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أهمية استخدام دور التحفيظ في العمل الدعوي 
تعتبر دور تحفيظ القرآن إحدى المساحات الدعوية المتاحة ألنها تضم عدد كبير من 

يات من مختلف األعمار ، باإلضافة مختلف الفئات العمرية ما بين نساء ، أطفال ، فت
.انتظام الحلقاتو  بالدار ظًرا لطبيعة العملن أسبوعيًّا ؛ هذه الفئاتإلى استمرارية حضور 

بوي من خالل بالتالي يمكن استخدام دور تحفيظ القرآن في القيان بدور دعوي تر 
 :ثالث أنواع من الخطط

تعمل كل خطة من خالل ثالث محاور :

دعوة ثالث أصناف )فئات( :ذلك  من خالل  ويتم
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محور  

خطة
ترفيهيتربويعلمي

شهرية

يتم عمل دورة علمية لمعلمات الدار يوم واحد 

ساعات يتم من خاللها دراسة 6أسبوعيا بمعدل 

  .والقضايا المنهجيةالمواد الشرعية 

:الدورة الهدف من

ة منهن اعداد معلمات وداعيات يمكن االستفاد (1

 للمساجد ولةئكمعلمات للدار وداعيات مس

  .المجاورة والمناطق بالمنطقة

للمعلمات  والفكريتقوية المستوى العلمي  (2

بالفعل.لعامالت والداعيات وا

()المنهج يتم اعداده وارساله من قبل

يتم ذلك من خالل بث بعض المواد 

خالل منهج الدورة في التربوية 

سنواتها األربع والتي تحقق لدى 

: مات والداعيات قدر مـــن التربيةمعلال

اإليمانية        و        الفكرية     

اء للكيان الدعوي موتعميق معاني االنت

من خالل عرض تاريخ الدعوة السلفية 

خالل المراحل ا من انجازاتها وبعض  

السابقة واألحداث التاريخية المعاصرة 

، وبيان دور الدعوة في الحفاظ على 

سالمة المنهج السلفي في باب العقيدة 

والعبادة والقضايا الفكرية وباقي 

األبواب.

يتم عمل لقاءات شهرية 

بهدف تحقيق الجانب 

الترفيهي وجانب المتابعة 

لمات كإجتماع المع

لمناقشة مشاكل الحلقة 

السلبيات وأهم 

واإليجابيات والشكاوى 

واالقتراحات مع بعض 

 الفقرات الترفيهية.

السنواتتم تقسيم المنهج العلمي على مدى ي سنوية

مستوى العلمي يتم االرتقاء من خاللها بال، األربع 

 .والفكري للداعيات والمعلمات 

السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة 

يتم عمل حفل سنوي بعد 

ختام كل سنة دراسية من 

سنوات الدورة العلمية مع 

تكريم األوائل وتوزيع 

جوائز وشهادات تقدير 

 وفقرات ترفيهية.

والداعياتابعة مع المعلمات يتم عمل لقاءات متت موسمية

المواسم المختلفة سواء من الناحية  بحسب

.الدعوية إو الناحية الفكرية 

مثل لقاء قبل دخول  : من الناحية الدعوية (1

األوقات الفاضلة  كرمضان أو عشر ذي 

الحجة أو التحذير من البدع الموسمية مثل 

ولد النبوي  لبيان شم النسيم والموعيد األم 

خالل الحلقات تم تدريبها يسالمنهج التي 

.النوعية الطلبة والطالبات

يتم عقد لقاءات مع   من الناحية الفكرية : (2

المعلمات والداعيات لمتابعة آخر التطورات 

واألحداث الجارية سواء محلية أو عالمية ، 

وطرح القضية مع بيان رأي الدعوة فيها من 

الناحية الشرعية والواقعية ، مع شرح األدلة 

قرار الدعوة في هذه القضية التأصيلية لتبني 

ومن ثم توجيه المعلمات والداعيات الوجه 

الصحيحة للقيام بدورهن في توجيه الطلبة 

والطالبات.

ارات  مثل عمل إفط*

إفطار في شهر شعبان 

افطار خارجي في شهر و

 رمضان. 

عمل رحلة في نصف *

العام وفي االجازة 

الصيفية تضم المعلمات 

 .وداعيات المساجد
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خطة
ترفيهيتربويعلمي

شهرية

األطفال : (1
المنهج األسبوعي للحلقات )حلقتين 

ساعات.4 أسبوعي ا بمعدل  

 قرآن : مع شرح معاني الكلمات الغريبة.

كتاب براعم اإلسالم علوم شرعية : 

، كتب الشيخ مصطفى دياب.)القرش(   

 متون : حفظ تحفة األطفال في التجويد 

 حفظ تحفة األوالد في التوحيد )مع شرح

 مبسط المتن(.

 تجويد عملي : كتاب القاعدة الذهبية للشيخ 

ويد دي لتحسين مستوى التجمصطفى الجن

صحيح  الحروف لدى العملي والنطق  ال

رة الطلبة والطالبات  وتكون البداية من سو

اال  الفاتحة ثم جزء عم وقصار السور وانتق

إلى جزء تبارك ثم جزء المجادلة وهكذا 

 حتى أول القرآن.

إيمانية خالل  ة وغرس معاني تربوي

حديث  الدراسة خالل حلقات من ال

ب واألذكار والتركيز على جانب اادواآل

 األخالق.

 عاون ببن األطفال بث روح الت

 والتعامل الحسن.

  متابعة الطفل بالتعاون مع األم أو

ولي األمر في تطبيق برنامج 

تضمن  المحافظة على يعملي 

الصلوات في أوقاتها وقراءة 

األذكار والتحلي باألدب واألخالق 

مع تكريم األطفال المتميزين في 

 هذا المجال شهري ا .

 قراءة كتيب على األطفال  شجيعت

 بوع. كل أس

  دعوة األطفال لدروس المسجد

األسبوعية وحضور صالة 

التراويح خالل رمضان واالستماع 

 لكلمة بعد الصالة كل ليلة.

عمل نشاط ترفيهي في كل حلقة *

بتخصيص آخر ربع ساعة للنشاط 

سواء )ألعاب ، مكعبات ، 

مسابقات ، عرض مواهب األطفال 

، قصص، أناشيد ، أعمال يدوية 

ديوهات هادفة للبنات، عرض في

.ومفيدة ( 

عمل يوم إسالمي شهري ،مرة *

كل شهر بتخصيص آخر حلقة في 

اإلسالمي  الترفيهي الشهر لليوم 

)كلمة إيمانية ، فقرات تكون فيِه : 

يقدمها األطفال مثل شرح حديث ، 

إلقاء كلمات ، اشعار ، اناشيد ، 

 مسرح عرائس(  

يتم خالل اليوم اإلسالمي تكريم 

متميزين من الناحية األطفال  ال

 العلمية واألخالقية والعملية.

سنوية

النساء والفتيات : (2

: قرأن مع التفسير

المختصر في التفسير()مع تفسير من حفظ 

عداد مركز تفسير الدراسات القرانية و يتم إ

الفقة و ، التفسير بث التوحيد من خالل 

 .غيره

مع شرح تحفة االطفال       : تجويد نظري

. ( للشيخ مصطفي الجندي  )

كتاب القاعدة الذهبية .  تجويد عملي :

.للشيخ مصطفي الجندي ) كما سبق (

و تكون البداية من سورة الفاتحة مع شرح 

 .معانيها و فضلها 

 .ثم االنتقال الي جزء ) عم ( و قصار السور

  .ثم جزء تبارك

 البقرة . ثم يتم االنتقال الي سورة

الل دراسة التفسير بث يتم من خ

مور و أيمانية و شرح المعاني اإل

حكام العملية قضايا في التوحيد و األ

و تفسير ، الفقهية المتعلقة بالعبادات 

و بيان ما فيها من معاني ، يات اآل

زكية تيمانية و تربوية و جوانب إ

 للنفس.

مع التركيز علي الجانب العملي من  -

بيان )من هداية االيات(خالل 

حياتنا اليومية . يو كيف يتم تطبيقها ف

كثر كنوع من أ وأتركيز علي عمل الو 

العمل  لىها عيبتربية النفس و تهذ

 .الصالح و الخلق الحسن

حضور  لىحث البنات و النساء ع -

  .هندروس المسجد الخاصة ب

راءة تشجيع الطلبات علي الق -

  .االسبوعية

 : بالنسبة للبنات ( 1

 خر للحلقة آ تخصيص وقت

عمل )حوار مفتوح(

ية او موضوع مهم و مناقشة قض

ها البنات في هذا او مشكله يهتم ب

 .السن

يضا أ*عمل يوم اسالمي للبنات 

 يضم فقرات يقدمها البنات مثل :

اناشيد ،  العاب ،  مسابقات ، كلمة

.سكاتام عمل،يدوية  مشغوالت، 

 : بالنسبة للنساء ( 2

عمل يوم الصديقة في المسجد 

و يمكن كذلك دعوة البنات 

لحضور هذا اليوم 

توزيع ، كلمة ايمانية  يتضمن :

، تفوقات الم تكريم، جوائز 

العاب ، أناشيد ، أنشطة ترفيهية 

)مرة كل شهر (
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موسمية

بالنسبة لألطفال والفتيات عمل دورتين 

السنة : خالل

 العام   فجازة نصأ  ةدور

)االجازة الصيفية( دورة آخر العام 

:تنقسم كل دورة إلى جزئين 

:)تاج الوقار( دورة قرآن -1

 حزب أو جزء خالل نصف العام فظ ح

وجزئين او ثالث خالل األجازة الصيفية 

 بحسب مستوى كل حلقة من الحلقات 

 :شرعية دورة علوم - 2

خاللها دراسة كتاب من كتب الشيخ يتم 

يشمل توحيد ، فقه ، سيرة ، مصطفى دياب 

أدب أو مستوى من  مستويات  حديث،

براعم االسالم بحسب ما انتهى إليِه  منهج 

الحلقة في خالل العام وقٌبيل فترة األجازة 

وبذلك نتمكن في اإلرتقاء بمستوى الطلبة 

والطالبات في الحفظ والمهج العلمي 

ض. فترات الغياب أو اإلنشغال خالل وتعوي

 .فترة الدراسة 

 بالنسبة للنساء :

عوتهن لحضور الدورات العلمية يتم د

يخ بعض الطالبات المتميزات في شوتر

القراءة والحفظ والملتزمات خلقي ا وسلوكي ا 

إلى حضور دورات إعداد المعلمات 

 .وتشجيعهن على ذلك

يتم عمل حفل بعد دورة نصف *

يتم  لدورات،االعام يضم جميع 

فيها تكريم الطلبة والطالبات 

والمواظبات على المتفوقات 

الحضور خالل العام وتكريم 

األوائل في دورة نصف العام 

وكذلك حفل آخر بعد أجازة آخر 

.العام 

يتم عمل رحلة خالل أجازة  

ديقة حصف العام مثال  إلى ن

ورحلة خالل األجازة الحيوان 

فاألنشطة الترفيهية ، الصيفية  

من عوامل استمرار الطلبة 

والطالبات والحرص على حضور 

 .الحلقات في الدار

 جامعة(دعوة البنات )ثانوي، *

.ليوم الصديقة في المسجد

سنوية

الفتيات والنساء على حٍد و بالنسبة لألطفال 

سواء :

كلمة مع معلمة الحلقة قبيل موسم  إلقاء 
معين أو مناسبة معينة لبيان األمر من 

 لبحية الشرعية سواء باإليجاب والسالنا
فمثًلا قٌبيل المواسم الفاضلة مثل شهر 

ي ان أو رمضان أو عشر ذرجب أو شعب
الكًلم في الحلقة عن هذا  يتمالحجة 

 وكيفية االستعداد له وما الواجب موسملا
علينا تجاه هذِه المواسم وكذلك قٌبيل 

وعيد اإلحتفاالت البدعية مثل عيد األم 
م رأس السنة والمولد النبوي يتالحب ، 

ة البدع ةالتحذير منها وبيان مدى خطور
وبيان األدلة  ةمحرمأنها  وحكمها من حيث 

على ذلك وعرض البدائل الشرعية في هذا 
.األمر

تربية النفوس على وجوب غرس *
اإللتزام بالشرع وتقديم أوامر هللا عز 
وجل على  مجرد العادات والتقاليد 
نة المخالفة للشرع وبيان أهمية الس  

بها ومعنى محبة   تمسكووجوب ال
النبي صل هللا عليه وسلم ودليل هذِه 

صلى هللا المحبة  من االتباع لسنته 
والدفاع عنها والدعوة عليه وسلم 

 .إليها
لألطفال البنات  عمل جداول عملية*

لتدريبهن على العمل الصالح خًلل 
هذِه المواسم الفاضلة وإعطاء جوائز 

على هذِه في المواظبة للمجتهدين
 .األعمال خًلل هذِه المواسم 

دعوة الجميع لحضور صًلة التراويح *
.في رمضان وربط الجميع بالمسجد

عرض مقاطع فيديو عن *
الموضوع الذي يتم تناوله خًلل 

ثل فيديو عن استقبال محلقة ال
 .ومضان 

عمل حفًلت موسمية مثل حفل *
جزء معين وذلك لكل حلقة  ختام

ولبعض الطلبة  ةعلى ِحد
الحفل في عمل يمكن و والطالبات 

المسجد لربط األوالد والبنات 
 .بالمسجد 

عمل إفطار في سهر شعبان أو *
.خارجيه خًلل رمضان
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لتواصل الفردي بين المعلمةا يتم أوالا : (1 شهرية
باستمرار لمتابعة الطفل أو البنت  واألم

 عبادتها..(ًلقها ، أخمراجعتها ،)حفظها ، 
ن طريق المكالمات الهاتفية أو اللقاء ع

.المباشر 
: تمهالأليتم عمل اجتماع شهري  (2

كل معلمة مع حلقتها يتم من خًلل ذلك  
(، تربوية دعوية)كلمة ايمانية  ، :  اللقاء

على اإلسًلم  ، أهمية تربية األوالد ) مثًل : 
صالحة  مأكيف تكوني كيفية إصًلح البيوت ، 

(أو زوجة صالحة
مناقشة المشاكل واالقتراحات والرد على *

شادات الهامة االر االستفسارات  وتقديم بعض
(.لألمهات لًلرتقاء بمستوى األوالد

دعوة األمهات ليوم الصديقة لًلستفادة العلمية وتحقيق 
 .بعض الجوانب الترفيهية لألمهات

موسمية
من عمل ندوة عن رمضان مثال  أو غيره 

اجتماع البدع أو خالل  المواسم والتحذير من

 .األمهات

 لعالقات تربية األوالد أو اندوة عن 

و ندوة عن أمراض أ،  ارات األسرية تشاساالو

 الشتاء و كيفية الوقاية منها.

عمل رحًلت لألمهات أو دعوتهن للرحًلت التي يتم عملها 
  .خًلل إجازة  نصف العام واالجازة الصيفية

سنوية
تقسيم الطلبة والطالبات سنوي ا وتحديد يتم 

المتفوقين والمتفوبات لتكريم األمهات في يوم 

 اللقاء يضم، خالل السنة في إجازة الصيف 

 .يمانية وفقرات ترفيهيةإكلمة 

لتكريم األمهات لمواظبة طفلها أو بنتها  سنوي حفل عمل

على حضور الحلقات ويتم عمل شهادات تقدير لألمهات 

  .ات ترفيهيةوتوزيع جوائز  وفقر

.اللهم افتح لنا أبواب الدعوة اليك في كل مكان، تقبل اهلل منا ومنكم صالح األعمال  
َمكِّْن لديِنك في األرِض و افتح له قلوب الناس.اللهم          

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين    
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