
الدعوة إلى اإلسالم

مشروع العمل التطوعي



أصااا  يوزعهاا علا  كان يف احدى البلدان الغربية رجل مسلم سخر حياته للدعوة يف سبيل اهلل و تطوع يف نشر دينه من خالل كتيبات

.البيوت و لم يكتف بذلك بل اشرك ابنه معه يف هذا المجال

.الغزيرة تاول  بين ذلكباألمطار و يف يوم من ايام  الشتاء الباردة ارادا الخروج كالعادة للقيام بعملهما  اذ 

منعه ابوه من ذلك؛شديد قرر الخروج فلم يبإصرار ان ال نخرج و لكن الولد و فاألفضل فقال اال  سيتعذر  علينا اليوم  توزيع الكتب 

.و لعلها اقدار اهلل شاءت ان يسوقه ال  بيت عجوز تعيش وحيدة 

. دة و الطمأنيناةكانت هذه العجوز يف ذلك اليوم قد قاررت ان تنهاح حيا اا البةيساة ؛فقاد ساةمت الادنيا التاح لام تجاد فيهاا  عام الساعا

.فعمدت ال  االنتاار  لعلها تتخلص مما هح فيه من الشقاء و الضنك 

.و عندما همت بذلك سمعت جرس البا  

قصة واقعيّة



تها و لما يف هذا المطر الشديد ؟ ثم تجاهلت ذلك الصوت و وضعت الابل عل  رقبسيأتينح و قالت يف نفسها من استغربت 

.بشنق نفسها سمعت من جديد جرس البا  مع التكرار و االصرارهمت 

ففتات اذ هبا ترى ولدا قد بللته االمطار . فدفعها الفضول للتعرف عل  الطارق 

ل هذا دفعك ال  فعل هذا  يف مثما الذي مندهشة سألتهيرتعش من شدة  الربد  مادا يده  إليها بكتيب يدعوها  فيه ال  االسالم  

؟الطقس

رغبتح يف نشر دينح و تعريف الناس به استغربت لهمة هذا الولد ثم  : قال لها 

.أخذت منه الكتا  و شكرته

. االنتااارا مان و بعد  تأمل ادركت ان هذه هح عناية اهلل التح انقاذ . ثم تساءلت يف نفسها ترى من ارسل لح هذا الولد و لماذا أنا بالذات

تدعوها  لعبادته  ؛ فقرات الكتا  بكل تمعن و شعرت بالسعادة و الاياة تد  فيها من جديد ؛اهنا كلمات  تعرفها باهلل اللطيف الرحيم  و

.انه االيمان الذي بعث فيها االمل من جديد ؛فهح ألول مرة يف حيا ا تذوق  عم الراحة النفسية و السعادة الروحية

.و السبب يف ذلك هذا الولد 



أهمية 
الدعوة إلى اإلسالم



: حبيباتي
الغزيرة و الربد الشديد؟ األمطار و الراحة ملقيا بنفسه يف الديفء جعل هذا الولد يرتك ما الذي 

.دفعه ال  تكبد هذا العناء؟ما الذي 

عمل يف أشرفقول و  األنبياء إهنا أحسن مهمة إهنا . الرغبة يف نشر الخير و انقاذ الناسإهنا الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين إنه 

:وجليقل اهلل عز ألم . الاياة

33سورة فصلت اآلية 

نفاوس ينيار المشاعل  الاذيإهناا  وق النجااة للضاالين و الاياارى أهنا الدعوة ال  اهلل التح ياتاجها العديد من اليائسين من الاياة إهنا 

.االسالم الذي يخرج الناس من الظلمات ال  النورإنه . الغارقين يف ظلمات الشهوات و الرذائل

.نبلغه أمرنا أن اهلل به علينا و مّن االسالم الذي 



:  حبيباتياآلوانأما آن 
 ؛ اهلل  خاصة و نان نعيش يف بالد الغرأمام عنها يوم القيامة سنسأل أن نتامل مسؤولية  نشر هذا الدين  نعم اهنا مسؤولية 

؟لهم غيرنا يعرفهم بديننافمن 

؟غيرنا يدلهم عليه من 

إليه ؟غيرنا ينقذهم و يرشدهم من 

..نحنشكال
هذه المهمة اجعلنها همكن و غايتكن و شغلكن أعينكن بنيايت ضعن نصب 

رأى اهلل منكن اإلخالص و الرغبة يف  ذلك فتح  لكن با  الدعوة الشاغل ؛ فاذا 

من الجزاء ما لم يخطر عل  أيديكن ؛ فنلتن هدى  الناس عل  ذلك و يسر لكن و 

.بالكن



أجر 
الدعوة إلى اإلسالم



: بنياتياستمعن 

:الدعوة الى اللهوأجر ثواب إلى 

ول بعمله أو حت  ميتاا  بنيايت هذا الفضل العظيم، فإن الداعح إل  اهلل يجري له ثوا  من أهتدى بدعوته وهو نائم يف فراشه، او مشغفتأملن 

.يف قربه   الن هذا العمل ال ينتهح اجره بالموت بل  يستمر  إل  يوم القيامة



.يهاعليه الشمس و خير لكن من الدنيا و ما فمما  لعت خيرا لكن من  أيديكن  إنسانا  يهدي اهلل عل  أن 



ثمرات 
الدعوة إلى اإلسالم



...إليك



.الداعح إل  اهلل له من األجر مثل أجر من تبعه إل  يوم القيامة كما يف الاديث السابق

.لصاحبها الثبات عل  الهدىتثمراهللإل الدعوة

.اكن كثيرةالدعوة إل  اهلل يصلح هبا حال المجتمع المايط بالداعية وقد تتعدى بركة الدعوة إل  أم

.الخلققلو يفللداعيةالابتثمراهللإل الصادقةالدعوة

.يف دين اهلل وصالح المجتمعاتالناسلدخول ريقاهللإل الدعوة

.الدعوة  ريق لتقليص المنكرات وقطعها

.ودحضهاالمضليندعواتلردسبيلاهللإل الدعوة

.المجتمعاتيفوثباتهالديناستمراريفسبيلاهللإل الدعوة

.ونشرهشأنهورفعاإلسالمعزةيفسبيلاهللإل الدعوة



أول داعية  
في اإلسالم



دياه يغادقان أحد السابقين إل  اإلسالم، أسلم قديًما والنبح يف دار األرقم، وكان مابًبا إلا  وال

ثارهم عليه بما يشاء من أسبا  الراحة والرتف والنعايم؛ ولهاذا كاان مان أنعام فتياان مكاة، و اك

اه، وكاان جماال و وسامة وكانت أمه غنية كثيرة المال، تكسوه أحسن ما يكون من الثياا  وأرقه

ّلاة وال : أعطر أهل مكة، وكان رسول اهلل يذكره ويقاول ّماة وال أرق حو
ماا رأيات بمكاة أحسان ل 

.أنعم نعمة من مصعب بن عمير

سوف يتبدل و لما سمع باإلسالم دخل فيه مباشرة وكان يعلم أنه سيسلب النعيم الذي هو فيه و

اسالمه،معاناة شديدة بسبب ، فعاش حاله من العز إل  الذل

.باإلسالملم يزده ذلك اال اصرارا و تشبثا ولكن  

. سالمفمن عليه اهلل بان اختاره الرسول صل  اهلل عليه وسلم  ليكون اول سفير يف اال

ساالم باين الاذين ليعّلم المسلمين شرائع اإلسالم، ويفقههم يف الدين، وليقوم بنشر اإلفأرسله  

.لم يزالوا عل  الشرك



داعية إلى اإلسالم  
من الغرب



ورا إيلح بكوهنا مسلمة ، تفتخر الداعية السويسرية ناإلسالموفونيايف بالد غربية تنتشر فيها مظاهر 

.أةماجبة ترتدي النقا  وتتبن  حقوق المسلمين وتؤكد أن دين اإلسالم حصن للمر

زالاتوالاناألديايفمتخصصاةإهناحيثعميقةدراسةبعداإلسالمإياينوراالدكتورةاعتنقت

ياديها علا وأسالمالغار ،يف"اإلساالمفوبيا"لإلساالمالمرضاحالعاداءضدمااضراتتعقد

.الكثير من الغربيين

ة ضااد القااوانين المناهضاا-عضااوة المجلااس اإلسااالمح المركاازي السويسااري–وكافااات إيلااح 

سااحات للمسلمين يف الغر  مثل قانون حظر النقا  وقانون منع بناء المآذن، وذلك عان  رياق

.آخرىالقضاء تارة، وعن  ريق الفاعليات والمؤتمرات والندوات تارة 

إيلينورا الداعية 



المناقشة



:اختيار العمل التطوعي المناسب

.باإلسالم عل  شبكات التواصلتعرفمقاالتنشر

.اإلسالمعل التعرفيردنالاليتلألجنبياتالرتجمة

.توزيع كتيبات تعرف باإلسالم

.اإلسالمعنالمتوقعةلألسةلةاألجنبيةإجابات باللغةاعداد


