورة الرُّوم: )2.  (2(
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واالحرتام، قاَل تعاىل: )خل مل ىل يل جم حم خم مم 

ىم يم جن حن خن من())).

٣٢. رسالة الكتمان:

فالزَّوجان يكتامن أرسار الزَّوجية، وال يفشيان ذلك حتَّى ألقرب النَّاس 

إليهام، ال يف حالة الرّضا وال يف حالة الغضب، قاَل رســول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ 

ِمن أرشِّ النَّاس عنَد الله منزلًة يوم القيامة، الرَّجل يفيض إىل املرأة وتُفيض 

إليه، ثم ينرش رسَّها«)2).

٣٣. رسالة الميراث الطَّّيب:

فَعْن َسْعِد بِْن أيَِب َوقَّاٍص ريض الله تعاىل عنه قاَل: »قُلُْت: يَا رَُسوَل اللَِّه، 

ُق ِبثُلُثَْي َمايِل؟ قاَل: اَل،  أَنَــا ُذو َمــاٍل، َواَل يَرِثُِني إاِلَّ ابَْنٌة يِل َواِحَدٌة، أَفَأَتََصــدَّ

ُق ِبثُلُِثِه؟ قاَل: الثُّلُُث، َوالثُّلُُث  ُق ِبَشطْرِِه؟ قاَل: اَل، قُلُْت: أَفَأَتََصدَّ قُلُْت: أَفَأَتََصدَّ

ُفوَن النَّاس«)3). كَِثرٌي، إِنََّك أَْن تََذَر َورَثَتََك أَْغِنيَاَء َخرْيٌ ِمْن أَْن تََذرَُهْم َعالًَة يَتََكفَّ

سورة النِّساء: 34.  (((

رواه مسلم.  (2(

ُمتََّفٌق َعلَيِْه.  (3(

ٹٱٹ
)هب جت حت خت مت(

طه: 32)
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مسابقة »الّسراج المنير«
أفضل مركز قرآني))(

هدف المسابقة:

صناعــة حالة من التَّنافس بــني املراكز القرآنيّــة يف تحقيق يشء من 	 

غاياتها الربانية.. وتوجيه يشء من الدعم للمراكز األكرث متيزًا.

آلية المسابقة:

تدور املســابقة حول ســورة األحزاب تحديًدا.. وتنقســم إىل عدة 

مسابقات فرعية هي:

ــورة؛ بحيث يختار كل مركز أفضل طالب من طالبه . ) مســابقة حفظ السُّ

ــورة غيبا مع مراعاة أحكام الّدورة املتقدمة  للمشــاركة يف تسميع السُّ

ومعاين الكلامت الغريبة.

ــورة؛ بحيث يختار كل مركــز أفضل معلم من . 2 مســابقة فهم وتدبّر السُّ

معلميّه للمشاركة يف تقديم أفضل فيديو ال يزيد عىل ربع ساعة يرشح 

ورة لطالب املركز بأسلوب جاذب وبسيط. فيه أهم مضامني السُّ

ورة؛ بحيث يشارك فيها مدير املركز حرصيًّا )وميكنه . 3 مســابقة تبليغ السُّ

التعاون مــع إدارة املركز) بتقديم أفضل برنامــج )حقيقي) يعلن عنه 

تقدم للمشــاركة يف هذه املسابقة أكرث من 00) مركز ولكنها مل تتم بسبب منع إدارة جمعيَّة املحافظة   (((

مراكزها من املشاركة ألسباب ترجع لهم.
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املركــز للمجتمع املحيل أثناء رمضان بهدف خدمة ســورة األحزاب 

ورة أو ندوة  حفظًا أو تالوة أو فهاًم كأن يقوموا بعمل مسابقة لحفظ السُّ

حول معانيها أو ما يرونه مناسبا )مع تطبيقه فعليًّا وتقديم تصوره ونتائجه 

إلدارة املسابقة يف اليوم املحدد).

الجوائز والحوافز:

مينح املركز القرآيّن األول يف كل مسابقة من املسابقات السالفة مبلًغا . )

قدره )     ) يعطي ثلثها للمشارك وثلثيها تبقى للمركز.

مينح املركز القرآيّن الثَّاين يف كل مسابقة من املسابقات السالفة مبلًغا . 2

قدره )     ) يعطي ثلثها للمشارك وثلثيها تبقى للمركز.

مينح املركز القرآيّن الثَّالث يف كل مســابقة من املســابقات السالفة . 3

مبلًغا قدره )     ) يعطي ثلثها للمشارك وثلثيها تبقى للمركز.

متنح جميع املراكز املشــاركة مجموعة من الكتب كهدية ملكتباتها . 4

الخاصة.

شروط المسابقة:

يجوز للمركز القرآيّن املشاركة مبسابقة واحدة أو أكرث.. ولكن مبمثل . )

واحد فقط عنها يف أي مسابقة تختارها.

يجب تســمية املشــاركني املمثلني عــن مراكزهم وتعبئــة الّنمّوذج . 2

والتسجيل املسبق.
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تأكيد رغبة املراكز )الرَّسميّة) باملشاركة من خالل كتاب رسمي مروس . 3

ومختوم من املركز وصيغته عىل النحو اآليت:

السادة:.........................................................................................................................

نود إعالمكم برغبتنا املشاركة يف مسابقة »الرّساج املنري« يف نسختها األوىل 

للعام:..................................... وذلك يف: )وتحديد رقم واسم املسابقة تحديًدا من 

بني فروع املســابقة الثالثة.. وميكن املشاركة بها كلها أو ببعضها عىل أن 

يكون لكل فرع من فروع املسابقة مشارك واحد فقط عن كل مركز).

بيان اســم املشارك املرشح عن كل فرع تنوون املشاركة به سواء كان . 4

طالبًا أو مرشفًا أو مديرًا.

إرسال صورة هذا الكتاب إلينا عىل واتس:.................................................................. 5

يتم تشكيل لجان متخصصة للتحكيم يف كل مسابقة مام سبق.. 6

ال تقبل املشاركات الفرديّة.. ألنَّ الهدف هو تنشيط املراكز والجمعيات . 7

القرآنيّة.. واملســابقة ملراكز الّذكور واإلناث.. وســتكون هناك لجنة 

خاصة بالتسميع لإلناث.

آخر موعد الستقبال ترشيحاتكم الرَّسميّة هو يوم:................................. 8

يوم................................ هو يوم التســميع للمســابقة )الفرع األول) وسيكون . 9

التســميع وجاهيــا يف:................................ ويــوم:................................ هو آخر يوم 

الســتقبال الفيديو املطلوب يف املســابقة الثَّانية.. وهو يوم استقبال 

التقرير املطلوب للمسابقة الثَّالثة.

أما حفل توزيع الجوائز فسيكون يف يوم:............................................



457

ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة فتيان المنابر))(

هدف المسابقة:

اكتشاف موهبة الخطابة واإللقاء لدى الفتيان يف مختلف أنحاء العامل، 

متهيًدا لتنميتها واستثامرها.

شروط المسابقة:

أن تكــون املواضيع املختــارة للخطابة ضمن عناويــن كتاب رباط . )

القيم)2)، الذي سيتم ارساله للراغبني باملشاركة إلكرتونيًّا.

مدة اإللقاء ال تزيد عىل )3) دقائق )وال يقبل أكرث من ذلك).. 2

تصوير فيديو وإرســاله يف الفــرتة الزمنية املحــددة إىل واتس األخ . 3

املنسق.

ال يسمح للمشارك الواحد إرسال أكرث من فيديو.. 4

آخر موعد الســتالم املشــاَركات يــوم:......، ويتم إعــالن النتائج . 5

يوم:.....

ف السادس وحتى األول ثانوّي.. 6 يسمح املشاركة للذكور فقط من الصَّ

يتم تقييم الفيديوهات الفائزة ضمن املعايري اآلتية:. 7

الثّقة بالنفس.	 

شارك يف هذه املسابقة عدد كبري من الفتيان حول العامل وفاز بجائزتها األوىل فتى من فتيان اليمن.  (((

وهو كتاب يتناول عدداً من القيم منها إدارة الوقت واالحرتام وتعظيم الله وغريها.  (2(



458

التمكن من املادَّة العلميّة.	 

االلتزام بالوقت.	 

توزيع الّنربات الّصوتية، والنَّظرات عىل الحضور االفرتايض.	 

وضوح املقدمة والعرض والخامتة.	 

اللّباس املناسب وحسن املظهر والرتتيب العام.	 

جوائز المسابقة: )مبالغ مالية(:

الجائزة األوىل:. )

الجائزة الثَّانية:. 2

الجائزة الثَّالثة:. 3

يتم توزيع مجموعة كتب ترضية لباقي املشاركني.	 

يتم نرش الخطب الفائزة عرب مواقعنا املتاحة.	 

يرجى ممن يرغب باملشاركة إرســال رسالة لألخ املنسق بحيث تبني 	 

يف الرّسالة:

االسم من ثالثة مقاطع.. )

ف )العمر).. 2 الصَّ

مكان اإلقامة.. 3
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة الحياة مع القرآن))(

هدف المسابقة:

زمة  كينة الالَّ متكني عالقة املسلم بكتاب ربه.. وتحقيق يشء من السَّ

عيدة.. وتحقيق أكرب قدر من األجر والثّواب. الستدامة الحياة السَّ

الفئة المستهدفة:

الفتيان والشبان والشيوخ من كال الجنسني.

الجهة المشرفة:

األرس والعائــالت، املراكز والجمعيات، املســاجد، املؤّسســات 

والرّشكات، وكل جهة ترغب بعقدها.

الحوافز:

ما تراه الجهات املرشفة مناسبًا.

للتسجيل واالستفسار:

ضعوا اآللية التي ترونها مناسبة )رقم هاتف، فورم،..).

فكرة قابلة للتطبيق يف رمضان أو أي وقت آخر.  (((
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مستويات المسابقة:

المستوى األول: لألعمار 19 فما فوق.

الم«.	  سورة يوسف »عليه السَّ

أو سورة الكهف.	 

أو سورة النور.	 

أو سورة اإلرساء.	 

اني: لألعمار من 12 وحتى 1٨ المستوى الثَّ

سورة لقامن.	 

أو سورة الرحمن.	 

أو سورة السجدة.	 

أو سورة ق.	 

الث: لألعمار 11 فما دون المستوى الثَّ

سورة النبأ.	 

أو سورة الّنازعات.	 

أو سورة املطففني.	 

أو سورة الربوج.	 
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

ملحوظات:

ورة التي يريد . ) ميكن للمتســابق ضمن املســتوى الواحد أن يختار السُّ

يف كل عام.. بحيث يختار غريها يف العام الذي يليه.. وهذا يســتدعي 

عمل كشف بأسامء املشــاركني يف كل عام )عىل نظام اإلكسل مثال) 

لضبط عدم التّكرار.

ميكنكم إدخال معاين الكلامت الغريبة يف السور ضمن املسابقة.. 2

ميكنكم إدخال أحكام التِّالوة يف السور ضمن املسابقة.. 3

ميكن عمل لقاءات لرشح معاين السور واآليات.. 4

يتم تشكيل لجنة للتسميع بعد تحديد يوم محدد يتم اإلعالن عنه مسبًقا . 5

وتشمل عالمات املسابقة عىل:

أ. التمكن من الحفظ )لكل خطأ عالمة).	 

ب. األداء )الحركات والتشكيل.. لكل خطأ نصف عالمة).	 

ج. املعاين )يتم سؤال كل مشــارك عن أربع كلامت ولكل كلمة 	 

نصف عالمة).

ء. أحكام التِّالوة )لكل خطأ نصف عالمة).	 
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مسابقة أحسن برنامج تنموي))(

الهدف العام:

متكني القيم الَنبيّلة من خالل برامج وأوعية جديدة.

المطلوب:

ـا تفصيليًّا يهدف إىل متكــني واحدة من القيم  اقــرتاح برنامًجا تنمويًـّ

اآلتية:

حب الوطن واالنتامء لألمة.. )

التدين الواعي يف املجتمع.. 2

كر واالحرتام.. 3 الشُّ

الوالء والرباء.. 4

الّصدق ونبذ الّنفاق.. 5

الّشجاعة.. 6

العفة والحياء.. 7

طلب العلم.. 8

الّشعور باملسؤوليّة.. 9

هو مجرد فكرة قابلة للتطبيق.  (((
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

آلية المسابقة:

يطلب املشــاركة يف بناء خطّة تفصيليّة لتحقيق املطلوب الّســابق، 

وذلك بإرســال تصــورك التّفصييل حول واحدة من القيم الّســابقة ضمن 

األمور اآلتية:

اسم الربنامج املقرتح.	 

شعار الربنامج املقرتح.	 

األهداف التفصيلية للربنامج.	 

املجاالت والعناوين التفصيلية للربنامج.	 

الفئة املجتمعيّة املستهدفة )أطفال أو فتيان أو شباب، أو كبار).	 

الوسائل التفصيلية.	 

أساليب طرح الربنامج واإلعالن عنه.	 

الجهات التي ميكن أن تتبنى التنفيذ.	 

نظام الحوافز الذي يضمن االستمرار.	 

أدوات تقييم الربنامج.	 

الكلفة املتوقعة للربنامج.	 

التَّحديات املتوقعة والحلول املقرتحة.	 
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الجوائز للفائزين: )تقدرها الجهة المشرفة(

الجائزة األوىل:	 

الجائزة الثَّانية:	 

الجائزة الثَّالثة:	 

ملحوظات:

تقبل االجابات يف موعد أقصاه:...............................................................	 

ال يسمح املشاركة بأكرث من تصور مقرتح.	 

ٹٱٹ
)خئ مئ هئ جب حب خب(

البقرة: 95)
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة أشرار حول الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص))(

هدف المسابقة:

ألنّها األكرث تكرًرا عرب التَّاريخ، وألنه »بضدها تتميز األشــياء«، وحتى 

نجتنب طريقتها وصفاتها، ومن أجل تحصني مجتمعاتنا من رشورها، كان 

ال بُّد من إلقاء الضوء عىل شــخصيّات تركت بصامت قبيحة يف الّســرية 

النَّبويّــة، عىل طريقة ُحذيفة ريض الله عنه الذي كان يســأل الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص عن 

الرش مخافة أن يدركه.

فكرة المسابقة:

هي مسابقة بحثية، يطلب من املشاركني فيها اإلجابة عىل العديد من 

األسئلة حول ثالث من الشخصيّات املؤثرة سلبًا يف الّسرية النَّبويّة، وعمل 

جدول مقارنة بني هذه الشخصيّات، كام يطلب منهم مناقشة أبحاثهم أمام 

لجنة علميّة، والشخصّيات املطلوب اختيار ثالث منها للبحث هي:

أبو جهل )عمرو بن هشام).. )

عبد الله بن أيب بن أيب سلول.. 2

أبو لهب.. 3

كعب بن األرشف.. 4

تم اإلعالن عن املســابقة عام 8)20م من خالل أحســن األفكار للتدريب وشارك فيها العرشات وتم   (((

توزيع الجوائز عىل الثالثة األوائل.
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حيي بن أخطب.. 5

أمية بن خلف.. 6

عقبة بن أيب معيط.. 7

أسئلة البحث هي:

يقــوم كل مشــارك باإلجابة عىل جميع األســئلة، وترتيب اإلجابة يف 

جداول مقارنة بني هذه الشــخصيّات الثــالث املختارة، مع بيان املراجع 

واملصادر التي تم االستعانة بها بشكل دقيق، واألسئلة املطلوبة هي:

ما األسامء الكاملة لهم؟. )

ما أسامء الّشهرة واأللقاب التي ُعرفوا بها؟. 2

ملاذا تم تسميتهم بهذه األلقاب؟. 3

متى ولدوا؟ وأين؟. 4

متى ماتوا؟ وكيف؟ وأين؟. 5

عوة اإلسالميّة؟. 6 من أوالدهم وبناتهم؟ وما مواقفهم من الدَّ

ما مواقعهم يف أقوامهم، أو وظائفهم التي كانوا يشغلون؟. 7

حابة الكرام؟. 8 ما مواقفهم من الرَّسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن الصَّ

فات املشرتكة بينهم؟. 9 ما أبرز الصَّ

فات التي متيّز كل واحد منهم عن اآلخر؟. 0) ما الصَّ

عوة اإلسالميّة؟. )) ما أسباب عداوتهم للدَّ
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

ما األسلوب النَّبوّي يف التَّعامل مع كل واحد منهم )ذكر مواقف)؟. 2)

ملاذا اختلف أسلوب الَنبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف التَّعامل بينهم؟. 3)

ما اآليات التي ذكرتهم؟. 4)

هل لهم مواقف إيجابيّة، يتم ذكرها؟. 5)

ما أسباب تكرار هذه النَّامذج يف التَّاريخ؟. 6)

ما اقرتاحاتك للحدِّ من تكرار هذه النَّامذج يف التَّاريخ؟. 7)

ما اقرتاحاتك للتعامل مع هذه النَّامذج إن وجدتها يف زمانك هذا؟. 8)

ملحوظات:

يتم تسليم األبحاث يف موعد أقصاه:................................................... )

يتم مناقشة األبحاث يوم:.................................................... 2

مينح جميع املشــاركني امللتزمني برشوط املســابقة كتاب الّســرية . 3

املســتنرية )العهد املي واملدين + كتاب رسالة املنرب+ كتاب رباط 

القيم+ كتاب هذا بصائر).

يطلب االلتزام باألمور الفنية اآلتية:. 4

 	tradishinal Arabic االلتزام بنوع خط

االلتزام بحجم الخط 6).	 

فحات عن 0) وال تزيد عىل 20.	  ال تقل الصَّ

وجود مقدمة تبني أهميّة البحث.	 
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وجود خطّة البحث.	 

االنضباط بعالمات الرتقيم.	 

بروز شخصيّة الباحث عند التحليل.	 

وجود الخامتة والتّوصيات.	 

ذكر املراجع الّسابقة، وعمل فهرس املراجع.	 

مينح الخمسة األوائل جوائز نقدية محددة.. 5

يتم حجب بعض الجوائز إذا كانت األبحاث دون املستوى املطلوب.. 6

من حق الجهة املنظمة للمسابقة الترصف باألبحاث بطريقتها املناسبة.. 7

املشاركة ممكنة من جميع أنحاء العامل.. 8

ملزيد من االستفســار أو للتسجيل يف املســابقة أو لدعمها.. يرجى . 9

التَّواصل عىل هاتف:...............................................................................................

ٹٱٹ
)جي حي خي(

الحجر: 95
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة فرسان الفهارس))(

هدف المسابقة:

اإلحاطــة بأبرز محتويات مصادر ومراجــع العلوم املختلفة، لتكوين 

صورة مرجعية عنها والتَّحفيز عىل قراءتها، وتقدير جهود الباحثني فيها.

فكرة المسابقة:

يتم نرش قامئة بأسامء مصادر ومراجع يف مختلف العلوم، وعىل ثالثة 

مستويات)2)، ويطلب من الراغبني باملشاركة )ذكوًرا وإناثًا) قراءة مقدمات 

وفهارس وخواتيم تلك املراجع، ويطلب منهم اإلجابة عن أســئلة تتعلق 

بها.

شروط المسابقة:

يبدأ التسجيل للمشــاركة من لحظة اإلعالن عنها وينتهي يوم:....................	 

.........

تجري املســابقة إلكرتونيّا من خالل رابط يعطى للمشــاركني لحظة 	 

املسابقة.

تم اإلعالن عن املســابقة عام 6)20م من خالل أحســن األفكار للتدريب وشارك فيها العرشات وتم   (((

توزيع الجوائز عىل الثالثة األوائل.

تم تحديد هذه الكتب وهي متنوعة ففيها الجانب الرشعي والفكري والعلمي الحيايت.  (2(
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موعد املسابقة: يوم:.............................	 

املستوى األّول: يشــارك فيه طالب املرحلة اإلعدادية ويحتوي عىل 	 

30 كتابًا محدًدا.

املستوى الثَّاين: يشارك فيه طالب املرحلة الثانويّة، ويحتوي عىل 40 	 

كتابًا محدًدا.

املســتوى الثَّالث: يشــارك فيه كل من تزيد أعامرهم عىل 8) عاًما، 	 

ويحتوي عىل 50 كتابًا محدًدا.

يتم منــح جوائز قيمة للثالثة األوائل يف كل مســتوى، وجوائز ترضية 	 

لجميع املشاركني.

يطلب التَّعرّف إىل أسامء املؤلفي، وأسامء الكتب، وملخص مقدماتها  	

وخواتيمها، والعناوين الرئيسة والفرعية يف فهارسها.

للراغبني بالتســجيل من جميع أنحاء العامل إرســال رسالة عىل واتس	 

:.......................................................... وســيتم عمــل جــروب لغايات التَّواصل مع 

املشاركني وتزويدهم بقوائم الكتب املطلوبة.

ملحوظة:

ـا أو إلكرتونيًّا وميكن تبادل  يقوم املشــارك بالبحث عن الكتب ورقيًـّ

الكتب بني املشاركني من خالل جروب الواتس.
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة في صحبة الكبار))(

هي مسابقة دولية، تهدف إىل صناعة حالة من التكريس وإعادة اإلنتاج 

لشــخصيّات بعض العظامء عــرب التَّاريخ )صحابة، علــامء، مجاهدين، 

مصلحني،...).. ممن قضوا نحبهم ال من األحياء.

عاة من خــالل تصويرهم  شــارك يف تقدميها ثلــة من العلــامء والدُّ

لفيديوهات قصرية عن كل شخصيّة.

بلغ عدد الشخصيّات التي تناولتها املسابقة 30 شخصيّة.

تم تقدميها بواســطة 22 أستاًذا وداعية، قاموا بتصوير حلقات تلخص 

أبرز ما يتعلق بتلك الشــخصيّات، وتم عمل مونتاج مناســب لكل حلقة، 

وطلب من النَّاس التَّعرّف عىل تلك الّشــخصيّات، ومن الّشخصّيات التي 

تم التعريف بها:

تم نرش فيديوهات املســابقة عىل قناة اليوتيوب، وقد تم توزيع الجوائز عىل الفائزين بعد تعبئة الفورم   (((

الخاص بجميع شخصيات املسابقة وإجراء القرعة بني الفائزين.

ديق ريض الله عنه.. ) أبو بكر الصِّ

عمر ريض الله عنه.. 2

خديجة ريض الله عنها.. 3

عائشة ريض الله عنها.. 4

سعيد بن جبري رحمه الله.. 5

أبو حنيفة النعامن.. 6

الشافعي.. 7

مالك بن أنس.. 8

أحمد بن حنبل.. 9

أحمد ياسني.. 0)

سيد قطب.. ))

اإلمام الطربي.. 2)

ابن كثري.. 3)

ابن تيمية.. 4)

ابن القيم.. وغريهم.. 5)
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المسابقات اإللكترونّية))(

مسابقة من هو؟:

وهي 40 ســؤااًل.. بهدف مراجعة معلوماتنا حول شخصيّات تاريخية 

كان لها أدوار، وتركت بصامت إيجابيّة أو ســلبيّة، لعلنا نقتدي بالطيبني.. 

ونرتك سبيل الفاسدين.

مسابقة صحح مفاهيمك:

هي مســابقة ثقافيّة مفاهيمية تتكون من 40 ســؤااًل، بصيغة )صح أو 

خطأ)، وتهدف إىل تصحيح بعض املفاهيم السائدة، وضبطها رشعيًّا.

مسابقة لماذا؟:

مســابقة توعويّة، مكونة من )40) ســؤااًل، بصيغة االختيار من متعدد 

)ضع دائرة)، ونســعى من خاللها إىل بيان املقاصــد والغايات والِحَكم 

املتبادرة لبعض األمور.

امل بسبب الكورونا من خالل فورمات يتم نرشها يف أوسع  تم اجراء هذه املسابقات يف فرتة الحظر الشَّ  (((

نطاق ليخترب املشاركون أنفسهم وبال جوائز وقد شارك النَّاس بتفاعل كبري بلغ اآلالف يف بعضها.
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ثامًنا

مسابقات
متنّوعة

مسابقة أين؟:

هي مسابقة توعويّة، وتحتوي عىل )40) سؤااًل، تبدأ بجملة: أين تقع؟، 

وتتناول أبوابًا معرفية حول؛ القرآن، والّســرية، والبلدان، وجســم اإلنسان، 

والفقه، والعقيدة، واملقدسيات، ومتفرقات.

مسابقة متى؟:

هي مســابقة توعويّة متنوعة، وتحتوي عىل )40) سؤااًل، تبدأ بجملة: 

متى؟

مسابقة في صحبة سورة الكهف:

مســابقة تحتوي عىل 40 ســؤااًل تهدف اىل رفع الوعي يف مضامني 

سورة الكهف.

مسابقة )فاذكروني(:

هي مســابقة توعويّة تتكون من )40) ســؤااًل حول األدعية واألذكار، 

بهدف تحقيق استدامة ذكر الله عىل األلسنة يف كل وقت وحني، واستلهام 

ة الالزمة لصناعة الحياة من ذكر الله. القوَّ
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مسابقة الفتيان:

ف السابع، تقيس  هي مســابقة ألبنائنا يف املرحلة األساسيّة حتى الصَّ

حجم معلوماتهم يف دينهم، وتتكون من )40) سؤااًل متنوًعا.

مسابقة االستعداد لرمضان:

هي مسابقة توعويّة، تتكون من )40) ســؤااًل، بهدف مراجعة أبرز ما 

يحتاجه املسلم يف باب التحضري والحضور لشهر رمضان الفضيل.

َم َجْهُلُه:
ِ
مسابقة َما ال يََسُع الُمْسل

مسابقة توعويّة، من )40) سؤااًل، بهدف عمل مراجعة شاملة ملعلوماتنا 

حول إسالمنا العظيم.

مسابقة الحياة مع القرآن:

هي مسابقة توعويّة تتكون من )40) سؤااًل، وتهدف إىل صناعة حالة 

من الشوق والرغبة يف اإلقبال عىل كتاب الله تعاىل وحسن التعايش معه؛ 

ببيان فضائله ورشف العالقة به.

ملحوظة:

جميع هذه املسابقات تم نرشها بشكل واسع، وهي تعتمد عىل التقييم 

ايت وال جوائز للفائزين بها، بل هو مجــرد تقييم لحجم معلوماتنا يف  الــذَّ

قضايا ومجاالت محددة.
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