


 

 5 توصيل الخير للغير
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة

 ، والصالة والسالم على رسول اهلل.. وبعد:احلمد هلل
إن من أمجل ما يف احلياة أخي الداعية أن تشعر بأنك تقدم شيًئا 
لآلخرين، وليس هناك أعظم وأكرب من نعمة اهلداية اليت تقدمها 

 لداعية نور يضيء الطريق لآلخرين.للناس، فا
أن أمجع بعض الوسائل الدعوية املتناثرة يف من أجل ذلك أحببت 

لتوصيل اخلري هلم، ودعوهتم  ،الكتب الدعوية ملمارستها يف واقع الناس
 إىل اهلل.

لتنحصر يوًما ما يف إلقاء   ؛مل تكن الدعوة إىل اهلل أخي الحبيب:
كلمة أو درس أو تأليف كتاب، بل هي أوسع من ذلك فهي تشمل 

ار يف إيصال اخلري للغري مع تنوع قدرتك على اإلبداع واالبتك
األساليب والطرق؛ فكل من يسعى ويعمل لدينه ولو بالقليل فهو 

 داعية إىل اهلل.
والداعية هو الذي يعني اآلخرين على طريق اخلري وجبهده 
املخلص وعمله النشط يتلقى الناس اهلداية والنور والفالح يف الدنيا 

آله وصحبه  ى سيدنا حممد، وعلىواآلخرة، واهلل املوفق، وصلى اهلل عل
 وسلم تسليًما كثريًا.

 الهدف من هذه الوسائل الفردية:
 توظيف املسلم خلدمة دينه وجمتمعه. -1
 غرس احلس الدعويِّ لدى األفراد، لتغيري الواقع إىل األحسن. -2
لشغل أفراد الدعوة مبا ينفع اإلسالم  ؛وضع برنامج دعوي -3

 واملسلمني.
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للعمل لآلخرة، وفعل الطاعة، كي ينتشر اخلري  هتيئة الناس -4

 بني الناس.
 حتريك كوامن اخلري يف نفوس الناس. -5
 عدم االعتماد على اجلهد اجلماعي. -6

 المقصود من الرسالة:
أن ينطلق املسلم مبفرده من خالل هذه الوسائل يف ميدان الدعوة 

ملعصية إىل لنشر اخلري لعموم املسلمني ونقلهم من حميط ا ؛إىل اهلل
 حميط الطاعة، ومن حميط الغفلة عن الدين إىل حميط العمل به.

 التعريف بوسائل الدعوة:
هي ما يستعني به الداعية على تبليغ دين اهلل لغرض التأثري على 

 الناس وهتيئتهم للعمل لآلخرة.
 أين يمارس الفرد هذه الوسائل؟

 من خالهلا: هناك مياديُن ميكن للداعية أن ميارس نشاطه الدعوي
 حميط األسرة من زوجة وأوالد وأقارب وأرحام. -1
 املسجد ومجاعته. -2
 مكان التعليم )املدرسة، اجلامعة، املعاهد(. -3
جتمعات الناس العابرة وغريها، وال سيما الشباب منها  -4

 خاصة.
 مكان العمل. -5
 احلي الذي يسكنه الفرد واألحياء اجملاورة له. -6
 ملناسبات العامة لألسرة وغريها.اللقاءات وا -7
 عند السفر. -9القرى واهلجر.            -8

 القوافل الدعوية. -11
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 فضل توصيل الخير للغير:
 .َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيرِ قال تعاىل: 

ما أخرب به الرسول  مما يبين عظيم مكانة توصيل الخير للغير:
 حاديث التالية:يف األ األمني 

من دعا إلى »قال:  أن رسول اهلل  عن أيب هريرة  -أ
كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من   هدى

 ]رواه مسلم[. «أجورهم شيًئا...
 وقفة مع هذا الحديث الشريف:

كيفية الدعوة يف   مل حيصر النيب  «من دعا»: يف قوله  -1
 ا مطلقة.وسيلة أو أسلوب حمدد بل تركه

نكرة مطلقة من جنس ما يقال  «إلى هدى»: يف قوله  -2
 له: هدى. وهي: أي عمل أو قول مما فيه أجر وثواب.

قال  حيقر أي عمل خري يدعو إليه الناس،لذا على الداعية أال 
 :«ولنا يف رسول اهلل أسوة حسنة  «ال تحقرن من المعروف شيًئا

 الصاحلة إال وأخرب هبا أمته. فلم يرتك صغرية وال كبري من األعمال
. فيه «ألجر مثل أجور من تبعهاكان له من »: يف قوله  -3

احلث على السعي يف اخلري والداللة عليه، ألن املتسبب بالعمل 
 الصاحل ينال مثل ما ينال الفاعل من األجر والثواب.

 وهذا باب من األجر ال يُغلق، وهو يتنامي يوًما بعد يوم.
: قال: قال رسول اهلل  عود األنصاري عن أيب مس -ب

 ]رواه مسلم[. «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»
 

 وقفة مع هذا الحديث الشريف:
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: سبب احلديث: كما روى مسلم بأن رجاًل قال للنيب  -1

قال رجل: يا رسول اهلل، أنا أدله على من  «ما عندي»امحلين، قال: 
 .«.على خير.. من دلَّ »: حيمله، قال رسول اهلل 

مل حيصر كيفية الداللة يف نوع حمدد  «من دل»: يف قوله  -2
 اخل. .بل تركها مطلقة، قد تكون الداللة، قولية، أو فعلية، أو كتابية..

وهذه نعمة عظيمة من نعم اهلل تعاىل، تفتح للداعية جماالت 
 الداللة على مصراعيها.

يقال له: خري.  مطلق شائع يف كل ما «على خير»يف قوله:  -3
 سواء كان قليالً، أم كثريًا، علًما أم عماًل... اخل.

وفيه »قال النووي رمحه اهلل تعاىل معلًقا على هذا احلديث:  -4
 .«فضيلة الداللة على الخير، والتنبيه عليه، والمساعدة لفاعله

 لئن يهدي اهلل بك رجاًل واحًدا خير لك من»: قال  -ج
َعِم..  .«.ُحْمِر الن َّ

 وقفات دعوية مع هذا الحديث الشريف:
ئ له من يقبل يعندما يوفق اهلل تعاىل داعية من دعاة اإلسالم فيه

نصيحته ودعوته فإن نتائج القبول عظيمة كما ورد يف هذا احلديث 
 الشريف:

إن يف ذلك استنقاًذا هلذا املهتدي من النار، فالداعية  األولى:
هلم على مقامات السعادة، وأي يقدم اجلنة هدية للناس من حوله ويد

أجر يكتب للداعية عند ربه إال األجر الذي يليق جبالل املعطي 
 سبحانه.

ينطقها ذلك املهتدي، وكل  ةإن كل تسبيحة أو تكبري  الثانية:
ركعة وسجدة يفعلها، وكل عمل صاحل يعمله، وكل إحسان جيريه اهلل 
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 على يديه، يكون يف ميزان ذلك الداعية الناصح.
ا إذا اهتدى رجل واحد، فما ظنك مبن يهدي به كل يوم هذ

 طوائُف من الناس؟!
إن من يهديه اهلل على يديك أيها املسلم إمنا هو َكَلِبَنٍة  الثالثة:

عت يف بناء الطاعات وفعل ُفكَّْت من بناء الذنوب واملعاصي ووض
 وهو خسارة للشيطان وأعوانه، وكسب للرمحن وأنصاره.اخلريات 

إن اهلل ومالئكته وأهل السماوات »: لم: قال أخي املس
واألراضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على 

 ]رواه الرتمذي[. «معلم الناس الخير
هذا فضل من يوصل اخلري، ويعلمه الناس، رمحة من اهلل، 

 واستغفارًا ودعاء من املالئكة واخللق أمجعني.
 تعاىل أن ثوابه ال ينقطع ومما يدل على فضل الداعية عند اهلل

مبوته، بل يستمر حىت بعد موته ما دام ُوجد من يعمل بدعوته 
 إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من»: ونصيحته، قال 

ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 
حلياة فتوصيل اخلري للغري أجرُه وثوابه مضمون يف ا ]رواه مسلم[. «له

 وبعد املمات إذا أخلص العبد العمل هلل تعاىل.
 الوسائل الدعوية الفردية

هو أول رسالة دعوية خترج منك وتصل إىل قلوب  مظهرك -1
اآلخرين فإذا جنحت الرسالة األوىل كان وصول باقي الرسائل أكثر 

 سهولة.
ْز في دعوتك على الشخصية القيادية -2 .. اكسبها، غالًبا ركِّ

فإن النفع هبا  ،أًخا حمًبا يف اهلل، تقدم هلا العون والتوجيه وكن هلا
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عظيٌم، والربكة منها مرجوة، فكم هلا من عالقات؟ وكم هلا من 

 أصدقاء؟ ستصل بركة هدايتها بإذن اهلل لآلخرين.
عت دائرة ست؛ فكلما ااصنع عالقات ودية مع اآلخرين -3

 عالقتك كلما اتسعت دائرة دعوتك.
بذكر فضائله وعظيم  من حولك باإلسالماربط حياة  -4

 شرائعه وقدرته على إسعاد اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.
واكسب مودهتم بالكلمة  وثِّق الصلة مع األقارب واألرحام -5

 الطيبة واخلدمة العامة حىت يشعر كل فرد بأن له عالقة خاصة بك.
من  اصنع من صديقك وقريبك وزميلك داعيًة إلى اهلل -6
 العيش معه عيًشا مجاعًيا. خالل

ل من حولك همَّ الدعوة إلى الخير. -7  حمِّ
 اقترح على اآلخرين األفكار التالية: -8
 مذكرة لتخليص األشرطة العلمية والرتبوية. -1
 مذكرة للمحاضرات. -2
 مجع الفائض من الكتب واألشرطة وتوزيعها. -3
 اإلعارة للكتب واألشرطة اإلسالمية النافعة. -4
بإعداد ورقة  االستعداد الدعوي للمناسبات اإلسالمية -9

 احلج(. –العيد  –عمل ملمارستها عملًيا مثل: )رمضان 
وسيلة فاعلة يف التأثري على  السيرة الحسنة للداعية -11

 الناس وجذهبم إىل اخلري.
إىل  وهو كل ما يشوق املدعوَّ  الترغيب في الخير: -11

يلٌة هلا تأثريها يف نفوس الناس فمارسها وس االستجابة ألمر اهلل ورسوله
 حبكمة واتزان.
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 اخلريين جملموعة من نظم إن أمكن جولة وقافلة للدعوة -12
 يف املناطق النائية والقرى.

 سواء كانت تلك الكلمة: الكلمة الهادفة -13
 درس يومي أو أسبوعي. -حماضرة.              ب -أ

 نصيحة شخصية فردية. -موعظة.      هـ -خطبة.     د -ج
فإن الكتاب من أهم وسائل نشر  الكتاب أو الكتيب: -14

الدعوة واخلري فهو خياطب العقل والعاطفة مًعا فيختار الداعية الكتاب 
ليكون تأثريه  ؛املناسب للمدعوِّ على حسب مستواه املعريف والعقلي

 أقوى يف نفسية املدعو.
خاصة مع الناس الذين ال حيبون  لشريط اإلسالمي:ا -15

 القراءة، فيختار لكل شخٍص املوضوع الذي يناسبه.
إنسان جتد فيه غفلة وتعلق بالدنيا، هتدي له شريطًا  مثال:* 

 يذكره باآلخرة واملوت.
* أن يركز األخ الداعية املتحرك على عدم خلو سيارته من 

 ت الستخدامها عند احلاجة.جمموعة مناسبة من األشرطة والكتيبا
إن البحث مفيد فائدة جليلة يف نشر الدعوة  البحث: -16

 وهلذا ينبغي أن يهتم الداعية به.
قد يالحظ الداعية يف املدعو إمهااًل يف احملافظة على  مثال:* 

إقامة الصلوات اخلمس يف املساجد مجاعة، فيطلب الداعية من املدعو  
ع اجلماعة يف املساجد ومنزلتها وثواهبا كتابة حبث يف أمهية الصالة م

 والسلبيات املرتتبة على تركها واإلمهال هلا.
وهي عبارة عن بعض صفحات  توزيع ونشر المطويات: -17

إهنا من السهل أن يقرأها اإلنسان يف  ميزتها:تعاجل موضوًعا معيًنا و
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 دقائق معدودة.

، يراه الداعية أو يسمع به إشاعة كل عمل إسالمي: -18
 والدال على اخلري كفاعله.

وهذه الوسيلة من الوسائل اليت يبغي  التأليف والتصنيف: -19
إذا مات ابن آدم »هبا ثواهبا دائًما ال ينقطع فقد جاء يف احلديث: 

انقطع عمله إال من ثالث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، 
 ]رواه مسلم[. «وصدقة جارية

لداعية بكتابة رسالة إىل املدعو تعين أن يقوم ا الرسالة: -21
يدعوه إىل فعل اخلريات أو ترك الشر ممزوجة بالعاطفة والوجدان 

 القليب.
فالرسالة أسلوب من أساليب الدعوة واليت جيب على الداعية أن 

فالرسالة  ؛يستخدمها فقد ينجح هذا األسلوب مع نوعية من الناس
 وترٍو. هلا تأثري عجيب عندما يقرؤها اإلنسان يف متعن

من  شكر كل من ساهم في دعم الدعوة والثناء عليه: -21
االنرتنت  -الفاكس. د -الرسالة. ج -اهلاتف.    ب -خالل: أ

 )ويف هذا العمل تشجيع له على مواصلة العطاء الدعوي(.
إن أول  التفكير فيما ينفع الدعوة والتخطيط لها: -22

الداعية أن تكون له خطوة للعمل اجلاد هو التفكري، لذا يلزم على 
 جلسة تفكري إجياد اجلديد من الوسائل الدعوية أو تطوير للموجود.

اليت ميكن أن  :ومن أهم الوسائل الدعوية المعنوية -23
يباشرها الداعية إىل اهلل: الدعاء للمدعو بأن يهديه اهلل، ويشرح 

 صدره، ويفتح عليه.
نَ َنا َوبَ ْيَن قَ ْوِمَنا  رَب ََّنا افْ َتحْ  وهذا أسلوب قرآين قال تعاىل:  بَ ي ْ
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ُر اْلَفاِتِحينَ   [.89]األعراف:   بِاْلَحقِّ َوأَْنَت َخي ْ
اللهم اغفر »يف دعائه شفقة على أمته:  وأسلوب نبوي قال 
 .«لقومي فإنهم ال يعلمون

وال سيما يف جمال  تشجيع كافة أعمال البر والخير -24
 الدعوة ونشر العلم وتقدمي اخلدمات.

يف املقابلة واملهاتفة والدعاء  ظهار المحبة والمودةإ -25
للشخص املقابل بأدعية متصلة تؤثر يف نفسه مثل: بلغك اهلل أعلى 

 منازل اجلنة، فهي وسيلة للتآلف وزيادة املودة.
يف اجملالس العامة أو  طرح مشاريع خيرية ودعوية -26
 اخلاصة:

 مثل: 
 صائم. تفطري -كفالة داعية.               ب  -أ

 بطانية الشتاء       -كفالة يتيم.               د  -ج
 وقف خريي. -هـ

 وفي هذا الطرح فوائد:
 دعمها بالدعاء. -1
 دعمها ماديًا. -2
معرفة الناس هلا وتفاعلهم معها ونشر احلس الدعوي لدى  -3

 املدعوين.
 إشادة بالعاملني وتثبيت هلم. -4

ل الدعوة وكسب وهي هدية هتدي من أج الهداية: -27
 القلوب.

 مثل:
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إهداء كتاب أو شريط أو اشرتاك يف جملة أو مصحف  -1 

 مكتوب عليه اسم املهدي إليه.
إليه فإن كان يف حاجة إىل مدفأة  سد النقص لدى املهدى -2

 ألن يف ذلك تلمًسا حلاجة األخ. ؛مثاًل؛ أهديت إليه، فهذا أوىل
اًل لزيارة مث تخصيص وقت دعوي ساعة في األسبوع: -28

األرحام واجلريان وأن تكون الزيارة هادفة مبعىن أن يضع الداعية هدفًا 
 تربويًا حيققه من خالل تلك الزيارة.

هي  الداللة على كل خير للمسلمين )الكلمة الطيبة(: -29
ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب اليت تؤدي إىل العمل الصاحل قال تعاىل: 

فالكلمة الطيبة تثمر لقائلها عماًل صاحلًا   لصَّاِلُح يَ ْرفَ ُعهُ َواْلَعَمُل ا
 كل وقت.

دعوة، وقد تبىن  كلمة الطيبة من الداعية، قد تنشئ* الداللة وال
مؤسسة خريية، وقد ينقذ اهلل هبا قلوبًا أو يعمر هبا نفوًسا بل وقد 

 حييي اهلل هبا أقواًما من السبات.
وال يرتك الفرصة تفوته؛ لعل اهلل تعاىل وما على الداعية إال التبليغ 

 يكتب له أجر الكلمة املعطاء اليت ال يلقى هلا باالً وترفعه الدرجات.
 صور للداللة على الخير: *

 فال يفوت الداعية فرص الكلمة املعطاء:
 مثل: 
 رفيق السفر يف القطار أو الطائرة. -1
 اللقاء العابر على وليمة أو مناسبة. -2
 ق وعند الشراء.يف السو  -3
 يف املسجد بعد الصلوات. -4
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 عند التعارف مع الغري يف السفرات واخللوات. -5
 دعوة الغري لسماع حماضرة أو ندوة. -6

)إن قول الكلمة الطيبة هبذه النيات ظاهرة من ظواهر التحرك 
 الذايت واإلجيايب يف حياة الداعية(.

فرصة يف وأقصد بذلك: توظيف هذه ال استثمار الفرص: -31
 خدمة الدعوة مثل:

 األعياد... اخل. –احلج  –املناسبات: رمضان  -1
 اجملالس العائلني العامة واخلاصة. –األتراح  -األفراح -2
السفر كاملرور بقرية على الطريق العام لتوزيع الكتيبات  -3

 واألشرطة... اخل.
* والداعية الناجح هو من ميتلك صفة حسن استغالل الفرصة 

فها يف خدمة الدعوة بل يصنع الفرصة ويوظفها توظيًفا سليًما وتوظي
 يف خدمة الدين.

 «.الدعوة الفردية»لرفع درجة التزامه  دعوة فرد بعينه -31
وذلك بدعمها:  المشاركة في المجالت اإلسالمية -32

 معنويًا باملراسلة والتشجيع، أو ماديًا باالشرتاك فيها.
الدعوية واإلغاثية واملشاركة باملؤسسات  تقوية العالقة -33

 اخل. .معها بقدر اإلمكان وخاصة يف املواسم كرمضان..
أقصد ذلك: توظيف الداعية لطاقاته وإمكاناته  التسخير: -34

 وما آتاه اهلل من النعم يف خدمة الدعوة.
: وهو الذي يكون بني اثنني أو أكثر الحوار الهادف -35

ق والدفاع عنه باحلجة حول قضية من القضايا هبدف إحقاق احل
 والربهان.
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لتفعيل رسالة املسجد  مالزمة اإلمامة في أحد المساجد: -36

 .َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًماودعوة أهل احلي للهداية قال تعاىل: 
لنشر الدعوة اإلسالمية  التعاون الدعوي مع اآلخرين -37

ْقَوى َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ بأقصر وقت ممكن   .َوالت َّ
 يف دعم نشاطات الدعوة ماديًا ومعنويًا. المساهمة -38
وضع خطة سنوية/  التخطيط بجدية لبرامج الدعوة: -39

 شهرية/ أسبوعية/ يومية/ مناسبات.
على األخ الداعية المتحرك أن يسعى لتصميم منزله  -41

 وذلك بعمل مجلة من األمور. دعويًا:
 سجد.أن يكون قريًبا من امل -1
أن جيعل واحدة من غرف البيت إن أمكن مصلًى ال  -2

 تستخدم إال لذلك.
 أن جيعل واحدة من غرف املنزل مكتبة عامة. -3
 التزام الشخصية اإلسالمية. -4
 نشر اآلداب واألعراف اإلسالمية يف البيت. -5
 وضع طاقات منزله خلدمة الدعوة. -6
 بنشر الدعوة بينهم.تأثري البيت املسلم على من حوله وذلك  -7

 استثمار همة الناس في خدمة الدعوة: -41
 مثل: 

من كان من ذوي غىن ومال وفري يستثمر للمشاركة يف أعمال 
 اخلري العامة؛ مثل بناء املساجد، وإقامة املنشآت النافعة، وحنو ذلك.

 المبادرة الذاتية لفتح أنشطة دعوية: -42
 مثل: 
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 نشاط مدرسي. -2     دارية احلي.                -1
 نشاط عائلي هادف. -4تفعيل مجاعة املسجد.          -3
 
 
 
 
 
 
 
 
  

* * * * 


