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 د / محزة بن فايع الفتحي 
 

 م٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢
  



 
 .....  الظاملني على إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة ، العاملني  رب هلل احلمد  
 : وبعد
 املتنوعة،  املشاركات  من  نوعا  وفتحت  ،  الفكري  التواصل  من  شكال  الواتسية  اجملموعات    حّتمت  فقد

 . املعرف  واالستثمار الوعي ضرورة وقررت
 . واألفكار ابملعاين وتنشيطها  النخبة، قروابت  إثراء من البد   فكان

 واالستزادة   والنفض  ،  واإلفادة  املشاركة  عليك  تفرض  وصفوة،  ومشيخة  وجتدد،  تعاهد   بعضها  وِف   سيما  ال
، 

  نضم   حنن  وها  ،  سابًقا  بعضها  ن شر  وجتارب،  وحكم  ومضات    عب    اليومي،  للتقييد  الصدر    هللا  شرح  وقد
 .  ومعونته  فضله وراجني  هللا،  على متوكلني  أخواهتا، هلا

 بعض ف  تفعيلها أعاد مث ، الدعوية  الواتسية التغريدات هذه من أوليا جزءا نشر   قد ، الفقي   العبد وكان
  ،  النائم   فتنبه  ،   صباًحا   عليهم  تطل  كانت   ، {    وتغريدة   ومضة  األلف }    هبا   فبلغ  ،   األخوية   اجملموعات

 . احلازم وحتفز ،  القائم وتذكر
 . األفهام  واستدعاء ، األفكار  وفتق الفتور، وعالج  اجملموعة، تنشيط وهدفها
 وبركتها.األلف أن تقيد وحتفظ ، عل هللا ينفع هبا، ويعم خيها بلغت   وقد فرغب

، ومالمسة مناحي احلياة، فهي وليعلم أن الصياغة ذاتية ذهنية، من خالل االطالع واملعايشة الدعوية
، وكنت   واالنتقاد  لالطر  اجتهادية خاضعة  السادة    أرغبابلتايل  ابلنقد   األشياخمن  إثراءها  والزمالء 

 ، فتزداد ح سنا وهباء..! التحرير والتنقيح  والتعليق، لتكون مرت على مفرمة
 قوم خيجلون ويرتددون، وَل  يصل إال النزر اليسي...!ولكنهم  

ومع ذلك أحببنا نشرها ليشاركنا القراء نصحها وفتقها ، أو شرحها ، وقد كان هلا نظي فيما نشرانه 
 وفضله... وال زالت تنتظر سابًقا حتت عنوان ) ومضات منبية ( وقد بلغت األلف  ومضة بتوفيق هللا

 ، نفع هللا هبم وبنقداهتم . الشراح واملعلقني
 

 حمايل عسي
١٤٤٢/٣/٢٠ 

  



 ...! أحالمهم  هتد    فحروفكم  ،  عال   والباطل   ضع ف،  احلق    أن   الباطل   أهل    اليظ ن    حىت  ابلفوائدِ   شاركوا /  ١
 .  السابق بنيان كم ليبقى ،  احلق   انصروا / ٢
 ..! قياماً، األخيار   ليبقى الدين   بّلغوا/ ٣
 ..!  اآلخرون  ليبصر   مشعًة، الظلماتِ  ف  أوقد  / ٤
 ..!   األنكاد زمن ف  حىت شعار ك  اإلجيابية   ليكن/ ٥
 ..!  وفضيلة انفذة وبكل وسيلة، بكل الباطل أهل   قارعوا/ ٦
 . املعروف وبدوام ابخلي، الناس   بّشروا/ ٧
 ..! صباح كل    الشمس إشراقة   كلمات كم،  لت شرق  / ٨
 ..!جذاب فاملعروف ت ِضق وال ساحرة، والكلمة حتزن وال مؤثرة،  فالدعوة   متل   ال/ ٩

 ..! صادقة كلمة    أمام   يصمد   ال جنوده،  بكل  الباطل  / ١٠
 ..!منتفخا ابطال  يغلب   ودروسه، بصالته مزهر   مسجد  / ١١
نِ   ال/ ١٢  ..!ساطعة والشمس   موجودًة، اجلبال   دامتِ  ما رأس ك   حت 
 ! ، . الغافلني من تكن وال حسنة، ولو  انشر آية، ولو  بّلغ/ ١٣
 .! فيها  األشرار    جلس مقاعدهم،  األخيار    ترك   إذا/ ١٤
 ..! بكثرته الباطل   يهزم   بقلّته، احلق  / ١٥
 .  وتثريك إمياانً  وتزيدك ، وهتديك تقويك الدعوة  / ١٦
 .  مبوهتم  ومتوت   أئمتها حبياةِ  املساجد   حتيا/  ١٧
 . املعروف على  يشجع وال ابخلي، ويبخل ابلفائدة،  يضن خبيل   من  فاعجب   تعجب   إن/ ١٨
 .  ابلكنوز املغلق الصندوق  كمثل   يبذله، وال علماً  املمتلئ  الداعية مث ل  / ١٩
 ! ؟..منتظمة القراءة كانت  لو فكيف  مدة، بعد  الصاحلني رايض  خبتم  املساجد أئمة   يفاجأ/ ٢٠
 .جهته من الدعوة   أ تيت إال ابلسلبية، داعية   اتصف   ما/ ٢١
 .  الشرور اتسعت ونشاطه، بعلمه الداعية   خبل    إذا/ ٢٢
 .  اآلخر بزغ  أحد مها  أفل  كلما  والنهار، كالليل  ومتداخالن متصارعانِ  والباطل احلق  / ٢٣
 ..! أثر له مقاال موقفا، ، بسمةً   كلمًة،  الدعوة  من حتقرنّ   ال/ ٢٤
 ..! الفرص من كثي   على ت قضي هاجدة، ضعافة   أو  ابردة، زهادة   الدعوة   ينتاب  / ٢٥
 ..!املدافعة من نومة أو اخليار، من غفلة   أو احلق، من غيبة ف  إال الباطل   يتسلط   ما/ ٢٦



 .  متخبطة وأجياال سطحيًة، أورثنا  الدعوة عن والفكر  العلم  تغييب  / ٢٧
 .  وعلمي إمياين  ترسيخ  دون الداعية قدم    تثبت    ال/ ٢٨
 ..!  الدعوي الشقاء  أاّيم   أتَل    الدعوي، الرخاء   يستثمرِ  َل من/ ٢٩
 .  األولوايت  وتشوش   الفرص، تضييع   الدعوية أخطائنا من/ ٣٠
 .  الناس على والوصاية الزعامة،  اعتقاِده  أو اندفاعه، أو  جبهله،  الداعية   يشق ى/ ٣١
 . الوعي وإشعال الدعوة، إليقاظ  كاف    احليّ  املسجد  / ٣٢
 . وإشعاعاهتا ومثارها ابملساجد،  الباطل  أهل   زامحوا/ ٣٣
ا، الدعوة  وسائلِ  تنوع  / ٣٤  ..! سبيال  واهلارب للمعتذر جتعل  ال وزخارهت 
 ! ،. وآاثرهم  كتب هم  وصلت ذلك ومع تقنية، مواقع وال جوال وال ِنت لألسالف  يكن َل/ ٣٥
 .   ائتالفهم وعدم ، ورموزها مشاريعها تفرق   الدعوة مهددِّاتِ  أكب  / ٣٦
 .  األخيار  وختاذل األشرار،  وتعاون  احلق، أهل وضعف الباطل، جل دِ  من ت عجب  / ٣٧
 .  ومنهجا فكرا به ويتهمم   له،  يعيش الذي مشروعه   للداعيةِ  ليكن/ ٣٨
 .  األوقات واستغراق   ، واإلخالص اجلد يعين  الدعوي التفاين/ ٣٩
 .  واجلهد والصحة، والوقت ابملال، تضحية   الدعوة  / ٤٠
 . املصلحة ال والنفع    اهلوى،  ال العلم ، الدعوة ف  سائق ك ليكن/ ٤١
 .   اليقني بقوةِ  والوهن   النشاط، بتجديد الدعوي اخلمول    عالِ / ٤٢
 .   العزائم وتقوي الباطل،  وت زعج  العز، وتقلدك مل،األ متنحك الدعوية   الكلمة  / ٤٣
 . إنسان إعراض أو  أعوان، خذالنِ  أو  إميان، ضعفِ  من إال  الداعية   يرتدد    ال/ ٤٤
 .  واملنهجية ، والدعوية والقلبية، العقدية، قوت ك  السية من خذ  / ٤٥
 .  إليهم اخلي  وصل ملا الناس، بكالم الدعاة   هتمم لو / ٤٦
 . التفقه ومجيل والتدقيق، العمل، ح سنِ  على  حتملك ختيف،   ما بقدر احملن  / ٤٧
 . سطوعها يتجلى حىت األزمات، وت شطرها احملن، ت فرزها الدعوية الصفوف  / ٤٨
 .  اتعاظ  أو حكمة،  أو  تعلم،  بال  يوم ،  الداعية على  مير   ال/ ٤٩
 .  رائعا استثمارا  است ثمرت إذا  األجيال، صناعة مركز املساجد  / ٥٠
 ..! مفيدة خلوة أو معتب، أو  مؤلف، عن تغب ال  االنقباض أزمنةِ  ف / ٥١
 .  مستقبال  طريقك يسّدد أو  يثبتك، أو ينفعك ما ،  احملن  حكم من خذ  / ٥٢



 . وفعالك ومستك ودرسك، بلسانك داعيةً  كن/  ٥٣
 .  تقلدهم والعوام ترصدهم،  األعني شيء، كل  ف  قدوات   الدعاة  / ٥٤
 .   ص با وهداةً  ص د قا، دعاةً  كانوا ..هللا رساالت  يبلغون الذين/ ٥٥
 .الدعوي وهتممه بصدقهِ   املئات، ِفع ل   ف عل  داعية من كم/  ٥٦
 .  الثغرات وتسد وترّتب،  النظر، تعيد جتعلك الدعوية األزمات  / ٥٧
 .    اإلمياين  واإلحياء الدعوة، لتجديد  وسيلة   والتنافس، اخلي  مواسم  / ٥٨
 ..! مرجتال  جمردا تركه من خي   مشروع، إىل الثر   الداعية حتويل  /  ٥٩
 .  مراتديها ويبارك دورها، يشحذ  تربوية دعوية مشاريع عن املساجد انبثاق  / ٦٠
 .  البالء وحال  الصمت،  وحال   البالغ، حال   يتعلم الداعية  /   ٦١
 .  مبدأ مجال أو آية، سطوع  أو  كلمة،  بصدق  الباطل   يسقط  / ٦٢
 . ومهذب ومصلح  ومذكر، ومرب   وقراء، معلم املسجد إمام  / ٦٣
 .  وحزن كلل  بال  واالجتهاد منن،  دون  والبالغ  احملن، زمن التفاؤل  الدعاة على / ٦٤
 .  جهده  وال ،  رشده وال سرد ه، وال ِورد ه، الداعية   يهجر    ال/ ٦٥
 .  األخالق  ومكارم   ،  النف س وطول والصب   العلم  :  الداعية  ع ّدة/ ٦٦
 .  إبخوته اشتغل وما النصرة،  بواجب لقام دربه، وعلم  ثغره، سدّ  داعية  كل  لو / ٦٧
 . إمكاانتك فوق  حتلم  وال ، خطواتك وفق طموحاتك لتكن/ ٦٨
 .  األنبياء درب   فهو ومنهجك، وغايت ك، رسالت ك،  مت ل   ال/ ٦٩
 .  ختيب  ال اليت ومساعيه تغيب، ال  اليت كأنفاسه  الداعية زاد  / ٧٠
دي فضيلةً  أو حتييها، سنةً  أو تلقيها، كلمةً   حتِقرنّ   ال/ ٧١  . إليها هت 
 .  اإلمياين اكتفاءهم أو الناس،  شبع تعين ال  الدعوية، ماللت ك/ ٧٢
 .  ذلك على شاهد واالتصاالت أضعافها، اخلي  من هللا فتح  إال دعوية أبواب   ضاقت ما/ ٧٣
 .  والتفاين والبذل  التضحية  سيثمر الدعوة، مبحبة قلبك امتالء  / ٧٤
 .   الغراس وكثرت التنافس،  وحصل األمور، النتظمت املال، كحبنا  الدعوة  حببنا لو / ٧٥
 . احلقيقية  جادته عن تلهيه ، معارك  عن غىن ف  الداعية  / ٧٦
 .  واالسرتاتيجية  واملنهج  احلياة فقه من الدعوية األدوار تبادل  / ٧٧
 . عطاؤه ودام  مثاره، لبزغت  هلا، وعاش  واحدة، لفكرة الداعية   أخلص   لو / ٧٨



 .  واهلذاين  ابجلامعية وليس واإلتقان، ابلتخصص الدعوي املشروعِ  فقه  / ٧٩
 .  وممارسة ورؤية خطط   يسبقه دعوي،  بناء كل  /  ٨٠
 .  اخلصوم واراتح  اجلهود،  است هلكت شخصية ملعركة   الدعوي اخلالف  حتول  إذا/ ٨١
 .   عامة وللدعوة هلم أنفع مؤسسي، لعمل املؤثرين  الدعاة حتويل /  ٨٢
 .  اجلماهي  احرتام لنا وحيقق  وعاملياً، جمتمعياً  جيذران الدعوية وسائلنا جتديد  /  ٨٣
 .ونعاق  القط لكل الباب وفتح  اآلفاق، ف  الدعوي اخلالف بعثرة  يليق    ال/ ٨٤
 .  املتنوعة اجلداول  تضخ  دعوية، مؤسسةً  بصيورهتا إال  الكبية للجوامع إنتاجية    ال/ ٨٥
 ..!أكلها آتت وال مثارها، بزغت ملا ، ابلدعوات التضحيات جتتمع َل لو / ٨٦
 . واخلالفات الفئات كل  يستوعب ، فسيح  قلب   له الداعية  / ٨٧
 .  ومناهل ووسائل بدائل   اإللكرتونية الدعوة ف / ٨٨
 .إمكاانتك  حبجم وانتاجيت ك ، هتّممك بقدر عمل ك/ ٨٩
 .  والظروف األحوال  كل  على داعية احليوي،  الداعية  / ٩٠
 . احلالك املستقبل ندامات    ، الدعوية الفرص تضييع  / ٩١
 . األحزان وتزيل األفراح،  جتلب   بل فحسب، الثواب   جتلب    ال الدعوة  / ٩٢
 .  والسرور ابلنور العاَل ليتنفس الدعوة  تنفسِ / ٩٣
 . وتقنيات لغات تعّلم  إىل  الدعاة حيتاج  املتطور العاَل ف / ٩٤
 . اإلصالح وتفيض الدعوة،  تعّلم كما  يوم، كل  تتعلم أن تبتئس  ال/ ٩٥
 .  والفكري  العلمي الداعية فقر من أشنع مثة ليس/ ٩٦
 . أتصياًل  أو  علما،  أو كانت  وعظاً  والفقه، الفكر يصاحبها الدعوية العملية  / ٩٧
 . التفقه وح سن والفهم احلفظ: تعين"  عين بلغوا/ " ٩٨
 .  العجيب وفقهه ، البعيدة وحكمت ه الدعوية، سيت ه  هللا رسول  من تعّلم/ ٩٩

 .   يستنبطها عمن تبحث دعوية، دروس   والسية القرآن ف /  ١٠٠
 .  نصيحةً   وتلطف خطااب، وترفق    الدعوة، ف  تالين  / ١٠١
 ..! اهلوان وأتمن  الذبول، لتسلم    ، والصلة والعمل ابهلم دعوتك، جّدد / ١٠٢
 . متل ها وال  عنها، تسلو    ال حىت  نواحيك، ف  الدعوة   تغرس    أن تعّلم/ ١٠٣
 . وتنميه وترعاه وتغذيه،  حتوطه  الذي الدعوي مشروعك لك ليكن/ ١٠٤



 .  أصحاهبا وجمالسة والوعي، ابلعلم  الدعوية املشاريع   تنشأ/ ١٠٥
 . ووعاها فقهها ملن وفقهيات، دروس من الدعوية التجارب  ف  كم/  ١٠٦
 .  والتثقف والسؤال والتعلم، اليقظة على حيملك  الدعوي اهلم  / ١٠٧
 .   واسرتشاد ،  وعواد زاد، من للداعية البد  / ١٠٨
 . واإلجناز السرعة على حيمل    مما ، املخاطر التعويق، املوِت، تذّكر  / ١٠٩
 . يوم كل  تولد اجلماعية واملشاريع مومسية، والدهتم األفذاذ الدعاة  / ١١٠
 .  حانية كلمة  أو متبوعة، سنة أو حية، ملوعظة متعطشون  فالناس ، املعارف  كث رت  مهما/ ١١١
 .   الدوام  على والغارس للمطروح، واحلافز  ابحلسىن، املتحدث ،  اإلجيايب  الداعية لتكن/ ١١٢
 .  أخالقهم من وبغضت جالسهم، ونّفرت مشاريعهم، وأدت الدعاة بعض فظاظة  /  ١١٣
 .  وتنفيذ مبادرة مث  ،  فاقتناع  بفكرة   تبتدئ اجلادة  األفكار  / ١١٤
 . وتقييماهتم  وتتبعاهتم ،  ،وأحلاظهم الناس عن غائب   أنك ، -كداعية- تظ نن ال / ١١٥
 . العامة مسرح ف  فأنت غذائية، وجبة من أهون الدعوية قضيتك تكون   عندما/ ١١٦
اً  محل داعية   كل  /  ١١٧  . تقّلل وال توبخ  فال  ،  اإلجيابيني املنتجني عدادِ  ف  فهو مه 
 .  واستيعاب بشمولية  ولكن   ، مثراتك خالل من الدعوة   تقّوم ال / ١١٧
 .   وسعادة راحةً  تعب ها صار ومشاعرك، بدمك الدعوة   اختلطت  إذا/ ١١٨
 .  علمي  وزاد دعوي، وقود   يسبقه  دعوي  نشاط   كل  /  ١٢٩
 مللت إذا وي سليك نسيت،  إذا ويذكرك عملت، إذا يعينك الذي الدعوي، صديق ك لك ليكن/ ١٣٠

. 
 . وعشوائية ارجتااًل  وليست  منتظمة، وبرامج  مشاريع األايم  هذه  الدعوة/ ١٣١
 .  أ مهلت منن أو ع طّلت، مشاريع أو ض ّيعت، فرص من الدعاة ندامات  / ١٣٢
دث وال خصومة، يفتعل   ال انسجامي، تصاحلي  الدعوة أسلوب  / ١٣٣  . ملومة حي 
، فاألول مؤثر،  عل م   من خي   املؤسسية    الدعوة/ ١٣٤  .  ذاهب والثاين  ابق 
 .أزهارها وأينعت ، أدوارها ف علت إذا  والتأصيل، والبناء للدعوة منطلقات املساجد  / ١٣٥
 . أهداف تغيي  أو  دنيوي، انشغال أو مهة، ضعفِ  من إال الداعية جنم   أيفل   ال / ١٣٦
 . والسطحية اإلنشاء   وعظم ، والضحالة التكرار  وقع الدعوية البضاعة  قل ت  إذا/ ١٣٧
 . رائق وخلق   ،  فائق علم   الدعوة ف  البدهي من/ ١٣٨



 .  والفظاظة والشدة العنف  أتب  فالدعوة  اخللق، حسن إىل مستقرهم الدعاةِ  كل  /  ١٣٩
 .آالهتم  ويطورون العدة،  ويعدون ،  املراحل مع يتكيفون من  هم  الوعاة الدعاة/ ١٤٠
 .  فهما  آاتك   أو  وسيلة، رزقك أو  انفذة، هللا وهبك   وقد الدعوة، ف  حتزن   ال / ١٤١
 .  واخلطب املنطق ف  ت سرف فال  الناس، عند قبوال  األكثر   هم العاملون الدعاة/ ١٤٢
 .  األعداء ويتسلل العمل، ويرتاجع ،  اإلنتاجية تضعف الدعاة    يتنافر حينما/ ١٤٣
 .  االنتصار مفتاح وهذا دعوته،  مظهر دينه،   انصر هللا  أبن دعوتك، ف  واثًقا لتكن/ ١٤٤
 .  واستقرار كفاية  ف  وجعلهن منهن، داعيات صناعة النسائية الدعوة ف  احلكمة من/ ١٤٥
 .  املعارف  وجتديد ، والبحث ، االطالع  عن تعفيه ال الداعية شهرة  / ١٤٦
 .  االجتماعي واالندماج القبول أفقدهتم التعقبات بكثرة  الدعاة  بعض ولع  / ١٤٧
 .  واألرجى ابألنفع اشتغل والدعوي العلمي تفننك  كان  مهما/ ١٤٨
 .  الباطل من كياانً   يهدم احلق من حرف  / ١٤٩
 .  املراجعة ودمية ،  واألانةِ   ، ابلشورى حمفوفًا الدعوي اجتهاد ك ليكن  / ١٥٠
 .  نصحهم وادعاء إخوانه، مقارعة إىل األعداء مقارعة من حتول  الدعاة  بعض  / ١٥١
طا الدعوة  جيعلوا  وال  ، إمجاال سواء كلمة    على الدعاة   ليكن/ ١٥٢  . خلصوماهتم حم 
 .   واالنقباض الصمت من شيء إىل  حتتاج الدعوية املراحل  بعض ف / ١٥٣
 .  عليها واإلشفاق  تعليمها ف  هو يقّصر فال  الداعية، حق ف   األمة   قّصرت  إن/ ١٥٤
، املساجد أئمة  / ١٥٥  .  والرفعة الطيبِ  منازل   إال  هبم  يليق فال  قدوات 
 . واإلجيابية النفع  لباس  إال  هلم يصلح  فال  الدعاة إال  السلبية، يتقمصون  قد الناسِ  جل  / ١٥٦
 .املسؤولية من واهلروب اهلم، وقلة العلم، ضعف من املبادرة  تضعف  / ١٥٧
 .  عمود  به يقوم  فال  وج دران، وأسسِ  أعمدة ذي مرصوص، كبنيان    الدعوة  / ١٥٨
 . واملقاصد العمل  ف  وانظر ،  النتائج  ف  تنظر وال هللا  إىل  ادع  / ١٥٩
 ! ؟..والتنابذ  التنافر فِلم   ، مشرتك ومعرتك واحد، رابط   ف  الدعاة  / ١٦٠
 .  تكدير وال تلويث فال  قطعًة، اإلسالم صورة من محل قد  ، داعية كل/  ١٦١
 . جليس ك الثبات وسؤال   رفيق ك، اليقني   ليكن الدعوية،  مراحلك كل  ف / ١٦٢
 .!  مقصد تشوش أو عبادي، زهد أو ،   علم   نقص من إال الدعاة، بعض    تراجع   ما/ ١٦٣
 .واألمان العز  دار هللا يبلغك ، إبتقان  رسالتك أدِّ / ١٦٤



 .  متضي فاألعمار ،  تتعلم أو  وتقرأ،  إال-داعية وأنت-  يوم   عليك مير   ال / ١٦٥
 .  مطالعة أو كتابة  أو ذكر ف  إال: اجلائحة مع  انعزال   ال / ١٦٦
 .   غرسا غرست أو  ، أفًقا فتحت  أو  علما، أورثت اضطرارية عزلة   رب  /  ١٦٧
 .   مباشرة غي  وجهود انعمة، قوى  إىل مراحلها بعض ف  الدعوة   تفتقد  / ١٦٨
 . عذر ملعتذر يبقى وال اجلميع  يشارك   حىت  ، أرابهبا  طاقات بتنوع  الدعوة وسائلِ  تنوع  / ١٦٩
 . وابمسها عنها التحدث من وأحكم  أوىل  دعواي، داخلها من املرأة حتصني  /  ١٧٠
 .  وِسلم وحرب   وحكم، وهداية   وفهم، وتبصرة   وعلم،  زاد   للدعاةِ  القرآن  / ١٧١
 .وأسرارها فقهها  يتعلمون ال ولكنهم  وحبها،  الدعوة يتعلمون كثيون /  ١٧٢
 .  وغياهبم تراجعهم من ضاعف ،  والكلمات القراءة ف  املساجد أئمةِ   زهادة  / ١٧٣
 .  واالعتبار واملواظبة ،  واإلصرار ابلصب  ولكن مرات،" الصاحلني رايض"  ختم   تستطيع  / ١٧٤
ي  فإنك يوم،  كل    تقرأ   حينما/ ١٧٥  .   املدينة وتورق   احلي، وت ني   ، املسجد حت 
 . اإلسالمي العملِ  أهلِ  من كثي    فيه  قّصر الذي  العلم   هو الدعوةِ  فقه  /  ١٧٦
م وقّلت  ، إنتاج هم  لتعاظم  بقضيتهم الدعاة   آمن   لو / ١٧٧  .  فجواهت 
 . واألعذار احلجج    زالتِ   الدعوية الوسائل   اتسعت كلما/  ١٧٨
 .  مضيئ جمّدد مثر   وإملامي عنه، انفكاك ال ختصصي  : مساران له الدعوي التثقيف  / ١٧٩
 .  وخملصيها وفروعها ابملؤسسة وانتهاء وخواصه، الفرد  من تبدأ الدعوي العملِ  مأسسة  / ١٨٠
 .  منشور وخلق حممود،  وفكر جمموع، علم   ف  السحرية الداعيةِ   عصا/ ١٨١
 .  فاعل  واقتداء   فاضل، علم  :  نصفان الداعية  / ١٨٢
 .  التعب من وراحةً  ،  اليأس من ودواءً  ،  الضعف  من لك وقودا   القرآن  من اجعل  / ١٨٣
 . أفًقا وتفتح  وعيا، تفيض   بل  فحسب، علما تزيد  ال  الدعوية التجارب  / ١٨٤
ّكم   نفسك، وتراجع   اجتهاداتك، من تتعلم   أن   مجيل  / ١٨٥  . واملصلحة العلم   وحت 
 .  فيها  والتعمق بسردها النبوية السية جتّسده وعسرها، يسرها من تشاهده وما الدعوية املرحلة  / ١٨٥
 . راحم وكاتب   ، عامل  ملق   بل ،  كاتب  أو ملق   جمرد   ليس الداعية  / ١٨٦
 .  الناس  ف  القدوة صناعة تصنع ال  كلماتنا  كل  /  ١٨٧
 .  املسارعة والبالغ  القدوة، والدعوة  العمل، العلمِ  اقتضاء  / ١٨٨
ض هم  ما وكل فيه،  سارع  للناس تقوله   ما كل  /  ١٨٩  . بلوغه ف  انفسهم عليه حت 



 . والسعادة اخلي  من هنر   ف  ألنه ، استجمام أو ملل ، أو  فراغ   الداعية وقتِ  ف  ليس  / ١٩٠
 ال  فمدده   قصصه،  انظر   أو   درس ه،  تفقه  أو  تدبره،  عش   أو  تفسيه،  فتعلم  القرآن،   قرأت    إذا/  ١٩١
 .   ينتهي
 (.  هللا  إىل دعا ممن قواًل  أحسن   ومن)  وشهرته جمدهِ   أو  ، ذاته إىل  وليس ، هللا  إىل  داع   الداعية  / ١٩٢
 .  املستقيم ومنهاجه النادر، خب لقه يعلو  أن فعليه بكلمتِه،  الداعية    يعلو كما/  ١٩٣
 !؟ فقهه من جيدِّد أو  يتعلم، أن عساه   فمىت  جتاربه، من يتعلم َل داعية  /  ١٩٤
 ! كالعامة  ويعيش قدراته، يستغل أو مواهبه، يستعمل   ال حني نفس ه  الداعية   يقب  / ١٩٥
 .  اتعاظ بال   اآلايت وال ،  ادكار بال   عليك   متر   ال الدعوية مواقف ك   أن  ي فرتض  / ١٩٦
 . متناثر معرف   استكثار   من خي   ، قالئل مبادئ   على ثبات ك  / ١٩٧
 . واكتمال وخبة   نضج   بل  هترجًيا، أو  راحةً   ليس ، للداعية الع مري االتساع  / ١٩٨
 .  حتطِّم أو تتجاهل   أن   ال املزالق، وحتذر هم  غرس هم، لتن ضج    اجل دد، الدعاة   إليك  حيتاج  /  ١٩٩
 .  والعظات والوعي  ابلعلم تشع مدرسة بل فحسب،  خبةً  متلك   ال  أنت الدعوة من عقدينِ  بعد/  ٢٠٠
 .  العمل  وح س ن ابلصدقِ  ت وِّج ما إال هباءً  ستذهب   وكلماتنا خطِبنا كل  /  ٢٠١
 .  وبركة ثواابً  يستطعم    أو  لذًة، يعيش   وهو إال املشاق، حيتمل   داعيةً   جتد   ال / ٢٠٢
 .  خييتهم من وتعلي  ، أدائهم  من تطور للدعاة املستدمية    القراءة  / ٢٠٣
 .رائعة ستلفيها.. املنبية وموضوعاتك الدعوية، أفكارك تسجل مرةً  جربت   هل/ ٢٠٣
 .  رقيًقا حبال  ال ، وثيًقا رابطا الدعوية العالقات   لتكنِ / ٢٠٤
م ويقّوي  يسّددهم،  للدعاة الدعوي التخصص تنوع  / ٢٠٥ وجهم  ،  بنياهن   .  بعض إىل  وحي 
 .!  قاتلة اجتماعية مبمارساتِ  الدعوي اهلم   ختسر ال  الع مر  طولِ   م ع  / ٢٠٦
 .الغرض ي زلزل   أو اهلم، ي ضع ف   لئال  اجتاهك، نفس ف  الدعوية صداقات ك لتكن  / ٢٠٦
 .  التنازيل كالس ّلم  كان   الدعوي، مسارهِ  ف  يصب  َل إن العالئقي، الداعيةِ  انفتاح  / ٢٠٧
 .  مواقفه ويراجع    ، معلوماته وجيدِّد ويقرأ، ،  ابلتقنية يتصل وهو للداعية منزيل حجر   ال / ٢٠٨
، واع   لنّي، متسامح  الداعية  / ٢٠٩  . واخلالفات املعارك من متقلل   مستوعب 
 . وحماججة  وفكر   وأدب، ونصح   وخطب، وعظ  : فنون  الدعوة/ ٢١٠
 . ذواتنا   نكرر ال وأن  ،  والظهور  الطاقات حسب   الثغور تنوع    الدعوي والسداد احلكمةِ  من/ ٢١١
ِسن ه ثغر   خالل من الدين خدمة   تستطيع  / ٢١٢  .  للناس معروفا يكن َل وإن  ، حت 



 ..! بـ ع د   أو  قر ب   اهنيار   وتفاخره ارتقاء ، الداعية  تواضع  / ٢١٣
 .  ومنارتك ومناك زادك  فهي  ، اإلميانية والرقائقِ  العلمية، احلقائقِ  من  حظ ك لك ليكن/ ٢١٤
تزل    أن من أعظم    الدعوة  / ٢١٥  .مأجور عامل فكل   مهارة، أو  علم   أو منشط   ف  خت 
 .  إدارته حيسن من يل  وقل األعمال، يكدر الدعوي االختالف  / ٢١٦
 . والتعاضد والتناصح  للشورى ضروري   الدعوي الرابط  / ٢١٧
 .  بينهم التنافر وصناعة تقاطعهم، الدعوي االستضعاف طرقِ  أسهلِ  ِمن/ ٢١٨
 االنقطاع   لدرء  ،  مستدمي  خي    شيوعِ   أو  ،  غرس  إعدادِ   أو  علمية،  قاعدة  صنعِ   ف   الدعوي  الدرس  /  ٢١٩

. 
 .  الكنوز   واختزنِ  الزرع،  واحص دِ  الغرس، فاغرسِ  ،  قالئل األعمار  / ٢٢٠
 .ماحقة أو  هوان   هناك كان  ملا الالحقة،  ابلغراس اضطلع   داعية   كل    لو / ٢٢١
 .  وتوقظ وتوجه تسطع،:  مبادرات آلخر حني   من لك اجعل   ترتاجع لكيال / ٢٢٢
 .  بعطاء ممزوًجا العلم   حيبون    الناس   فإن    اجتماعيا، جانبا الدعوي  خطابك ف  ليكن  / ٢٢٣

 
 .  مؤسساهتم ورقيّ  اجتماعهم، وح سنِ  طرِحهم  جودةِ  ف  الدعاةِ   قوة  /  ٢٢٤
 .  اجتاهاته أكثر ف  مأزوما ينطلق   الدعوي اخلطاب   أن   املؤسفِ  من  / ٢٢٥
 .  ومشاعرهم الناس تراعي  متفننا، متحداث جيعلك الدعوية  املوضوعاتِ  س عة  / ٢٢٦
 .  واالستشراف  االسرتاتيجي اإلعداد    علينا ي فرض   وس عت ها الدعوةِ  تنوع  / ٢٢٧
 .  خالقًا ،  واثقا ،  قواي خطاب كم  ليكن ولذلك قوي ، اإلسالم  / ٢٢٨
 .  انتقائي أو  عشوائي، أو  م هني، دعوي   خطاب   من  اإلسالم   يؤتى قد/  ٢٢٩
 . يصلح  وال يضر  قد ، وممارسات واجتهادا عمال  ، لوحدهِ  داعية كل  سيورة  / ٢٣٠
 .  واإلنتاج والسالمةِ  لإلنضاجِ  مسار  :   الدعوية الشورى/ ٢٣١
 .  اهلم ومحاسةِ  العلم، وس ع ة العقل، بِكب   تكب    الدعوة  / ٢٣٢
م خترتق   ورمحت ه الناس،  ف   يشع   الداعية لني  / ٢٣٣  .  مواقفهم وأتسر ،  قلوهب 
 .  والبالء والتحرج التيه ظلمات ف  دعوية، خارطةً  النبوية السية   لتكن  / ٢٣٤
 .  ومهِسه  وزِيّه شكِله، وِف  ، ألفاظه وِف  خطبه، ف  داعية   هو..  الداعية  / ٢٣٥
ر العلم، تبسيطِ  دعاة    حنتاج  /  ٢٣٦  . خالفيات بال  السنن ويشرح تعقيد، بال  القرآن   يفسِّ



 .  والرتبية العمل ف  واسرتاتيجي منهجي خطأ الدعوي القصص ف  الدعاة بعض إغراق  / ٢٣٧
 .  والصحبة ، التأمل ،وح سن واملمارسة ابلعلم:  ت غتنم الدعوية احلكمة  / ٢٣٨
 .  منتج  ومنافس   فعال،  قوال   بل فحسب، قواال  ليس الداعية  / ٢٣٩
 . وحنو ورعاية    سقي   إىل  حتتاج   ،  كالغراس  الدعوة    أن  ختيل  /  ٢٤٠
 .  مسالكهم عن فتباعد والروحانيات النصوص من جمردون ، إنشائيون  دعاة    مثة  / ٢٤١
 .  الطاقات إىل حيتاج  واإلسالم   واسعة، فهي الدعوة، رحاب ف  جهد   أيّ  من ت قّلل   ال / ٢٤٢
 .  وارتقاء وعماًل  مًها العزمات أشرفِ  من فكن املقامات، أشرف    الدعوة   كانت  إذا/ ٢٤٣
 .  االنغالق  وجتاوز اخلطاب، فجدِّد الدعوة، عاملية من زادت التواصل  مواقع  / ٢٤٤
 .  والسين القرآين وزاِدك  الوحي،  أنوارِ  عن الدعوية اهلموم    أتخذك   ال / ٢٤٥

 
فظ    حىت املرقوم، وسجل ك املقيد، الدعوي اترخي ك  لك ليكن  / ٢٤٦  .  الوقائع  وت عرف املسية، حت 
 ! ؟.لألجيال فت حكى دروس ها، ت نتخب   ال  طويلة، دعوية   ملسية   كيف /  ٢٤٧
 .  ومستلهميه ومستنبطيه ابحثيه ينشد   ،  والنبوي القرآين الدعوي الفقه   يزال   ال / ٢٤٨
 .  القدوة الداعية فأنت مرصودة، ألفاظك    وكل ، حمفوظة كلماِتك  جل  / ٢٤٩
 .  واالستفراد  والتعايل  والعنف، اجلهل: الداعية   تضر أربع  / ٢٥٠
 . واإلرفاق  ابلود إال اآلفاق  ف  أشرقت وال  اللني، بغي  الدعوات   جنحتِ   ما/ ٢٥١
 .  الناس   ونفع ، واملصداقية ،  والتواضع العلم:  الداعية ترفع   أربع  / ٢٥٢
 . وم عني وفقه   ولني،  علم   فالدعوة عنف ه، وخف ضه علم ه، رفع ه داعية   من كم/  ٢٥٣
 . وأجيال وبناء   واستمرار، وجذور   ورابط، قوة   الدعوةِ  مأسسة  / ٢٥٤

 
 . ومجال وتثبيت   وهواء، وهبجة   ،  ومثر ظل   متنوع، عطاؤها كالشجرة  الدعوة  / ٢٥٥
 .والتفاؤل للسعادة نوافذ   يفتحون   فالدعاة   احلزن ، بك  بلغ مهما/ ٢٥٦
 . آفاق  له فسيح   ففقهها  خطيب، أو داعية   وأنت الدعوة  تتعلم   أن عيب   ال / ٢٥٧
 . األخطاء معاينةِ  مع  الداعية، ومجود   اخلطيب، ِعن د   املؤسفِ  ِمن  / ٢٥٨
 . وأهلك   هلك   ، تصحيح  بال  ، مراجعة بال   تعّلم، بال   الداعية   عاش   إذا/ ٢٥٩
 .  الناس ونفع ، توجيهه وحسن ومسارعته، عمله، ف  الداعية قيمة  /  ٢٦٠



 .  لديك اإلحباطِ  حمطات آخر على يقضي  الدعوي وانشراح ك   ، الدائم  تفاؤل ك/ ٢٦١
 .  نتعلم زلنا فال  دعوية، استزادة    أو  علمية، استنارة   عن  احلياة   أتخذكم ال / ٢٦٢
 .   فيهم تفّرط فال   والوعي، للتجربة مدارس    الراسخون الدعاة  / ٢٦٣

 
 .  الندم غاية    ندمت   وإال فاهتبلها  ، علمية وصيودا دعوية،  ف رصا  أحياانً  ت قابل ك  / ٢٦٤
اكي الدعوية الشخصية  / ٢٦٥  . مسؤوليات عليها لذلك ومسِتهم،  هنِجهم ف  األنبياء  طريقة   حت 
 .  منشود وعلم   مورود،  زاد   عن  لك غىنً  فال  الدعوي حضور ك كان  مهما/ ٢٦٦
 . وض عت   ضاعت وإال اهتماماتك، ف  أصيلةً  الدعوة   لتكنِ / ٢٦٧
 .  للواقع  تقدير سوء أو  علم، قلةِ  أو منهج، تلوثِ  من إال الدعوي امللل   حيصل   ال / ٢٦٨
 .  عجيبا والتفاين غزيرا، العطاء   كان   الدعوي، التلذذ   اشتعل   كلما/  ٢٦٩
 . واحلضارات  واالرحتال والتاريخ،  ،  احلياة ثقافة إىل الشرعية الثقافة مع  حتتاج  /  ٢٧٠
 .  اهلوى واستوزرهم الثواب، عن فش غلوا  ، إبخواهنم  اشتغلوا دعاةً  رأيت  / ٢٧١

 
 . وفاتك بعد جار   وثواب   عمرك،  فوق    أخر   عمر   الدعوة  / ٢٧٢
 . اإلسالم صرح  مجيعا يضمهم وبيان، وفكر ،  ووعظ علم داعية إىل  الدعوة  ف  حنتاج  /  ٢٧٣
 .أريكتك على ومتكًئا بيتك، من زماننا وِف  رّحال، غرابء    سابًقا الدعاة    كان/  ٢٧٤
 .املسجدي والعطاء  الدعوي ابجلهاد  والوعي، الروح غربة   ادفع  / ٢٧٥
 .  مستدمية وقراءةً  ، مبارًكا وبالغا صادقة، دعوةً  اإلمامة ف  استحضر  / ٢٧٦
 .األعداء مكاسبِ  أعظم   وتفرقهم  ، وإخاء واثق   الدعاة تقارب  / ٢٧٧
 .  وتعنيفه هجره وليس  ونصحه، زايرته   فالواجب    ،  داعية زللِ  عند / ٢٧٨
 .  الدعاة إخوانهِ  على غضبه جام وصبِّ  ، ابألشرار  بعِضهم  ترّفقِ  من تندهش  / ٢٧٩
 .  اخلتم  والوشيك   يوميا، املتعاهد املخصوص،  وكتاب ك اجلماعة، كتاب    املسجد  حمرابِ  ف / ٢٨٠
 .  جديدة  علم   وإمامة   ، واستزادة   وعي   فريضة، كل  بعد تعّلم   صفحة  / ٢٨١

 
 .  بيته داخل كل ها  ختتفي مث  دعواي،   بيته خارج   الدعاة بعض   يتفنن  / ٢٨٢
 .  والطاقة اجلد هلا فاشحذ   والغفلة، اجلهل شدة   تالحظ   حينما/ ٢٨٣



 . املراجعة من البد وسيع، مادي   انفتاح  ظل ف  يسي، دعوي جبهد   علينا ميت  / ٢٨٤
 . ونتجاهل  نصر أن   اخلطأ ونتعلم،  خنطئ    أن عيًبا ليس/ ٢٨٥
 .  الوهاء وغاب البناء،  وتّ   الغرس، ألورق   مبسؤولياته داعية   كل    قام   لو / ٢٨٦
 .  مديد وعمل   جهيد، جهد   إهنا للدعوة، السطحي  التصور   تتجاوز الدعوية   املسؤولية  / ٢٨٧
 .   وتعليم  وتربية ، وصلة وتواصل   ووعي، بقراءة   مسجدك من االنطالق   تستطيع  / ٢٨٨

 
 . مهتك وتشحذ توازنك، وحتفظ تثّبتك الدعوة، ف  يقينيات من لك البد  / ٢٨٩
 .والنبوية القرآنية الرايض ف  وتلذذ زادك، ينقص   وال عقلك، يفرت   ال الدعوي الفتور  ظلِ  ف / ٢٩٠
  واألفراح   واألحزان   اهلموم  تلك  مستشعرا  هلم،  معايشا  تكون    أن  فجّرب    النبوية،  السية  طالعت    إذا/  ٢٩١

. 
ية التاريخِ  ودروسِ  ،  التثبيتية السنة ومعاَلِ  اليقينية، القرآنِ  بصروح حزن ك ادفع  / ٢٩٢  .  الّسي 
ِسنها،  ال فنون لتعّلم مدخل   واالنعزال، احل جر فرتاتِ  ف / ٢٩٣  .مت هرها ال  لغات   أو حت 

 
 .  أحسن هي ابليت اجلدال وِف  ابحلسىن، وِعظ ابحلكمة،  دائماً  تكّلم / ٢٩٤
 .  آخرين عند وختفى الدعوي، الوسط ف  احِلداد األلسنة تشاهد   أن  املؤسفِ  من/ ٢٩٥
ا  الدعوة أصول   الوحينيِ  ف / ٢٩٦  .  فهمها  عن تتباعد   فال  وشروطها  وآداهب 
 .  هبا  عنايت نا قليل   واسرتاتيجيات، وعب  دروس   األنبياء  قصصِ  ف / ٢٩٧
 . وم ستلط فات وأخالقا بل ، وتوجيهات أقوااًل  ابلناس صلت ك تكن   ال / ٢٩٨
 . السفهاء حماكاة   أو  املروءة، خرم ك أو  ، املبادئ عن ختّليك يعين  ال الناس، على انفتاح ك  / ٢٩٩
 .   رقراقة أخالق   أو  صادقة، كلمة    ف  احلقيقي  الداعيةِ  سلوك  / ٣٠٠

 
 .   وحيطة عنايةً  ، وزخرفه املال   ت ورِّث كما  ومّهها الدعوة    ورِّثِ / ٣٠١
 . األصفياء عناية   هبم ي عتىن تالميذ، التالميذ وِف  أبناءً  األبناء ف  لك ليكن  / ٣٠٢
 . واصطبارا ودأاب وصفحا، تساحًما  الدعاة  مثل   ليس/ ٣٠٣
 .  وأعواان ومحلةً  خواصا منهم فاختذ   ،  أانًسا ه ديت   كما/  ٣٠٤

 



 .  استغفاهلم وعدمِ  حبيطتهم  أيًضا  يوصون   بِلينهم،  الدعاة   يوص ى كما/  ٣٠٥
 .  الفرصة  تعود ال فقد دعواي، ،  روحًيا ،  معرفيا إميانيا، جتديدا اإلميانية املواسم  من اجعل/ ٣٠٦
 .  الدعوية اخلبات وتبادل  والتالقي للتزاور فرصةً  احلج  يكون   ما غالبا/ ٣٠٧
 .  الدروس واستنباطِ  وتدبرِه  وقراءتهِ  حبِّه ف  كالقرآن  رفيق    للداعيةِ   ليس/ ٣٠٨
 . واإلمياين   العلمي  افتقار ك  لك  وتكشف    ،  وروحية  دعويةً   آفاقًا  لك  تفتح    اليومية،  التدبرية    القراءة  /  ٣٠٩
 . واألرزاء احملنِ  ملواجهة متني درع   اخليات  مواسمِ  ف / ٣١٠

 
 . النفسية واملراجعة واإلصالح للغرسِ  فرًصا التارخيية احملن من اجعل  / ٣١١
سن   نعّنفهم،  وال هنّذهبم  الناس   ندعو حينما/ ٣١٢  .  إليهم  ن سيئ وال هلم، وحن 
 .   الوضاء والسراج   املعطاء، الداعية   ألنك ، واخلسارة الربح  مبقياس الناس   ت عاملِ  ال / ٣١٣
 .  واستشرافية ، ودعوية إميانيةً  راحةً  الراحة فرتاتِ  ف  لك ليكن/ ٣١٤

 
 .  وراهبني وراغبني   ون ذرا،  دعاةً  انبعثوا واحدة،  بعظة   اجلن،  كمؤمين  كن  /  ٣١٥
 . الدعوي ضمي ك سيصحو عليك، حجة   تطالعه ما أن  تعتقد   حينما/ ٣١٦
 . اآلفاق  هبم وطالت املزار،  شط    ولو  حىت ، مشرتك وهم   واحدة، قوة   الدعاة  / ٣١٧
ت    إذا/  ٣١٨  .األعداء  من  واستِفد  ،  األنبياء  من  وتعلم  السية،  وافقه    ،  القرآن  فتدبر  الدعوية،  مهت ك  فرت 
 .  فائت استهداء أو دعوي،  توظيف   أو  تربوي،  اتعاظ   بال  متر  املواقف   جتعلِ  ال / ٣١٩
 .  عزيزة  خواطر    أو فريدة، أفكار  أو  جديدة، ملوضوعات   ملاًحا الدعوي قلم ك ليكن  / ٣٢٠
 . منيًا  لتكون  يسيا فتقرأ  ،  القراءة تسرتوح   جعلك ف  كافية    األسبوعية اخلطبة  / ٣٢١
قق   السعادة، لك سيجلب   الدعوي مه ك أنّ  أتكد /  ٣٢٢  .  احلز ن  ويطرد   االنشراح، وحي 

 
 .والتجاريب والعب  الفوائدِ  من كثي  ل مفتوح   كتاب    األكابر ابلدعاة  الظفر  / ٣٢٣
 .  جتّففها وال حماِسنها، من فاستكثر   ، مقالة أحسن   الدعوة   أن علمت   إذا/ ٣٢٤
 . مكررًا واحدا قطفاً  وليس املتنوِّعة، املعرفة قطوفِ  من   طرح ك ليكن  / ٣٢٥
ل ك   قد/  ٣٢٦  .  واعتدل فاعتِ  ،  حتضِيك هوانِ  أو شّدتك،  أو  تكرارك  بسببِ  الناس    مي 
 . الوسائل ِمن وسيلة   ولكنك بك، مرهوانً  ليس   هللا دين  /  ٣٢٧



 .  املستقينني اجلدّ  أراببِ  ومصادقة   ، كالقرآن   شيء   الداخلي الوهن   ميحو ال / ٣٢٨
 .   مسار ك ويغّي  ، مهت ك و ينزل   بتفكِيك،  حيط   أحياان،  اجملالس ف  تساهل ك/ ٣٢٩

 
 ..(.  عين بلغوا)   دائما واستحضر   دعوية، بالغات   بال  األسبوع   عليك   مير   ال / ٣٣٠
 .  وأداته آلت ه منا كل    ليشعل   ونعمة، رمحة   الدعوية الوسائلِ  تنوع  / ٣٣١
 .  الفردية اجلهود على الدعوية املؤسسات تفضيلِ  ف  شك   مثة   يعد  َل/ ٣٣٢
 .  ذايت وهو ، ش ورية   وهي عقل، وهو عقول، وهي زائل ،   والفرد   ، ابقية  الدعوية املؤسسة  / ٣٣٣
 . إنتاجي احنسار   أو ، فكري اضمحالل   أو  فردي،  استيالء   الدعوية   املوسسة   يضر  / ٣٣٥
 .  التطوير  ودميةِ  الفريق، وروحِ  ابلشورى املؤسسات   تنجح  / ٣٣٦

 
 .  االهنيار عتبة على فهي  ، تكاملية أو  شورى،  أو ، خطة بال  مؤسسة   كل  /  ٣٣٧
 .  املمتدة  واسرتاتيجيِتها املتنوعة،  بفاعليِتها املؤسسات   تتنام ى/ ٣٣٨
 .   حتسني أو تدبي    بال  اجتماعيا وانغمس    املعتاد، جدوِله على بقي إذا  الداعية   يشيخ  / ٣٣٩
 .   للنماء ي نبوعنيِ  أعظم   والتجارب والقراءة   عضالته، ف  وليس عقلهِ  ف  الداعيةِ  منو  / ٣٤٠
 . واالسرتاتيجيات والعضالت والفكرِ  اهلمةِ  بقاء ف  كاف    الدعوي العقلِ  تغذية  / ٣٤١
 . ودب   هب   من كل  مع وابتوا ،  وأخواي ،  قرائيا تراجعوا دعواي  املرتاجعني غالب  / ٣٤٢
 .  جتربة تعّلمِ  أو حديث، ترايقِ  أو آية ، بفقه الدعوي فكر ك   يستضئ  / ٣٤٣
 .  تكبو ال اليت  غايت ك والتثقف   خيبو،  ال الذي مه ك القراءة   لتكن/ ٣٤٤
 .   ي ضاد ها ما وليس معها، يتالءم   مبا فزامِحها الدعوة ، زامحت    إذا/ ٣٤٥
وا ،  وآزروا نص روا ،  دعاة    جتار  يوجد  / ٣٤٦  . راسخة وآاثر هم رحلوا ،  وابتـ ن وا ورمس 

 
 .   اآلخرين تزاحم  وال فالتزمه، الدعوي ختصص ك اكتشفت    إذا/ ٣٤٧
 .  وامل ثري اجلاري مني ك ت ِضع    وال شيء، كل  ف   ،اقرأ حيّ  كداعية  /  ٣٤٨
 .    الفكرية اللقاءات ف  وهزمية   لنشاطه، نضوب   الداعية، ثقافةِ  نضوب  / ٣٤٩
 .  هبا حياط  ال فاحلياة   الع مري، ومشروع ك ، املستقبلية ورؤيت ك القرائية،  خطت ك لك لتكن/ ٣٥٠
رتق  وال  ت قت حم ال  ، شرعية دعوية  ثوابت   لك  ليكن   امل هول، املعرف   التنوعِ   مع/ ٣٥١  .  خت 



 . ومشاورة برتو   إال ت قِدم فال  ،  واجتماعيا دعواي  ومرصود حمسوب   أّنك  مبا/ ٣٥٢
 .   واملبادرة الوعي سوى مقدمات، تتطلب    ال ،  ودعوة ،وصلة جوار    الداعية حيّ  أهل  / ٣٥٣
 .  وهجران سلب   عالقة    حبّيهم الدعاة بعضِ  عالقة   أن  املؤسفِ  ِمن/ ٣٥٤
 .  الوصال املقطوعة   ،  اللسانية املواعظِ  عشراتِ  يفوق   قد احلّي، ف  وسالم   زايرة  /  ٣٥٥
 .   مبادرة وأسرع هم عماًل، وأحرص هم ،  خ لًقا أحسن هم الدعاةِ  خي  / ٣٥٦

 
 . مزاجك وإصالحِ  ، أوراقك لرتتيبِ   فع د الدعوية،  األعباء   كث رت  إذا/ ٣٥٧
 .  أفرادها من كأنك  النبوية  السية   وعش   قراءته،  حق   القرآن   فاقرأ  الدعوي  اهلم   ذب ل  إذا/ ٣٥٨
 .  األدب  كتب  ونثارِ  القرآن، بالغةِ  عن انفكاك   ال اللغوية اآللة  لتكوينِ / ٣٥٩
 .  اللسانية وأدات ك لغت ك فقوِ  ثقافت ك، تقّوي كما/  ٣٦٠
 .  والثقافة الفكر حلنِ  عن حلن ه يقل   ال  اللحان   املتحدث  / ٣٦١
 . اللس ن ويقوي اللحن، يعال   مما ، املسجد ف   يوم  كل    املشكول" الصاحلني رايضِ "  ترداد  / ٣٦٢
 .  اللغوي املنطقِ  من عالًيا قدرا الداعية على ي فرضانِ  النبوي والبيان   القرآنية اللغة  / ٣٦٣
 .  خمصوصة كتب    وهلا  آسرة، تراثية وعبارات   لغوية، أساليب   حفظ   حتّتم   اجلماهيِ  خماطبة  / ٣٦٤
 .  الشعر وأطايبِ  احِلك م،  وروائعِ  الكالم، أبلطافِ   استِجم ، االستجمام أوقاتِ  ف / ٣٦٥
 .    خطاهِبم وانتشارِ  الدعاةِ  قبولِ  من جزء   اللغوي اإلبداع  / ٣٦٦

 
 .    وعي ك ويلمع   حجت ك، وتقو ى دعوت ك،  تشتد   علِمك ابزدايدِ / ٣٦٧

 .  اإلميان  منائر    شوهدت خالله ومن ، متوارثة وسنة   ، صاحل عمل    الدعوي اجلهاد  / ٣٦٨ 
 .  عِجل كل  ويعتب   ، جهد  كل   ويتقاصر عمل،  كل    يهون   السالم، عليه  نوح   ألفيةِ  ف / ٣٦٩
 . األنبياء سي  من أخِذها من أقل   فال   ،  ذاتًيا الداعية صفاتِ  توليد   تستطع   َل  إذا/ ٣٧٠
 .  هلم وإصالح للناس  هتذيب   هي كما   للنفس، هتذيبية عملية   الدعوة  / ٣٧١
 الدعاة  الذ   بكالمهم،   تشدقوا  وإذا   ،  أبخالِقهم  الدعاة    استعلى  ،  أبمواهلم  الناس    استعلى  إذا /  ٣٧٢

 .   بصمتهم
 

 . الداعية غي  الفقيه من مساحةً  أكثر   الداعية الفقيه  / ٣٧٣



 .  ابلعلم حيصله َل ما ، ولينا مساحةً  الفقيه متنح   الدعوة  / ٣٧٤
 . ومتشاهبات نظائر الدعوة ففي وحتليالت، اجتهادا الفقه ف  أن كما/  ٣٧٥
ما ابلدعوة، الفقهِ  امتزاج   أمجل   ما/ ٣٧٦  .  جنب إىل جنبا وسيورهت 
 .  لديه الدعويةِ  النوافذِ  وانسداد   ، اجلامد الضّيق الفقيه   يؤمل ك  / ٣٧٧
 . ورمحة مرونةً  حتريره ومن ،  فهًما أتصيِله ومن دعوًة، فقههِ  من جيعل من احلاذق   الفقيه  / ٣٧٨

 
 . جتاهل أو  غف ل ممن تكن وال يسيا،  شيًئا ولو  العملية الدعوة   نفس ك    عّود/ ٣٧٩
 .  وبذال وتفانًيا وعمال، مهةً  إال املشاق   تزيد هم ال  الدعاةِ  أفذاذ  / ٣٨٠
 . والبالغ  الدعوة   قيود   واستشعر   داعية، خي   فكن أمة،  خيِ  من كنت    إذا/ ٣٨١
 .  م داهنة أو  اهنزاًما أو ضعًفا وليس للمخالف، احتواء   الدعوي  الرفق  / ٣٨٢
 .حوائجهم قضاءِ  أو وعيِهم، أو ،  كأخالِقهم  بشيئ الناس   الدعاة   التهم   ما/ ٣٨٣
 . وإقناًعا وأسلوابً  حوارا ابحلسىن، الدعوي  اجلدال   كذلك/  ٣٨٤
 . األفكار كوكبِ   ف  واحملّللني املناظرين،   الدعاة إىل  حنتاج    الدعوةِ  ف / ٣٨٥
 .  الزمان من  ع قد   قبل اآلن   أنت فلست   دعواي، نفسك صياغة   تعيد   أن عيًبا ليس/ ٣٨٦
 .  الدعوية وبراجمنا وسائلنا جتديد    علينا تفرض   جديدة، وتقنيات بعجائب   احلياةِ  تفّجر  / ٣٨٧

 
 . بسماِحتك السوق  وِف  ، أبخالقك العمل وِف  ، مبواِعظك املسجدِ  ف  تدعو / ٣٨٨
 ! ؟ ..فيه لكم مكاانً  أعددت   وهل ،  التقين التطورِ  هذا من   موقع ك ما/ ٣٨٩
 .  اختبار أصعب ف  واهنزام   ، ولدعوته له فشل   ، األخالقي الداعيةِ  فشل  /  ٣٩٠
، وخطبت وعظت   مهما/ ٣٩١  .وانطالقًا وفكرا غذاءً  القرآن  إىل  فمرد ك  وكتبت 
 .  وقدراهِتم  بتنِوعهم وتنوعوا  ، النصرة من أبنواع   اإلسالم   الصحابة   ن صر  / ٣٩٢
ا يعتقدون   وهم الدعوة،  كوكب    كثيون    يدخل  / ٣٩٣  .  فرضيت ها ال استحباهب 
 .  وتبنيها األرواح   تتخلل   العام، اإلسالمِ  بعد  دعوة    فثمة ، ومستوايت مراحل   الدعوة  / ٣٩٤
 .  حبفاوة  جتديده  الضروري ومن ،  والبناء العناية من حق ه ي عط   َل ملف   التقنيون   الدعاة  / ٣٩٥
 .  واقتصاد ورفق    ووعي،  بعلم   ففّعلها ، رابنية نعمة   الدعوي  الواتس/ ٣٩٦
 .  ابتذااًل  يرمي  وال ، اعتدااًل  ينتقي م ن والذكي   ، زاخرة رسائل    الواتس/ ٣٩٧



 
 .  الدعوة فقهِ   وبني   الدعوة،  حمبةِ  بني التفريق من البد  / ٣٩٨
ص ل   علم   الدعوة فقه    إنّ / ٣٩٩  .  العلوم كبقية  ،  األمر عزم   إذا إليه ويرحل   ، وي طلب   حي 

 .إليه يدعو ما وروعة   صوتِه، ومجال   ساعة، كل    دعوت ه  املؤذنِ  من تعّلم  / ٤٠٠ 
 .  مواعظهم  وسعادة كلماهِتم،  وصدقِ  ، بتوحيِدهم مؤذنون   الدعاة  / ٤٠١
 .حتمي الفقه  ، فقههم  وقلةِ  ،  اندفاِعهم بسببِ  الدعوة حمبِّو خيطئ   قد/  ٤٠٢
 . االندفاع  معاجلة   تضمن واملوازنة واألانة    ،  والشورى العلم  / ٤٠٥

 
 . وعمال  خ لًقا وهاجة معطاءة ، شخصية   الدعوية ، الشخصية  / ٤٠٦
 .  وتفسي ه جتديد ه عليه يوجب   ما يتولد   الدعوة فقهِ  ف  اطلعت   مهما/ ٤٠٧
 . الدعوي الفقه ف  وحمصول موروث   أعظم   دعواي،  والسنةِ  القرآنِ  كتابة  /  ٤٠٨
 . الدعوي الفقهِ  حمدودية    ولكنها ،  القراءة حمدوديةِ  من ليست قائمًة، الدعوية   الشكاية   تزال  ال / ٤٠٨
 ! ؟. فيه ويزهد  بعض هم ي ستقل ه فكيف ، فرًضا الفقه   تفرض   الدعوية   املمارسة  / ٤٠٩
 .   امليدانية الدعوةِ  عن أمهيةً  يقل ال فقه   االلكرتونية  وللدعوةِ / ٤١٠
 .    الشاي حيتسون وهم  بصراء، الكرتونيني دعاة   صناعة   الدعوية املؤسسات   تستطيع  / ٤١١

 
 .  هللا  عند عظيم   فإنه  ،  هان ولو  الدعوي، امل نتج  من ت ِضق ال / ٤١٢
 . تعاىل  هللا إىل أمرِها  وإيكال   ، كثيا  النتائج  ف  التفكي  عدم   ،  دعواي  األصل  / ٤١٣
سب    صار  حاليا  املؤسسي  التدقيقِ   مع /  ٤١٤  النيات  ت شو ش   لئال   حمدودا  يكون   أن  ونرجو  شيء،  كل  حي 

. 
م ابخللق، الناس أرحمِ  من الدعاة  / ٤١٥  . بّينة واضحة   ومواقف هم لّينة، وكلماهت 
ا، وجلت    فما الرمحة، الدعوة   مت نحك   َل  إذا/ ٤١٦  .  مثار ها ذقت   وال ابهب 
 .   الي ِقظ الرحيم   فكن استغفال ك، أو ضعف ك يعين ال وترامح ك رمحت ك/ ٤١٧
فف    مما فيه، واملهارة   املؤسسي العملِ  تقوية  / ٤١٨  . التحدايت عناء   خي 
 .  والتدريب القيادة وضعف العفوية بسبب ،  مهارهتا تولد وال ، املؤسسات   تولد   قد/  ٤١٩

 



 والعناء   والتضحيات  الصب   تتطلب    ،  واسرتاتيجية  وتربوية  فكرية  جهود    تسبقه  الدعوي،   التمكني  /  ٤٢٠
. 

 . املبذولة  اجلهودِ  ف  تفكر ما  بقدر دعواي، احملصولة النتائجِ  ف  تفكر   ال / ٤٢١
 . اإلخالص حضر إذا  س دى تذهب   لن  حتملتها،  ومهوم   ، الدعوي وختطيط ك أانت ك/ ٤٢٢
 . اآلمال  إىل   اآلالمِ   ومن  ،   اإلرشاد  إىل  االنتقادِ   ومن  التطبيق،  إىل  التنظي   مرحلة  من  االنتقال    علينا /  ٤٢٣
 .  الش غوف العملِ  إىل العزوف   نذر   وأن آمالِنا، إىل طريًقا آالم نا لتكن  / ٤٢٤
 .  واالستزادة  العملِ   إىل وسائقا ، واالنشراح ابلتفاؤلِ  مشواب الدعوي أمل ك ليكن  / ٤٢٥
ازن  / ٤٢٦  . القادم واالنتصار التفاؤلِ  مبواقفِ  غاصةً  كانت  وآالم ها النبوية  السيةِ  حم 
 . التحدايت من لكثي  مدركة غي  ،  العيش من رفاهية   ف  الدعوة   تكون ما غالًبا/ ٤٢٧
تلفون ،  الرخاءِ  أزمنةِ  دعاة  /  ٤٢٨  .  واملتاعب القحط دعاةِ   عن ويتخّلفون   خي 
 .  والسباق  النظام يتطلب   عمر   احلياة   أن  لتدرك   ،  الدعوية ورؤيت ك ورسالت ك هدفك   سّجل/ ٤٢٩
سن   وعقالين، رفيع    املنظ م   الداعية  / ٤٣٠  . املهام  إدارة   وحي 
 .  مهدرة وبرامج    والوعي، االتزان   أفقدتنا الدعوية   فوضويت نا/  ٤٣١

 
ِبط،  أو مبنتقد    تبالِ  فال   بصية،  ىعل الدعوة  تكون   حينما/ ٤٣٢  .  ساخر  أو  حم 
 .  والفطنة الصدق   املوراثنِ   ، والفهم  العلم   ر كناها الدعوية  البصية  / ٤٣٣
 .  اجلهود وت تكلف العزمات، وت ساق  العلم، هلا  ي طلب  الدعوية    البصية  / ٤٣٤
 .  أخطاؤه وكث رت استشراف ه،  هان   الدعوية، بصيت ه قّلت  م ن/ ٤٣٥
 .  واستخس ر فقّصر   وجال، صال   مب ستبِصر، ليس داعية   من كم/  ٤٣٦
 .منتحليه من أهِليه وفرز   ،  ومنظّريه ك تاب ه  ينشد   الدعوي الفقه   يزال   ال / ٤٣٧
 . والقناعات والق دراتِ  البصائرِ  ذوي  إىل  حتتاج   املطروحة، الش ب ه كثرةِ   مع/ ٤٣٨
 .  املناظرين وضعفِ  الداعني، وقلةِ  اخلطاب، ضعفِ  من الش به تعظ م   إمنا/ ٤٣٩
 .  العالقة الش به تلك  كل  وحمو    اليقني، ترسيخِ  ف  كافية    املستدمية،  املسجدية    الدعوة  / ٤٤٠
 .  الش نآن  عليها وحتامل   اخِلالن ، زّهد ها أو الشيطان ،  هّوهنا ولو صغية، دعوةً  حتقرن   ال / ٤٤١

 
فف   الطريق ، خيتصر    ، حكيم  مقصد   الدعوة ف  املؤثرين   احتواء  / ٤٤٢  . األعباء  وخي 



 .  وارد   واخلطأ   اجتهادية، فاملمارسات   كبي،  داعية   وأنت    تتعلم   أن أتنف   ال / ٤٤٣
 .   الراغبون به ينتفع   ولن اآلخرون، له ي صغي   لن ،  اآلخرين من يتعلم   ال الذي  الداعية  / ٤٤٤
، ترفع   ومن دعوتِه،  ف  له  وبورك   تعّلم تواضع   م ن  / ٤٤٥  .  والتمكني البكة   وح رم انقبض 
 . أخالقًيا  والناجحون    ،  اجتماعًيا  املقبولون   هم   دعواي  امل تواضعون  / ٤٤٦
 .   عليك ارتّدت   وإال وإشفاق،  وخضوع   وتواضع، بعلم   الدعوية احلكمة   قلِ /  ٤٤٧
 . وعقيدةً  عقدةً  فيك وليسري العلم ، ليسخ   الدعوي نشاطك كتابة    املستحسنِ  من/ ٤٤٨
مل ك   ال / ٤٤٩  . األخطاء وت بارك   ، األمور فتختلط   الفكري، والتواكلِ  الكتايب،   التكاسلِ  على  التقنية    حت 
 . والتدقيق والنقد املراجعة قيم   ت ِضع  وال ،  وتكاسل تقليد   بال  تقنًيا استفد  / ٤٥٠
  جهاًدا  به   وجاهدهم)    املراجعة  ودمية  والتفكي    واالستزادة،   التعلم    علينا  تفرض    الدعوية   اجملاهدة  /  ٤٥١
 (.  كبيا 

 
 .  منها استطعت    مبا وختلق   النبوية، الشخصيةِ  ف  الداعية صفاتِ  عن احبث  / ٤٥٢
 . وامل ستنيين الصادقني   الدعاةِ   منازل   سينزل نا وتركيز، بتمعن    للسيةِ  قراءت نا /  ٤٥٣
 .  جديد من القراءة   لت عدِ  ،  حمدودة هبا ودرايت نا  ظاهر،  فيها  وجهل نا خصيبة،  نبوية   لسية   كيف /  ٤٥٤
 .  املعايل وحترز   املبل غ، لتبلغ   فكرية، دعويةً  قراءةً  للسية قراءت ك لتكن  / ٤٥٥
 .  وحتلياًل  استنباطًا الدعوي قلمِ ال فراغ   تس د   أن  لعلك  ، قراءةً   السية ف  تعمق  / ٤٥٦
 .  هنمت ه فيها  جيد   داعية   وكل   العملي، اإلسالم   أهنا  السيةِ  ف  املذهل  / ٤٥٧
 .  وامل ستوِحية ، واملستحِضرة امل ست وعية األقالمِ  إىل مفتقرةً  تزالً  فال  ، السية ف  ك تب  ما بقدرِ / ٤٥٨
 .  اسرتاتيجيا ومسرًحا ، للخطيب  ومنهاًل  للعمل، وخارطةً  ،  للوعي مصدرًا السية    تظل  / ٤٥٩
 .  والنجاة النصر   وتقطف   ،  واملطاردة األَل   يغشاك    منهم، فرد   وكأن ك تطالع ها  أن أمجل   ما/ ٤٦٠
 وانتهتِ   ،  مشوقة  اترخيية  رحلة    أو  عابرة،  قصة    وأهنا  عنها،  االنفصال    السيةِ   قراءة  ف   احذر  /  ٤٦١

 . احلكاية
 .متجافية استمتاعيةً  وليس م عايشة، نفسيةً  السيةِ  قراءة   لتكن  / ٤٦٢

 
 .  الطعام كتخيِ   فتخّيهم ، وشهامةً  فكًرا أعوان ه الداعيةِ   أصدقاء  / ٤٦٣
 .  املغامن وتغنم   املناهل،  لتنهل   منك، أجل    أو مثل ك   صديق ك ليكن  / ٤٦٤



الل   ال / ٤٦٥  . ت شع ر ال وأنت في ضعفك علما،  أو دينا منك أقل   هو من خت 
 .  اشتم   أو  عم   وال ت ،  وال هم    ال الذين  الفارغون، الدعاة صداقاتِ  أخطر  / ٤٦٦
 .  انضباط  بال  خماللة   أو  مصادقة، أو جمالسة   بسبب  تغيوا دعاةً  رأيت  / ٤٦٧
 .   واستشرافهم واألعوان اخِلالن ختيِ  ف  منهج  ".. وعمر بكر وأبو أان  دخلت  / "٤٦٨
 .   استشاري أو  خيي  أو دعوي،  عمل   فريق   يكونون   قد األوفياء   أصدقاؤك  / ٤٦٩
 .وخ لق ه  عمل ه وجتّلي نفس ه، تكشف    مرآة   كمث لِ   الداعية خالنِ  مث ل   إنّ / ٤٧٠
 .  والفكري واالجتماعي الدعوي احمليط   لك يكشفون   الرفعاء   وأصفياؤك   خالن ك/ ٤٧١
 .األرزاء ف  مثبِّت   ابلعلم،  مفيد   ابلدعوة،  ملهم   الدعوي، الصفي   أمجل   ما/ ٤٧٢

 
 . ميداي  السوشل مث  ، أوالً  الفضائيات هبم قذفت ثقافية ظاهرة اجلدد  الدعاة  / ٤٧٣
سنوا  وَل   أشكاهل م جّددوا اجلدد، الدعاة  / ٤٧٤  . مسارهم فتعثر   ،  أفكارِهم جتديد   حي 
 . املتفقه  العلمي والبعد التأصيلِ  دون املفرطة، األخالقية   عليهم ل وحظ  / ٤٧٥
م/ ٤٧٦  .  مهمة أخرى جوانب   من يقلل   لكنه  وديع، أخالقي إمياين    خطاهب 
 .  علم  وبدون  بعلم   ،  وتناثروا وأمثروا تفرعوا ميداي  السوشل  مع/ ٤٧٧
 .   متهل أو مرجعية   وبدون املشاركة، للجميع ميداي  السوشل  أاتحت/ ٤٧٨
 . وذائق وصاعق   انعق   كل    تكلم   وسلبيا  اخلي،  انتشر   إجيابًيا / ٤٧٩
 .  الدعوي التوجيهِ  على  جرأهم  بعِضهم  لدى  الدعوية الشروطِ  وضوحِ  عدم  / ٤٨٠
 .   واألعداء والغرابء   اجلهالء   وليس   أهِله، صنعة   ولكّنه ضروري، الديين اخلطابِ  جتديد  /  ٤٨١
دد   الديين اخلطاب  / ٤٨٢  .األعداء مطية   هي كما  ، وثوابته أصوله   وليس ، وسائل ه جت 

 
 .  حمتواه  وتلويث اإلسالم، لبلة إىل  تاليين، خطاب من أهنم  اجلدد، الدعاة بعضِ  مشكلة  / ٤٨٣
 .    االنتهازي االهنزامي اخلطابِ  أتسيس   مؤخرا مسلِكهم  من صار  / ٤٨٣
 .  واهلزائم  ابلعجائب جاء علم، بال  فيها تكلم   من ،  العلوم كبقية  علم   الدعوة  / ٤٨٤
 . ومفاهيمها للدعوةِ  االعتبار   تعيد    أن  وهيئاهتا الشرعية الكلياتِ  على/ ٤٨٥
 . األصفياء األكفاء إال يصّدروا  ال أن  واملربني الدعاةِ  على/ ٤٨٦
، كل  ف  نستوثق    جيعلنا بعفوية الدعوةِ  مع التعامل  / ٤٨٧  .  ورائح  غاد    كل    ونعتمد   شخص 



 . م عتبة جهات   من اعتماد ها واملهم   الدعوي، للعمل خارطة   الداعيةِ   إعدادِ  برامج  / ٤٨٨
 

 .  كله  ذلك يدير   وفريق ، ومنهج   ، خارطة   من لك بد ال  داعيةً  تصنع   حىت / ٤٨٩
 . اآلفاق  ف  راينةً  ،  مؤثرةً  أمةً   تصنع   فانت داعيةً  تصنع   حينما/ ٤٩٠
 .  مبارك  فعال   داعية   بصناعةِ   ابلك فما عسيةً  اإلنسان  صناعة   كانت  إذا/ ٤٩١
 .  املتأللئة النبويةِ  الشخصيةِ  وريث   هو بل فحسب، املتحدث احلافظ   ليس الداعية  / ٤٩٢
 . منها االنساللِ  وعدم   الصناعةِ  لتلك   الوفاء    عليه يبقى امل ضنية، الدعوية صناعِته مع/ ٤٩٣
 .  واالنتشار والعرضِ  احملتوى صناعةِ  جتويد   كذلك  علينا ، احلديثة التقنيةِ   مع/ ٤٩٤
 وشكاًل   حمتوى  ،  الفائقة  العناية    ،  والنظر   االختصاص  أهل  على  حتتِّم  والفضائية  االلكرتونية    الدعوة  /  ٤٩٥
 .  وتروجًيا
 . للساخرين نوافذ   ويفتح    يسيئ   قد الذي العشوائي، العمل   االلكرتونية الطفرة مع ي ستساغ   ال / ٤٩٦
 . واملعتذرين واخلجولني والب عداء لألخفياء عبادةً  أاتحت املتفننة، احلديثة    الدعوة  / ٤٩٧
 . م نيفة وأماكن   وسيعة، جملاالت   ونقلتها ، للمؤسسات  وتطويريةً  وظيفيةً  فرًصا  أيًضا أاتحت/ ٤٩٨
 .  الراقية الدعوية الصناعةِ  حتدي عن أمهيةً   يقل ال احلديث   اإلعالمي   التحدي/ ٤٩٩

 
 .  االبتكار  وترك التخطيط، وسوء البساطة   تعين ال  الدعوية املمارسة  / ٥٠٠
 . وإبداع   وخطط   ، وإدراك  وفقه   ، وعقل نقل    الدعوة  / ٥٠١
 . ورؤية واستيعاب   ونظرة، عقول   هلم  أفذاذ   حيمله  الدعوي احِلمل  / ٥٠٢
 .   سطحي واد ّ  أو ضيق، حملبّ   الدعوةِ  تقليد   الدعوية الطوامِ  من/ ٥٠٣
 .  الب سطاء املنغلقني   ال والنجباء،  العباقرة   للدعوةِ  أعّدوا/ ٥٠٤
 .  املدى بعيدة    وفكرية زمنية مراحل   تقطع   فأنت  للدعوة  عبقرايً  ت عد   حينما/ ٥٠٥
 الدعوي   الذكاء    حترم ك  أن  يسوغ    وال  البالدة،  لصيقة    ليست  والطيبة،  والليونة الدعوي  التواضع  /  ٥٠٦

. 
 . ونباهة   وتواصل   وذكاء، وعمل   ووعي، طيبة   اإلسالم  / ٥٠٧
 .  وراغب حمبّ   كل    وليس ووعاهتم، الناس،  عباقرة   له ي صطفى ،  اسرتاتيجي مشروع   الدعوة  / ٥٠٨
 .!  تراجِعها  ف  تسب ب   أو أذكيائها، على جىن   أو هبا، أضر   للدعوة، حبيب   ِمن كم  /  ٥٠٩



 
 .   هبا والتهمم ابلنتائج، العناية ت ضعف   ،( البالغ  إال عليك إن  / ) ٥١٠
 .  دعوي جهد   كلِّ   عاقبة   عيناك   ترى أن  ابلضرورة ليس/ ٥١١
 .   غراس هم شاهدوا  وما ومض وا، ونص بوا، جّدوا فضالء   هنالك  / ٥١٢
 . املغروسة اجلهود  ف  التفكي  طولِ  من مينعانِ   اللذة، وحيازة   الدعوي  اإلخالص  / ٥١٣
 !؟.. أتباع  بال  غًدا  أنبياء   وسيأيت ،  كثياً   االكرتاث    َل  / ٥١٤
 .األايم  مبرور إال تالحظ   ولن ،  قريًبا ت درك  ال ، انعمة دعوية نتائج   هنالك  / ٥١٥
 . والظفر الفالح   جتاوزهم  البناء، وأمهل النتائج  على عّول من غالب  / ٥١٦

 
 .  فيه براعة   مع ، متخصص مشروع   وأجل ها كثية،  الدعوية    اهلموم  / ٥١٧
 .اآلخرين واستثمرِ  وتتعب، فتمل   ، وتفرعاِتك  جبهاِتك ت كّثر  ال / ٥١٨
 . متقطِّعة متنوعة   فروع   من خي   مستدمي، دعوي   مشروع  / ٥١٩
 . واستشراف كم وإتقان كم وختصص كم، ميل كم، املشروعِ  بشائر  / ٥٢٠
ميك    الدعوي املشروع  / ٥٢١  .  امل تقن ة مواهبك وي بز   ، والفراغ  التشتت من حي 
 . ووعي  حكمة   فالتنوع   واحد، مشروع   إىل العلم  طالب كلِّ   اجتاه    حسناً  ليس  / ٥٢٢
 .  عددا  وسنني ، ،وفكرا  جهدا  تتطلب   واسرتاتيجية  ومتوسطة، املدى، قصية  :   منوعة   املشاريع  / ٥٢٣
 .  أثراً  أبلغ   كان  ،  وخمتصون  أعوان    له ، مؤقتا  منظماً  املشروع    كان  كلما/  ٥٢٤
 . صاحبه بفوات يفوت   فردي، جهد   من خي   املستدامة، كاملشروعاتِ   الدعوية  األفكارِ  توريث  / ٥٢٥
 . واتساًعا ونفًعا بركةً  العلم كتوريثِ   الدعوةِ  توريث  / ٥٢٦

 
 . اإلتقان  وروائع   االتزان   أفقدان عشوائية، أو اندفاعية، أو بعفوية   الدعوةِ   مع   تعام لنا/ ٥٢٧
، َل دعوية   أفكار   من كم/  ٥٢٨  .  الغاشم االستعجالِ   بسبب تثمر وَل    تكتمل ،  وَل   تنضج 
ا وتِقلّ  السريعة، اإلنتاجية   تتعمد   والبامج  املشاريعِ  جل  / ٥٢٩  .  وانتظام ها أانهت 
 .  متزنة تناسقية بال  العمل   فيستعجل   الثمار،  ف  يطمح   الداعية   أن أخطائِنا ِمن/ ٥٣٠
 .  اكتمال دون   ِخداجا جعل ها أو  ،  املشاريعِ  وأد   يعين ال  اإلمياين السباق  / ٥٣١
 .  ومثاراً  بذراً  األسرية  وكالرعاية ، اإلنتاجية الشجرة كرحلةِ   ومشاريعه، الدعوي  البناء  / ٥٣٢



،  بذ رت   ،إذا ابلضرورةِ  ليس/ ٥٣٣  . وانشئت هم وتالميذ ك، أبناؤك   ليكن بيدك،  الثمار   تقطف   أن  وتعبت 
 مراحل   وبينهما  م ِطلة،   بشرفة    وينتهي   صغية،  بلِبنة    يبتدئ   صرح    كمث ل   املنتجة،  الدعوةِ   مث ل    إن /  ٥٣٤

 . ومتاعب
 . واالرتقاب االنتظار   متل   وال هلا، متعاهدا  الفكرة، واغرس   اللِبن ة، واصنعِ  البذرة ،   ضعِ / ٥٣٥

 
 ! ؟. التأثي  طلب ف   ترتيث فال  ،  اهتدوا  إذا حسناتك  من هم املدعوين أن تصورت   هل/ ٥٣٦
 .  اخلطوات تلكم   من فاستكثر   ،  اجلنة إىل خطوات    الداعيةِ  خطوات  / ٥٣٧
  أو  تقّصر  فال   الدعوية  خزانتك  ف   ،  نصح   أو  خطوة،  أو  فكرة  أو   سلوك  أو  دعوي  عمل    كل  /  ٥٣٨

 .   تتقاصر
 .  إجنازا وتبنيها ،  فريًدا ونشر ها حمدودة، الدعوية   الفكرة   تصبح   األزمنة بعضِ  ف / ٥٣٩

 
 .  اجملبور  املكلفِ   والداعيةِ  احملب، الداعية  بني   ما فرق  /  ٥٤٠
 .  واألفراح الثمار   لتعيش   وانشراح، حبب    الدعوة   مارسِ / ٥٤١
 .   راسخون  أحبة   الدعوي العاَل ف  املنتجني   غالبية  / ٥٤٢
غاف   منك  الدعوة   بلغت  إذا/ ٥٤٣  .   والغم التعب فيها  وتلذذت ، الدم جمرى منك جر ت ، الشِّ
 .   الدعوي  الشغف  ف   متجذرة    مقدمات  :  الواقعي  والوعي  الفهم،  واتساع    ،  واالنشراح  اإلخالص  /  ٥٤٤
 .  وتفضيل وهوى ، وترتيل  هتليل   هي وإمنا  التمثيل، الدعوة ف  يصلح   ال / ٥٤٥
ا وحضرت هبا، الروح   تعلقت فقد  ، إميانيا مورًدا  لك الدعوة   صارت إذا/ ٥٤٦  . تضحياهت 

 
 .  يفوهتا وال يستغلها من اللماح   والداعية ، دعوية  فرص   تعرض  / ٥٤٧
 .  الواقعي والتأمل   التجربة، وح سن العمل يوّلدها الدعوية الفرص  / ٥٤٨
 .  ارص دها أو  ، ابِدرها  أو اصن عها، بل  ، الدعوية الفرصة    تنتظرِ  ال / ٥٤٩
 .  منيب مصلح   أو خملص، لداعية   ورمحات   نعماً  الفرص    اتتيكم أحياانً / ٥٥٠

 
ل   فال  عباده،  بعض   هلا يصطفي هللا، من تشريف   الدعوة   أن  الناس   يعتقد  / ٥٥١  . مبعتقِدهم خن 
م  طابت الدعاة  هؤالء وأنّ / ٥٥٢  .  هللا  فرف عهم ،  وسرائرهم  قلوهب 



 . إعالمي  أو  اجتماعي أو دنيوي، بعبث    ت لّطخ    ال ، الدعوية الرفعة   هذه  وأن/ ٥٥٣
 .  والتجاوز الزلل  ف  أوقع   الدعاة، بعض من االجتماعي التشريف هذا تقدير  عدم  / ٥٥٤
 . املبادئ من وواثقا  ، واقتداء  انضباطًا يعين ذلك فإن ، داعية    إنك يقال حينما/ ٥٥٥
 .  املباديء هبذه وإخالله الديين، الرابطِ  من نزوِله بقدر األعنيِ  من الداعية    ينزل  / ٥٥٦
 لو  ود وا)    هيبت هم   لي سقطوا  اجتماعية  وجاهة    أو  دنيوية،  بل عاعة    الدعاة  اخرتاق    الباطل   أهل    يتمىن/  ٥٥٧
 (.   في دهنون ت دهن  
 .  تثبييت  ورجاء   مدرارة، ودعوة   إمياين، تزود   بني ما  الصبور، احلق   والداعية  / ٥٥٨
 .  زاخر وإشفاق   ابهر،  ذكر   بني ما وهو ابذخ، مدح    وال زائد، ثناء    ي غر ه ال الدعوي، االرتفاع  ف / ٥٥٩

 
 .  واقتصدوا وتفقهوا قللوا،  إذا  انفعون   الواتس دعاة  /  ٥٦٠
 .  آاثر ها فت ضعف   ، ضدها إىل  تنقلب   قد  دعواي، الواتسية  الغزارة  / ٥٦١
 .  ومظاهنا فقهها جتاهل    يعين ،ال والوسائل اخلياتِ   كثرة  /  ٥٦٢
 .  واالعتدال والوعي الفقهِ  إىل احلاجة أمسّ  ف   ولكنهم  جمنحًة، وأطياراً  دعاةً  الواتس  صنع  / ٥٦٣
 . والروح للعقل مزعج   ،  إنتاجية غثائية    إىل  الواتس  حتول  /  ٥٦٤
 .   امليدانية والفاعلية العمل عن فأقع دتنا  غّرتنا أحياان  الواتس  مثالية  / ٥٦٥
 .  واالنقياد اجلد ومراكبِ  االطالع، عن  يغين ال  ولكنه والتفاعل، للعلم  أداة    الواتس/ ٥٦٦
 .  للعالقة ومضعف   ، لألمور وخمّلط   ، للنفس  جمهد   ساعة،  كل    الواتس  / ٥٦٧
 . األنباء وكثرةِ  ، اإلرسال ف رط من وجمموعات، أحبةً   ختسر قد/  ٥٦٨
 .  لقاء  واثين حوار، أول ف  تنكسر   مالئكية، شخصيات   الواتس  صنع  / ٥٦٩
 .  املتاعب تسببِ  أو القلوب،  ت كسرِ  فال   ، األرواح كل    ابلواتس  اخرتقت  / ٥٧٠

 
 .  ابلوقار واجلدل   ابلعزاء، والفرح   ابجلهل، العلم    فيه خيتلط    الغثائي  الواتس  / ٥٧١
 .  وجتمل وأدب استئذان   رسائل   الواتس أبن  الواتسيني من كثي    يفقه   ال / ٥٧٢
 .  متواترة حشودا  ال دعوية، مزاهر   الدعوي  الواتس من اجعل  / ٥٧٣
 .  مهذابً  ، معتداًل  منتقيا، كن    الواتسي  الغثاءِ   مع/ ٥٧٤

 



 .احملاسبة وحرك احلذر، فأدمِ  اخلصوم، استغاللِ  حمل   وهن ات ه الداعية ثغرات  / ٥٧٥
 . عشواء خبط   خيبطون عامةً  ليسوا املقابل وِف  ، نعم مالئكةً  الدعاة    ليس/ ٥٧٦
 .  مرصودة  حركاهتم وكل   ، ثقات وهداة    ، قدوات   الدعاة  / ٥٧٧
 . اخلتام وح سن   ابلثبات، الدعاء   ديدن ك  ليكن ،  دعواي ووف قت   بلغت   مهما/ ٥٧٨
  كثيا  به  مالصق    الثبات  وسؤال    األتقياء،  وسيد    الدعاة  سيد    -والسالم  الصالة  عليه-  نبي نا  كان/  ٥٧٩
 .   كثيا 

 .   لهك  املشهد فوق   جيعله    القرائي وتنّوعه ، وت ثريه تزيده  املستدمية    الداعية قراءة  /  ٥٨٠
رجات وفنون   مبراحل   اآلخر  أخاه يتجاوز   القراء   الداعية  / ٥٨١  . وخم 
ّضر،  ال داعية   على أعيًنا للناس  إن/ ٥٨٢  . متحجر وانصح   ، متكرِّر وخطيب   حي 
 . واملتاهات واألزمات الظلماتِ  حبارِ  ف  سفينت ك هي الدعويةِ   القراءة  / ٥٨٣
 ..!تتقاهّلا فال  ، ومشروعات وأفكارًا  ،  وأنسا ثباات لك ستصنع   القراءة  / ٥٨٤
 .  امل نجزات  ويورث   ، اإلشكاالت سيحل الذي  والعميق، احمليط   إىل  ستأخذ ك القرائية   االستدامة  / ٥٨٥
 ..!مثمر عميق   اطالع   أو  جادة، قراءة   من تولد   مشروع   أو  فكرة   من كم/  ٥٨٦

 
 . وشحناء مشكلة كل  عن وترفعوا ، أمسى مقصد هم ألن الدعاة، الطبقاتِ  أصفى/ ٥٨٧
 . وتنافسية شخصية مشكالت إىل  الدعوة   تنقلب   أن  املؤسفِ  من/ ٥٨٨
 .  املعوقة والتافهات الرتهات تتجاوز    الدعوية، أهداف ك تسمو حينما/ ٥٨٩
 .  وتصابرا  وتصبا تساحًما الناس  أكثر   ،  ولقضيتهم هلل املخلصون   الدعاة  / ٥٩٠
،  احلي الداعية  / ٥٩١  . واحدة السفينة ألن وي شجعهم، ، اآلخرين إبجنازات يفرح   املخلص 
 .  وارتقاء وعمل   م نجز   بكل  استبشر الدعوي،  القلب   صفا إذا/ ٥٩٢
 .  الداخلية واإلحن   والتنافس   الغية   ينسيه الوهاج الداعيةِ   اخالص  / ٥٩٣
 .  والتنازع  ابلرتاشق الدعوي الصف انشغال   األعداء مكاسبِ  من/ ٥٩٤
 .  واألخوي الفكري والتمزق   النفرة   عاقبت ها  الدعوية،  اخلالفاتِ  استطالة  / ٥٩٥
 .  متناحرون  خصوم   أهوائهم  إىل والدعاة  متحابون،  إخوة   هللا،  إىل الدعاة  / ٥٩٦

 
 .  ثغره له  فكل اجلميع، توقي  وعلينا  ،  فكري واثلث   علمي، ،وآخر ترقيقي داعية   هنالك  / ٥٩٧



 .اإلحاطة الستحالة الناس، لتنوع  ضرورة   الدعوية االجتاهاتِ  تنوع  / ٥٩٨
 .  فسيح  فالكون   وختصصه، ، وجهت ه كانت  أايً   خيا، للدين عامل كل    هللا   جزى / ٥٩٩
 .  الصفوف  وتتفرق   اإلحن، تبتدئ  الوعظي، أخاه  العلمي الداعية   يوقر  ال عندما/ ٦٠٠
 .  متني ودوره الناس،  ويصاحل   ،  فقراء ويرعى ، بيواتً   ي طعم   اجتماعي، داعية   هنالك/ ٦٩١

 
،  ادع  / ٦٩٢  .  ومسؤولية بعلم   وبّلغ  حبكمة ،  وتكلم  برفق 
٦٩٣ /  ُ  .  اليستطيعون   ما تطالب هم  أو  عليهم،  تشق   أو  الناس   حتّمل   أن  الدعوي التكلف 
 .   الناس يفقهها ال ودقائق ، ابالهتمام املطالبة   الدعوي  التكلفِ  من/ ٦٩٤
 .  الدعوية والتضحيات واالهتمام، ابهلمّ   اهلمم   استفاضت الدعوية، الرتبية   طابت  إذا/ ٦٩٥
 .  واألابعد  واألقربني والعوام، اخلّلص بني ي فّرق    الدعوية الرتبيةِ  ف / ٦٩٦
 .  فريدة  ومراقي   ، منيفة منازل   ت بوئهم  ، معّمقة   ومفاهيم   دعوية، صناعة   للخّلص/ ٦٩٧
 .  الدعوي االختصاصِ  أجبدايتِ  من ،  واملوهوبني ابلنوابغِ  العناية  / ٦٩٧

 
 . اخلّلص  النوابغ حسابِ  على ، ابلعامة العناية   الدعوي التقدير  سوءِ  من/ ٦٩٨
 .إصالحًيا  ويتجرد   ، نفسيا هواه  على  ينتصر   حىت دعواي، الداعية   ينتصر   ال / ٦٩٩
 .  هلا  تراجع   منها  أبقل   وخلطها  وجالس، وجمالس  أفكار   هلم الدعاة  / ٧٠٠

 
 . األجيال وترتب  الثمار، لتدوم   واالجتماعي، الدعوي نشاطك    متأسس    أن  حاول  / ٧٠١
 . العروضات ف  والتفنن ،  األساليب تطوير لزاًما صار املتنوع  املدين التطور  ظل  ف / ٧٠٢
 .  اجلديد اجليل  عند موقًعا له يعد َل  التقليدي الداعية  / ٧٠٣

 
 .  النفوس  لزكتِ  البالغ، واستشعر   الواجب أبقلِّ   قام   داعية   كل    لو / ٧٠٤
 .  التجارب من وتتعلم   ، كثيًا   تقرأ  حىت الدعوية اخلارطة   تفقه   لن / ٧٠٥
 .  املساعي وتتدفق   املصاعب، تتجاوز   حىت  ، الدعوي  اليقني    غذِّ / ٧٠٦
 .  عتيد وثبات   عميق، يقني   من البد الشديدِ   الزمانِ  ف / ٧٠٧
 .  دعوي  ومورد يقيين، زاد    أعظم   اليومي وقرآن ك ، املستدمية أوراد ك / ٧٠٨



 .  اخِلبات والتمسِ  والوجهاء، والتجار الفقهاء   جتالس   كما   الدعاة   جالسِ / ٧٠٩
 .  نّية مواقف ك تكون   راسخة، ودعوت ك ، مثيًنا وقت ك يكون   حينما/ ٧١٠

 
 . والتأييد التمكني    بوابتك من وترجو ، إخوانك عن شيء بكل تستأثر    أن   الدعوي اللؤم  /  ٧١١
 . حوائج هم تقضي   وال تناصر هم، وال هلم  هتتم   ال  أن الدعوي   اللؤمِ  من/ ٧١٢
 . مشروعاهتم وخلخل   فر قهم، استفحل   إذا  الدعاة بني  اللؤم  / ٧١٣
 .   واحدة كتلةً   وص يورت كم والتعاون،  التناصر   يعين الدعوي الوفاء / ٧١٤
 .   الفريد  اجليلِ  إخّوة   وعيش هم لبعضهم الدعاةِ  وفاء   أمجل   ما/ ٧١٥
 الصحيحة  اإلخوةِ   وهنِ   عن  الناتج   الدعوي،  لؤِمها  جراء  من  تقاعست  ومؤسسات    مشاهي    من  كم/  ٧١٦

. 
 .  وصراًعا  وتفرًدا، ،  وعناًدا ،  إقصاءً   يبيت    حىت بعضهم مع ذلك يتطور  / ٧١٧
 .   والِطعان واألضغان ، للِخذالنِ  ذلك  يؤسس   أن الدعوة ف   الكبى والطامة  / ٧١٨
 بنعمته   فأصبحتم )    وتنازع    ختاذل    إىل   حتول ه  القبيح    ولكنّ   ،   فتتجاوزه  دعواي   تنافًسا  تشاهد    قد/  ٧١٩
 (. إخواانً 
 .   وبراجِمهم ومقاصِدهم ابلناس وليس  به االشتغال   الدعوي اإلخالص من تعّلم  / ٧٢٠
 .  وذابت واإلحن   احملن   تلك هلانت  الدعوي اإلخالص   تعّمق   لو / ٧٢١
 .فاضل وعلم   ابذل،  وعطاء   شاغل، إخالص   من أنفع   عالج   مثة   ليس  / ٧٢٢
 .!   جرداء قلوابً  أو وشقاء، جفاءً  وليست إخاء    الدعوة  / ٧٢٣

 
 .  ومثمر منتج   وتالحم تعاون   إىل الدعوي التآخي   حتول  :  الدعوي  الفقهِ  ِمن/ ٧٢٤
 .  السلوك  وأل حكم ، حكيًما  لصرت    ، دعويةً  حكمةً  يوم كل    تعلمت   لو / ٧٢٥
،  من هللا  يهبها ، هبة   الدعوية احلكمة  / ٧٢٦  .  سبيلها ف  وحتامل   وتفقه، أخلص 
 ..!   م نتِحليها ال  الدعوة، حكماءِ  عن احبثوا واحل ية االختالفِ  أوقاتِ  ف / ٧٢٧
 .  واإلشفاق  هللا  وسؤال   والعمل، السية وح سن   والتقوى،  العلم   احلكمةِ  مداد  / ٧٢٨

 
 . الكفاية فيه مبا وحاِسبها والدراية، ￼والوعي العلم  مبيزانِ  دعوت ك  ِزن  /  ٧٢٩



 .  وداعية ومرب ّ  إمام   بل ، فحسب إماًما ليس  املسجدِ  إمام  / ٧٣٠
 .  كس دت  أمهلوها  وإن ، أمثرت ح رسوها إن   ثغور، على املساجد أئمة  / ٧٣١
 . دور ها تستقل   فال  والدعوي،  العلمي للنماء انفذة   املساجد  / ٧٣٢
 . وسلوك ك قول ك فاضِبط   ، عواما ليسوا أيًضا وهم مالئكًة، ليسوا الدعاة  / ٧٣٣
 .  واالقتداء والدعوةِ  والعمل، العلم  خريطة   النبوية السية   تبقى  وفرتة زمان   كلِّ   ف / ٧٣٤
 .النطالقك وكذلك ،  هلدوئك وهي حلزنك، وهي لفرِحك السية  / ٧٣٥
 . ومعاَل وخطةً  معىنً  السية من فتعلمها  ، منهجًيا الدعوة   تدرسِ  َل  إذا/ ٧٣٦
 . وأفياءها منازهلا  يبوئك  مطول وكتاب   الدعوة، حقيقة   ي فّقهك    النبوية السية ف  خمتصر  / ٧٣٧
 .  التارخيية مبواعِظها واشحذها ،  السية بدروس املرتاجعة، عزميت ك قوِّ /  ٧٣٨
 .  واسرتاتيجيا دعواي  الدروس ألكثر حاويةً   كانت  ،  دعوية سيةً  النبوية  السية   كانت  ملا/ ٧٣٩
 .    وانتفاعا وخ لًقا ديًنا كاألسالف  وتعلمها ،  كالقرآن  ورًدا  للسيةِ   اجعل  / ٧٤٠

 
 . احلقائق الناسِ  وتفهيم   الوعي، قوام ها  ، فكرية  معركة   الدعوةِ  ف / ٧٤١
 .وصالًحا وسلوًكا داينةً  العميق، الوعي  على  فاتعب   الكثي، الوعظ على  تتعب   كما/  ٧٤٢
 .  االنتباه  غاية   لذلك فانتبه   ، أحكام ها وتزيف   مفهومها، من ت فرّغ   أن للدعوةِ  ي راد / ٧٤٣
 .!  والبدعي العسكري اخلطرِ  من خطًرا أقل   ليس اإلسالمِ  تزييف  / ٧٤٤
 والوعي  ،  الصحيح  العلم   حتتمّ  لذلك  ،  تزييًفا  أو ، اهنزاًما  أو ،  جهاًل  أهله، من  اإلسالم   يؤتى قد / ٧٤٥

 . الرجيح 
رِّر، ثب ت    أو حمق ق، علم   من ي بىن الدعوي  الوعي/ ٧٤٦  . منّقح  اطالع   أو  حم 
 .  الوفاة إىل معك العلم  كان   ولذلك ،  تركيز بال  ووعاظ   وعي، بال  دعاة   يؤمل ك/ ٧٤٧
 . عقل ه واستصغر    علم ه، أهنى فقد ، ابملشيخة أو  ابملنابر، انتهت الدعوة   أن اعتقد   م ن/ ٧٤٨
 .  االستزادة وهجرانِ  االطالع،  تركِ  مثلِ   ،  دعواي العقل    ي صّغر    شيء   ليس/ ٧٤٩
 .  الس بل وت فرز   مفاهيم ه، وتتسع   وعي ه، فيكب   الدعوي العقل    يكب  / ٧٥٠

 
 .  ودعوتك كالِمك  ف  مجياًل  فكن ، مجياًل  اإلسالم   دام   ما/ ٧٥١
 . عابقة وأخالق   م شرق، وموقف   ، مؤنسة كلمة    ف  الداعيةِ  مجال  / ٧٥٢



 . ومشائله وبسمِته شكلهِ  ف  اجلمال قليلِ  العلم، كثيِ   داعية   رب  /  ٧٥٣
 .   اجلمال حيب  مجيل فاهلل والتطورات،  للناس  مناسب غي   ، مجالية ملسات بدونِ  اإلسالم عرض  / ٧٥٤
 .  واخللق والوجه الروحِ  مجالِ  ونسيانِ  الشكل، جبمال الدعاة عناية   اخلطأ  من/ ٧٥٥
 .  خصيب وموقف   آسرة، وكلمة   ، متفائلة دعوة   اجلمالِ  ومن  / ٧٥٦
 .  الرفق  طمس   أو  اجلمال،  وأد   قد عابس،  مكفهر   داعية    استيعاب   للدعوة ميكن   ال أتكد  /  ٧٥٧
 .   مؤثر عظيم   مجايل،  لون   وترفق هم الدعاة رمحات  / ٧٥٨
 .  والكتب  ابلعلمِ  تزايّ  ولو ، العنف   يبلغه   ال ما الدعوي اجلمال   يبلغ  / ٧٥٩

 
 .  وبركت ه العلم   ح رم غالب هم  ، النصيحة حدود   املتجاوزون ،  إخواهِنم على  املتطاولون   الدعاة  / ٧٦٠
ها  ، وأصوله آداب ه الدعوي  للنقدِ / ٧٦١  .  التوجيه  قبل فتعّلم 
٧٦٢ /  ُ  .   واستهداف بعنف   ال واستلطاف، برفق   الدعوي النقد   ليكِن
 .  لغيهم وليس هلم واغلظ   بتدفق،  وأعداءك ، برتفق   ان كإخو  انقد  / ٧٦٣
 .  وانتماءه أحباب ه وخسر   دعوت ه، ضّيع ديدن ه، النقد   جعل   م ن/ ٧٦٤
 . وتعقباتِه نقدهِ  على سابغ   ، وعفو ه  املخلصِ  الداعيةِ  تسامح  / ٧٦٥
 .متشددا انقًدا ال ،  مؤثرا ملقًيا الداعية   حيبون   الناس  / ٧٦٦
 . ومشروعه دوره عن ومتغافال  ملّازا، مّهازا الدعاة بعض   جعل   النقدي التوسع  / ٧٦٧
 . شروطه ووفقِ  وقتهِ  وِف  بّناء، ونقد   مليح، تناصح   على لنتفق  / ٧٦٨
 . رسالته ووعي   فقهه، إصابة   نتأمل  ولكننا منهجية، ضرورة   الدعوي النقد  / ٧٦٩
 .  وترابط  حبب   فرت كب    ، العداء وليست اإلخاءِ  سفينة   الدعوة  / ٧٧٠

 
م صحت ما ،  إخوانِكم  صواب   فغلِّبوا وخطأ، صواب   داعية   لكلِّ / ٧٧١  .  نياهت 
 .  اجتهاداهِتم اختالفِ  ف  سبب   وذهنيا علميا الدعاةِ  تفاوت  / ٧٧٢
م يغلب   أن واإلخالص اإلميان أهل ف  الغالب  / ٧٧٣  . أخطاءهم صواهب 
 .   برفق والتعامل    الدعوي، اخلطأ  جتاه  الظن إحسان   الواجب  / ٧٧٤
، الدعوي والتناصح   وعليه، له كل نا /  ٧٧٥  .  الوجوب متعني وأحياانً  مندوب 
 .  حسناهِتم حبر ف  تغرق   ما كثيا  الدعاةِ  عثرات  / ٧٧٦



 .  ودعواي علميا هبا والطيان    ، أخيه لعثراتِ  البعض تتبع   املؤسفِ  من/ ٧٧٧
 .  والتجاهل واملداراة ابلنصيحةِ  ي عال   الذي ،  وخلل ه دخن ه الدعوي  الصف ف  يبقى/ ٧٧٨
 .  هللا  ثبته من والناجي  الواقع،  ملؤثراتِ  خيضعون  بشرا  الدعاة    يظل  / ٧٧٩
 .  والثبات للعلم وحاجت ك ، والوقار السماحة   الدعوةِ  من تعّلم/ ٧٨٠
 .  دعوية انفذة   قلبه ف  يبق    َل ، إخوانِه أبعراضِ   اشتغل   م ن/ ٧٨١

 
 .   أهدافه ترتاجع   هلوه ف  ويسبح   وقته، ف  الداعية   خيتال   حينما/ ٧٨٢
 .   وجمالسهم أوقاهِتم ف  عواماً  الدعاة  بعضِ  حتول   مؤَل   حمزن  / ٧٨٣
 .  وقاره  وخيرق   وقت ه، وي بدد   علم ه، يستهني   من العامي الداعية  / ٧٨٤
 . الشخصية وتعكي   الوقت،  تضييع    حكمِته، وال الدعوي التواضعِ  من ليس/ ٧٨٥
 دين   على  فاملرء    مقاصد ه،  وي سلب    ،  إنتاجيت ه  تضعف    بعِضهم  على  العامي  التفكي   يسود    حينما/  ٧٨٦
 .  خليله
 .   يضرونك وال  وأتلف هم ،  ويعينوك  ت عين هم صفوًة، الدعوية الصداقةِ  من اجعل  / ٧٨٧
 .  مشروعاهِتم وفراغِ  تقلِصهم ف   أسهم   ، العالقات ف  الدعاة بعضِ  تساهل  / ٧٨٨
 .  أحد  كل    يرشف ه ال وص ّناعه، ونكهته طعم ه له خاص، مشرب   الدعوة  / ٧٨٩
 .  السلبية ابلنتائجِ  عاد  ، أولئك دعوةِ  ف   بعِضهم  تفلسف  / ٧٩٠
 .  الصفوة وغيابِ   املشاريع،  وف قدانِ  الدعوي، اإلمناء ضعفِ  على دال   وفراغ ك ملل ك  / ٧٩١
 .  الدعوية صياغت ك فأعد    ، مشروع   وال خ طة وال صفوة   بال   كنت    إذا/ ٧٩٩

 
 . مراحلها من االتعاظ الفقه   ولكن ،  الدعوية  النتائج  عد الفقهِ  من ليس/ ٨٠٠
 .  أجنحوا وال  أفلحوا فما ابلنتائج، تعّلقوا دعاة   من كم/  ٨٠١
 . ونتيجته مب خرجهِ  وليس ، وجب  ره بع ج ره الدعوي البالغ   عليك  / ٨٠٢
 أحد  معه  وليس  والنب  )  والنتائج   املتاعب    هانت  ،   الوجدان  ف   الدعوي  البالغ   قيمة    غلبت   إذا /  ٨٠٣

 .) 
 .   اسرتخاء أو  إيذاء  أو استعالء بال  بالغا الدعوي بالغ نا ليكن/ ٨٠٤
 . األنبياء مبالغ   تبلغ فلن وفعلت،  بلغت  : تق ل أو  دعوِتك، ف  مت  ن   ال / ٨٠٥



 . واستصغار تقالّ   بال  فاحتسبها بالغ، نوع   كلها  واملقالة والذكرى والكلمة اخلطبة  / ٨٠٦
 . وخلقًيا وروحيا علمًيا هلا فتزود  البالغ، مناراتِ  أعظم   املساجد/ ٨٠٧
 .  بعقوهلم  والناهبون ، بعزائمهم  الطائرون وص ّناعه، أهل ه له الكرتوين بالغ   البالغِ  ومن/ ٨٠٨
 .   ترتاجع أو تيأس   وال عنهم، فأعرض   وانقمني، وانقدين   حمطِّمني البالغ  ساحاتِ  ف  ستلق ى/ ٨٠٩

 
 .  ومراحلها رسالِتها  ف  وتفكر وجودية، كقضية    الدعوة   عشِ / ٨١٠
 . متعاقبة وأجيااًل  ، بعيدة  آمادا غراس هم  وتبقى ،  الدعاة    يذهب  / ٨١١
 . متاًما ذلك جتاهل   واجلهل   ، وأسرار ها فقه ها دعوية  مرحلة   لكلِّ / ٨١٢
 .وأصحاهِبا أهِلها  جتّدد الضروري ومن فقه ها، يتجدد   الدعوةِ  بتجددِ / ٨١٣
 . اإلدارة وفنِّ  ، الفقه وحيازةِ  ، العمل ح سن ف  الداعية فاعلية  /  ٨١٤
 .  الفقهية واإلدارة  النوعيةِ  دون  الك مية،  على كثيين  تركيز   املؤسفِ  من/ ٨١٥
 .  جديد فقهي   لتعاط   يؤسس   االفرتاضي والعاَلِ  ،  الدعوي امليدان  بني التنافسِ  جتاذب  /  ٨١٦
 .  اجلديدة  التقنية صنوفِ  كل    املعاصرة الدعوة مناهجِ   ف  يكون   أن  البد  / ٨١٧
 .   اجلديد العاَلِ  خريطة   يطالعوا وَل   تقليديتهم،  على فراِدهاوأ الدعويةِ  املؤسساتِ  بقاء   اخلطأ  من/ ٨١٨
 .  احلضارية وإبداعاتِنا  الدعوي تفكِيان توايل  علينا يفرض   التقنية االنفجاراتِ  ت وايل /٨١٩

 
 ..! واالستزادة التعلم  وترك  القداسة،  أو األهلية يعطيهم ال  بعضنا، ف  الدم جمرى الدعوة  جراين  / ٨٢٠
 ...!وال  كل    يلج ه  سوقا  وليس  وي بحث  ي طلب  واللغة،  والتفسي   كاحلديثِ   خمصوص،  علم    الدعوة  /  ٨٢١
 ! فيها،،   األغالط وكثرةِ  القرائية، الزهادة ف  سببا  كان  وعضالت، حركة   الدعوة   أن  بعِضنا  اعتقاد  / ٨٢٢
 !  ابحرتاف الدعوة ف  ميارسونه مث االستبداد ،   يذ مون  / ٨٢٣
ن منتخبة، فاعلة مؤسسات  إىل  الدعوة حتويل  /  ٨٢٤  ! هلا،،،، احلقيقي األداء من حيسِّ
 ! ،،، والتجربة ابملطالعة إال يتم   ال وذاك عقولِنا، لتطويرِ  صدى ومؤسساتنا أساليبنا   تطوير  / ٨٢٥
 !  وعمل وعلم ومضمون، وشكل وخمب، مظهر   بل ، فحسب  مظهرا ليست  الدعوة  / ٨٢٦
 ! واحد،،، موقف   أمام   تتالشى قد  أهّنا إال  ،  وأغرت أفلحت وإن  ، الدعوية  تنظيات ك/ ٨٢٧
 .  األخالقي  واألساس اجملتمعي،  التحوط من نوع  الدعوية  للمؤسسات اإلدارية األطقم سالمة  / ٨٢٨
 ! الداعية،، قاموس من  طمسها ينبغي  والضيق، فيه،  املبالغ والرتفيه واحلزن  امللل مصطلحات  / ٨٢٩



 .   شئ كل   على السيطرة  لفرد   ميكن   ال وأنه ، ابتساعها وعي   ، الدعوية  األدوار تبادل  / ٨٣٠
 . حمددة واسرتاتيجية رؤية من ينطلق متكامل، شوروي  عمل فريق   الدعوية، املؤسسية  / ٨٣٠
 .متجدد غي  قدمي  ومبنظور شخصان،  أو  شخص يديرها دعوية،  مؤسسات يوجد  / ٨٣١
 . ومكانة وشكال  ذاات  الناس   عيونِ  ف  يكب   بعمله، قول ه يقرن   حينما  الداعية  / ٨٣٢
 . اليومية التعقيدات  حلل وأداة لقدراته، وتقوية   لعقله،  تثقيف   للداعية، اليومي التثقيف  / ٨٣٣
 .  مؤسسًيا اندماج ها  هلا األحكم   املتفانية، الفردية اجلهود  / ٨٣٤
 ..! عتيدة بسيوف والقتال البالية،  كاملالبس  ومنظم، متنور إعالم   بال   الدعوة  / ٨٣٥
 (..!عاما مخسني اال سنة ألف   فيه فلبث) السالم عليه نوحا  فتذكر الطريق، من مللت   إذا/ ٨٣٦
 !وتعامالتنا،،، مدارسنا ف  الوعي كقلة  تقل الدعوة فقه  دروس  /  ٨٣٧
،  ق رن ما إذا  األعاجيب، يصنع   ابلدعوة التلذذ  / ٨٣٨  . وإخالص هبمة والتف   بعلم 
 .  والطبيب واملهندس العلم لطالبِ   كصناعِتنا  الصغي، الداعية    نصنع    أن  علينا/ ٨٣٩
 .   وترويض صب  إىل  حتتاج ألمة ، تربية   الدعوية الرتبية  / ٨٤٠
 .  العمل مواطن عن جينح  قوال، داعية من خي   مسطور،  داعية   موقف  / ٨٤١
 ! خلصوم،،، مرضيا أو خمالفة، على متجاسرا أو ملبدأ، منتهكا نفس ه، يطور   من يشتط  / ٨٤٢
 .  وجتّدد   وفقه   علم   الدعوة  / ٨٤٣

 
 .  عصرية ضرورة   احلضارية  الدعوةِ  كليات  /  ٨٤٤
 . وفقِهه الدعوي للشأنِ  خبس ها الشرعية الكلياتِ  خطأ  / ٨٤٥
مل علم،  طالب    تصنع   كيف /  ٨٤٦  ؟ . الدعوة ￼طالب   وهت 
 . معه علم ه د فن وإال  دعوية، صناعةً  تفرتض   العلمية   الصناعة  / ٨٤٧
 .  بالغي فقه   وال دعوي، همّ   بال  ولكنهم  ، ومتقنون  حفاظ   شوهد  / ٨٤٨
، است ودع   الذي العلمي  الوعاءِ  ذلك على  أتس ى  كم/  ٨٤٩  . وبركات بالغا ي ستود ع  وَل   معارف 
 .  وتزكيةً  ومًها دعوةً  العلم مع ابذر   واملسجدي، النظامي تعليِمك ف / ٨٥٩
 (.   قوم هم ولي نذروا  الدين ف  ليتفقهوا)  مبقتضاه والعمل   وبث ه نشر ه العلم مثارِ  أجلِّ  من/ ٨٦٠
س  /  ٨٦١ رجات من العلمي التناقض   ذلك  حتِ   .  الواقعية وأتثياهِتا  الشرعية الكلياتِ  خم 
 .منبية وصروحاً  دعوية،  بنيةً  أعوز ان  الشرعية  الكلياتِ  ف  الدعوي أهيلِ الت غياب  / ٨٦٢



 
 .  منتظرة أمنيات   ال ، حمق قة أهدافا الدعوة   عشِ / ٨٦٣
 .  جمهول ش تات   من خي   حمدد، دعوي    هلدف   عيش ك/ ٨٦٤
 .  وعالقاتك ومسار ك وقت ك يضبط   الدعوي اهلدفِ  حتديد  /  ٨٦٥
 . ومنِتجا متق ًنا  فنا فاختذ   متعددة ،  فنون   الدعوية   األهداف  / ٨٦٦
 .   نفس ك حاسب   مث  وم نجزاتك، أهداف ك قيد الدعوي العام م ستهلِ  ف / ٨٦٧
 .  واملراقبة املتابعة مع اخلمسية، مث  السنوية، خطت ك  ت كتب   أن  جرِّب/ ٨٦٨
 . مسؤول صفي   أو  الدعوية، املؤسسة   حاسبتك ، نفس ك حتاسب   َل  إن/ ٨٦٩
 .  والوقت الوجهة شتاتِ  أو والرقابة، القناعةِ  لضعفِ  الدعوية  اخلطط   تتعثر  / ٨٧٠
 .  حمددة أهداف   بال  ولكّنهم  طيبون، وعلماء   ،  منتجون   دعاة    مثة  / ٨٧١
 .والنضج  اإلنتاجية   ويضمن   الشتات، يقيك   متني، دعوي هلدف   العيش  / ٨٧٢
 .  اهلدف وقنص   اخلطة ،  عليك   توجب   وتفرعاهِتا، الدعوية املساحةِ  س عة مع/ ٨٧٣
  رمحهم   ،   هلا  عاشوا  أهداف  ،  التأصيلي  عثيمني  وابن    ،   اإلفتائي   ابز    وابن    احلديثي،  األلباين  مشروع  /  ٨٧٤

 .  هللا
 .  حمددة خارطة    دون  العمر   يذهب   ال  أن واملهم   وصغرى، كبى  دعوية    أهداف   توجد  / ٨٧٥
 .  النية   صحتِ  ما هللا، عند  عظيم   فهو ،  صغيا كان  ولو هدفك   حّدد / ٨٧٥

 
فِ  فال  شر، ومغاليق   خي، مفاتيح   الدعاة  / ٨٧٦  .  املفتاح خت 
 .  الباذلة والنفس   الصاحلة، والداللة   الطيبة الكلمة  :   مفاتيِحهم ِمن/ ٨٧٧
 .  حمدود واعتذاره  ، األوقات كل  على جاهزيت ه ي فرتض   الدعوي  املفتاح  / ٨٧٨
 .  قاطعة مغاليق كانت  ، انفعة مفاتيح   تكن  َل إن الدعوية ، املؤسسات  / ٨٧٩
 . املمجوج اإلغالقِ  من نوع   الدعوية تفاعالهتا املؤسسات بعضِ  تضييق  / ٨٨٠
 .   خرقاء عنصرية   أو  مجود،  أو  جهالة   وراءه  ، دعوي  تضييق   كل  /  ٨٨١
 .  للدعوة األمسى واهلدف   اإلخوة  يناف  وتضييق ها للجميع، تتسع   الدعوية الساحات  / ٨٨٢
مد، َل مج د ومن عليه، ض يِّق ض ّيق من غالب  / ٨٨٣  .  بركت ه صودرت صادر ومن حي 
 .   الدعوي ف  وهتجر   االجتماعي، التالقي ف  تطّبق   اإلخوة مقتضياتِ  أن  احملزنِ  من/ ٨٨٤



 .    والنفس اهلوى  شيطان   ي شعل ها ،  أخوية معركة   ف  وهو الدعوي القلب   يصفو كيف /  ٨٨٥
 

 . معاجلة بال  الدعوية االختالفاتِ  ترك   االسرتاتيجي اخلطأ  من/ ٨٨٦
 .  مهني وبعض ها ، اختالفات عن تنأى ال ومسوِّها،  مجاهِلا مع الدعوة  / ٨٨٧
 . إليها ي رجع ورؤوس  عليها،  ي تفق وقواسم مبادئ من البد الدعوي اخلالفِ  لتقليلِ / ٨٨٨
 . م سعفة ونوافذ   ، مهيأة حلول   النزيهة الدعوية  الدائرةِ  ف  ي فرتض  / ٨٨٩
 . اخلالفات أكثر   ستنحل اإلخاء،  واحمليط   العلم، املرجعية    تكون   حينما/ ٨٩٠
 . املشكالت وحلّ  ، الثغرات سد   إال  هلم ش غل   ال دعويون، حكماء   مثة  / ٨٩١
 .  دورِهم على ومحل هم احلكماء،  أولئك صناعة   دعواي الضروري ِمن/ ٨٩٢
 .  اجلفاوات وتعظم   ، اخلالفات  تشتدّ  الدعوية، احلكمة   تقل   حينما/ ٨٩٣

 
 .   الياعة توصله  ابلصوت يصل   ال وما ثغر،  على وكالمها ،  كاتب  وآخر   ، متحدث داعية   يوجد  /  ٨٩٤
 .  الدوام على إليها حمتاج ثقافية، جبهة   الدعوية   الكتابة  / ٨٩٥
 . التأصيل وضعف األغالط   كثرت   الكتابة، على الصوت    غلب   حينما/ ٨٩٦
 . الدعوية الكتابة  وليس مباشرةً  الدعوي الصوتِ  من تعلِمنا ف  مشكلت نا -٨٩٧
 .ِ إبداعاهتا وقّلصت عثراهتا، محلت الدعوي  الصوتِ  خمرجات  / ٨٩٨
 .  التنقيح  وفاته عواهِنه، على ملقىً  وجاذبيته فضلهِ  مع الصوت  / ٨٩٩
ت/ ٩٠٠  .  فقط  الدعوي  للصوت  الركونِ  جراء من وفكرية علمية أخطاء اجرت 
 .  الدعوة أفياء ف  صوتية  ظاهرةً  كثيين  جعل  لوحده والصوت  / ٩٠١
 .  الدعوي املستقبل لت صلح    ، وراجع  ورتب اكتب   اجملاالت من  وغيِها الدعوةِ  ف / ٩٠٢
 .  وعثراتِه أخطاء ه جتاوز  ،  دعواي وجتارب ه خطت ه قّيد من غالب  / ٩٠٣

 
 .   سليمة نتيجت ه كانت   ، الواعي الشرعي النص من الداعية   انطلق   كلما/  ٩٠٤
 .  الذكي والفهم   اجللي، النص   الفكري  املعرتكِ  ف  سند ك/ ٩٠٥
 .  لقلبك وسالمةً  لعقلك، حفاظًا عنها فتنزه للنصوص، تفتقد    دعوية  جدلية   كل  /  ٩٠٦
 .  وعظية ورايض   فكرية،  وحجة دعوي عنوان   الشرعي النص  / ٩٠٧



 
 .   وجتويد أتهيل   فثمة  ، الدعاة  كثرة    تعين ال والكليات املساجدِ   كثرة  /  ٩٠٨
 . دعوية مؤسسة رعايةِ  من أقل   فال  الدعوي، التأهيل على املرء   يعمل  إذا/ ٩٠٩
 .  واملشوشني واملنهزمني الدخالء   يورث   ورقابتها، املؤسسية الرعايةِ  فقدان  /  ٩١٠
 .األخوية النصيحة وفقهِ  الدعوي، التالقي ح سن من أحياان الرعاية   تنشأ   قد/  ٩١١
 .   والبناء التأهيل أسسِ  من ، الصاحلة والصحبة   الثابت،  والورد   اجليدة،   القراءة  / ٩١٢
 .  جتاوزاته ويعال   روحه، ويزكي ، الداعية   يتعلم   أن عيًبا ليس/ ٩١٣
 . األخوية النصيحةِ   ورفضِ  اخلطأ،  على اإلصرارِ  أو ، التأهيل ضعفِ  من الدعاة   يؤتى إمنا/ ٩١٤
 .  الشاذ واإليغال ،  املناكفة على  جهاال وحيمل   ،  مثًنا الدعوة   يكلف  قد  ، الدعوي  العناد  / ٩١٥

 
 .  وإشعاال حفزا ألضدادهِ  فانتقل دعوي،  بفتور أحسست   كلما/  ٩١٦
 .  وعالقاِتك وورد ك، مه ك فجّدد وفضلك، نشاط ك  بلغ   مهما/ ٩١٧
 .  الدعوي الفتور مقدماتِ  أوىل وعالقاتك، ِوردك  ف  تساهل ك/ ٩١٨
 .    وخللها رتـ ق ها وتعاهد ، الدعوية مواعيد ك سّجل/ ٩١٩
 .  الدعوي هدف ك تغي    أن حتطيمية، أو نفسية  أو أخوية بفكرة   تسمح   ال / ٩٢٠
 .  أوقاِتك ف   لك وتبارك   ، اعوجاجك  وتصلح   ، حياتك سرتّتب    الصادقة  الدعوة  / ٩٢١

 
 . خمصوص حمفز   خطاب   الوعاة  وللدعاةِ  ، مؤمن لكل خطاب  " ابدروا/ "٩٢١
 .  واملنافذ الفرص من آت   هو وما  ،  ضّيع ما حجم علم  " ابدروا" استشعر   من/ ٩٢٢
 .  اآلخرين ونفع  ،  األفكار ف  مبادر   األعمال  ف  املبادر  / ٩٢٣
 .  املبادرة  هي التعاطي وح سن والدعوة احلياة مع تتالءم صفة   أجل  / ٩٢٤
 .  الدنيوي  السرور   وستعيش    ابملبادرة،  تزايّ  ،  إجيابية شخصيةً  تكون   حىت / ٩٢٥
 . األمم  هبم وانتفعت ، عامليا الشخصيات أعظمِ  من كانوا  املبادرين   جل  / ٩٢٦
 .  التارخيي ابلواقع  واخلبةِ  ، العقلي واالتساعِ  العلم،  من:   املبادرة  قبل   أتكد /  ٩٢٧
 . ومسرورون وفاعلون،  ،  قياديون   امل بادرون  / ٩٢٨
 !. ؟ الدعوي النطاق  على  فكيف  مناخا، وتصنع   إنساان، تغي   املبادرة  / ٩٢٩



 .  خواف أو  مرتدد   أو خجول    املبادرة    يصنع   ال / ٩٣٠
 .  والتحديث والتطوير   للنقد وحمتمل    ، وعمليا عقلًيا مقدام   املبادر  / ٩٣١
 . واألعمال األفكار ف   ب كًما دعاته    يكون فِلم   املبادرة دين   اإلسالم  / ٩٣١

 
 .  متعثرة   هللاِ  مع  وأحوال نا ، طيبني  دعاةً  نكون   أن يصلح   ال / ٩٣٢
 . وخروج ك ودخول ك وورد ك،  إميان ك جّدد  ، الدعوي التعثرِ  حني / ٩٣٣
 .  الركود وعالج الو قود،  هو فِورد ك  واملشاكل، األشغال   تضخمت مهما/ ٩٣٤
 .أفق ك وتفتح   عقل ك، وتوسع   قلب ك،  حتيي  تدبرية، ساعةً  القرآنِ  مع لك ليكن/ ٩٣٥
 .ومسارات ك ب غيت ك وفيه  دعواي،  ابحلياة ومتصل   حياة، منهاج   القرآن  / ٩٣٦
 .  فاخرة وعقوًدا اندرة، كنوزًا  لتحوز    دعوية،  قراءةً  ،فاقرأه  القرآن قرأت    إذا/ ٩٣٧
 .  وتدينا وتفهما تلذذا والدعاة   ، تلذذا  القرآن يقرؤون  الناسِ  جل  / ٩٣٨

 
 .  اجلميع فاحتوِ  غيه، من يطلب ال ما الداعية من ي طلب  / ٩٣٩
 .األخالق  ومكارم   ، واحلكمة   ،  العلم   تتوخى حىت داعيةً  تكون   لن / ٩٤٠
 .  بعدها ما هلا دعوية، سياسة   واحللم والتسامح  اإلغضاء سياسة  / ٩٤١
 . وتعاهد وبناء   غرس   ، الدعاة  إال  ، أخالقًا يغرسون    الناسِ  كل  /  ٩٤٢
 .  واحملاضرات الدروسِ  عشراتِ  يفوق   الدعوي األخالقي الغرس  / ٩٤٣
 . هدف ه حيقق    وال ،  أثر ه  يعطي ال ، أخالق  بال  والدرس  / ٩٤٤
 .  ومرونته خ لقه لفقدانِ  علم ه تبدد   ، وداعية عاَل   من كم/  ٩٤٥
 .  وحتسينا تطبيقا هلا والدعاة ، األخالق  مكارمِ  لتتميم مبعوث   والسالم الصالة  عليه الرسول  / ٩٤٦

 
 .وحمتسًبا  مبادرا ، فعااًل   قواال  داعيةً  لتكن  / ٩٤٧
ّضر كما  كلماِتك  حّضر / ٩٤٨  .  والظهور الصوت قبل عقل   فالدعوة    ، شؤونك حت 
تمع   وعمائم  وعتاد، عدة   امل عد، الوعظ  / ٩٤٩  .  حوهلا جي 
 . والذات للدعوة وإساءة   معيب   املبعثر   والوعظ  / ٩٥٠
 .  فيها وحتتسب  تقيدها وأنت ، س دى تذهب   لن ومتعوابتك، الدعوي جتميعك  كل  /  ٩٥١



 . والنفعية الغور    لتبلغ   ، وجدية بقوة   خذها وخطبتك، درس ك إال ،  موعدك طعام ك، تؤجل   قد/  ٩٥٢
 . والعجز الكسل وطرح   املبادرة، شحذ   إال ي بق وَل   تسّهلت، التحضي  أدوات  / ٩٥٣
 ! ؟.. وحتضي  إعداد   بال   الناس   يستقبل   أن  وخطيب، لداعية   كيف  /  ٩٥٤
ضر   حينما/ ٩٥٥  .  حمبينا عقول   وحنرتم   دين نا،  وحنمي ، ضمائر ان  نريح   ألنشطتنا حن 
 .  اإلتقان  أولوايت من والدعوة   ،  األعمال إتقان   اإلسالم مساتِ  ِمن/ ٩٥٦

 
 .  الدعوية املظانِ  ف  وحركها  لديك القوة مكامن   استخرج  / ٩٥٧
 .  وعِظه ف  واثلث   فكره، ف  وآخر علمية، قوته داعية    مثة  / ٩٥٨
 .  والظهور  الكالم    ينقصهم قد  ، وجنود  ومؤسسات   ومشرفون  مدراء   وللدعوةِ / ٩٥٩
 .  فيه املؤسسي والبناء الدعوي ابلتخصص االعتناء لزاًما صار واحليايت الدعوي االتساعِ   مع/ ٩٦٠
 .  جديدة  انفذةً  التمس مشهورة، انفذة  من الدعوة   ختدم    أن حتمًيا ليس/ ٩٦١
 .  املفيد  النافع   واقف   ، اآلخرين  جهد   تكرر فال  األرجاء وسيعة   الدعوة  / ٩٦٢
 . إشكاالهتا وحيل   فجواهِتا، وي سد   ي ثريها،  الدعوية  اجلهودِ  تنوع  / ٩٦٣
 .   املؤثر وعظك اجلميل، بصوتك قرآنًيا داعيةً  تكون   أن  تستطيع  / ٩٦٤

 
 .  وتفسيا توجيًها أو   إمامًة، القرآين الوعظ   الوعظ، أبلغِ  من/ ٩٦٥
 .   رابين وحديث قرآين،  وعظ   إىل يكونون ما أحوج   األانم  / ٩٦٦

  
 .   مركزة فاحصةً  القراءة   فلتكن ،  الدعوية والتجارب    السية   قرأت    إذا /٩٦٧
 .  واملعوقات ، والعمل  ،  الطريق على متعدد، متنوع   الداعيةِ  صب   /٩٦٨
 .  واالستعداد لألهبةِ  وضوء   ،  الطريقِ  أولِ  من تنبيه    ( العزم أولو صب  كما  فاصب   )  /٩٦٩
 . وأتليًفا وأتمال  قراءةً  ،  للدعاة فرصة     الكورونية، اجلائحةِ  استمرار   /٩٧٠
 .  مبادرون ألّباء  ابتدره ، اجلائحة ظروف   فرضته ، دعوي خيي   عمل   مثة /٩٧١
 .  الوابء جدران   وشقت صعبة، ظروف   ف  تفتحت دعوة ورب   انفعة، ضارة   رب    /٩٧٢
 .  جديد  ومؤسسي دعوي   لواقع    ت تعلم  فريضةً  ابتت االلكرتونية  الدعوة   /٩٧٣
 .إبجيابية معها والتفاعل   ،  عصرِهم منجزاتِ  وعي   الدعاة   على يتعني   /٩٧٤



 . وفكرايً  إميانيا املوقظة املوضوعاتِ  طرق   ، اجلائحة ف  األمثل االستثمارِ  من /٩٧٥
 .  القائم  والوابء   يتناسب مبا الصياغة   وأعدِ  ،  وصّنف وطالع   ، الدعوية أوراق ك   رّتب  /٩٧٦

 
 .  والوعي العلم   إال  لك يضيئ ها ال معتمة ، أحناء   الدعوةِ  ف  /٩٧٧
 .  الدعوي  رصيد ك  لزاد حديث، ف  تفقهت   أو  ، آيةً  يوم   كل    تعلمت   لو  /٩٧٨
رج ك لن  /٩٧٩  .  وتزود منه فارش ف   ،  كالعلم  شيء   التجارب مضايقِ  من خي 
 . الصفي والتبتل   الشرعي، العلم   بك يضيق   لن  دعواي، الضيقةِ   األحوالِ  ف  /٩٨٠
 .  املسبق والتحضي   املتقن، اإلعداد   رائد ك ليكن ، دعوية م همة   كل  ف  /٩٨١
كن   ال الناس، نباهة أزمنةِ  ف  /٩٨٢  .  مكررة ثقافة   أو هّش، بتحضي   استغفاهل م  مي 
 .  والتألق والتخوف   التأهب   به خليق   ، مدة كل    عقل ه يعرض   من /٩٨٣
 .  عّظموا العلم   وال  وقروا، الدعوة   ال  ، أانس   للدعوة  يسيئ   /٩٨٤
 . ومجال ح سن   عقود   ي قلد ها بل فحسب، الدعوة   ي صحح   ال  العلم   /٩٨٥
 .ملتزميه لدى وس عت ه  العلم  قيمة    يتبني   الدعوية، املراحلِ  مرورِ  مع /٩٨٦

 
ثل   الداعيةِ  قوت    /٩٨٧  .  خمزون  وأمل   حمفوظ، وعلم   مورود،  ذكر   ف  مم 
 . فتنهزِم األمل   وال ،  فتضع ف العلم   وال فتذب ل، الذكر    ت قطعِ  ال  /٩٨٨
  . م نتِصرة ظاهرة   الدعوة   أن وتيقن   الفسيح، واألمل ، األصيل ابلعلمِ  ِعش   /٩٨٩
  . تثريك جتربةً  أو  ،  ترقيك فائدةً  أو ينفعك، علم   ابب   تغلق   ال  /٩٩٠
 .   كنوز ها  ت فوت ن   فال   والتجارب، ابحِلكم غاصة   احلياة   /٩٩١
 .  بكور ه   التاجر ومن ، صب ه  العامل ومن خبت ه، الكبيِ  الشيخِ  من خذ   /٩٩٢
 .  وارتدائها  الدروسِ  تلك كل  الحتواءِ  ميدان   الداعية   /٩٩٣
 .  واالنغالق  االرتفاع  بعنيِ  طالعت ها  أو  ،  جتاهلت ها إذا التجارب    تلك تقتنص   لن  /٩٩٤
 . وم ض اء جلد   فلديهم  ، واخلصوم األعداءِ  حىت وشخصياهتا احلياة شخوصِ  كل   من تعلم   /٩٩٥
 .  الفاسدة لعقائِدهم يضحون  كفار    من الدعوي، اجللد   مثاًل  خذ /٩٩٦
 .  وشكران  بذكر   فاختمه وتوكل،  بذكر   الدعوي يومك   بدأت   كما  /٩٩٧
 . واالسرتاتيجية  اخلتامية ابلنهايةِ   فالعبة   ،  بذلتها أولية متاعب   على أتس   ال  /٩٩٨



 .   وِخّرجيوك تالمذت ك به فاز    رمبا ، اآلن  غراس ك ترى أن   ضرورايً  ليس   /٩٩٩
 .  احلصاد موسم   وحيضر   ، األجيال   لرتاتح   ،  قلياًل  دعواي اتعب    /١٠٠٠
 .أخرواي هللا   وأخلفه ، س دى ج هد ه يذهب    َل دعواي، وضّحى صدق   م ن /١٠٠١
 . أقوام   هبا واستنار   ع ِقب ها، آاثرًا تركت الدعوية التضحياتِ  غالب   /١٠٠٢
 .  ابخلواتيم فاألعمال   ، الحًقا تصحيح ه  تستطيع   دعواي  فيه أخطأت   ما /١٠٠٣
اديك   من   خي   ، املتأخرة تصحيحات ك  /١٠٠٤  .  اخلاطئ  السلوكي مت 
 .  وجتربة حكمة   ذا ،  مأموانً  مستشارًا الدعوةِ  خ ّلص من لك ليكن  /١٠٠٥

 .  قريب    لناظرهِ   غدا وإن ،  قريًبا وتبتهج  األفراح    ستطعم   ابتداًء،   عانيت وإن   أنك أتكد، / ١٠٠٠٦
 متواصلة  وجهود    ،   قائمة  وتعثرات    قادمة ،  غراس    هنالك  تزال    فال   الدعوي،   اخلتام    حضرك   إن  / ١٠٠٧

. 
 
 

 ...متت حبمد هللا وتوفيقه


