
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فن اتلعامل مع املهتدي اجلديد 
 من إسالمه وحىت عودته بلالده
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

داع إىل  احلمد هلل اذلي رفع قدر ادلاعة وأىلع شأنهم وأثىن عليهم بقوهل " ومن أحسن قوالً ممن
( سورة فصلت ، والصالة والسالم ىلع إمام 33اهلل وعمل صاحلاً وقال إنين من املسلمني " )
" انلعم محر من لك خري واحد بهداك يهدى ألنادلاعة واهلداة حممد بن عبد اهلل القائل "
 أخرجه أبو داود وصححه األبلاين ، وبعد : 

ْدُعو إِىَل فإن ادلعوة إىل اهلل وظيفة األنبياء والرسل و
َ
أتباعهم كما قال تعاىل }قُْل َهِذهِ َسِبيِِل أ

ِكنَي{ ) نَاْ ِمَن الُْمْْشِ
َ
بََعيِن وَُسبَْحاَن اهّلِل َوَما أ نَاْ َوَمِن اتَّ

َ
( سورة يوسف ، كما 151اهّلِل ىلَعَ بَِصرَيةٍ أ

بذلك فقال : "  أنه يرتتب عليها من األجر ماال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل فقد أخرب انليب 
 إن من داع إىل هدى اكن هل من األجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئاً ".

وقد رسم اهلل منهج ادلعوة وأسلوب ابلالغ يف قوهل تعاىل : }اْدُع إِىِل َسِبيِل َرِبَك بِاحْلِْكَمِة  
حْ 
َ
ْعلَُم َوالَْموِْعَظِة احْلََسنَِة وََجاِدلُْهم بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
ْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أ

َ
َسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

 ( سورة انلحل .120بِالُْمْهتَِديَن{ )
وإن من احلكمة الِت نفع اهلل بها ما نراه ايلوم من جهود دعوية مباركة ختاطب فئاماً من انلاس 

يل لقمة العيش ، منهم املسلمون يعدون باملاليني يفدون إىل بالدنا للعمل ، وينشغلون بتحص
ومنهم من يدين بغري اإلسالم ، فقد اكنوا يعودون من بالد اتلوحيد جبهلهم وعقائدهم ابلاطلة 

دون أن توجد جهود مؤسسية لراعيتهم                      والعناية بهم ، حىت أِذن اهلل -كما جاؤوا -
-حبمد اهلل–صصت بدعوة اجلايلات ، حيث تم بانطالق أول املشاريع ادلعوية املباركة الِت خت

(  مكتباً 205افتتاح  املاكتب اتلعاونية دلعوة اجلايلات   حىت بلغ عدد املاكتب  أكرث من )
كرست جهودها يف العناية بتلك الفئة، وجتاوزت أهدافهم دعوتهم لإلسالم وتعليمهم أحاكمه 

جدلتهم فتتحقق من وراء ذلك خرياً دلعوة بين  هممئعه إىل تأهيل داعة منهم تتجه همورشا
 كثرياً حيث اعدوا بلدلانهم داعة وهداة , ونسأل اهلل املزيد من فضله . 

وملا اكن للتخطيط أهميته ابلالغة يف حتقيق أفضل انلتائج وأبلغها بأقل اجلهود املادية واملعنوية 
لالزمة خصوصاً وحنن نرى اكن لزاماً أن تقوم املاكتب اتلعاونية بإيالء هذا اجلانب العناية ا
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اجلهود الِت يبذهلا أهل امللل وانلحل الضالة وما يبذلونه وينفقونه من أجل نْش ملتهم يلجد 
 املرء ما يذهله من حيث اتلخطيط دلعوة غريهم والصرب واملغامرة .

 أيخ القارئ الكريم : 
يف اتلخطيط دلعوة  جتربة مباركة-وهلل احلمد  –لقد اكن للمكتب اتلعاوين بمحافظة الطائف 

اجلايلات والعناية بهم ، وأحببنا أن نوثق هذه اتلجربة يف هذا الكتيب بعنوان "فن اتلعامل مع 
 املهتدي اجلديد  " وذلك لعدة أهداف أهمها:

 تبادل اخلربات مع املاكتب األخرى وخصوصاً حديثة اتلأسيس . 

تب ليسهل الوصول إيلها حفظ تلك اتلجربة جبميع مرفقاتها ونماذجها ىلع موقع املك 
 منها ىلع أوسع نطاق . ةواالستفاد

تقويم اتلجربة واالستفادة من الرؤى واملقرتحات اتلطويرية الِت نسعد بتلقيها ىلع  
 عناوين املكتب أدناه .

أن نشيد باجلهود املباركة حلكومتنا الرشيدة ممثلة يف وزارة الشؤون  –يف اخلتام -وال يفوتنا 
رشاف ىلع املاكتب اتلعاونية ودعمها ، والشكر موصول ل ل من أسهم يف إاجاح اإلسالمية يف اإل

 رساتلها مادياً أو معنوياً ، وهلل احلمد من قبل ومن بعد .
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 فن اتلعامل مع املهتدي
 من إسالمه وحىت عودته بلالده 

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

 واالستماع هل ومعرفة ما يريد.به  ءاالحتفا .2

 تقديم ضيافة ممزية. .3

 إشغاهل بعرض مادة دعوية مرئية إىل حني وصول ادلاعية. .4

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

 ادلخول معه يف حديث اعم حول بدله وعمله وحنو ذلك . .6

 ) عرب عرض تقدييم أو فاليش(.رشح أراكن اإليمان واإلسالم مع بيان ثمراتها .7

 اتلأكد من فهم املهتدي هلذه األراكن وجعله يْشح ما فهمه. .1

 يلقن الشهادتني مع بيان معناهما.  .9

 تهنئته بادلخول يف اإلسالم ودعوة العاملني باملكتب تلهنئته واالستبشار بذلك . .15

فتح صفحة  بيان فضائل ادلخول يف اإلسالم وبعض واجباته " اإلسالم يهدم ما قبله. .11
جديدة.  تذكريه بفرح اهلل.االجتهاد يف املحافظة ىلع الصللوات.   ابلعلد علن أصلدقاء 

 السوء.

 املبادرة بتعليمه الوضوء عملياً وبيان نواقضه . .12

 تعليمه كيف يصِل عملياً وبيان مبطالتها. .13

 يسلم كتيب ادلورة اتلأسيسية مع كتابة أوقات الصلوات فيه. .14

ىلع معلومات تتضمن عنوان سكنه وهاتفه ويتم حفلظ يفتح هل ملف خاص حيتوي  .10
 مجيع أوراقه فيه مع تدوين الربامج الِت استفاد منها يف خانة الربامج املقدمة هل.

مرافقته للمسجد والقرب منه مع اتلنبيه ىلع رضورة الوقوف يف الصف وانلظر ماكن  .16
صلالة هللذا سجوده وعدم مسابقة اإلمام ، وإشلعار مجاعلة املسلجد بلأن هلذه أول 

 املهتدي تلهنئته واالحتفاء به.

 منحه بطاقة حتمل اسمه ورقمه وصورته تلتم خدمته بصورة أفضل وأرسع. .17
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تقديم مشهد إشهار اإلسالم موقلع يلحملله معله يلكلون مشلجعا هل ادلخلول إىل   .11
 املسجد.

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

 سال عند عودته إىل ماكن إقامته ولبس ثياب نظيفة.يطلب منه االغت .25

تزويده بصفة الوضوء والصالة "مصورة أو مرئيلة أو مسلموعة ملن خلالل بلوتلو   .21
 حيتفظ به يف جواهل أو ىلع اسطوانة أو رشيط بلغته " لتسهيل دراستها والرجوع إيلها.

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

جد اليح اذلي يسكن به إلشهار إسلالمه أملام  مجاعلة املسلجد اصطحابه إىل مس .23
 تلهنئته وتشجيعه وادلاعء هل والوقوف معه مع اتلوثيق اللقاء.

 عرض املادة املوثقة خالل لقاء مسجد اليح ىلع اجلايلة يوم اجلمعة. .24

خماطبللة كفيللله أو مللديره وتهنئتلله بإسللالمه وبيللان رضورة مسللاعدته وحثلله ىلع  .20
 الصلوات.

ة حضوره دلروس ادلورة اتلأسيسية والِت تقدم هل بش ل فردي يف املكتب أو يف متابع .26
 سكنه ويف الوقت اذلي يناسبه. 

 تقديم بدل مواصالت ملن ال يملك مواصالت حلضور دروس ادلورة. .27

السيع دلى كفيله أن أمكن ليسكن املهتدي يف سكن خاص باملسلمني يلتفلرغ  .21
 دلراسة ادلورة اتلأسيسية.

 إتقانه لدلروس مرتبة ، وعدم االنتقال إىل ادلرس اجلديد حىت يلتم فهلم احلرص ىلع .29
 وإتقان ادلرس السابق وهكذا ...

بعد إكمال ادلورة يعقد هل اختبار إتملام ادلورة ملن شلقني األول عملِل يطبلق فيله  .35
ي ملعرفة نواقض الوضوء ومبطالت الصلالة وغريهلا مملا الوضوء والصالة واآلخر نظر

 درسه يف ادلورة.

جائزة قيمة عبارة عن حقيبة ملع سلاعة -يمنح املهتدي عند اجتياز ادلورة " شهادة  .31
 يد" .
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يقدم هل استبانه حول كيفية إسلالمه وملا ِه امللواد ادلعويلة اللِت اكنلت سلببا يف  .32
يقدمها املكتب للمسلمني اجلدد ، وملن  إسالمه وما ِه مقرتحاته حول الربامج الِت

 ثم تدرس االستبانه لالستفادة منها.

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

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

 غبة املسلم اجلديد يف ذلك. يعد خطاب للمستشىف لعملية اخلتان يف حالة ر .30

واذلي تبدأ براجمه ملن السلاعة العلارشة   دعوته حلضور الربنامج املفتوح لك مجعة .36
 صباحا وحىت صالة املغرب إلجياد بيئة بديلة ومشجعة.

 يف أول حضور هل يتم اتلعريف به والرتحيب به من قبل إخوانه من اجلايلة نفسها. .37

ادلورة أو برنامج اجلمعلة يلتم االتصلال بله  عند انقطاع املسلم اجلديد عن حضور .31
 لتعرف ىلع أسباب تأخره ومساعدته عند احلاجة.لوزيارته 

ىلع كتيبلات واملطللوب قلراءة حتتوي بعد اجتياز ادلورة  يقدم هل سلسلة مسابقات  .39
الكتيب واإلجابة ىلع األسئلة املرفقة خالل أسبوع يتم إحضارها يوم اجلمعلة وبعلد 

قللدم هل جللائزة املسللابقة أمللام زمالئلله بعللد صللالة اجلمعللة تصللحيح اإلجابللات ي
 مبارشة.وعدد املسابقات إحدى عْشة كما يِل : 

 األوىل يف كتيب "رشح أصول اإليمان". 

 اثلانية يف كتيب " الصالة ". 

 اثلاثلة يف كتاب الزاكة . 

الرابعة يف كتاب العمرة . بعدها يقدم هل هدية عبارة عن إحرام  وُيَمّكلن  
ء عمرة الفريضة برفقة ادلاعية وهناك يلتم رشح مناسلك العملرة من أدا

 وبيان املشاعر واحلكمة منها.

 اخلامسة يف كتاب الصوم توزع من بداية شعبان . 

السادسة يف كتاب احلج توزع مع بداية شهر شوال لتشمل مجيع من أسللم  
 تلك السنة يتم ىلع ضوئها ترشيح الراغبني يف أداء فريضة احلج .
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عة يف كتاب "ما هو اإلسالم " عبارة عن كتابلة رسلالة ملن املهتلدي الساب 
 ألهله يدعوهم فيها إىل اإلسالم .

( سؤال وإجابة يف العقيدة ، وللحصلول ىلع اجللائزة 05اثلامنة يف  كتاب ) 
 هناك اختبار حترير ملعرفة مدى فهمه إلجابات الكتيب.

وحىت سورة انلاس اتلاسعة حفظ عْشين سورة من القرآن من سورة اتلني  
، ثم جيرى اختبار شفيه لتسميع السور مع تسلجيل صلوت املهتلدي ملع 

 مرااعة الرتتيل وحسن الصوت.

 العارشة عبارة عن أسئلة اعمة. 

 احلادية عْشة يف كتاب ادلروس املهمة لعامة األمة . 

بعد املشاركة الفاعلة من املهتدي يف تلك املسلابقات يلتم تكريمله بهديلة قيملة  .45
 اسمه يف السجل اذلهيب ويرشح دلورة تأهيل ادلاعة. ويسجل

 إقامة رحلة احلج سنوياً:  .41

 يشرتط أن تكون حجة الفريضة للمهتدي . 

 خماطبة الكفيل وإنهاء إجراءات استخراج ترصيح احلج. 

 حضور دورة احلج ويتم فيها رشح مناسك احلج . 

 احلج. ( من املهتدين اجلدد مْشفاً لراعيتهم خالل رحلة0خيصص ل ل ) 

 يقدم ل ل مْشف مزيانية خاصة تلوفري احتياجاتهم. 

 إقامة رحلة إىل املدينة انلبوية مع جمموعة من املهتدين اجلدد تتضمن :  .42

 بيان احلكمة من زيارة املدينة . 

 زيارة اجلامعة اإلسالمية . 

 استضافة داعة من نفس اجلايلة ممن يدرسون باجلامعة. 

 دد سنوياً كما يِل :إقامة حفل تكريم للمهتدين  اجل .43

 يقام احلفل  براعية معايل املحافظ . 

 توجه دعوات ملسئويل ادلوائر احلكومية وغريهم . 



 7 

 يدىع للحفل كفالء املهتدين اجلدد تلكريمهم ىلع إتاحة الفرصة للمسلم.  

 يدىع للحفل ادلاعمني وخيصص هلم ماكن. 

 ال يكرم إال من أنىه ادلورة اتلأسيسية . 

بتكلريم  اذلين أكملوا مجيلع املسلابقات يف السجل اذلهيبيكرم املسجلني  
 خاص .

 يقدم ل ل مهتدي ثوب أبيض وطاقية وشماغ للبسها يف احلفل. 

 ( ريال .055يقدم ل ل مهتدي مبلغ ) 

ختصص لكمة للمهتدين اجلدد للتعبري عن مشاعرهم يقدمها أحلدهم ويقلوم  
 ادلاعية برتمجتها.

 من الربامج اتلايلة : تشجيع وحتفزي املهتدي لالستفادة  .44

ادلورات العلمية ملن يرغب يف طلب العلم الْشل  فهنلاك منلاهج مرتمجلة   
ويقوم ادلاعية بْشحها من الساعة العارشة وحىت اثلانيلة عْشل ملن يلوم لك 

 مجعة .

 برنامج تعليم اللغة العربية. 

اكراتية( حيث يوفر للمهتدي مالبس رياضلية -الربنامج الريايض )كرة سلة  
 سوم املشاركة يف دوري اجلايلات.ور

 رحالت اتلزنة .  

إلفلادة ملن إعطاء املسلم اجلديلد مللدة أسلبوع ولاالشرتاك يف جملة اجلمعة و 
 تصويرها وتوزيعها ىلع اجلايلات. يتم املواضيع املهمة باملجلة 

 .) مثل إدارة الوقت وغريها( للجايلات الِت يقيمها ادلاعة ادلورات املهارية 
لة مرئية لل ل مهتلدي لعلرض قصلة إسلالمه لالسلتفادة منهلا يف لقلاء جترى مقاب .40

 اجلايلات ويف عرض إاجازات املكتب.

م اجلديد للمشاركة يف دعلوة  ملن يعلرف ملن غلري املسللمني .تشجيع ودعوة املسل .46
 بإهدائه كتيب أو مطوية أو اسطوانة ودعوته حلضور الربنامج الريايض.
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اسلبة كتشلجيع هل يف املناسلبات املختلفلة واللِت يسلم املهتدي عدد من اهلدايا املن .47
بطانيلة  –ساعة حائط   –ساعة يد  –ساعة منبه  –حتمل شعار املكتب مثل : ) حقيبة 

 –مصلحف  –قمليص املكتلب  –حمفظة نقود -طقم أقالم   -سجاد صالة  –إحرام  –
طقم  – مبلغ اتلكريم –جهاز السرية انلبوية  –مسجل  –جملة اجلمعة  –كتيب األذاكر 

 ثوب وشماغ     (-ميدايلة    -علبة تمر  –شاي 
 عندما ينتيه عقد املهتدي ويقرر العودة بلالده يتم ما يِل : .41

إقامة حفل توديع يشارك فيه أفراد اجلايلة بكلمات يتم تسجيلها وإعطائه  
 نسخة منها 

 حتديد املراكز اإلسالمية القريبة من بدله يلتواصل معها  

 إىل مساعدة يف حدود إماكنيات املكتب.مساعدة من حيتاج  

 تزويد املسلم اجلديد بالكتب واألرشطة الالزمة 

 .عندما يسافر املهتدي تتم مراسلته بالرسائل اتلايلة : .49

الرسالة األوىل مضمونها نصائح مهمة للمسللم اجلديلد مرفقلة بكتيلب  
 وسائل اثلبات ىلع دين اهلل.

يد الفطر مرفق بكتيلب أحلاكم الرسالة اثلانية بمناسبة قدوم رمضان وع 
 الصيام والعيد. 

 الرسالة اثلاثلة بمناسبة عيد األضىح وتذكري بمعاين احلج. 

 احلرص ىلع الرد ىلع رسائلهم بعد ذلك وإشعارهم بوصوهلا. .05
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