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مقـدمة

احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وآهل وصحبه ومن وااله،  وبعد :
دائم�ا م�ا يدعو املس�لم ويلح ىلع اهلل بادلاعء ب�أن يهديه لرصاطه املس�تقيم وأن يوفقه 
للعمل الصالح فاإلنسان إن داع اهلل وترضع إيله بذلك؛ يرس اهلل هل أبواب اخلري وأصاب 

من لك بٍر غنيمة، فضاًل من اهلل ونعمة.
يق�ول اهلل تعاىل: زب گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     

ں  ں  ڻ  ڻ   رب.
رْيَاِت، َوَتْرَك الُْمْنَكَراِت،   أَْس�َألَُك ِفْعَل اخْلَ

يِّ
ُهمَّ إِن ويقول انليب صىل اهلل عليه وس�لم: »اللَّ

َ َمْفُتوٍن، 
�ن، َوإَِذا أََرْدَت ِفْتَن�َة َقْوٍم َفَتَوفَِّن َغ�ريْ وَُح�بَّ الَْمَس�اِكنِي، َوأَْن َتْغِف�َر ِل، َوَترَْحَ

ُبِن إىَِل ُحبيَِّك«. بَُّك، وَُحبَّ َعَمٍل ُيَقريِّ َوأَْسَألَُك ُحبََّك، وَُحبَّ َمْن ُيِ
فالبد للمرء من عمل صالح يركز عليه ويكون هدف حياته ويكون جهده األسايس 
في�ه، وإن اكن تن�وع العمل مطلوب رشاع، لكن ليك يثمر وينتج عمله البد من الرتكزي 

ىلع أعمال حمددة يعطيها اغلب جهده.
ة.. لعلك أيخ املبارك/ أخ�ي املباركة، ختتار منها  ويف ه�ذه املطوية جمموع�ة أعمال خريرّ
ما ترى أنه يناس�ب أحوالك وظروفك، وال حتقرن من املعروف ش�يئا ولو أن تلىق أخاك 

بوجه طِلق.

اإعانة عوائل حمتاجة
جتهزي س�لة غذاء عبارة عن مواد أساس�ية يتاجها لك بيت )رز، زيت، حليب، . 1

طحني , معجون طماطم، شاي، سكر(.
جتهزي  كس�وة ش�تاء يف املناطق ابل�اردة قبل حلول فصل الش�تاء كما يف املناطق . 2

الشمايلة من اململكة أو حول مدينتك  )قفزات وقبعة ومالبس داخلية صوفية 
وجوارب  وغريها(.

إهداء  مالبس جديدة هلم يف مناسبات األعياد.. 3
تسديد بعض مديونياتهم بلقالة اليح.. 4
تواصل مع إمام املسجد يف األحياء األخرى وساعد املحتاجني فيها عن طريقه.. 5
تسديد فواتري الكهرباء واملاء بعد اتلثبرّت.. 6
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رشاء احتياجات أبنائهم املدرسية )مراييل , شنط مدرسية , اقالم ....(.. 7
دفع تكايلف عالجهم  أو املشاركة فيها.. 8
رشاء كريس متحرك هلم.. 9
ساهم يف دفع إجيارات منازهلم.. 10
ساهم يف ترميم منازهلم.. 11
ساهم يف تعليم وتوظيف أبنائهم.. 12
إهدائهم مثل: برادة مياه, مكيف, ثالجة, أوان مزنيلة, أثاث.. 13
ساهم يف تكايلف احلج ملن لم يج منهم حجة الفريضة.. 14

اأ�سرية برامج 
د أحواهلم.. 1 ِصل باستمرار ذوي رحك وتفقرّ
املش�اركة يف ترتيب فعايلات أرستك مثل النش�اطات الرياضي�ة واالجتماعية  . 2

واتلطوعية.
تفقد أحوال املحتاجني يف األرسة،  ورتب مساعدات هلم.. 3
ساهم يف إصالح اخلالفات العائلية.. 4
ساهم يف تزويج أبناء وبنات األرسة.. 5
قدم هدايا ألفراد اعئلتك حسب استطاعتك؛ تكن حمبوبا ومقبوال.. 6
هدية للعروسني يف اعئلتك مثل: مكتبة علمية،  وابتكر هدايا تسعد العروسني  . 7

وفيها فائدة هلم.
اتلصدق بنية أجرها ملن مات من املسلمني ولم يستطع أن يتصدق وخاصة من . 8

أرستك.
ن عالقات طيبة مع شباب العائلة ووجههم دلروب اخلري وانلجاح.. 9 كورّ
ساهم بصدقة جارية لوادليك وملن حتب.. 10
ق�دم دورات  أو حم�ارضات متخصص�ة يف جم�ال ختصص�ك لفائ�دة أرست�ك . 11

وأبنائها.
اس�تغل رس�ائل اجلوال يف اتلنبيه ىلع األوقات الفضيلة مثل: أيام العرش– أيام . 12

ابليض- يوم عرفة - يوم اجلمعة.
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املساهمة يف برامج اتلوعية ادلينية يف أرستك ويف القنوات الرسمية.. 13
حضور دورات متخصصة مثل اإلسعافات األويلة وإفادة أرستك منها.. 14
كتاب�ة مق�االت يف اتلوعي�ة االجتماعي�ة وزي�ادة االهتم�ام باألعم�ال اخلريية . 15

اتلطوعية.
مساعدة اجلمعيات اخلاصة بالزتويج الشباب مايلا أو غريه.. 16
املشاركة يف برامج األضايح وتوزيعها داخل اململكة و خارجها.. 17
تفطري الصائمني داخل اململكة وخارجها من خالل القنوات املوثوقة.. 18

ال�سدقة �سندوق 
عمل صندوق خش�يب متوس�ط احلجم بفتحه علوية تسمح بوضع انلقود من خالهلا 
يقه  داخل املزنل  ويتم فتح هذا الصندوق قبل اذلهاب لصالة اجلمعة من  و يتم  تعلرّ

لك أسبوع  ودفعه يف أعمال الرب واخلري .. 
وهذا العمل بسيط ولكنه عند اهلل عظيم وهل فوائد منها : 

• تعويد األبناء ىلع دفع الصدقة وبيان أهميتها .	
• تشجيع أفراد األرسة وحثهم ىلع ابلذل والعطاء يف سبيل اهلل .	
• اح�رص قبل ص�الة الفجر ) وقت الس�حر ( ىلع أن تضع يف ذل�ك الصندوق ما 	

تيرس  لك يوم مع االستغفار .

خدم املنازل  
اح�رص ىلع تصحيح معتقداتهم بالكتاب انلافع والقدوة الصاحلة وتعامل معهم . 1

بمحبة واحرتام و عطف .
اكفل أبناءهم يف بدلانهم واحرص ىلع تعليمهم املعتقد الصحيح.. 2
أرس�ل نرشات ومصاحف وكتبا معهم عند مغادرتهم إىل بدلانهم وادفع تكلفة . 3

الشحن.
• اتلوسعة عليهم يف أيام األعياد باتلصدق عليهم وتوفري بطاقات االتصال للتواصل 	

مع أهليهم وجعلهم يعيشون الفرح مع كفالئهم وأهليهم يف ذلك ايلوم.
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دعم الدورات العلمية
ادعم ادلورات العلمية يف املساجد ولو باملاء والعصريات.. 1
ادعم حلقات حتفيظ  القرآن  باملساجد باجلوائز أو أي احتياجات أخرى.. 2
س�اهم يف إقام�ة دورات تدريبية أو تعليمية أو حفظ الق�رآن أو كتب الصحاح . 3

ووزع جوائز.
ساهم يف إقامة دورات علمية  مفيدة.. 4

دعم امل�سلمني اجلدد
ادعم بعض ماكتب اجلايلات يف بعض أنشطتها، مثل:. 1

• هدية اعلم )مكتب جايلات ابلطحاء(.	
• هدية ريايض.	
• العمرة واحلج.	
• مسلم جديد.	

رشاء كتيبات من ماكتب دعوة اجلايلات دعما هلم وتوزيعها.. 2
استقطاع مبلغ صغري دلعم اجلايلات  وحتفيظ القرآن  شهريا أو غريه.. 3
س�اهم ول�و بالقليل يف دع�م تكايلف الطباع�ة للكتب والن�رشات يف ماكتب . 4

اجلايلات.
اتلعاون مع  ماكتب دعوة اجلايلات خاصة يف املواسم مثل رمضان أو احلج.. 5
اس�تضافة ادلاعة أو الطلب�ة غ�ري الس�عوديني  يف مزنل�ك لكس�ب وده�م ورفع . 6

معنوياتهم.
ساهم خبرباتك يف جمال اتلقنية ملاكتب دعوة اجلايلات.. 7
س�اهم يف تعليم وإتقان قراءة س�ورة الفاحتة ملن ال جييدون قراءتها )كبري ِسن أو . 8

اعمل  أو مسلم جديد( ونلتذكر أن الفاحتة  ركن يف الصالة؛ فانظر لعظيم األجر 
يف ذلك.
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و�سيانتها بامل�ساجد  العناية 
ض�ع مصاح�ف يف املس�اجد أو املصلي�ات أو أماك�ن االنتظار  ال�ي يرتادها . 1

انلاس.
اذلهاب للحرمني الرشيفني وخدمة املرتادين هلما.. 2
ف مس�جدك بنفس�ك أو ادف�ع أجرة لعام�ل يقوم بذلك، واح�رص ىلع هذا . 3 نظرّ

الفعل وشجع أبناءك ىلع فعل ذلك .
م املصاحف وزورّد بها املساجد املحتاجة بادلاخل أو اخلارج.. 4 رمرّ
س�اهم بالعناي�ة باملس�اجد الي يف األس�واق  أو املط�ارات أو األماك�ن العامة . 5

وحمطات القطار وحمطات الوقود ىلع الطرق.
شارك يف بناء مسجد ولو بالقليل.. 6
رترّب مصاحف مسجدكم  بشلك يويم.. 7
طيرّب مسجدكم بني الفينة واألخرى.. 8
أكرم مجاعة املسجد وتواصل معهم.. 9
اكن اآلباء رحهم اهلل يتسابقون خاصة يف رمضان ويف صالة الرتاويح خاصة ىلع . 10

إحضار القهوة والشاي وانلعناع  والعود أو الطيب للمصلني يف املسجد.
وفرّر كرايس صغرية  يف مسجدكم.. 11
وفرّر  سجاجيد للعمالة لرفع احلرج عنهم إذا اكنوا يصلون بمالبس العمل.. 12
اعنت بدورات املياه للمساجد.. 13
تكفل بربادة مياه.. 14
اكفل مسجدا يف اخلارج من خالل اجلهات الرسمية املوثوقة مثل انلدوة العاملية . 15

للشباب اإلساليم وغريها.

العمال م�ساعدة 
يف الصيف وزع املاء و العصائر و الفاكهة ىلع العمال يف الشوارع .. 1
يف األعي�اد واملناس�بات اش�رت بطاقات الش�حن ووزعه�ا ىلع العمال�ة األجنبية . 2

يلتصلوا بأهايلهم ويشاركوهم الفرحة.
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يف الش�تاء وزع القفازات واجل�وارب والقبعات وغريه�ا ىلع الرعيان يف املناطق . 3
الربية القريبة من مدينتك .

يف الش�تاء قم يف الصباح واذهب ملخزب )تميس( واش�رت كمية ووزعهاِ ىلع عمال . 4
انلظافة وعمال املحطات ووزعه عليهم واخلزب حار.

ح�دد يوما يف األس�ب�وع صب��احا وأن�ت ذاهب ل��دلوام.. م�ر ىلع أقرب بوفيه . 5
وخ�ذ جمموعة ساندويتش�ات ووزعها ىلع العمالة اذلين تصادفه��م، قال رس�ول 

اهلل صىل اهلل عليه وسلم: “يف لك ذات كبد رطبة أجر” متفق عليه.
اذهب ألقرب مكتب جايلات وخذ جمموعة من الكتب وزعها ىلع لك من تتعامل . 6

معه من العمال مع هدية بسيطة )ساعة – مسبحة... إلخ(.
يف الش�تاء اذه�ب ملحل مجلة واش�رت جمموعة من الش�االت والقف�ازات ووزعها . 7

ىلع عم�ال انلظاف�ة، كذلك إش�رت من حمل م�واد ابلن�اء جمموعة م�ن القفازات 
ذات األكمام الطويلة ويه من ابلالس�تيك الس�ميك ثم وزعها ىلع من يغسلون 

السيارات.
االتف�اق م�ع املخزب والف�وال يف اليح بتفطري ع�دد من العمالة يوميا وياس�ب . 8

شهريا ىلع ذلك.
دعوة الس�ائقني )وغري الس�عوديني( لوجبة غداء أو عش�اء معك يف الش�هر مرة . 9

واحدة  واإلحسان هلم.

املر�سى واملحتاجون
تربع بكريس متحرك يف أي مستشىف.. 1
تربع بادلم.. 2
تربع بكريس متحرك للفنادق القريبة من احلرمني.. 3
اتلص�دق ىلع املرىض و املحتاجني  بيشء من املال إلدخال الرسور عليهم وكف . 4

حاجاتهم.
كفالة أرس املرىض و املحتاجني ودفع إجياراتهم حسب اإلماكنيات.. 5
زيارة املرىض وقراءة الرقية الرشعية عليهم، خاصة من هم بالعناية املركزة.. 6
مني باملستشفيات وادلاعء هلم وتذكريهم بالصرب.. 7 زيارة املرىض املنورّ
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زيارة املرىض وكبار السن  ومؤانستهم باهلدايا وادلاعء واتلخفيف عليهم. وخاصة . 8
أصحاب اإلقامة الطويلة يف املستشفيات  ومراكز اتلأهيل اذلين ال زوار هلم .

وضع مصاحف أو كتيبات أو نرشات مفيدة يف غرف االنتظار باملستشفيات أو . 9
أماكن االنتظار  املختلفة بعد اتلنسيق مع املسؤولني فيها.

املياه
وضع برادات ماء يف أي ماكن اعم )مسجد – حمطة – مزنل – سوق... إلخ(.. 1
ع ماء وأنت يف مركبتك ىلع املشاة خاصة يف فصل الصيف.. 2 وزرّ
وض�ع ح�وض ماء جبان�ب ابليت أو يف الس�طح أو احلديقة للطي�ور واالعتناء به . 3

وزيادة املاء.
حف�ر اآلب�ار يف ادلول األفريقية أو اآلس�يوية عرب مجعيات ومنظمات إس�المية . 4

موثوقة.

وعوائلهم امل�ساجني 
تفق�د أح�وال املس�جونني،  وخاص�ة املديونني بمبال�غ صغ�رية، واتلفريج عنهم . 1

وكسب أجرهم.
تفقد عوائل املساجني ومساعدتهم بما تستطيع.. 2
السيع يف توظيف وتهيئة فرص العمل ألفراد األرس الفقرية  وأبناء املساجني.. 3

كفالة الأيتام والأرامل
كفالة يتيم أو أرملة داخل اململكة  )إنسان- انلدوة العاملية(.. 1
كفالة يتيم بدولة إسالمية )مؤسسة مكة – انلدوة العاملية(.. 2

الدعوة
ارس�ال نس�خ من القرآن الكريم أو ترمج�ة معانيه للخارج لدلول اإلس�المية أو . 1

غريها وحىت ادلول األوربية.
إنشاء موقع يف اتلويرت باللغة اإلجنلزيية والفارسية وبعض اللغات إلرسال الكتب . 2

واملصاحف ملن يريد.
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كفالة أطفال نابغني يتوقع هلم مس�تقبل، خاص�ة يف ادلول األفريقية، من خالل . 3
اجلهات الرسمية.

املساعدة يف تكايلف إرسال الكتب والنرشات واملصاحف.. 4
مساعدة أو اتلربع  يف عملية الرتمجة واإلرسال للخارج.. 5
عم�ل حس�ابات ىلع مواقع اتلواص�ل اإلجتمايع ترس�ل بصفة مس�تديمة آيات . 6

ونصائح وإرشادات. 
االتصال بماكتب اجلايلات وحتمل تكايلف إرس�ال بعض الكتب أو املصاحف  . 7

والنرشات وإاعدة طباعتها أو إنتاجها.
كفالة ادلاعة لإلسالم باخلارج من خالل جهات موثوقة .. 8
فت�ح قنوات ومواقع لدلعوة لإلس�الم أو دعم بعض القن�وات ومواقع قائمة مثل . 9

موقع طريق اإلسالم وأنا املؤمن، وغريها.

بقايا الطعام
جتميع بقايا األكل غري املناسب للتوزيع واذلهاب به خلارج املدينة ونرثه للطيور . 1

واهلوام.
وضع بقايا األكل الصالح للتوزيع يف صحون نظيفة وتوزيعه ىلع العمالة يف اليح . 2

)وتشجيع األبناء الصغار عليه(.

مغا�سل الأموات
نرش عناوين املغاسل  ووسائل االتصال بهم.. 1
توفري األكفان هلم واكفة احتياجات غسيل امليت بمعرفة القائمني ىلع املغسلة.. 2
توفري سيارات نقل اجلنائز أو املشاركة يف ذلك.. 3
ترميم مغاسل األموات القديمة وتوفري احتياجاتها.. 4
 املشاركة يف غسيل األموات واحتساب األجر يف ذلك.. 5
املس�اعدة يف إنش�اء مغاس�ل األموات وتوف�ري احتياجاتها يف ب�دلك أو يف ابلالد . 6

اإلسالمية.
املساعدة يف إنشاء مقابر يف ادلول اإلسالمية الفقرية.. 7






