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نحمده  الضالون  ضل  وبعدله  املهتدون  اهتدى  بنعمته  الذي  هلل  احلمد 
ونشكره عىل فضله وعطائه امليمون ونشهد أن ال إله إال اهلل وحده تعاىل 
عام يقول الظاملون ونشهد أن حممدًا عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إىل 
اهلل واهتدى بدعوته الصاحلون صىل اهلل عليه وسلم وعىل آله وأصحابه 

الذين قاموا بعده بالبيان واجلهاد حتى أذعن هلم املخالفون .
التي  املباركة  السلسلة  اطلعت عىل هذه  أن  تعاىل  اهلل  فقد يرس  وبعد       
الدراسة  عىل  وواظبت  قرأت  ممن  الصاحلات  األخوات  إحدى  كتبتها 
ثاقبة ونصح وتوجيه  املفيدة ودل كالمها عىل جتربة قوية وفكرة  العلمية 
ما  أعجبني  ولقد  عليه  واحلصول  نيله  طرق  إىل  وإرشاد  للخري  وحمبة 
يمكن  طرق  وشتى  جماالت  عدة  تتناول  متعددة  موضوعات  يف  سجلته 
التجربة  الناس لكن مع  سلوكها بسهولة ولو استصعبت عىل بعض من 

وامليض واالستمرار فيها تصبح سلسة حلوة املذاق حممودة العاقبة 
     vفأقول إن واجب كل مسلم ذكرًا وأنثى أن يسلك السبل املفيدة يف 

تقديم فضيلة الشيخ د / عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرين 
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إنقاذ املسلمني من اجلهل املركب الذي غمر أكثر املجتمعات ومن الغفلة 
والنسيان الذي استوىل عىل القلوب فأدى إىل اإلمهال وتعطيل األسباب 
الناس وقطع  التخيل عن  إىل  بصاحبه  يؤدي  الذي  والقنوط  اليأس  ومن 
الرجاء يف الوقت احلارض عن تأثري األسباب فبسلوك الطرق املفيدة للدعوة 
إىل اهلل والتي احتوت هذه السلسلة الطيبة عىل نامذج منها حتصل الربكة 
فهي  اإلرشادات  هذه  اهلل  يف  األخت  كتبت  أن  غرابة  فال  الكبري  والنفع 
من خرجيات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ومن قسم العقيدة 
واملذاهب املعارصة يف كلية أصول الدين ، وفقها اهلل وسددها وأثاهبا عىل 
ما تبذله أجزل الثواب وأكثر يف النساء املؤمنات من الصاحلات القانتات 
احلافظات للغيب ، واهلل أعلم وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم . 

27 / 3 / 1421هـ

كتبه عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين

   

المقدمة..

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن 
سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد 

أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله أما بعد:
هكذا حياة املؤمنة جهاد يف سبيل اهلل، فهي ال تكاد تفرغ من عمل صالح 

حتى تدخل يف عمل آخر ومن أجّل األعامل الصاحلة »الدعوة إىل اهلل» .
بِْع َأْهَواءُهْم ......{  قال اهلل تعاىل }َفِلَذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَم ُأِمْرَت َوَل َتتَّ

الشورى:15.
قال الشيخ ابن سعدي رمحه اهلل عند تفسري هذه اآلية: ) أي فللدين القويم 
أمتك  إليه  فادع  به كتبه وأرسل رسله  أنزل اهلل  الذي  املستقيم  والرصاط 

وحضهم عليه وجاهد عليه من مل يقبله واستقم بنفسك.
فأمره بتكميل نفسه بلزوم االستقامة وبتكميل غريه بالدعوة إىل ذلك ومن 

املعلوم أن أمر الرسول أمر ألمته إذا مل يرد ختصيص له(.
وحسب  استطاعتك  بقدر  اهلل  إىل  بالدعوة  مأمورة  أنت  املؤمنة  أيتها  فيا   

قدراتك..
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ومن خالل هذا الكتاب أقدم لك بعض األفكار الدعوية التي تناسبك، 
علنا بذلك نتعاون عىل الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

حتى ال هيلكنا اهلل بعذابه..
وِء َوَأَخْذَنا  ِذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ ُروْا بِِه َأنَجْيَنا الَّ قال اهلل تعاىل}َفَلمَّ َنُسوْا َما ُذكِّ

ِذيَن َظَلُموْا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِم َكاُنوْا َيْفُسُقوَن { األعراف:165 الَّ
قال ابن كثري رمحه اهلل:

الناهني، وهالك الظاملني، وسكت عن الساكتني، ألن  ) فنص عىل نجاة 
اجلزاء من جنس العمل، فهم ال يستحقون مدحًا فيمدحوا وال ارتكبوا 
عظياًم فيذموا، ومع هذا فقد اختلف األئمة فيهم هل كانوا من اهلالكني أو 

من الناجني عىل قولني(.
قال ابن سعدي رمحه اهلل:

)وهكذا سنة اهلل يف عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها اآلمرون باملعروف 
والناهون عن املنكر(.

واآلن أخيتي
ي عليها بقوة األخوة يف اهلل والعزم الصادق عىل  ضعي يدك يف يدي وُشدَّ

الدعوة إىل اهلل..

وتعايل معي نبحر عرب صفحات األفكار الدعوية وهيا إىل العمل..
ُ َعَمَلُكْم .....{ التوبة:150 ى اهللهّ قال اهلل تعاىل}َوُقِل اْعَمُلوْا َفَسَيَ

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

هناء الصنيع 
Hana_s3@hotmail.com

 الرياض – 1418هـ
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فلامذا  اللسان،  وفصاحة  العلم  من  شيئًا  متلكني  أنك  عنك  أعرفه  الذي 
الصمت واخلجل..؟

أخواهتا  عىل  تلقيها  طيبة  كلمة  يف  الداعية  تشارك  أال  احلياء  معنى  ليس 
املسلامت، قال اهلل تعاىل:

{ األحزاب:53 قِّ َ يِي ِمَن احلحْ َتححْ ُ اَل َيسحْ  }َواهللَّ
فاحذري أن يصيبك الكسل والضعف..

سأذكر لك ما حيرك كوامن اخلري يف نفسك..
أال ترين أهل الباطل يتسابقون إىل باطلهم ويتنافسون فيه..؟

املمثالت  وهؤالء  عملهن  يف  يتفانني  العاريات  الراقصات  فهؤالء   
واملغنيات الفاسقات يبذلن الغايل والرخيص يف أعامهلن وال يستحني من 

اهلل وال من خلقه.
هذا وهن عىل باطل..!

فلَم تستحني وأنت من أهل احلق..؟
أيتها الداعية الصامتة..

الداعية الصامتة..لماذا؟..
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هذه  تؤتى  أن  فاحذري  عظيمة  اإلسالم  يف  ثغرة  عىل  منا  واحدة  كل  إن 
الثغرة من ِقبلك..

خويض جماالت احلياة الكثرية، فإن التفت يمنة أو يرسة وجدت عاملًا تائها 
يمد يديه إليك لكي خترجيه من الظلامت إىل النور بإذن اهلل.

عند حضورك أي درس أوحمارضة..
خذي معك ورقة وقلاًم لتسجيل األفكار الرئيسية ،وعند عودتك إىل املنزل 
كوين داعية بني أهلك، فبلغي والدتك وأخواتك بام من اهلل به عليك من 
تبخيل  فال  فائدته  هن  وحرمن  أنت  حرضتيه  الذي  الدرس  خالل  علم 

عليهن فاألمر مهم.
هل فكرت أن تضعي لك دفرتًا خاصًا تلخصني فيه موضوعات أعجبتك 

من بعض األرشطة
 أوالكتب القيمة..ثم تقدمينها أنت دروسًا ألهلك وزميالتك وأقاربك 

أو اجلريان ونحوهم.

   

أال  نعم،  جوابك  كان  إذا  الرشعي..؟  العلم  ببعض  عليهن  اهلل  من  ممن 
إىل  الدعوة  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  خليفة  تكوين  أن  ترغبني 

اهلل..؟
ال شك أن جوابك سيكون نعم.

إذأ فاجعيل من بيتك مركز دعوة هلل عز وجل، اختاري يومًا يف األسبوع أو 
يومني يف الشهر حسب ظروفك..

فيه جريانك  العلم، امجعي  للذكر وطلب  اليوم جملسًا  أقول: اجعيل هذا 
وأقاربك ،واقطفي من ثمرات العلوم الرشعية املختلفة، فمن حفظ قرآن 

وتفسري إىل عقيدة وهدي نبوي..
وأن  للحارضات  املفيدة  واملسموعة  املرئية  املواد  تقدمي  أن  تنيس  وال 

توزعي ما نفع من الكتيبات.
وابتعدي عن  املرشوبات  أن تقرصي هذا االجتامع عىل  أخية  يا  وحاويل 
يمألون  بعضهم  بزيارة  يقومون  عندما  الناس  ألن  والتبذير،  التكلف 

البطون ويرتكون العقول فارغة واألرواح عطشى،

هل أنت..؟..
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 وال خيفى عليك أن ملجلس الذكر طابعه اخلاص وهو االستفادة من كل 
الوقت ألنه عادة ما يكون قصريًا.

أختاه كوين هينة لينة اجلانب واعلمي أن أعينهن معقودة عليك فال ترهيم 
منك القبيح واهلل يسدد خطاك. وها قد قدمت لك الفكرة فهل تعملني؟ 

أم إن األمل طويل..
أقول لك: ابدئي فقط وسرتين تيسري اهلل بعد ذلك.

ال تنسي أعمال النية يف كل صغرية وكبرية
فاألعامل إما لك إن حسنت نيتك..

وإما عليك إن فسدت نيتك..
وإما هدرا إن مل تصاحبها نية حسنة أو سيئة..

وهل ترضني أن تذهب ساعات عمرك الغالية هكذا هدرا..؟
تصبح  حتى  دقت  مهام  أمورك  مجيع  يف  النية  إلعامل  تتفطني  أن  البد  إذًا 

حياتك كلها عبادة بينام أنت متارسني حياتك اليومية.
 

 تذكري أنه يصعب إرضاء الناس كلهم يف وقت واحد..
وأن ذلك يكون أكثر صعوبة يف طريق الدعوة ،واعلمي أن رضا الناس 
أجل  من  اهلل،  بإذن  تدرك  غاية  فهي  الناس  رب  رضا  أما  تدرك  ال  غاية 
من  اآلخرين  وعىل  عليك  اخلري  فرص  وتفويت  وقتك  تضيعي  ال  ذلك 

ِذيَن  أجل إرضاء فالن أو فالنة من الناس، بل اعميل واستعيني باهلل }َوالَّ
َ مَلََع امْلُْحِسننَِي{ العنكبوت:69 ُهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ اهللَّ َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ

وبعد العمل الصحيح املوافق للسنة والصدق مع اهلل ال يرضك من خالفك 
فام الدنيا إال سحابة صيف عن قريب تقشع.

ال تنظري إىل عملك بني األعمال فتقعدك نشوة الطاعة عن األعمال 
بل  الدعوي،  العمل  عن  املعايص  قيود  تـثبطك  أال  ينبغي  كام  األخرى 
انفيض عنك رسيعًا غبار املعايص واغتسيل بامء التوبة وعودي هبمة أعىل 
واجعيل هم اإلسالم يف قلبك اغرسيه غرسًا، وليكن خروج روحك من 

جسدك أهون عليك من أن خترجي من الدعوة إىل اهلل.

ِه  بِّ رَّ ن  مِّ َنٍة  َبيِّ َعَل  َكاَن  }َأَفَمن  تعاىل:  اهلل  قال  فقد  منزلك،  يف  العلم  اطليب 
َبُعوا َأْهَواءُهْم{ حممد:14. َكَمن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َواتَّ

نيته ،قالوا:  قال اإلمام أمحد رمحه اهلل: »العلم ال يعدله يشء ملن صحت 
كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع اجلهل عن نفسه وعن غريه » 

فتكونني هبذه النية وهبذا العمل من املجاهدات يف سبيل اهلل لنرش دينه.
حسنًا نحن متفقات! عىل أمهية طلب العلم الرشعي، فال يعقل أن تكوين 

داعية بال علم، فالذي جيهل اليشء كيف يدعو إليه..؟
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فإن قلت ما الطريقة املعينة على ذلك..؟
وما الكتب املناسبة التي أحتاجها وبامذا أبدأ..؟

أماكتب العلم فقد سئل فضيلة الشيخ حممد ابن عثيمني عن الكتب التي 
ينصح هبا طالب العامل فأشار إىل عدة كتب نذكر منها: 

 يف العقيدة:
1- كتاب »ثالثة األصول ».

2- كتاب » القواعد األربع ».
3- كتاب »كشف الشبهات ».

4- كتاب »التوحيد« لإلمام حممد بن عبد الوهاب.
العز، وقد  العقيدة الطحاوية« أليب احلسن عيل بن أيب  5- كتاب »رشح 

قام الدكتور 
حممد آل مخيس باختصاره وسامه »رشح العقيدة الطحاوية امليرس«.

يف احلديث:
1- كتاب »فتح الباري رشح صحيح البخاري » البن حجر العسقالين.

2- كتاب »سبل السالم رشح بلوغ املرام » للصنعاين.
3- كتاب » األربعني النووية« أليب زكريا النووي.

يف الفقه:
ابن  الشيخ حممد  قام فضيلة  » للحجاوي. وقد  املستقنع  1- كتاب »زاد 

عثيمني برشحه وتوضيح مسائله وذلك يف كتابه القيم »الرشح املمتع عىل 
زاد املستقنع ». 

التفسي:
1- كتاب »تفسري القرآن العظيم » البن كثري.

2- كتاب »تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان » للشيخ عبد الرمحن 
السعدي .

 السية:
1- كتاب »زاد املعاد« البن القيم.

حترضي  أن  وهو  املنزل،  يف  العلم  لطلب  مقرتحة  طريقة  هناك  أن  كام 
ألحد  له  مسجاًل  رشحًا  حترضي  ثم  دراسته  عىل  عزمت  الذي  الكتاب 
الرشيط  من  واالستامع  الكتاب  من  بالدراسة  فتبدئي  األفاضل  العلامء 
ونحوه، وكأنك جتلسني يف قاعة حمارضات بإحدى اجلامعات اإلسالمية، 
أو  الكتاب  جوانب  عىل  والفوائد  التعليقات  بعض  بتدوين  تقومني  ثم 
يف دفرت خاص وبذلك تكونني قد درست الكتاب الذي أردته عىل أحد 
املشايخ..كام أن املواقع اإللكرتونية للعلامء واملواقع التي ختدم طلبة العلم 

عىل الشبكة العاملية )النت( ستنفعك كثريا.
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مثاًل: يف العقيدة:
اهلل  رمحه  عبدالوهاب  بن  حممد  لإلمام  التوحيد  كتاب  دراسة  يف  ترغبني 

تعاىل..
التسجيالت أرشطة  رشح كتاب  الكتاب واشرتي من  حسنًا..أحرضي 
التوحيد لفضيلة الشيخ عبدالرمحن الرباك أو غريه من العلامء األفاضل ، 
وهكذا الكتب األخرى فبعضها هلا رشوح مسجلة متوفرة عىل )االنرتنت( 

تسهل عليك طلب العلم الرشعي.
مثال آخر: يف احلديث:

ترغبني يف دراسة كتاب »رياض الصاحلني » لإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل، 
أيرس طريق لذلك أن تطلعي عىل رشح ميرس وواضح للكتاب يعينك عىل 
فهمه، فقد قام فضيلة الشيخ حممد العثيمني رمحه اهلل هبذه املهمة اجلليلة يف 

كتابه الرائع  »رشح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني».
وال خيفى عليك أن كتاب »رياض الصاحلني » من أوسع الكتب انتشارًا 

وأكثرها تداواًل ألنه
 كتاب تربوي وللمكانة العلمية التي احتلها مؤلف الكتاب بني العلامء.

إذًا فأنت أحوج إىل فهمه من غريك ألنه خري معني للداعية عىل تربية نفسها 
وتربية اآلخرين ،

 فال يفوتك االستفادة من رشحه ، أال ترغبني أن يرفعك اهلل..؟ 

ُ بَِم َتْعَمُلوَن  ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللَّ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ ُ الَّ }َيْرَفِع اهللَّ
َخبٌِي{)11( سورة املجادلة.

كتاب اهلل...هو ديدنك ترددين آياته مع أنفاسك وتتعطرين بجميل ذكره، 
فلك احلظ الوافر من حفظه، والنصيب األكرب من تالوته..

مشغلة  الــقــرآن  ســـوى  ــعــلــوم  ال ــل  ك
الــديــن يف  الــفــقــه  وإال  ــث  ــدي احل إال 

أختاه: يف طريقك إىل اهلل قد تعرتضك مهوم وأحزان فمن يرشح صدرك 
ويذهب حزنك..؟

 إنه القرآن..
فاحريص يوميًا عىل تالوة جزء منه، وستجدين سعة الصدر واالنرشاح، 
إضافة إىل الربكة يف الوقت والتوفيق للعمل الصالح، اللهم اجعل القرآن 

العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء أحزاننا وذهاب مهومنا.
 ثم يا أخييت هناك أمر مهم يف دعوتك لآلخرين...

املزين  الكالم  أن  ثبت  فقد   ، اآليات  ببعض  كالمك  تؤيدي  أن  بد  فال 
منهام،  اخلايل  الكالم  من  النفوس  يف  أكرب  تأثري  له  واألحاديث  باآليات 
اعرتف بذلك كثري ممن هداهم اهلل ، ستحققني ذلك إذا كان لك نصيب 

من حفظ كتاب اهلل، فهذا باب واسع للدعوة.
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آيات  بعض  حفظ  من  أقل  فال  كاماًل  اهلل  كتاب  حفظ  لك  يتيرس  مل  وإن 
منه  بد  ال  مهم  أمر  هذا  والرتهيب،  الرتغيب  آيات  من  عدد  و  األحكام 
حتى يكون أساسك الدعوي راسخ وحجتك قوية، كام ال تنيس أن حتفظي 
بعض األحاديث واألشعار واحلكم والقصص ، سيجعلك ذلك أكثر ثباتًا 

واطمئنانًا أثناء دعوتك ومناقشتك مع اآلخرين.
وهكذا كلام قويت حصيلتك من العلم واحلفظ واحلكمة كلام كانت النتائج 

أفضل بإذن اهلل.

   

ْ ِل َأْمِري . َواْحُلْل  ْح ِل َصْدِري . َوَيسِّ رددي معي هذا الدعاء } َربِّ ارْشَ
ن لَِّساِن . َيْفَقُهوا َقْول{   ُعْقَدًة مِّ

قد  الطريق  عىل  وأنت  ألنك  الصدر،  النرشاح  كبرية  بحاجة  أنت  نعم 
إليك  الناس  أقرب  ترين  عندما  خصوصًا  شديد  حزن  بحاالت  تصابني 
يف ضالل وهم ال يستجيبون لنصحك وتوجيهك فتصيبك حرسة شديدة 

بسبب اخلوف عليهم.
واهلل سبحانه قد هنانا عن شدة االغتامم واحلزن عىل من مل يستجيب هلل مهام 
اٍت { )8( سورة  كان حبنا هلم وقرهبم لنا }َفاَل َتْذَهْب َنْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسَ
ِديِث َأَسًفا{  َذا احْلَ ْ ُيْؤِمُنوا ِبَ َك َباِخٌع نَّْفَسَك َعَل آَثاِرِهْم إِن لَّ فاطر  }َفَلَعلَّ
)6( سورة الكهف  ألن احلزن الشديد قد يسبب حالة اكتئاب تؤدي إىل 
عدم رغبة الداعية يف عمل أي يشء مما يفوت مصالح عظيمة، قد يرتتب 

عليها فيام بعد هداية من حتبهم.
كام أن احلزن الشديد قد يتسبب يف أمراض عضوية كارتفاع لضغط، وتوتر 

األ عصاب واإلجهاد املستمر، وأمراض اجلهاز اهلضمي ونحوها.

أختي الداعية.. 
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ويف حاالت االكتئاب املتقدمة قد يصل اإلنسان إىل الرغبة يف إهناء حياته 
والعياذ باهلل، فحافظي يا أخية عىل هذه النفس الثمينة التي وهبك اهلل إياها 
واغتنميها يف عمل الصاحلات والتقرب إىل اهلل وال تدعيها تذهب من بني 

يديك هكذا حرسات عىل من مل يستجب هلل وللرسول 
َ ُيِضلُّ َمن َيَشاء َوَيِْدي َمن َيَشاء َ { )8( سورة فاطر  }  َفإِنَّ اهللَّ

ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش  ُ ل إَِلَه إِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ ْوْا َفُقْل َحْسبَِي اهللهّ  }َفإِن َتَولَّ
التوبة اْلَعِظيِم{ )129( سورة 

 هل تعلمني أن «النصرة والتأييد«من أساليب الدعوة املهمة وهي عبادة 
تؤجرين عليها، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم:

»املسلم أخو املسلم، ل يظلمه، ول خيذله ..«)رواه مسلم(. 
فاملؤمن مأمور أن ينرص أخاه، وأحق الناس بالنرصة والتأييد هم الدعاة 

والداعيات والعلامء األخيار، فالنرصة عمل دعوي ناجح ،
تأمر  إذا رأيت أختًا لك يف اهلل  تأييد  أكثر من كلمة  قد ال تكلفك أحيانا 

بمعروف أو تنهى عن منكر..
اآلخرين  تقوله وحث  بام  بمشاركتها واالهتامم  أيضًا  النرصة  تكون  وقد 

عىل حسن االنصات واالستفادة منها.
مثل هذه األمور قد تعتربينها بسيطة ، لكنها يف احلقيقة أمور أساسية حتتاج 

إليها كل داعية عند إلقاء كلمة يف اجتامع نسوي،
وحسن  اهلدوء  عىل  األخريات  وحيث  وينرصها  يؤيدها  ملن  حتتاج  فهي 

االستامع، فتكونني بذلك عملت بوصية نبيك
صىل اهلل عليه وسلم »انرص أخاك...»

 
كام جيب أن حتذري من ختذيل املسلمة عن الدعوة إىل اهلل بحجة أن جهودها 

لن تثمر وأن هناك من سبقها ممن هو خري منها ومل يفلح.
فالرسول صىل اهلل عليه وسلم قال: »ل خيذله...« والتخذيل كام هو معلوم 

من صفات املنافقني و املنافقات، نسأل اهلل السالمة.
فال هم يعملون وال هم يفرحون بأن هناك من يسد ما تقاعسوا عنه، بل 

غاية شغلهم التثبيط والتخذيل عن العلم والتعليم والدعوة..
الداعية بكلمة مفيدة ثم جتد  أن تتحدث  املسلمة  التخذيل ألختك  ومن 
العلم  من  أوتني  ملا  الدعوة  عىل  يعنها  أهنن  يفرتض  من  أن  حديثها  أثناء 

والفهم 
جانبية  بأحاديث  حديثها  عن  ينشغلن  حيث  هلا  ختذياًل  الناس  أكثر  هن 
آخر  مكان  إىل  خرجن  ربام  بل  املجلس،  يف  من  معظم  معهن  ويشغلن 

الستكامل
تنتهي ولو لنصف ساعة فقط لذكر اهلل عز  التي ال  الدنيا  أحاديثهن عن 



مع أهلك.. زوجك.. 
أوالدك.. صديقاتك.. جيرانك 22أفكارللداعيات

مع أهلك.. زوجك.. 
أوالدك.. صديقاتك.. جيرانك أفكارللداعيات 23

وجل يكتبن فيها من الذاكرات هلل وُيعن غريهن عىل االستفادة بجلوسهن 
وحسن استامعهن مما يساعد عىل اخلشوع فيثمر املجلس بإذن اهلل..

بعكس الفوىض التي تقتل روح اخلشوع فيفقد جملس الذكر كل معانيه  !
أليس هذا من التخذيل الذي يضعف النشاط عند الداعية..؟

فانرصي أختك الداعية إىل اهلل بالدعاء هلا..والذب عن عرضها.. والنصح 
النرصة،  هذه  بركة  مجيعًا  تعمنا  حتى  هلا  العون  هلا..وتشجيعها..وتقديم 
وحتى ال ندفن حتت تراب الغفلة بسبب تركنا نرصة األخيار وتأييدهم، 

فهل تفعلني..؟
أرى اإلجابة يف بريق عينيك )سأنرص أختي..(.

 
   

حركة لطيفة أن ترتكي بعض األرشطة النافعة يف سيارة زوجك وتقومي 
باستبداهلا من وقت آلخر دون تعليق.

هل تعرفني فكرة الربواز ؟
رسير  بجوار  التي  املنضدة  عىل  تضعينه  احلجم  متوسط  صور  برواز  إنه 
زوجك بعد أن تكوين قد وضعت بداخله بدل الصورة فائدة كتبتها بخطك 
اجلميل أو قصصتها من إحدى املطبوعات، أو كلمة تعربين هبا عن حبك 
واحرتامك لزوجك، وال تنيس أن تقومي بتغيري العبارات بني وقت وآخر 
كام يمكنك أيضًا عمل فكرة الربواز يف غرفة الضيوف أو صالة املنزل مع 

وضع الفوائد املناسبة التي يستمتع هبا مجيع من يف املنزل.

طبق شهي تهدينه ألهل زوجك عند اجتامعهم األسبوعي لن يكلفك 
الكثري، بل سيعطيك الكثري.. حتتسبني فيه إدخال الرسور عىل املسلمني- 
وسيفتخر  بذلك  كثريًا  سيسعد  الذي  زوجك  وإرضاء  وأهله-  زوجك 
بك عند أهله ،كام حتتسبني عبادة إطعام الطعام، فهو سبب لدخول اجلنة 

بسالم ، وهتادوا حتابوا كام أمرنا صىل اهلل عليه وسلم.

أفكار دعوية مع.... الزوج!
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 نادى املؤذن: اهلل أكرب.. اهلل أكرب...
زوجك يتحدث معك، يلعب مع أطفاله...

يشعرون  اجلميع   واجعيل  واحلديث  اجللسة  أهني  ولطيفة..  لبقة  بطريقة 
أن  هناك شيئًا مهاًم  قد حصل..هو دخول وقت الصالة وارتفاع النداء...
الدنيا... أمور  عن  وينقطع  الصالة  ألداء  يستعد  من  أول  أنت  فكوين 

ستعينني زوجك بال شك عىل إدراك تكبرية اإلحرام.

اجعلي زوجك يشعر بأنك تتعلمني منه
اسأليه عن بعض أمور الدين..ناقشيها معه بتواضع كتلميذة مع أستاذها..
ال شك أن ذلك سيحفزه عىل االطالع أكثر حتى يستطيع أن جييب عىل 

أسئلتك خصوصًا إذا شعر بأنك تتعلمني منه..
سيسعده ذلك كثريًا وسيعيل مهته يف البحث والقراءة والسؤال..فتكونني 

قد أعنت زوجك عىل طلب العلم واالستفادة من وقته.
أعينيه على بر والديه وصلة إخوانه وأخواته.. 

لن  ألهله،  فيه  خري  ال  ،فمن  هتاون  أو  قرص  إذا  وعظيه  نيس،  إذا  ذكريه 
يكون فيه خري ألحد  وأوهلم أنت..

ثم أي حياة تلك التي تعيشينها مع زوج عاق مسخوط عليه قاطع لرمحه 
قد قطعه اهلل..؟

فأول واجبات الداعية أن جتعل زوجها موصواًل باهلل عن طريق بر والديه 
وصلة رمحه حتى هتنئي معه وهينأ معك.

 مثلك ال ينسى أثر الدعاء يف التوفيق بني الزوجني
اللهم اسرت عنه عيويب واسرت عني عيوبه...

وأظهر له حماسني وأظهر يل حماسنه...
ورضني بام رزقتني وبارك يل فيه...آمني
تعريف على مواطن اإلبداع يف زوجك...

فجرهيا.. نميها، و ليباركها اهلل..
اصنعي من زوجك رجاًل ينفع أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم.

ثم اعريف مواطن الضعف فيه، عاجليها واهنيض بزوجك...
وال تعينيه عىل الكسل وحب الدنيا فينفتح عليكام باب رش عظيم يصعب 

إغالقه.
إرفعي مهته إىل األعىل دائاًم...

إجعليه سباقًا إىل اخلريات بإذن اهلل...
ومل ال.. ما دمت أنت زوجته سيكون ذلك سهاًل بإذن اهلل...

أخريًا ... أيتها الزوجة انتبهي...
ال تكوين أنت مفتاح أبواب الدنيا وملذاهتا لزوجك فيضيع دينه ويضيعك معه.
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عودي أولدك عل حتمل املسئولية والقدرة عل مواجهة اجلمهي..وذلك 
من خالل اإلكثار

باملشاهدة  اإللقاء  كيفية  يتعلموا  حتى  الذكر  ملجالس  حضورهم  من 
املبارشة..

شجعيهم عل طلب العلم والدعوة والتحدث أمام اآلخرين..نمي لديم 
حب املشاركة يف األنشطة املدرسية والعامة..

ول تتسببي يف إصابتهم  باخلجل، ألنك ختجلني، بل اجعليهم ينطلقون يف 
جمالت احلياة الجتمعية بمسار صحيح

بعيدًا عن الشعور بالنقص واخلجل وعدم الثقة بالنفس..
كي تغريس فيهم الصفات الدعوية التي ُتصقل وتوجه فيم بعد.. فيتعودوا 

عل مواجهة اجلمهور.. واجلرأة والطالقة يف احلديث..
والفضل يعود إليك بعد اهلل سبحانه وتعاىل ألنك أنت املحضن األول لكل 

الدعاة يف الدنيا..
 

أفكار دعوية .. مع أوالدك.
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داعية  الصغية  ابنتك  وتشمينها،  تضمينها  املنزل  يف  اجلميلة  وردتك   
أهديتها  كام  للصالة..؟  وسجادة  مخارًا  هتدهيا  أن  فكرت  هل  املستقبل 

الكثري من اللعب سابقًا!!

 هل اصطحبت أوالدك إىل املكتبات اإلسالمية وتركت هلم اختيار أمجل 
هي  التي  القراءة  حب  لدهيم  ونميت  واملسلية  املفيدة  والكتب  القصص 

الزاد القوي
 يف طريق السائرين إىل اهلل..؟

 
مع  مرئية،  وأخرى  مسموعة  مادة  أسبوع  كل  هلم  حترضي  أن  احريص 
توجيهاتك احلانية ودعواتك الطاهرة من قلبك الصادق يف هداية أوالدك 
وأن  واجلن،  اإلنس  شياطني  ومن  واآلخرة  الدنيا  رشور  من  وحفظهم 

هيدهيم سبحانه إىل أحسن األخالق و يرصف عنهم أسوأها.
لوالدهيم وللمسلمني وذخرًا ألمة حممد صىل اهلل  قرة أعني  وأن جيعلهم 

عليه وسلم.
بإذن  أوالدك  سيكون  كيف  العمل  هذا  عىل  املداومة  من  سنة  بعد  ترى 

اهلل..؟
أترك اإلجابة لك.

 كم عدد الصفحات اليت حيفظها أوالدك أيام االمتحانات ؟
كم مقرر حيفظه الطالب يف كل سنة بل يف كل فصل درايس..؟

أنا ال أحتدث عن طالب املرحلة الثانوية أو املتوسطة، ولكني أحتدث معك 
بعد ذلك  أيعجز أوالدك  االبتدائية فقط وقييس عىل ذلك..  املرحلة  عن 

عن أن حيفظوا كتاب اهلل أو أجزاء منه..؟
وسهرت  قبل  من  حرصت  كام  ومعاونتهم  حثهم  عن  تعجزين  أنك  أم   
بل  مقررًا..   )13( أو   )10( أو  مقررات   )6( الليايل معهم حتى حيفظوا 
بذلت ذلك من أعصابك وراحتك حتى كأنك أنت التي ختتربين لدرجة 

أنك تقسني عليهم أحيانًا ليحققوا أعىل الدرجات يف االختبارات.. 
أسألك برصاحة هل حتبني أوالدك حقا.ً.؟

 ستجيبني نعم ، أعود وأسألك:
هل حتبينهم يف اهلل..؟

ال  وأنت   ً مؤملة  اإلجابة  تكون  فقد  اإلجابة،  يف  تترسعي  ال  أن  أرجو 
تشعرين..!

إن احلب احلقيقي ألوالدك، هو أن تبذيل مهجة قلبك حتى ترتفع درجاهتم عند 
رب العاملني، فيسعدوا بالنتائج النهائية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه..

 احلب احلقيقي ألوالدك، أن تنجحي يف حتفيظهم كتاب اهلل بشتى الطرق، 
كام نجحت يف أن حيفظوا مقررات طويلة ومتنوعة..
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وهذا أكرب دليل عىل قدرتك عىل إعانة أوالدك عىل حفظ كتاب اهلل تدرجييًا، 
وحسبك أنه حيفظهم من الرشور ،ومن العني والشياطني ،وشفاء هلم من 
وصفاء  للسان،  وطالقة  للذاكرة،  ،وتقوية  والنفسية  العضوية  األمراض 

للذهن والروح.

 ثم من هي األم اليت ال تريد هذا اخلري ألوالدها وال حترص عليه؟!
 إنها أغلى هدية تقدمينها ألوالدك وستسعدين بها يف حياتك وبعد مماتك،

ففي احلديث )إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثالث( وذكر منها ولد 
صالح يدعو له، أيُّ ولد هذا الذي تتوقعني أن يدعو لك وأنت يف قربك 

فيخفف عنك بإذن اهلل أو ترفع منزلتك عند اهلل.
أيُّ ولد هذا.. ؟

وألعاب  الكرتون  أفالم  أمام  هناره  سحابة  يميض  الذي  ولدك  هو  هل 
الكمبيوتر..؟

أم الذي يميض وقته يف لعب الكرة..؟
أم إنه ذلك الوجه الطاهر، ذلك االبن البار الذي تعطرت أنفاسه كل يوم 
بالدعاء  يداه  فرتتفع  بالوالدين  الرب  آيات  ويردد  حيفظ  املسجد  حلقة  يف 

الصادق لك يف كل يوم بل يف كل صالة.
فهنيئًا ثم هنيئًا لكل أم حازت يف بيتها ذرية من حفظة كتاب اهلل الكريم، 

وما أكثرهن واحلمد هلل حيث تسمع لبيوهتن مثل دوي النحل من تالوة 
القرآن ، نسأل اهلل من فضله.

أيتها األم الداعية احلنون..
اجليس مع أوالدك وقتًا اليقل عن الساعة، ولو مرة يف األسبوع.

دعيهم يتحدثون بحرية وراحة عن كل يشء واعتربهيا جلسة )سواليف(، 
لكن هلا هدف كبري

 ال خيفى عليك..
تأكدي عزيزيت األم أنه من خالل تكرار هذه اجللسات عرب األيام سوف 
تتعرفني عىل شخصيات أوالدك وهل وصلت إىل النتيجة املرجوة أم إن 
أهدافك الرتبوية مل تتحقق بعد، ربام لتقصريك يف أمر ظننت أنك أعطيته 

حقه، وربام لعدم التنويع يف األساليب وربام...
تتمكني من  قبل فوات األوان حتى  أن تطلعي عىل ذلك وتدركيه  املهم 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه
 من عقائدهم وأعامهلم، واهلل يرعاك.

عزيزتي... إذا كنت تشعرين باخلجل واالرتباك عندما خيطئ طفلك أمام 
اآلخرين أثناء تعلمه مهارة ما وتزجرينه أمامهم، فاعلمي أن ذلك بداية 
املحاولة  طريق  عن  يتعلم  الطفل  ألن  ومواهبه؛  طفلك  لقدرات  النهاية 

واخلطأ، والتوجيهات املستمرة اهلادئة من والديه تنفعه كثريًا يف التقدم.
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من  طفلك  إىل  لتنظري  األطفال،  بني  الفردية  الفروق  تدركي  أن  بد  ال 
خالل قدراته هو ال من خالل قدرات غريه .

نفسه  ينفع  بحيث  وتوجيهه  ومهاراته  مواهبه  تنمية  إىل  تسعني  ثم  ومن 
ودينه من خالل شخصيته املميزة عن غريه وقدراته اخلاصة به.

عزيزيت...
لن جتني األم من املقارنة بني قدرات طفلها وقدرات األطفال اآلخرين إال 

طفاًل حمطاًم غري واثق
أعجبها  طفل  من  نسخة  أرادته  أمه  ألن  ترصفاته  صحة  ومن  نفسه  من   
فعجزت عن ذلك فمسخت  شخصية طفلها األصلية وقدراته الطبيعية، 

فأصبحت كاملنبت ال واديًا قطع وال ظهرًا أبقى.

 نعم...مجيل جدًا حرصك على حضور جمالس الذكر..
ولكن.. هل فكرت باصطحاب بنياتك معك حتى يتعودن عىل حب حلق 

الذكر ويألفنها ويكتسبن شيئًا من مهارة اإللقاء من خالل املشاهدة..
أعتقد أن ذلك مهم  هلن، فأنت أم لداعيات املستقبل..أليس كذلك..؟

   

يشاركهم  ال  وحتى  عبادة  فهي  بالطعام   البدء  قبل  اهلل  اسم  ذكر   ]1[
عندهم  ينمي  فهذا  الطعام،  من  االنتهاء  بعد  اهلل  محد  ثم  فيه.  الشيطان 
توحيد الربوبية..وإذا سقطت اللقمة من طفلك، فاطلبي منه أن يمسح ما 

هبا من أذى ويأكلها وال يدعها للشيطان كام أمرنا صىل اهلل عليه وسلم.

كلمة  أول  أسمعيه  بل  ترصخي  فال  األرض  عىل  طفلك  وقع  إذا   ]2[
تقولينها عندئذ وهي«بسم اهلل » واطلبي منه أن يقوهلا دائاًم عند وقوعه.

]3[ اغريس احلياء يف  أوالدك عمومًا وبنياتك خصوصًا عن طريق حثهم 
عىل سرت عوراهتم عن القريب و البعيد وأعطي هذا املوضوع اهتاممًا بالغًا 

وأشعرهيم بحرمة العورة ووجوب سرتها.

]4[ ال تسمحي ألوالدك بمناداتك باسمك جمردًا دون كلمة أمي ألن هذا 
يفقدهم احرتامك تدرجييًا،كذلك ال تدعيهم ينادون والدهم باسمه جمردًا 

من كلمة أيب ففيه سوء أدب كثري.

عودي أوالدك على...
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املفيدة  القصص  رشاء  طريق  عن  والقراءة  الكتابة  حب  عىل  عودهيم   ]5[
والدفاتر وكتب التلوين واأللوان واألقالم ، فكثرة مشاهدهتم هلذه األشياء مع 

كثرة استعامهلا تورث لدهيم حمبتها وحسن التعامل معها واالستفادة منها.

]6[ عودي طفلك عىل حب اجلامل والظهور بمظهر مجيل مرتب، فمهام 
كان منظر األم نظيفًا ومجياًل يبقى مظهر طفلها ونظافته الدليل القاطع عىل 

نظافتها أو إمهاهلا.

هذا  ألن   ، يسمع  بجوارك  وهو  طفلك  شقاوة  أحد  إىل  تشتكي  ال   ]7[
يشعره باالنتصار والقوة ألنك عجزت عنه فيدفعه إىل التمرد أكثر، بينام 

هو يف الواقع كان هياب منك ولو بقدر ضئيل.
]8[ عودي طفلك عىل اقتناء دفرت خاص به يكتب فيه املفيد من العبارات 
للنقل  املجال مفتوحًا  له  واحلكم والقصص واألشعار واأللغاز واتركي 
عليك  يقرأ  أن  منه  اطلبي  وكلام مأل 3 صفحات  والكتب  الصحف  من 
، بذلك تنمني عنده ملكة  إزالة غريه  ما كتب وثبتي احلسن واطلبي منه 
عظيمة تنفعه مستقباًل، كحب القراءة والتأليف وتوسيع الثقافة واالطالع 

ومعرفة اجليد من الرديء.

   

 إنه صندوق صغري ذو شكل مجيل ولون يتناسب مع أثاث منزلك، تضعينه 
يف الصالة يراه اجلميع، وقد كتبت عليه بخط متناسق »صندوق التربعات 

.«
 وجود صندوق التربعات يف منزلك سيساعد عىل تنمية خلق العطاء عند 
إىل  بحاجة  فأنت  سنك،  كرب  عند  أنت  ثامره  سيجني  من  وأول  أوالدك 

عطائهم، فلم ال تعودهيم عىل العطاء اآلن؟!
أخيتي.. قد ال متلكني املال الكايف حتى تتصدقي بالكثري، فلم ال تعينني 
غريك عىل الصدقة، فكل من يدخل منزلك سوف يرى هذا الصندوق، 
يف  للتربعات  صندوقًا  فوضع  مثلك  فعل  ربام  بل  شيئًا،  فيه  وضع  وربام 
منزله، فتكونني ممن سن سنة حسنة لك أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم 

القيامة.
 لوحة اإلعالنات...

ثم  املنزل،  الضيوف وأخرى يف صالة  لو وضعت واحدة يف قسم  ما رأيك 
كأن  األرشطة  لبعض  دعاية  خالهلا  من  واعميل   ، الفتاوى  ببعض  زينيها 

أفكار دعوية...في المنزل.
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تقيص غالف الرشيط ثم تثبتيه عىل اللوحة وأيضًا تعلقني عليها بعض احلكم 
والفوائد النافعة التي تستطيعني أن تقصيها من املجالت املفيدة مع مراعاة أن 
يكون اخلط كبريًا حتى  يمكن قراءهتا بسهولة عند تعليقها عىل اللوحة، وبني 

تلك الفوائد والفتاوى ضعي بعض اللمسات اجلاملية يف تنسيق اللوحة.
ومن هذه اللوحة احلائطية التي ستقومني بتغيري حمتوياهتا كل فرتة سيتعلم 
اللوحة  أن  كام  ..إخوتك  ..والديك  أوالدك  زوجك..  منها  ويستفيد 
منزلك،  يدخل  من  كل  منها  سيستفيد  الضيوف  قسم  يف  التي  احلائطية 

ويكفيك أن تسني سنة حسنة.
 

 عمل مكتبة صغرية يف غرفة الضيوف...
غرفة  يف  الطاوالت  إحدى  فوق  الكتيبات  بعض  وضع  األقل  عىل  أو 
الضيوف.. ال شك أنك سترتكني ضيفتك لبعض الوقت لتحضري القهوة 

، أو إعداد الطعام وغريه..  سيمل الضيف من االنتظار..
ذات  املفيدة  الكتيبات  وبعض  املصحف  وجود  فإن  اللحظات   هذه  يف 
الغالف األنيق واملحتوى اجليد هي من أفضل الوسائل الدعوية، ألن يد 
الضيف قد متتد إليها فتكونني بذلك أعنت مسلاًم عىل شغل وقته بام ينفعه، 

وكتب لك األجر بإذن اهلل.
منزلك من وسائل  أثاث  التكلف يف  التواضع وعدم  الداعية...  أخيت   

الدعوة العملية الناجحة  ألهنا تعكس بصورة واضحة إن كان هذا منزل 
داعية صادقة أم ال؟

كام أن نظافتك وترتيبك يف نفسك وأوالدك ومنزلك ترتك أثرًا عميقًا يف 
نفس كل من يدخل بيتك.

من  أو  خشبي  حاجز  وضع  منزلك  يف  الدعوية  واألفكار  املظاهر  من   
األملنيوم أمام باب الشارع من الداخل حتى ال ينكشف البيت عندما يفتح 

باب الشارع فجأة.
 الداعية الناجحة تعرف قيمة الوقت جيدًا، لذلك جتدينها رسيعًا خفيفة 
بخفة  تنتقل  كالنحلة  ترسع  أو  إخالل  بدون  مهامهتا  وإنجاز  حركاهتا  يف 
طاعة  عمل  يف  تستغرقينه  الذي  فالوقت  أخرى،  إىل  زهرة  من  ورشاقة 
عمرك،  هو  فالوقت  أكثر،  أو  طاعتني  لعمل  جتعليه  أن  بإمكانك  واحدة 

واملنزل هو مملكتك، فأبدعي فيه واعمريه بالطاعات.
لزائرتك حلوى لذيذة يف سلة أنيقة سأدلك عىل  ال شك أنك ستقدمني   
نافعة  وكتيبات  أرشطة  بضعة  لضيوفك:  تقدمينها  آخر  نوع  من  حلوى 

جتعلينها يف سلة جذابة كحلوى لذيذة جدًا... للقلب والروح.
كام يمكنك أن تضعي داخل جمموعة من املظاريف األنيقة أرشطة وكتيبات 
املناضد املتحركة مثاًل بحيث تأخذ  نافعة ثم تقومني برتتيبها عىل إحدى 

املدعوة هديتها قبل اخلروج من منزلك.
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 هناك فكرة للمطبخ أيضًا !!
حيث تقضني فيه وقتًا من عمرك، فوجود جهاز تسجيل خاص للمطبخ 
املفيدة  األرشطة  بعض  أو  الكريم  القرآن  إذاعة  إىل  خالله  من  تستمعني 
كالتالوات واملحارضات وبعض القصائد اجلميلة والتي تضعني أرشطتها 
عىل إحدى رفوف املطبخ بشكل مرتب يتيح لكل امرأة يف املنزل االستفادة 
منها أثناء انشغاهلا يف املطبخ، وقد ترى ذلك بعض الزائرات ملنزلك فتعمل 

مثلك فتكونني قد سننت سنة حسنة.
الفكرة تكسبني حسنات كثرية ألنك تذكرين اهلل وحتفظني وقتك  وهبذه 

من أن يضيع سدى.
 يف املطبخ مرة أخرى...

إحريص عىل عمل الطبخات اللذيذة والرسيعة بنفس الوقت ،التي ال تأخذ 
من وقتك الثمني كثريًا بحيث تصبحني يف عيني زوجك طباخة ماهرة، ويف 
نفس الوقت داعية ناجحة تعرف كيف حتافظ عىل وقتها، فاهلل سبحانه وتعاىل 
ُبُدوِن{ )56( سورة الذاريات ومل  ِنَس إاِلَّ لَِيعحْ ِنَّ َواإلحْ ُت اجلحْ يقول: }َوَما َخَلقحْ

يقل سبحانه إال ليأكلون، فقدري األمور بقدرها وسددي وقاريب.

   

ْقَربنَِي{  أهلك هم أغلى الناس عندك، قال اهلل تعاىل: }َوَأنِذْر َعِشَيَتَك اأْلَ
الشعراء: 214.

ألهلك  زيارتك  فعند  األسد.  نصيب  منك  نصيبهم  يكون  أن  بد  فال   
بأساليب  تعاجليها  أن  حاويل  فرد  كل  يف  اإليامن  ضعف  مواضع  تلميس 

خمتلفة ومتنوعة..
القصص..الرشيط   .. احلسنة  املبارش..القدوة  املبارش..والغري  كالنقاش   

والكتيب.
عىل  أو  اهلل  بإذن  حسنة  بنتيجة  يأيت  احلكمة  مع  والتنويع  التكرار  عمومًا 

األقل ببعض النتيجة...
لكن ال تيأيس... تكلمي معهم تعريف عىل مشاكلهم، ثم حاويل بعد ذلك 

أن تأخذي بأيدهيم، وال تتعجيل الثامر فإن من آفات الدعوة العجلة.
يراها غريك  ترينها يف حياتك وربام  الثامر..ربام  قد تغرسني وجيني غريك 

بعد مماتك. ولكن يبقى لك فضل غرسها..
وحسبك أجر الدعوة إىل اهلل فهذا خري عظيم..

أفكار دعوية...مع األهل
وفي االجتماعات العائلية - الدوريات-
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قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »من دعا إىل هدى، كان له من األجر 
مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا... » رواه مسلم .

أختي الداعية... ل بد أن يكون هناك اجتمع بني أفراد العائلة
فقد يكون هناك اجتامع  أسبوعي مصغر، وقد يكون هناك اجتامع شهري 

يضم عددًا أكرب
 من أفراد العائلة، بل يضم مجيع األقارب..

فأين أنت من هذه االجتامعات ؟
هنا سوق التجارة الرابحة، فاعريض بضاعتك وأسعدينا بنشاطك واجعيل 
أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم تفخر بوجود مثيالتك ممن جعلن اإلسالم 
بام  للغافلني  اجلبني وحياة  ونورًا عىل  الرأس  تاجًا عىل  فكن  أكرب مههن، 

يبعثنه من روح اإلسالم يف قلوب األموات.
قال اهلل تعاىل: } َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِش بِِه يِف النَّاِس 

ْنَها { سورة األنعام:122 ُلَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج مِّ َثُلُه يِف الظُّ َكَمن مَّ
وإليك بعض األفكار الدعوية لالستفادة من التجمعات العائلية:

الفائدة: عبارة عن كلمة موجزة ال تتجاوز نصف ساعة فيها موعظة  أ- 
مثاًل عن رسعة زوال الدنيا..ترغيب باجلنة والعمل الصالح.. ترهيب من 
النار ومن التهاون باملعايص.. إحياء لسنة اندثرت أو تكاد..التحدث عن 

بعض أمور الطهارة التي جيهلها كثري من النساء..ونحوه.

ب- مسابقة الرشيط:
تتمثل يف اختيار رشيط جيد يف مادته العلمية، ومناسب ملستوى أرستك 

العلمي، يعالج نقاط الضعف عندهم..
فمن رشيط يف موضوع عقدي، إىل آخر يف موضوع فقهي، إىل ثالث يف 

ترغيب أو ترهيب وهكذا..
عليك أن تراعي أثناء وضع أسئلة مسابقة الرشيط االختصار يف اإلجابة 
وليس  منه،  واالستفادة  الرشيط  سامع  هو  املسابقة  هذه  من  اهلدف  ألن 
نقل الرشيط يف ورقة اإلجابة فإن ذلك مدعاة للرتاخي وعدم املشاركة يف 

املسابقة من ذوي اهلمم الضعيفة خاصة. 
جـ- مسابقة حفظ القرآن الكريم:

وإليك بعض األفكار فيها:
امللك،  سورة  مثل:  خاصه  فضائل  هلا  التي  واآليات  السور  ]1[حفظ 
الكهف  أول سورة  العرش من  اآليات   ، البقرة  الكريس،  آخر سورة  آية 

وهكذا.
]2[ حفظ جزء تبارك ، ويف كل لقاء يتم تسميع سورة واحدة فقط.

يف  صعوبة  تعاين  وملن   ، السن  لكبار  جدًا   مناسب  عم  جزء  حفظ   ]3[
احلفظ، أو كثرة األشغال واألوالد. وذلك بتحديد عدد معني من قصار 

السور حسب ترتيب املصحف ، وهكذا يتم
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 التدرج يف حفظ جزء عم.
مثاًل: يف اللقاء العائيل القادم سوف نقوم إن شاء اهلل بتسميع السور التالية: 
املاعون،  الكوثر،  الكافرون،  النرص،  املسد،  اإلخالص،  الفلق،  الناس، 
قريش، ثم فيام بعد يراعى التقليل من عدد السور املطلوب حفظها حسب 

طول السورة.
]4[ قد يوجد يف األرسة بعض األفراد الذين منَّ اهلل عليهم بحفظ اآليات 
والسور السابقة، فمثل هؤالء بإمكانك أن تعميل هلم مسابقة يف حفظ سورة 

البقرة ونحوها، ويف كل لقاء يتم تسميع وجه أو نصف وجه وهكذا.
متباينة  واألقارب  األرسة  أفراد  بني  احلفظ  يف  املستويات  كانت  إذا   ]5[
الكريم. فرع يف حفظ جزء  القرآن  فبإمكانك عمل فرعني ملسابقة  جدًا، 
تبارك، وفرع يف حفظ جزء عم حتى تعم الفائدة للجميع ومن رغبت يف  

االشرتك يف الفرعني فال بأس وهو األفضل.
د- عمل مسابقة: 

وهي عبارة عن بعض األسئلة اخلفيفة الرسيعة التي يرتتب عليها فائدة، 
بعد أن تكوين قد تأكدت من صحة املعلومة وهذا مهم جدًا مع التعليق 

البسيط عىل اإلجابة بأسلوب دعوي جذاب.
فمثاًل إذا كان السؤال: اذكري ثالثة من أسامء يوم القيامة؟

بعد اإلجابة عليه من احلضور حبذا لو كان هناك تعليق بسيط بطريقة فيها 

خشوع وخشية من اهلل. مثاًل: أرأيتم يا أخوات كيف تعددت أسامء القيامة 
وكل اسم منها يقرع القلوب قرعًا، وهكذا اليشء إذا عظم أمره تعددت 

أسامؤه نسأل اهلل أن جيعلنا وإياكم يف ذلك اليوم من اآلمنني.
بعض  كتصحيح  فائدة  عليها  ينبني  التي  األسئلة  عىل  تركزي  أن  حاويل 
فائدة منها، وإنام  التي ال  العقائد والعبادات وجتنبي األسئلة  األخطاء يف 
هي جمرد حتصيل حاصل، وال بأس ببعض األلغاز واألسئلة املسلية، حتى 

تنتعش النفوس وتشعر باملرح والفائدة يف نفس الوقت.
هـ- يف بعض املناسبات العائلية تكون هناك حركة بيع ورشاء بني النساء 
فام املانع أن تسامهي يف هذه احلركة من خالل االتفاق مع إحدى البائعات 
بأن حترضي هلا جمموعة من الكتيبات واألرشطة فتقوم بعرضها للبيع مع 

بضاعتها عىل أن تعطيها مقابل تعاوهنا معك مكافأة تشجيعية.
و- بإمكانك القيام هبذه الفكرة الطريفة وذلك بتوزيع األرقام عىل احلارضات 
يف االجتامع العائيل الدوري وقبل هناية االجتامع يتم اختيار أحد األرقام، 
ويقدم حلاملته هدية رمزية عىل صلتها لرمحها وحرصها عىل احلضور وقبل 
أن نقدم هلا اهلدية نطلب منها أن تقدم فائدة رسيعة للحارضات، مثاًل عن 

صلة الرحم أو عن آداب املجلس أو عن تربية األوالد ونحوه.
ز- هل فكرت يف عمل جملة لعائلتك ؟

االجتامع  هذا  وليدة  ألهنا  هبا  ويفرحون  اجلميع  إعدادها  يف  يشارك  جملة 
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أفراده  بني  تشم  وردة  وتكون  أحضانه  بني  وترتعرع  معه  تنمو  اجلميل 
الدورية،  أو رسالة  العائلية،  الرسالة  أو  العائلة،  إن شئت.. جملة  سميها 

ولك حرية اإلبداع يف اسمها وشكلها.
وإليك بعض األفكار اليت ستساعدك كثريًا بإذن اهلل يف عمل هذه اجمللة:

هناك بعض األمور التي جيب مراعاهتا لنجاح املجلة:
]1[ التأكد من صحة املعلومة.

]2[ أال تزيد صفحات املجلة عىل عرش صفحات حتى ال مُتل.
]3[ كتابة اسم املجلة ورقم العدد عىل الغالف، مع حرية اإلبداع اجلاميل 

يف شكل الغالف ويف املجلة عمومًا، وال تنيس البسملة يف أول صفحة.
]4[ ال بد أن يكون طابع املجلة العام دينيًا،ألن اهلدف منها إثراء الثقافة 
الدينية، فال بد أن تربز شخصية املجلة وأن ال تضيع هويتها وسط املواد 

املتنوعة املوجودة فيها.
]5[ عدم كتابة )النكت( ألنه يغلب عليها الكذب، وقد أفتى أهل العلم 
بتحريم ما كان كذبًا منها، فقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »ويل 
للذي حيدث باحلديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له » رواه 

الرتمذي وحسنه.
كام أهنا ال ختلو من السخرية ببعض املسلمني مثاًل: صعيدي ، هندي...
َل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ }َيا  ، وقد هنانا اهلل عن ذلك يف قوله تعاىل:  وغريهم 

ن نَِّساء َعَسى  ْنُهْم َوَل نَِساء مِّ ا مِّ ن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيً َيْسَخْر َقوٌم مِّ
ْنُهنَّ { احلجرات:11.  ا مِّ َأن َيُكنَّ َخْيً

]6[ بإمكانك عمل بعض هذه الزوايا:
أ- )سؤال يف الطب( وحبذا أن يكون خاصًا بالنساء واألطفال.

الشعر  أو  البرشة  جلامل  الطبيعية  األعشاب  من  وصفة  )مجالك(  ب- 
ونحوه.

ج- )مطبخك( وصفة جيدة رسيعة وخمترصة إلعانة أختك املسلمة عىل 
حفظ وقتها

 وعدم تضييع معظمه يف املطبخ.
هو؟،  من  لعبة  متاهة،  األلغاز،  األلعاب،  بعض  العدد..  اسرتاحة  د- 

كلامت متقاطعة.
جيب  أال تأخذ األمور السابقة يف الفقرة رقم 6 أكثر من صفحتني ألهنا 

ليست اهلدف األسايس من املجلة إنام هي مكمالت جممالت. 
]7[ حبذا لو زينت املجلة بقصة قصرية فيها متعة وعربة.

]8[ ثم انثري بني ثنايا تلك الصفحات منوعات وفوائد دينية وثقافية.
]9[ وليكن للنصائح املتنوعة نصيب أيضًا مثاًل:

أ- كيف تكسبني زوجك.
ب- كيف تربني أوالدك.
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ج- فن التعامل مع اآلخرين.
د- حلول للمشكالت العائلية.

]10[ كلام كان اإلخراج الفني للمجلة متناسقًا كانت املجلة أفضل وهذا 
يعتمد عىل جمهودك وذوقك اخلاص وأرينا مهارتك يا ابنة اإلسالم.

11- تستطيعني عمل صفحة للفتاوى مع احلرص عىل كتابة اسم املفتي 
واملصدر الذي نقلت منه الفتوى لألمهية.

]12[ من املهم أن يتعاون مجيع أفراد العائلة عىل إخراج هذه املجلة، أو 
التناوب عىل إخراج إعدادها واملشاركة فيها، حتى يشعر اجلميع بأهنا منهم 
صدوره  قبل  عدد  كل  عىل  يرشف  عنها  مسؤول  هناك  ويكون  وإليهم، 
للتأكد من صحة املعلومات وعدم التكرار ومناسبة مواضيع املجلة ألفراد 

العائلة..
وأخريًا: يا عزيزيت كل هذه أفكار متنوعة إلعداد جملة العائلة، فاختاري 
عن  ينوب  ،وقد  مثلك  رائعة  جملتك  تكون  أن  وأمتنى  لك  تيرس  ما  منها 

املجلة املوقع اإللكرتوين للعائلة واهلل يسدد خطاك.

العائلية  االجتامعات  من  كثري  يف  أنه  الداعية،  أختي  تالحظني  أال  ح- 
الكبرية- الدوريات- قد يوجد بعض األفراد ال يعرف بعضهم إال بداية 

يف  ولكنه  مرة  شهرين  أو  شهر  كل  به  يلتقي  أنه  من  بالرغم  اآلخر  اسم 
كل اجتامع ال حيادثه وال جيلس بجواره بسبب كثرة احلضور وربام بسبب 

اخلجل..!
يف  هدفها  حتقق  أن  دون  الدورية  االجتامعات  من  كامل  عام  يميض  فقد 

التعارف بني أفراد العائلة الواحدة..!
 ما رأيك أال حيتاج هذا إىل تصرف داعية لبقة مثلك؟

ضيفة  الدورية...  ضيفة  احلل  هي  الدورية-  ضيفة  فلتكن-  إذًا... 
االجتماع العائلي.. مسيها ما شئت...

توزع أرقام عىل احلارضات ثم يتم اختيار رقم معني وصاحبة هذا الرقم 
تكون هي ]ضيفة الدورية[ فنقوم بعمل لقاء بسيط معها..

نطرح عليها بعض األسئلة السيعة مثاًل:
س 1: االسم رباعيًا؟

س 2: املؤهل العلمي؟ الوظيفة؟
س 3: عدد األوالد؟ مع ذكر أسامئهم؟ ومراحلهم الدراسية؟

س 4: كيف تقضني وقت فراغك؟ مع ذكر بعض األفكار اجليدة لقضاء 
وقت الفراغ؟

س 5: كلمة هتدينها للحارضات؟
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س 6: أحسن كتاب قرأته وأحسن رشيط سمعته؟
س 7: اذكري لنا موقفًا ظريفًا أو حمرجًا وقع لك.

س 8: اذكري لنا نصيحة من خربتك يف تربية األطفال؟
س 9: ال شك يف أننا مجيعًا نسعى حلفظ كتاب اهلل ولو بعض السور، فام 

نظامك يف حفظ القرآن الكريم؟
س10: شخصية تأثرت هبا وهي مثلك األعىل يف احلياة؟ وملاذا اخرتهتا؟

س 11: أمنية تسألني اهلل أن تتحقق عن قريب؟
س 12: ذكر معني أو دعاء معني ترددينه باستمرار؟

السابقة وتطرحينها  بإمكانك أن ختتاري بعض األسئلة  الداعية.  عزيزيت 
عىل ضيفة الدورية،

 ثم تقدمني هلا بعد ذلك هدية رمزية حلسن جتاوهبا.

ط- مسابقة الكتيب :
يوزع أحد الكتيبات القيمة يف موضوعها.

ملحمد  الصحيحة[  والسنة  الكتاب  من  اإلسالمية  ]العقيدة  كتيب  مثاًل: 
الشفوية  املسابقة  أسئلة  تكون  ثم  املهمة،  الكتب  من  ونحوه  زينو،  مجيل 
يف االجتامع القادم مقتبسة من الكتاب الذي وزع يف االجتامع السابق كام 
أنه باإلمكان عمل مسابقة حتريرية يف أحد الكتب أو الكتيبات املهمة،ثم 

إعالن أسامء الفائزين فيام بعد وتكريمهم.

ي- تكريم األخوات املتجاوبات:
َساُن{ الرمحن:60. ِححْ َساِن إاِلَّ اإلحْ ِححْ قال اهلل تعاىل:}َهلحْ َجَزاء اإلحْ

إذًا فلنكرم كل أخت شاركت معنا يف مجيع املسابقات أو نصفها ، وذلك 
هناية كل عام يمر عىل االجتامع العائيل، فليس هناك أمجل من وردة بيضاء 
هلا  بسيطة  حركات  وشكر..إهنا  تقدير  بشهادة  مصحوبة  احلياء  لفها  قد 

معان كبرية.
ك- أثناء الدوريات العائلية قد جتدين فئة من النساء تسمي التبذير كرمًا 
فترسف يف إعداد طعام العشاء، وما قبل العشاء وما بعد العشاء، وهلم 

جرا وكأننا ما أتينا إال مللء بطوننا!
لقد انتهى هذا الزمن ووىل ..نحن نريد أن نمأل عقولنا وقلوبنا قبل ملء 
بالقدر  اكتفينا  إذا  جوعًا  نموت  ولن  هلل  واحلمد  متوفر  فالطعام  بطوننا، 

املناسب الذي نكرم به ضيفنا ونريض به ربنا.
إن التكلف يف إعداد طعام العشاء يؤدي إىل:

]1[ إرهاق ربة املنزل فهي ستستعد هلذه الوليمة قبل يومني، فإذا كانت 
الليلة التي فيها االجتامع العائيل جتد ربة البيت مرهقة وأعصاهبا متوترة، 
ال  وبالتايل  مهها،  أكرب  فهو  طعامها،  عىل  قلقة  فهي  بضيوفها،  تأنس  فال 
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تستفيد من النشاطات املطروحة أثناء االجتامع. 
]2[ صاحب املنزل سريحب يف أول اجتامع بضيوفه ولكن عند تكرر االجتامع 
هبذه الصورة املكلفة سيؤدي ذلك يف النهاية إىل أن يمنع زوجته من االجتامع 

بعائلتها أو يمنعها من دعوهتم ألهنا ترهقه ماديًا بدرجة مبالغ فيها.
ويظهر ذلك جليًا عند الزوج الذي ال هيمه أصاًل مسألة صلة الرحم.

]3[ تنافس النساء يف االجتامعات األخرى يف التنويع يف أصناف األطعمة، فلسان 
حاهلن أنا لست أقل من فالنة، وهكذا ينفتح باب عظيم للبطر والتبذير.

وبني هذه التوافه يضيع اهلدف األسايس من االجتامعات العائلية، بل ربام 
الزائد يف  التكلف  بسبب  عليه  مأسوفًا  وينتهي  االجتامع  متامًا عىل  يقىض 

طعام العشاء.
العائلية  التجمعات  خالل  السابقة  بالنشاطات  بقيامك  إنك  عزيزتي.. 
ال  علمية  ثروة  منك  املقربني  وخصوصًا  عائلتك  أفراد  متنحني  سوف 
الرشعية  املعلومات  من  األولية  احلصيلة  تكوين  عىل  تساعد  هبا  يستهان 

التي تعني عىل السري يف درب احلياة دون ختبط..
ويكفيك أن تكوين ممن حاز أجر االستجابة لندائه تعاىل: }َوَأنِذرحْ َعِشرَيَتَك 

َربنَِي{ الشعراء:214. قحْ َ األحْ
كام يكفيك راحة بالك و طمأنينة نفسك حيث إنك تعملني ما بوسعك 
جتاه أهلك وال تقفني موقف املتحرسة التي لوال إمهاهلا وتفريطها لكانت 

هي أنفع الناس ألهلها ولنفع اهلل أهلها هبا.
عىل  أنفسنا  نلوم  وال  أخطائهم  عىل  والناس  األهل  نلوم  أخية  يا  فلامذا 
ووسائل  بأساليب  أخطائهم  تصحيح  عىل  والعمل  دعوهتم  يف  التقصري 

دعوية متنوعة ذكرت جزءًا منها يف هذا الكتاب.
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قال اهلل تعاىل: }َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ { األحزاب:33.
البيت جمال خصب للدعوة، ففيه الوالدان واإلخوة وقد يكون فيه بعض 

األقارب كاجلد واجلدة والعم والعمة..
حتفيظ  عىل  فجاهدي  الفرس،  مربط  وهنا  القلوب،  أحباب  األطفال  وفيه 
أوالدك أو إخوتك كتاب اهلل واجعيل هذا العمل من أساسيات أعاملك اليومية، 
وذلك عن طريق ترديد سورة قصرية معينة يف خمتلف األوقات، فمثاًل عندما 

تساعدينهم عىل ارتداء مالبسهم، وعندما تكونون يف السيارة، وقبل النوم..
فال يمر األسبوع بإذن اهلل إال وقد أتقن الطفل حفظ هذه السورة ثم تبدئني 
بسورة أخرى يف األسبوع املقبل، ودعوين أذكر لكم نموذجًا حيًا، وهي 
ابنة ألخت يف اهلل عمرها مخس سنوات حتفظ أربعة أجزاء من كتاب اهلل، 
اهلل أكرب من أين جاء ذلك إال بتوفيق من اهلل ثم جهد جهيد وعزم أكيد يف 
ياطيبة أن حتفيظك  حتفيظها من قبل والدهيا جزامها اهلل خريًا، وال تنيس 
كتاب اهلل لغريك هو من األعامل اجلارية كام قال صىل اهلل عليه وسلم: »أو 

مصحفًا ورثه ».

إليك أختي الداعية
باب من األجر واسع.
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فتخييل وأنت يف قربك بني ثنايا األرض وحتت ركام الرتاب بينام أوالدك 
ومن علمتهم كتاب اهلل أحياء يقرأون ما حفظوه منك فتأتيك احلسنات 

وال ينقطع عملك يف وقت أحوج ما تكونني إليها.
فمثاًل عندما تعلمني طفال سورة اإلخالص وعمره ثالث سنوات أو أقل 
ثم يتوفاك اهلل فإن هذا الطفل يظل يعرفها ويقرأها وإذا بلغ صىل هبا وعند 
األذكار يذكرها وقبل النوم وبعد الصلوات املكتوبة طوال عمره يقرأها 
َملحْ  َيعحْ َفلحْ َهَذا  }مِلِثحِْل  فيأتيك أجرهم مجيعًا  فيقرأها غريه  يعلمها لغريه  وقد 

َعاِمُلوَن{ الصافات:61. الحْ
اللهم استعملنا فيام يرضيك وباعدنا عام ال يرضيك.

   

تستمع إىل شكوى صديقتها سواء من  اللبقة عندما  العارفه  الداعية 
األمور  هتول  فال  بحكمة  تترصف  فإهنا  أوالدها،  أو  زوجها  أو  والدهيا 

وتبالغ فيها، بل متسح عىل اجلرح برفق وتطهره من األذى..
أختي.. هوين مصاب من يشتكي إليك وارضيب له األمثال وحدثيه عمن 
أن  عىل  اهلل  حيمد  بأن  ذكريه  املصيبة  عليه  هتون  حتى  منه  بأعظم  أصيب 
يويف  اهلل  وأن  هيون،  سوامها  يشء  وكل  دينه  أو  نفسه  يف  ليست  املصيبة 

الصابرين أجرهم بال عد وال حد..
ثم تبًا لتلك الصديقة التي هتول األمور وتعظم الصغائر فتسبب لصديقتها 
حالة من االكتئاب واحلزن الشديد..!مثل هذه ُيزهد واهلل يف صداقتها غري 

مأسوف عليها.

* بإمكانك أن متاريس مع صديقاتك النشاط الذي ذكرناه سابقًا يف األفكار 
الدعوية لالجتامعات العائلية.

أفكار دعوية..مع الصديقات..
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 هل جربت أن تعقدي اتفاقية مع صديقتك؟
نعم إهنا اتفاقية مهمة، وال بد منها، وليكن أبرز بنودها:

]1[ االتفاق عىل عدم غيبة أحد حني جلوسنا معًا.
]2[ أن تفيديني وأفيدك بام يقربنا إىل اهلل.

]3[ أن تكوين مرآة يل وأكون مرآة لك فنصحح أخطاءنا.

 هل فكرت أن تصنعي من صديقتك داعية إىل اهلل؟
أجل خذي بيدهيا شجعيها، أعينيها وارفعي معنوياهتا وحثيها عىل طلب 

العلم الرشعي ثم  الدعوة إىل اهلل تعاىل.
أكثري احلديث معها عن الدعوة وأمهيتها وحاجة الناس هلا،وإن مل نقم هبا 

نحن بنات اإلسالم فمن يقوم هبا؟..
أختاه.. ال يغرك كثرة القاعدين، فقد يكون هلم من األعذار ما يعيقهم، 

والعربة بالنهاية ومن يسعد يف اليوم اآلخر.
 ال بد أن يكون هناك اجتماع شهري مع أخواتك يف اهلل رفيقات درب 
مهتك  ويرفعن  نشاطك  وجيددن  برؤيتهن  تسعدين  اهلل  شاء  إن  السعادة 

وتستفيدين من خرباهتن يف احلياة والدعوة.
عىل  تضغط  وكأهنا  املباركة،  املؤمنة  الوجوه  رؤية  إال  لك  حيصل  مل  وإن 

عىل  معك  فكلنا  اهلل  بركة  عىل  سريي  لك:  وتقول  وحنان  بقوة  يديك 
الطريق الطويل الشاق...

طريق الدعوة...
حفت اجلنة باملكاره...
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 قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »يا نساء املسلمت ل حتقرن جارة 
جلارهتا ولو فرسن شاة« )أخرجه البخاري(. يعني ظلفها.

وأنت متلكني أكثر من فرسن شاة فلامذا حتقرين أن ترسيل به إىل جارتك؟
فإن كانت جارتك ممن تعرفينهم بسيامهم ال يسألون الناس إحلافًا تكونني 
بذلك وسعت عليها وسددت بعض حاجتها وفزت برضا ربك وبإسعاد 

قلب بائس ال يعلم بحاله إال خالقه.
وإن كانت جارتك ممن أغناهم اهلل من فضله كان ما ترسلينه هلا هدية مجيلة 

يف نفسها وإشعارًا بأمهيتها وقوة الرابطة بينك وبينها..
ناهيك عن احتسابك لألجر يف تطبيق وصيته صىل اهلل عليه وسلم باجلار. 
فقط  الطعام  عىل  تقترص  ال  جلريانك  عطاياك  أن  عليك  خيفى  ال  وكام 
،فعودي نفسك أن تدفعي إىل جريانك كل رشيط نافع سمعته أو كتاب 

مفيد اطلعت عليه مع مراعاة مناسبته ملستواهم الفكري والعلمي.
وبمثل هذه األعامل حتيني سننًا ومتيتني بدعًا، وتدعني إىل اهلل من منزلك.

أفكار دعوية..مع الجيران.
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اللقاءات مع اجلريان مجيلة وممتعة، وال شك أهنا ستكون أكثر متعة ومجااًل 
إذا ختللها ذكر اهلل..

فانفعي غريك بام منَّ اهلل عليك من العلم النافع. 
منهن  تستفيدين  جاراتك  مع  شهري  أو  أسبوعي  لقاء  لك  إذًا...فليكن 
فيه  سكنِت  الذي  احلي  أضاء  نورًا  بذلك  فتكونني  منك،  ويستفدن 

فاستضاءت به كل البيوت املجاورة.

   

 بإمكانك عزيزتي تشجيع اخلدم يف البيت على حفظ القرآن الكريم مثاًل 
بعض سور جزء عم أو آية الكريس أو خواتيم البقرة، املهم حتددين مقدارًا 

معينًا يتم تسميعه هناية كل أسبوع حسب قدرهتم..
 ، األسبوع  مرة يف  ترينهم  الذين  اخلدم  اخلري  هبذا  أن ترشكي  وبإمكانك 
إخوانك- ونحوهم  أخواتك-  أهلك-  خدم  أقاربك،  بعض  خدم  مثل 
فيعم اخلري، وبالتايل تقدمني ملن حفظن هدايا تشجيعية  تعينينهن بذلك 

عىل املتابعة..
ال تنسي أن توفري للخدم مصحفًا مرتمجًا بلغتهم كي يفهموا معاين كالم 
اهلل بشكل صحيح مع توفري بعض الكتيبات واألرشطة املرتمجة التي يتعلم 
منها اخلدم أمور دينهم، فواهلل عار عليك إن عادوا لبالدهم بعد أن مكثوا 
بدينهم  معرفة  يزدادو  أن  دون  سنوات  مخس  إىل  سنتني  التوحيد  بلد  يف 
وحمبة لرهبم، ومثل هذه الكتيبات واألرشطة جتدينها بسهولة يف مكاتب 

الدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات املنترشة يف كل مكان..

أفكار دعوية..مع الخدم.
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 حتدثي مع اخلدم يف املنزل ولو مرة واحدة يف األسبوع ملدة نصف ساعة إىل 
ساعة، وارشحي هلم أمور الدين األساسية مثل كيفية الوضوء والصالة 

الصحيحة والتحذير من الرشك بأنواعه والبدع املختلفة..
توضيح  واحلساب،  والبعث  والقيامة  والقرب  والنار  اجلنة  عن  احلديث 

الكبائر ما هي؟
احتسيب األجر بأن يكون هؤالء اخلدم دعاة بني أهليهم إذا رجعوا إليهم 
فتكونني بذلك قد جتاوزت بالدعوة إىل اهلل جدران بيتك بل حدود وطنك 

إىل بالد العامل البعيدة.
بتوبيخ  كاملة  ساعة  تقومني  عندما  اهلل  من  باخلجل  تشعرين  أال  أختاه.. 
اخلادم لتقصريها يف بعض ما طلبتِه، بل ربام وبختِها أيامًا متتالية ثم أنت 

بعد ذلك ال تكلفني نفسك مخس دقائق تقولني هلا :
أثناء عملك من ذكر اهلل فإن  يا فالنة بارك اهلل فيك ال تنيس أن تكثري   
سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم ثقيلتان يف امليزان، وسبحان اهلل 

وبحمده مائة مرة تكتب لك ألف حسنة و....

   

 ألبوم الصور..
امجعي فيه الفوائد املنوعة واللطائف املتفرقة مما تكتبينه بيدك عىل أوراق 
ملونة أو ما تقصينه من جملة نافعة أو من أوراق التقويم اهلجري وال تنيس 
الزخرفة واإلبداع اجلاميل يف تنسيق ألبوم الفوائد ثم اعرضيه بعد ذلك عىل 

األهل واألقارب والصديقات كي يستفيدوا ويتمتعوا بام فيه.
وبإمكانك أيضًا عرضه يف املدرسة عىل املعلامت والطالبات، كام أنه يمكن 
أن يعرض يف معرض املدرسة يف االحتفال السنوي الذي تقيمه املدرسة.

* إذا كنت معلمة..أو طالبة..أو أمًا أو أختًا لطالبة، فأين أنت من عمل 
من  الفوائد  أزهار  أنواع  بعرض  تقومني  أسبوعية  حائطية  مدرسية  جملة 

خالهلا كل أسبوع.
 اهلدية... وما أدراك ما اهلدية؟

إهنا كالبلسم الشايف يوضع عىل اجلرح املفتوح فيجعله يلتئم رسيعًا..
املتأججة فيذهب وحرها.. وحسبك  النار  البارد يوضع عىل  إهنا كالثلج 

أنه صىل اهلل عليه وسلم قد أمر هبا وكان يقبلها..

أفكار دعوية..متنوعة.
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وإليك بعض األفكار الدعوية يف اهلدايا:
أو  العائلة  أفراد  ألحد  إسالمية  جملة  يف  سنة  ملدة  اشرتاك  إهداء   ]1[

الصديقات أو شخص نريد هدايته.
ال تقويل: لن تقرأها، فهذا من تثبيط الشيطان لك، فال بد أن تقرأ ولو عددًا 
متناول  الزوج واألوالد والضيوف كل هؤالء ستكون يف  أن  واحدًا كام 

أيدهيم ولن تعدمي أجرها بإذن اهلل.
عىل  املقبلة  إىل  الزوجية  العرشة  حسن  عن  كتاب  أو  رشيط  إهداء   ]2[
الزواج، فإذا استفادت منه يف حياهتا الزوجية تكونني قد أسهمت يف قيام 
أرسة مسلمة سليمة تستطيع أن تواجه احلياة ومشكالهتا بشكل صحيح، 

والفضل لك بعد اهلل.
]3[ إهداء إخوتك أرشطة أو كتيبات عن ]بر الوالدين[ و]صلة األرحام[، 

فهام من األمور املهمة التي ال يوفق إليها إال مؤمن.
]4[ فكرة لطيفة أن تقومي بإهداء األطفال يف العائلة عىل فرتات حسب 
استطاعتك أن هتدهيم مثال تالوة لطفل من قصار السور، أو قصة هادفة 
أو أنشودة مجيلة مثاًل.. لكل بيت رشيط واحد أو قصة واحدة لألطفال 

املوجودين فيه وهكذا عىل فرتات...
هبذا العمل تكونني أنت يد بناء حقيقية حتافظ عىل شباب أمة حممد القادمني 
أحسنا رعايتهم، ال سيام  إذا  األمة  اهلل فخر هلذه  بإذن  والذين سيكونون 

أوالدك وأوالد إخوتك وأخواتك ثم األقرب فاألقرب.

عادة ما يتزاور النساء عندما ترزق إحداهن مبولود جديد ولكن زيارة 
واألرض  السامء  بني  كام  الزائرات  بني  ما  يكون  فقد  زيارة،  عن  ختتلف 

حسب النيات، فإنام لكل امرئ ما نوى...
أن  وتنتظر  فحسب،  الزيارة  ترد  مكرهة  جاءت  قد  إحداهن  تكون  فقد 
والتسلية  الوقت  لتمضية  أخرى  تأيت  وقد  رسيعا،  الزيارة  وقت  ينتهي 
لدرجة أهنا تزعج النفساء بكثرة زياراهتا وطول مكوثها، وهكذا ختتلف 

أحوال الناس ومقاصدهم واهلل أعلم هبم..
ولكن..أنت أيتها الداعية لست بعيدة عن االحتساب يف هذه الزيارات..

حتتسبني ماذا؟
]1[ ثواب زيارة املريض، روى ابن حبان يف صحيحه بإسناد صحيح عن 
عيل ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ما من امرئ 
أي  يف  عليه  يصلون  ملك  ألف  سبعني  اهلل  ابتعث  إال  مسلاًم  يعود  مسلم 

ساعات النهار كان، حتى يميس، وأي ساعات الليل كان، حتى يصبح« 

والصالة من املالئكة: بمعنى الدعاء للناس واالستغفار هلم.
وصالة املالئكة عىل العبد هلا أثر حقيقي يف هدايته وإخراجه من الظلامت 
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َن  ِرَجُكم مِّ إىل النور، قال اهلل تعاىل }ُهَو الَِّذي ُيَصيلِّ َعَليحُْكمحْ َوَماَلئَِكُتُه لُِيخحْ
وِر{األحزاب:43. ُلاَمِت إىَِل النُّ الظُّ

]2[ صلة الرحم، ال سيام إن كان بينك وبني من تزورينها رحم ،كاخلاالت 
تدخل  هلا  زيارتك  أن  أو  منهم  تفرع  وما  واألعامم،  واألخوال  والعامت 
بطريق غري مبارش، كزيارة زوجه  له  فتكون صلة  الرسور عىل ذي رحم 
الزيارة  العم ونحوه، هبذه  ابن  العم وزوجة اخلال وزوجة  األخ وزوجة 
التي قد ال تستغرق نصف ساعة تدخلني بإذن اهلل ضمن الذين امتدحهم 
ْم  ُ َشْوَن َربَّ ُ بِِه َأن ُيوَصَل َوخَيْ ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهللهّ اهلل يف قوله تعاىل: }َوالَّ
اَلَة  ِْم َوَأَقاُموْا الصَّ وْا اْبتَِغاء َوْجِه َربِّ ِذيَن َصرَبُ اُفوَن ُسوَء احِلَساِب * َوالَّ َوخَيَ
ْم  هَلُ ُأْوَلئَِك  َئَة  يِّ السَّ َسَنِة  بِاحْلَ َوَيْدَرُؤوَن  َوَعاَلنَِيًة  ا  ِسًّ َرَزْقَناُهْم  مِمَّا  َوَأنَفُقوْا 
َوَأْزَواِجِهْم  آَبائِِهْم  ِمْن  َصَلَح  َوَمْن  ا  َيْدُخُلوَنَ َعْدٍن  َجنَّاُت   * اِر  الدَّ ُعْقَبى 
ُتْم  ن ُكلِّ َباٍب * َساَلٌم َعَلْيُكم بَِم َصرَبْ اهِتِْم َواملاََلئَِكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم مِّ يَّ َوُذرِّ

اِر {الرعد:21_24  َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ
وتدخلني أيضًا يف دعاء الرحم )يا رب من وصلني فصله...(،

فامذا تريدين أعظم من وصل اهلل لك؟
]3[ حتتسبني أيضًا إدخال السور عل مسلمة...

ال شك أن املريضة ستفرح جدًا بقدوم الزوار وسيتجدد نشاطها، وستشعر 
بأمهيتها عندهم وحمبتهم هلا..

ترى كم ستخففني عنها من اآلالم بزيارتك تلك، ال سيام إن كنت مقربة 
إىل قلبها ونفسها...

قال صىل اهلل عليه وسلم: ))من لقي أخاه املسلم بام حيب ليرسه بذلك رسه 
اهلل عز وجل يوم القيامة(( رواه الطرباين باسناد حسن .

]4[ دعوة وقدوة حسنة..
نعم ألن املسلمة داعية إىل اهلل بأخالقها وقدوة حسنة للجميع بترصفاهتا 
ما  الصدق  بامء  تسقي  والتي  للدعوة  العميل  اجلانب  الزيارات هي  فهذه 
بذرته من خري يف قلوب اآلخرين فتنمو بإذن اهلل شجرة اإليامن يف قلوهبم 

وتقر عيناك برؤيتها.
]5[ أمر بمعروف وني عن منكر...

تأمري  ،وأن  غريته  منكرًا  رأيت  إذا  أنك  بنية  منزلك  من  خرجت  فإذا 
باملعروف وتعيني عىل اخلري،

بام  العمل  من  متكنت  سواء  اهلل  بإذن  الصاحلة  النية  أجر  لك  حصل 
نويت أم ال..!!

ويشهد لذلك قول اهلل عز وجل يف احلديث القديس) إَِذا َهمَّ َعْبِدي بَِحَسَنٍة 
َوَلْ َيْعَمْلَها ، َكَتْبُتَها َلُه َحَسَنًة ، َفإِْن َعِمَلَها ، َكَتْبُتَها َعرْشَ َحَسَناٍت إىَِل َسْبِع 

ِماَئِة ِضْعٍف..( رواه مسلم.
]6[ وما رأيك لو صحب ذلك كله هدية تفرحني هبا قلب أختك يف اهلل 
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النفساء- فتصلني هبا رمحك وتدخلني هبا الرسور عىل مسلمة  املريضة- 
وتفرجني كربتها إن كانت اهلدية نقدية، ال سيام إن كانت تعاين من ضائقة 
مالية، فإنك تساعدينها هبديتك دون جرح مشاعرها وأنت يف ذلك كله 

تطبقني قوله صىل اهلل عليه وسلم: »هتادوا حتابوا »..
وماذا لو صحب اهلدية رشيط وكتيب عن تربية األوالد لكان ذلك عظياًم 
حيث إنك قمت بالداللة عىل اخلري وأعنت مسلمة عىل تربية أوالدها عىل 

الرصاط املستقيم..
واحتسبى أن يكون هؤالء األطفال هم محلة راية ال إله إال اهلل حممد رسول 

اهلل، واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال.

   

وبعد أخية..
ال شك يف أننا مجيعًا نحمل هم اإلسالم، وهذه هي السمة التي متيز الداعية 

عن غريها، فهي تفكر باستمرار كيف تنفع دينها؟
أسأل اهلل أن جيعل ما ذكرته يف هذا الكتاب يسهم يف ذلك كثريًا، وأن ينفع 

اهلل به املسلمني واملسلامت..
كام أين لن أعدم أخوة يل يف اهلل أنتفع بآرائهم وتصويباهتم..

 أسأل اهلل أن يرزقني وإياكم اإلخالص والقبول،وأن يتجاوز عن تقصريي 
وسهوي، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم..

وأتوب  أستغفرك  أنت،  إال  إله  ال  أن  أشهد  وبحمدك،  اللهم  سبحانك 
، واحلمد هلل  آله وصحبه وسلم  نبينا حممد وعىل  اللهم عىل  إليك وصل 
رب العاملني محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه كام ينبغى جلالل وجه ربنا وعظيم 

سلطانه.

ختامًا
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