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 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، كما أثىن 
 على نفسه.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حممد كما أمرت.
 أما بعد:

ْقَوىعز وجل:  –فقد قال ربنا  وقال  َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّ
]رواه  «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»: رسول اهلل 

 مسلم[.
فهذه عناوين خطب وحماضرات ومقاالت، تساعد الداعية يف 
اختيار أحاديث حسب حاجة الناس. فرمبا اشتكى الناس من بعض 

، ولكن حرية يف اختيار املنابر ضيق أفقها. وليس من عجز غالبا  
علما بأهنا –املوضوع، وانتقاء األفضل للظروف، فهي تذكر وترتب 

علومات باملكتبات والتسجيالت، ويل جتربة يف  ذات مراجع وافرة امل
عسى أن ييسر اهلل الكرمي مجع العناصر واملعلومات  -كثري منها

وهي تفيد القائمني على تنظيم احملاضرات وحنوها،  –واملراجع قادما 
وقد روعي فيها أن يعرف املسلمون أحكام دينهم، ويأخذوه بقوة، 

يشمله وفوق كل ذي  على أهنا إن سكتت عن شيء فقد ذكرت ما
 علم عليم، مث إين أنبهك أخي الداعية إىل املهمات التالية:

* تسجيل أمساء الكتب واألشرطة اخلاصة باملوضوع حتته عند 
إعداده، وأذكرك بكتاب )الدليل إىل مراجع املوضوعات اإلسالمية( 
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 حملمد بن صاحل املنجد. 

فيه، ومناقشته  * قبل الكتابة يف املوضوع ينبغي القراءة والسماع
مع آخرين، وحبذا االستفادة من أرباب املكتبات اخلريية كمكتبات 

 املساجد يف مجع املعلومات.
، مث مجع اآليات * احلرص على مجع عناصر املوضوع أوال  

واألحاديث املتعلقة به، ومما يساعد على ذلك: النظر يف فهارس 
احلرص على  املكتبات والتسجيالت، والنظر يف فهارس الكتب، مع

 تقييد اخلواطر املتواردة عن املوضوع يف وقتها.
* حبذا االستفادة من كتب اخلطب اجملموعة، ومن اخلطب 

 الوافية لدى اخلطباء البارزين.
* من أهم عناصر اخلطبة اجليدة: الثراء يف املعلومات، واإلجياز يف 

 الكلمات، واستثارة العواطف، والتطبيق على الواقع.
 وأسلوبا   أخي أن اهتمامك خبطبة اجلمعة مضمونا   * تذكر يا

وأداء هو شعور منك حبق اهلل تعاىل، مث حبضور الناس لالستفادة منك 
 علما بأنه حضور متكرر واجب بإنصات، فاغتنمه. –

 وفقنا اهلل وإياك لما يحبه ويرضاه.
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 موضوعات مختارة

 العلم:
 فضل العلم الشرعي. -1
 رآن ومن السنة.آداب طلب العلم من الق -2
 حقيقة الفقه يف الدين، ومثراته. -3
 منهج أمثل يف طلب العلم. -4
 املذهبية واالجتهاد، وأدب اخلالف. -5
 مواقف وسري للقدوة يف طلب العلم. -6
 االستفتاء والفتوى، وآداهبا. -7
 العناية بالقرآن الكرمي، وبعض آدابه. -8
 .العناية بسنة الرسول  -9

 التوحيد:
العبودية هلل عز وجل وحاجة اإلنسان إليها، وشرفه هبا،  -11

 ومفهومها، وحقيقتها يف القلب، وشروط صحتها.
 ألعلى مقامات العبودية هلل. حتقيق النيب  -11
 فضل توحيد اهلل. -12
 التجرد هلل والتوكل عليه، وأن ذلك هو القوة. -13
 احلاكمية هلل وحده. -14
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يها، وأسباب ظهورها، واملخرج البدع وخطرها، وأمثلة عل -15 

 منها.
 .االهتمام بعقيدة التوحيد يف القرآن ويف سرية الرسول  -16
 تنبيهات يف أمساء اهلل وصفاته. -17
 الشرك وخطره، وأمثلة مما يكثر وقوعه. -18
وموقف القرآن والسنة من ذلك،  الغلو يف النيب  -19

 وشواهد للغلو.
 احلق يف الكرامات. الغلو يف الصاحلني، وبيان -21
 التربك بالقبور وآثار الصاحلني وباألماكن املقدسة. -21
 السحر والكهانة والتنجيم والطرية. -22
 التمائم والرقى املشروع واملمنوع منها. -23
 الرياء خطره، وعالجه، وبيان ما يلتبس به. -24

 اإلسالم:
 الشهادتان: حقيقتهما ومقتضامها. -25
 وشواهد مصداقيته. االستسالم هلل -26
 اإلسالم هو النعمة ومقتضيات ذلك. -27
 موافقة اإلسالم للفطرة، والعقل. -28
 من حماسن اإلسالم: يسره، ووسطيته. -29
 كمال اإلسالم وعامليته.  -31
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 خصائص األمة اإلسالمية. -31
 صالح الدنيا بسبب صالح الدين. -32
 .تطبيق الشريعة اإلسالمية كافة بال مساومة -33
 نواقض اإلسالم يف القرآن الكرمي. -34
 عوامل الثبات على اإلسالم. -35

 اإليمان:
 .أدلة صدق رسالة الرسول  -36
 التفكر يف خملوقات اهلل طريق اإلميان وزيادته. -37
 اإلميان باهلل حقيقته وعالماته. -38
 تعظيم اهلل والثناء عليه ومراقبته. -39
 م.اإلميان بالغيب أصل اإلسال -41
 اإلميان باليوم اآلخر وأثر ذلك. -41
 إثبات البعث يف القرآن ومناقشة منكريه. -42
 حياة الربزخ ومشاهد القيامة يف القرآن والسنة. -43
 صفة النار وحديث أهلها من القرآن والسنة. -44
 صفة اجلنة وبيان أهلها من القرآن والسنة. -45
 مذكرات باآلخرة، ونذر املوت. -46
 مل يف سفر اإلنسان إىل اآلخرة.تأ -47
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 اإلميان بالقدر، إيضاحه، ومثرته. -48 
 .حمبة الرسول  -49
 مكانة الصحابة. -51
 اخلوف والرجاء يف حياة املسلم. -51
 الزهد: حقيقته وعالماته. -52
 عالمات الساعة. -53
 عالمات الساعة املطلوب اجتناهبا. -54
عليه  –بعيسى حيذر من الدجال، ويبشر  الرسول  -55
 وعمق سياسي اآلن هلذه القضية. -السالم 

 أمراض القلوب. -56
 أسباب ضعف اإلميان وعالجه. -57
 حالوة اإلميان وأسبابه. -58
 االبتالء. -59

 العبادات:
 أمهية الصالة وفضائلها. -61
 .صفة طهارة النيب  -61
 .صفة صالة النيب  -62
 من أخطاء الناس يف الصالة. -63
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 ما حيتاج املأمومون معرفته من أحكام الصالة مع اإلمام. -64
 أحكام للصالة هتم املسلم معرفتها. -65
 احلفاظ على صالة اجلماعة، وما يعني على إدراكها. -66
 حقوق املسجد يف اإلسالم. -67
 يوم اجلمعة وصالة اجلمعة. -68
 االستسقاء وآدابه، وأسباب القحط، وأسباب السقيا. -69
 سوف وصالته.الك -71
 أحكام السهو يف الصالة. -71
 أحكام العبادات يف السفر. -72
 أحكام املرضى. -73
 قيام الليل وآدابه. -74
 أحكام اجلنائز واإلحداد. -75
 ما ينبغي معرفته من أحكام الزكاة. -76
 الصدقات واإلحسان وأبوابه. -77
 آداب الصدقة. -78
 ئده.صوم رمضان: فضله، وميسراته، وفوا -79
 فضائل ينبغي احلرص عليها يف رمضان. -81
 أحكام الفطر يف رمضان وقضاؤه. -81
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 عيد الفطر وسننه. -82 
 عيد األضحى وسننه. -83
 أحكام رمضانية يهم املسلم معرفتها. -84
 فضل احلج ووصايا مهمة للحاج. -85
 . صفة حج النيب -86
 أحكام للحج والعمرة هتم املسلم معرفتها. -87
 أحكام األضاحي. -88
 أحكام الذبائح والصيد. -89
ان وبعض أحكامها. -91  األميم
 أحكام احليض وحنوه. -91
 نوافل العبادات: أمهيتها، ومجلة منها. -92
 فيه. الذكر وهدي الرسول  -93
 الدعاء، وموانعه، وآدابه. -94
 يوم املسلم وكثرة طرق اخلري. -95
 عطلة.إحياء السنن، ومجلة من السنن امل -96
 عبادة ال عادة. -97
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 التجارة:
 العمل واالكتساب يف اإلسالم. -98
 لية عن املال.املسؤو  -99

 حسن املعاملة يف التجارة. -111
 حمذورات يف البيع والتجارة. -111
 الرىب وخطره وأمثلته. -112

 األسرة:
 فضل الزواج وعالج بعض معوقاته. -113
 ية.أسباب دوام وحسن العشرة الزوج -114
 صور من األنكحة احملرمة. -115
 بعض منكرات األفراح. -116
حسن العشرة بني الزوجني، وإقامتها على الدين، واحلكم  -117
 يف النشوز.
 أمهية قوامة الرجل على املرأة، ومقتضياهتا. -118
 املرأة يف اإلسالم، والدور الذي ينبغي أن تقوم به. -119
 عمل املرأة. -111
نة، وأخطاء الناس فيه، وحقوق املطلقة يف طالق الس -111
 اإلسالم.
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 تعدد الزوجات. -112 
 التربية:

 أحكام املواليد يف اإلسالم. -113
العناية برتبية الصغار ذكورا وإناثا من القرآن والسنة  -114

 والتاريخ.
 الرعاية يف سن املراهقة. -115
 رعاية األيتام، ووجوه الرعاية هلم. -116
 على القوة يف كل األمور.الرتبية  -117
 الرتبية على املسؤولية. -118
 لكي يكون البيت مصلحا. -119
 أخطاء يف الرتبية. -121
 حىت تكون املدرسة مؤسسة تربوية ناجحة. -121

 الدعوة:
 الدين هو النصحية. -122
 الدعوة إىل اإلسالم وعوامل جناحها. -123
 ما.األمر باملعروف والنهي عن املنكر وآداهب -124
 مثبتات يف طريق الدعوة. -125
وسرية  حتمل الشدائد يف الدعوة من سرية الرسول  -126
 أصحابه.
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 اإلمامة يف اخلري وعكسه. -127
 حاجة الدعوة إىل املنصب والسلطة. -128
 خطر وسائل اإلعالم، وأمهيتها يف الدعوة. -129
 الدعوة مهمة اجلميع، ومفهوم واسع هلا. -131
 تظر جهود الداعية ومشاركته.جهات تن -131
 طريق حديث لإلصالح الداخلي. -132
 آداب للمجادالت. -133
 التنصري: وسائله، والوقاية منه. -134

 الجهاد:
 الصراع بني احلق والباطل. -135
فضل اجلهاد، ووجوبه، واتساع مفهومه، وطرق حديثة  -136

 له.
 الوالء والرباء يف اإلسالم، ومظاهرمها. -137
 هدف اجلهاد، وأمهية إعداد القوة. -138
 أسباب النصر يف غزوة بدر. -139
 وقفات مع غزوة أحد، وما نزل فيها من القرآن. -141
 مواقف وعربة من غزوة األحزاب. -141
 غزوة تبوك، وبعض الوقفات معها. -142
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 مظاهر لالستعمار، وعوامل االستقالل. -143 
 خمططات للكفار ضد اإلسالم. -144
 تأمل يف أسباب سقوط الدول اإلسالمية. -145
 املستقبل لإلسالم. -146
 اهلزمية النفسية: مظاهرها، وأسباهبا، وعالجها. -147
 التعامل مع الكفار، وحدوده. -148
 لزوم اجلماعة، وحسن الطاعة لويل األمر. -149

 األدب:
 األخوة اإلسالمية ومقتضياهتا. -151
 حسن اخللق واملعاملة الكرمية للناس. -151
 التخلق بالقرآن. -152
 أخالق عربية أقرها اإلسالم. -153
 بر الوالدين. -154
 صلة األرحام. -155
 حقوق اجلار. -156
 إكرام ذوي الفضل يف األمة. -157
 الصدق والوفاء بالعهود. -158
 الشجاعة يف مجيع حياة املسلم، ومعان سامية هلا. -159
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 احلياء.  -161
 الصرب. -161
 العفو واإلصالح بني الناس. -162
 العدل يف مجيع األمور. -163
 آداب الضيافة. -164
 السالم، وأساليب التحية. -165
 آداب الزيارة. -166
 أدب احلديث. -167
 املزاح وضوابطه. -168
 آداب اللباس والزينة. -169
 آداب السفر والرحالت. -171
 ق، وآداب املرور يف اإلسالم.حقوق الطري -171
 النظافة يف اإلسالم. -172
 آداب الطعام يف اإلسالم. -173

 المحذورات:
 اآلثار السيئة للمعاصي. -174
 فتنة النساء، والوقاية اليت اختذها اإلسالم من ذلك. -175
 حفظ الفرج، وشناعة الزىن. -176
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 شناعة اللواط، واحلذر من أسباب وقوعه. -177 
 ناء ومفاسده.الغ -178
 التصوير وخماطره، واملظاهر املمنوعة منه. -179
 السفر إىل ديار الفساد: خماطره، وضوابطه. -181
 املخدرات وأضرارها، وحكمها. -181
 أسباب الوقوع يف املخدرات، وسبل الوقاية منها. -182
 التدخني والشيشة: وأضرارمها، وسبيل التخلص منهما. -183
 رها، وموقف اإلسالم منهما.القومية ومظاه -184
 الفكر العلماين وآثاره. -185
 الصوفية وضالالهتا. وطريق التزكية الصحيح. -186
 التقليد والتبعية، ومظاهرمها، واملخرج منهما. -187
 اإلحلاد والوقاية منه. -188
 خطر االستهزاء بالدين وشواهد عليه. -189
 ة من ذلك.من مداخل الشيطان على املسلم، والوقاي -191
 أخالق اجلاهلية يف القرآن والسنة. -191
 أخالق اليهود يف القرآن، وأخالق املنافقني يف القرآن. -192
 وساوس الشيطان. -193
 الكرب ومظاهره. -194
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 الغضب وعالجه. -195
 احلزن، وعوامل انشراح الصدر. -196
 احلسد والوقاية منه. -197
 من خماطر اللسان وآثامه. -198
 الغيبة، والنميمة. -199
 شهادة الزور. -211
 اهلوى، وخطره، وشواهده. -211
 اجلدل املذموم. -212
 الرشوة والواسطة. -213
 الصحبة السيئة. -214
 اإلسراف والتبذير. -215
 من عيوب جمالسنا. -216
 ألفاظ حمذورة شرعا. -217

 الحوادث:
تأمالت يف قصة خلق آدم عليه السالم، وموقف إبليس  -218

 منه.
 إبراهيم عليه السالم أُّمة، وحياته مدرسة. -219
 موجز لقصة يوسف عليه السالم، وأهم العرب منها. -211
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 وقفة من قصة موسى عليه السالم يف مدين. -211 
 قصة موسى مع فرعون. -212
 تعليقات على قصة موسى عليه السالم مع اخلضر. -213
 قصة سليمان مع اهلدهد وبلقيس. -214
 أمالت يف قصة أصحاب الكهف.ت -215
 أصحاب األخدود، وخرب الغالم. -216
 مرمي يف القرآن الكرمي. -217
 .خرب إسالم اجلن ولقائهم بالرسول  -218
 قصة اإلسراء واملعراج، وتأمالت فيها. -219
 دروس من اهلجرة النبوية. -221
 حادثة حتويل القبلة، وما نزل فيها من القرآن. -221
 مع قصة صلح احلديبية.وقفات  -222
 وقفة مع حادثة اإلفك. -223
 تأمالت يف قصة الثالثة املخلفني عن غزوة تبوك. -224
يف سؤاله عن  وقفات مع قصة جربيل مع الرسول  -225

 اإلسالم واإلميان واإلحسان.
 حجة الوداع. -226
 وتعليقات عليها. حادثة وفاة الرسول  -227
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يف حياة  واالتباع لرسوله االستجابة هلل تعاىل،  -228
 الصحابة رضي اهلل عنهم.

 وأصحابه. اإلنفاق يف سبيل اهلل من سرية الرسول  -229
 الشباب يف القرآن والسرية والتاريخ. -231
 نساء يف القرآن الكرمي. -231
 .مواقف اليهود مع الرسول  -232
 تاريخ املسجد األقصى. -233
 آن والسنة.مشاهد لفتنة املال يف القر  -234
 من سرية أيب بكر رضي اهلل عنه. -235
 من سرية عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه. -236
 من سرية عثمان بن عفان رضي اهلل عنه. -237
 من سرية علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه. -238
من سرية عظماء اإلسالم )صحابة، تابعني، علماء،  -239

.)... 
 .معاصرون دخلوا يف اإلسالم -241
 تائبون من ذنوهبم. -241
 قصص: فأين اهلل؟. -242
 هناية الظلم. -243
 قد بدت البغضاء من أفواههم. -244
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 احفظ اهلل حيفظك. -245 
 علماء ربانيون أمام حكام. -246

 المنوعات:
 إعجاز من القرآن الكرمي والسنة، وشواهد له. -247
 حفظ هذا الدين حبفظ مصادره. -248
 الفاحتة. فوائد من سورة -249
 تعليقات على أول التنـزيل من القرآن الكرمي. -251
 تأمالت يف آية الكرسي. -251
 سورة امللك توجه القلوب إىل اهلل وحده. -252
 وقفة مع سورة العصر. -253
 وصايا لقمان البنه. -254
 آيات خيطئ يف فهمها كثريون. -255
 مع أمثال القرآن. -256
 .الرسول  املالمح العامة لسرية -257
خطر األحاديث املوضوعة، ومجلة مما اشتهر منها بني  -258

 الناس.
أمهية العودة إىل اللغة العربية الفصحى، وما يعني على  -259

 ذلك.
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 غربة اإلسالم واملوقف من الغارات الفكرية عليه. -261
 آثار الفساد األجنيب. -261
 عوائق يف طريق االلتزام. -262
 مية.الصحوة اإلسال -263
 اضطراب االلتزام. -264
 مقاييس ال تصح يف نظر الشرع. -265
 السعادة بني الوهم واحلقيقة. -266
 االستشراق، واعرتافات إجيابية لبعض املستشرقني. -267
 شكر نعم اهلل عز وجل: حقيقته، وعالماته. -268
 الوقت يف حياة املسلم، وكيفية اغتنامه. -269
 ودوافعه. علو اهلمة، ومظاهره، -271
 أداء احلقوق إىل الناس، وصور من مظاملهم. -271
 حقوق الوظيفة العامة. -272
 االهتمام بأمور املسلمني وجماالته. -273
 خدع النفس. -274
 سياسة النفس، وشواهد هلا من القرآن والسنة. -275
 وقفات مع الشعر. -276
 الرياضة واللهو. -277
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 الضالل بعد اهلدى. -278 
 وبة إىل اهلل.الت -279

 الجزئيات:
 الكفر بالطاغوت قبل اإلميان باهلل. -281
 غربة الكفر واملعصية يف الكون. -281
 أمور اتفقت عليها الرساالت. -282
 .البشارات بالرسول  -283
 حتريف الكتب السماوية السابقة. -284
 فكرة التقريب بني األديان. -285
 اجلاهليتان: تشابه ومتيز. -286
 النظام العاملي يتعامل على أساس الديانة. -287
 ملاذا اخلوف من اإلسالم؟ -288
 ماذا يعين انتمائي لإلسالم؟ -289
 هجرة العقول واألموال إىل بالد الكفار. -291
 احلذر لوقاية األمة من أعدائها. -291
 مسجد الضرار يف السياسة. -292
 العزة اإلسالمية. -293
 .نقد التاريخ امليالدي -294
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 أسلمة العلوم. -295
 التوسع يف استقدام اخلدم وحنوهم. -296
 العمال األجراء: ما هلم وما عليهم. -297
 األمن من مكر اهلل. -298
الوقوف عند نصوص الشرع، ومفهوم التجديد يف  -299
 اإلسالم.

 بدعة املولد. -311
 املنهج يف املتشابه من النصوص. -311
 هبات.ااملتش -312
 لشهوات، والوقاية منها.خطر ا -313
 جتارة ودعوة يف آن واحد. -314
 الدَّين يف نصوص الشرع. -315
 النجاسات وإزالتها. -316
 األذان وآدابه. -317
 االستخارة. -318
 ليلة القدر، وسنتها. -319
 فضل عشر ذي احلجة، وسنتها. -311
 التثبت يف األخبار. -311



 
دليل الدعاة إلى الموضوعات المطلوبات 

 
16 

 االستشارة. -312 
 ية.القدرة يف الرتب -313
 تنبيهات يف الطب. -314
 آداب الرؤيا. -315
 اجملاهرة باملعاصي. -316
 سرعة انقضاء العمر. -317
 حماسبة النفس. -318
 التسابق يف اخلري. -319
 حسن اخلامتة. -321
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