


 

 ٥ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ملن هذا الكتاب؟

بكل صدق، أن تكون داعية إىل اهللا، ولكنـها  : إىل من متنت
تظن أنه ال بد أن خترج من املرتل، وتنتقل يف كل مكـان لتـدعو   

 .الناس، وهي ال تستطيع
 !فلديك وهم.. حلظة

، بكل صدق، أن تكون داعية إىل اهللا، ولكنـها  إىل من متنت
 .وة شيء صعب، وال يقوم به أي أحدتظن بأن الدع

 !فلديك وهم.. حلظة
بكل شدة أن تكون داعية، ولكنها جتد يف طريق : إىل من متنت

 .حلمها هذا حواجز كبرية من العوائق حترمها
 :فتقول بكل أسى وعجز

أنا مشـلولة طرحيـة   .. أنا أمية ال أقرأ وال أكتب.. أنا عجوز
أنا امرأة واملرأة ..  ا صماء أو بكماءأن.. أنا عمياء ال أبصر.. الفراش

أنا حمكوم .. ال حول هلا وال قوة إن مل يعنها رجل من زوج أو ولد
.. أنا خجولـة .. أنا فقرية.. علي بالسجن بني جدران مرتيل األربع

 ..أنا ال أملك علما شرعيا
 .أنا ال أستطيع.. أنا.. أنا... أنا

 !فلديك وهم ال بد أن حتطميه.. حلظة
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 !وهناك أمل ال بد أن تغرسيه

 .فمن عقلك املشبع باألفكار النرية
 .ومن قلبك املفعم بالعطاءات اخلرية

 ..ستنشئني مؤسسة دعوية عمالقة. ومن داخل بيتك املتواضع
 .رمبا غريت جمتمعا بأكمله

 !كيف؟
 .اقرئي هذا الكتاب.. فقط

 حوار صريح

طرحتـه علـى    يف حماضرة ألقيتها ابتدأت اللقـاء بسـؤال  
 .احلاضرات

 أال تتمىن كل واحدة منكن أن تكون داعية إىل اهللا؟
بدأت الرءوس اليت أمامي تز حتسرا، والقلوب تتـأوه تأملًـا،   

 :وقلن باإلمجاع
 !ومن منا ال تتمىن ذلك؟

 !ولكن كيف؟.. واهللا نتمىن أال مير يوم إال وندعو إىل اهللا 
 !اعيات؟كيف وحنن ال منلك ما يؤهلنا لنكون د

! هل تقصدن بأنكن ال متارس الدعوة إىل اهللا إال قلـيالً؟ : قلت
وأن كل واحدة من هذا اجلمع الكبري الذي أراه أمامي لديها موانع 
تعيقها وحترمها من القيام ذه املهمة العظيمة اليت هي مهمة األنبياء 
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 !واملصلحني؟
 .نعم: قلن

 !عيقات؟وما هي هذه املوانع وامل: فسألت بأسى شديد
ما هذا العذر الذي ستجيبني به ربك يوم القيامة إذا سألك عن 

 إمهالك يف هذا اال؟
 وهل تتوقَّعني بأنه سيكون عذرا مقبوالً عند اهللا تعاىل؟؟

 .لتعطين كلُّ واحدة منكن عذرها اخلاص: عفوا أخوايت
واهللا ما نعـرف نقـرأ وال   : فقالت  امرأة عجوز جتلس أمامي

 .نتكلم مثلكن أيها املتعلمات، ها أنت ذي تريننانكتب، وال 
 .ما عندنا خربة: مث قالت فتاة
 ..بني الناس ونستحي" الفشل"بصراحة خناف من : وقالت ثالثة

ال زوج وال أوالد وال .. ما عندنا من يعيننـا : وأجابت أخرى
 .اهللا يهديهم ما نسمع منهم إال التحطيم.. غريهم

 .ما عندنا علم شرعي: ى ألسنتهن فقوهلنأما ما تردد كثريا عل
هذا هو بعض احلوار الذي دار بني وبينهن، وهو حوار يكشف 
عن واقع مر وفهم قاصر ملعىن الدعوة إىل اهللا، وأمهيـة أسـاليبها   

 .املتنوعة، ولنقف اآلن وقفة تأمل مع هذه األعذار وهذا احلوار
 غريي فكرتك عن الداعية

هذا احلوار وغـريه مـن احلـوارات    أهم ما فهمته من خالل 
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 :املباشرة اليت استقصيت ا رأي الكثريات

أن الداعية احلقيقي يف نظر الناس هو فقط من ميسك مبكرب  -١
الصوت ويتحدث أمام مجوع الناس، متصدرا جمالسهم؛ أما غـريه  
فال، بل هم جمرد مسامهني يف الدعوة فقط وال ينطبق عليهم مسمى 

 ".داعية"
ناك تومهًا بأن مثة موانع تعيق كل امرأة عن العمـل  أن ه -٢

 .الدعوي، خاصة من ال خترج من املرتل
إن هذا تصور خطري، وفهم قاصر، أدى بكـثري مـن   : وأقول

الناس إىل احتقار إمكانام، وبالتايل ترك العمل الـدعوي الـذي   
 :سنحاسب عليه يوم القيامة، وذلك ألسباب

تنوع أساليب الوصـول إىل النـاس    يف زماننا هذا ومع: أوالً
وجناح إمكانيتها أصبحت بعض الوسائل الدعوية تتفوق يف جناحها 

وتصل إىل شرائح أكـرب،  .. على حماضرة يلقيها الشيخ يف مسجد
 .وتؤثر أكثر وأقوى

إذ قد يلقي الشيخ كلمة يف مسجد يسمعها مائتان أو ثالمثائـة  
صحيح كلُّ من حصـر،   أو أقل أو أكثر، وقد ال يستوعبها بشكلٍ

مث تسجل يف شريط أو تنشر يف كتيب، وتوزع على املاليني من قبل 
أناس آخرين، فينفع اهللا ا نفعا أعظم من نفع تلك احملاضرة يف ذلك 

كمـا  » رب مبلِّغٍ أوعى من سـامع «الوقت الذي أُلقيت فيه، فـ
 .أخرب عليه الصالة والسالم

ل  واحد أدخل مئات من الناس يف دين لقد مسعنا بأن كتيبا بريا
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 .اإلسالم من كلِّ بالد العامل
وأن شريطًا واحدا كان له من األثر يف هداية كثري من العصاة 

 .بصورة مل يؤثر عليهم سواه
بل قد تفرج لشخص مكروب أو تدلُّه على عمل صاحل مـن  

 .خالل رسالة جوال قصرية
ا فال يصح أن حنصرها وهكذا تتنوع الوسائل وتتسع دائرة نفعه

 .يف إلقاء الدروس فقط
 من هم املتحدثون يف عهده عليه الصالة والسالم؟: ثانيا

، وأمـا يف  أما يف املدينة فلم يكن خطيبهم ومعلمهم سواه 
 .غريها فمن أرسله سفريا له كمعاذ بن جبل يف اليمن

فهل يعين هذا أن الصحابة والصحابيات عليهم متام رضـوانه  
 دعاة إىل اهللا ألم مل جيلسـوا يف مكـان رسـول اهللا    ليسوا 

 ! ويتحدثوا بدالً عنه؟
وحاشاهم رضي اهللا عنهم، بل هم خري دعاة الدنيا على .. كال

اإلطالق، وعلى أكتافهم قام هذا الدين وانتشر، وإمنا كانت دعوم 
إىل اهللا بطُرق خمتلفة، كتبليغ ما مسعوه يف جملسـه عليـه الصـالة    

م إىل من مل حيضر هذا الس من زوجات وأبناء وأهل وكل والسال
من حوهلم بال استثناء، ومبعىن آخر حرصهم على التعلُّم والتعليم يف 
آن واحد، فمن من رجالنا حيضر خطبة اجلمعـة أو حماضـرة يف   

 !مسجد مث يأيت ليفيد أهل بيته مثالً مبا تعلَّمه من علم
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اضرة يف مسـجد أو دار  وكم من أم أو أخت أو ابنة مسعت حم

حتفيظ أو حىت يف شريط مث حرصت على إيصال ما تعلَّمته ألهلـها  
أو قرأت كتابا أو ! وجرياا فور عودا حىت ولو مل يرغبوا يف ذلك

 .مسعت شريطًا فأهدته لغريها على األقل
ومن وسائلهم العظيمة، وهي األهم على اإلطالق، أسـلوب   

اليب الدعوة تأثريا، وـذا السـبب   الدعوة بالقدوة، وهي أشد أس
وحده، دون األسباب األخرى، فتحوا األمصار والبالد يف أفريقيـا  
وغريها دون جهاد وال حد سيف، فهل أعظم من هذا األسـلوب  

 !الذي فتح بلدانا بصمت؟
فثقي يا أخييت أنَّ موقفًا واحدا يتعلّم فيه من حولـك خلقًـا   

ا منك على احلقيرونك مستمرة عليـه مالزمـة لـه     فاضالً وثبات
 .سيكون أثره عليهن أبلغ من ألف حماضرة تلقينها عليهن

وإن من أساليبهم الدعوية حماصرة املنكر واألمر بـاملعروف يف  
 .كل حلظة، واحلزم يف ذلك دون اون

ومن أساليبهم الدعم املادي للدعوة والدعاة، واجلهاد يف سبيل 
 .هماهللا على قلَّة ما يف أيدي

فبمثل هـذه  . وغريها من أساليبهم املتوفرة واملالئمة لعصرهم
األساليب اليت رمبا ترينها بسيطة أصبحوا أفضل دعاة الدنيا علـى  

 .اإلطالق، فكوين على جهم لتكوين األفضل بإذن اهللا
أنَّ كلَّ إنسان ميسر لما خلق له، وأن اهللا تعاىل ال يكلِّف : ثالثًا

وليس كل الناس يستطيعون تصدر االس وإلقاء  نفسا إال وسعها،
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احملاضرات، وإمنا فقط من خلقه  اهللا مهيأ لذلك، وأعطاه اهللا القدرة 
 .على التأثري يف الناس

ولو حتدث من ال حيسن احلديث لكان سكوته أوىل حـىت ال  
 .ينفر الناس من الدعوة والدعاة

املوهوبني املوفَّقني حلسن ولو أمعنا النظر يف اتمع لوجدنا أنَّ 
احلديث قلَّة يف اتمع، فهل جيوز أن جيلس الباقون مكتويف األيدي 

 أمام تيار املنكرات اجلارف؟
وهل يستطيع هؤالء القلَّة وحدهم الوصول إىل كـلِّ شـرائح   

 اتمع، وخماطبة عقوهلم املختلفة، لوال اجلهود املساندة أو املماثلة؟
 ..بالطبع ال

الشخص الذي يلقي حماضرة قد يصل إىل فئة مـن النـاس    إنَّ
لكن من يوصل صوته إىل الفئة األخرى اليت ال .. سعت بقدميها إليه

 تعرف طريق املساجد أو احملاضرات؟
الشخص الذي يلقي حماضرة على فئة حتب أن تسـمع  : رابعا

مثل هذه املواعظ هل سيستطيع الوصول كذلك إىل الفئة الـيت ال  
النمط واألسلوب، بعد أن غري هذا الزمن أذواق النـاس   حتب هذا

كمحيب احلاسوب أو املشاهد التمثيلية أو الرحالت مثالً؟ بـالطبع  
 .ألنه ال حيسن هذه األساليب.. ال

لقد خلق اهللا خلْقه خمتلفني، فما يؤثر يف إنسان قد ال يـؤثر يف  
ريهم، آخر، واألسلوب الذي يناسب فئة من الناس رمبا ال يناسب غ
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وهذا يدعونا إىل أن نعي حقيقة البشر، وأننا حنتـاج إىل تنـوع يف   

 .أساليبنا الدعوية للوصول إليهم بعد تغري الزمن ومغرياته
فمدمنو اإلنترنت ما عندهم وقت للـذهاب إىل حماضـرة يف   
مسجد، فهؤالء من املمكن أن تصل إليهم من الباب الذي دخلـوا  

خلق كثري، بل ودخل الـبعض يف  فيه وهو احلاسوب، وقد اهتدى 
اإلسالم عن طريق مواقع يف االنترنت أو مقاالت أو غريهـا مـن   

أليس ملثل هؤالء من األجر ما للشيخ يتحـدث  .. برامج احلاسوب 
 يف حماضرة ورمبا أعظم؟

كذلك قد تؤثِّر قصيدة وعظية يف عشاق الشعر يف الوقت الذي 
الشيخ ابن باز إىل كثريٍ مـن   يراها غريهم جمرد هذيان، وقد استمع

األناشيد اإلسالمية اليت أُلقيت يف جملسه، فما كان منه إال أن أثـىن  
 .عليها وعلى أصحاا، ودعا هلم وثبتهم وحثَّهم على املزيد

ومن الناس من خلقه اهللا ال حيتمل اجللوس أقل مـن سـاعة   
ات ليستمع إىل حماضرة، يف حني أنه مستعد ألن جيلس ثالث سـاع 

متواصلة ليقرأ يف كتاب يف مكان هادئ، أليس الكتاب الـدعوي  
 ملثل هذا أجنح؟

ورمبا أن مشهدا متثيليا تصل به إىل عشاق التلفاز أو حميب هـذا  
النوع من الفنون سواء يف شـريط أو يف التجمعـات العائليـة أو    
املسارح وغريها يكون تأثريه أبلغ من حماضرة يف مسجد أو خطبـة  

 .مجعة
قد حضر الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا أحد املهرجانـات  و
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الدعوية املقامة للشباب، وكان من ضمن فقراا مشهد متثيلي مؤثر، 
إنَّ مشهدا كهذا قد يؤثر «: فقال الشيخ رمحه اهللا بعد انتهاء  الفقرة

نقالً عن الشـيخ  ! »يف بعض الناس أبلغ من ألف درس يف مسجد
 ..سلمان العودة

اللعب قد يكون أحيانا وسيلة دعوية كربى مىت استغلَّ  بل إن
 !استغالالً طيبا

فقد حكى مدير مكتب توعية اجلاليات بالبطحاء مبدينة الرياض 
 يف الرياض حتـت  نيأنَّ أحد احملسنني أقام ملعبا لكرة السلة للفلبيني

إشراف املكتب، وجعلوا له بطوالت وجوائز، وأنه أسلم من خالل 
 !اللعبة مخسمائة شخص يف ثالث سنوات فقطهذه 

عدا غريهم من املسلمني الذين تعلَّموا أمور دينـهم، ونقيـت   
الذي ال زالت األعداد تنهال  م من كلِّ شائبة يف ذلك الناديعقيد

 .عليه يوما بعد يوم
هؤالء اخلمسمائة، أمل يكونوا موجودين يف الريـاض  : فلنتأمل

 !من قبل؟
مل تفلح وسيلة املكتب يف جـذم أفلحـت    بلى، ولكن لَما

 .وسيلة أخرى وهي اللعب احلالل
 وأنت أيضا داعية

أما آن األوان ألن تغيري فكرتك اخلاطئة عن الداعيـة  .. وبعد
.. احلقيقية؟ وأا ليست فقط من تستطيع التحدث إىل الناس مباشرة
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ر وإمنا كلُّ من تأخذ بأسلوب من أساليب الدعوة فهي مـن كبـا  

 .الداعيات إىل اهللا، مىت أخلصت لرا ونفع اهللا ا
واآلن قومي بعزم فأنت أيضا داعية، وال حتتقـري أي عمـلٍ   

.. تقدمينه ما دام سببا هلداية الناس ولو دعما مبالك أو رأيك فقط 
 ؟»الدال على اخلري كفاعله«: أمل يقل رسول اهللا 

 هل أعذارك صحيحة؟

ستكونني من كبار الداعيات إىل اهللا مىت بعد أن اقتنعت بأنك 
ما غريت فكرتك عن الداعية احلقيقية يف زماننا هذا، وأنَّ كل الناس 
تيسر هلم خوض هذه املهمة الشريفة لتنوع وسائل الدعوة يف هـذا  

 .الزمان، وأنه مل يبق لك سوى العزمية الصادقة
يف بقي أن تبعدي الوهم الثاين الذي أحبطـك عـن السـعي    

الدعوة إىل اهللا، وهو أنك قد سجلت يف مخيلتك قائمةً من األعذار 
واملوانع اليت تعيقك وحترمك من هذه األمنية اليت يتمناها كلُّ صادقٍ 
مع ربه، واحلقيقة أا جمرد كذبات شيطانية وحيلٍ خبيثة من عدوك 

 .اللدود، صدقتها أنت فتقاعست
 :تقولني

 :رعيليس لدي علم ش -١
إذا كنت ممن يعتقد هذا االعتقاد، وترين أنه عذر كاف عنـد  

 : اهللا ومقبولٌ يوم اجلزاء واحلساب فإين أذكرك بأمور
مل يبق يف زماننا هذا من مل يتعلَّم إال القليل، وكذلك ففي  -١
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جوفك من العلم الشرعي الكثري، خاصة وأنت يف بـالد احلـرمني   
 .ووسائل إعالمنا كثري حيث العلم الشرعي يف مدارسنا

أنك قادرةٌ على تعلُّم العلم الشرعي وأنت يف بيتك مـن  كما 
خالل األشرطة السمعية أو الكتب  والكتيبات أو إذاعـة القـرآن   

، ولكن عدم الرغبـة يف الـتعلُّم هـي    ةالتعليميالكرمي أو قناة اد 
ك السبب وليس عدم وجود العلم وتيسر أسبابه، وإذا كان ليس لدي

ما تشترين به وسائل التعلُّم فإنَّ من يوزعها جمانا بكثرة يف بالدنا ال 
 .حصر هلم

، فإن كـان  »بلِّغوا عين ولو آية«: يقول رسول اهللا  -٢
زعمك صحيحا وال علم لديك فهل ال يوجد يف جوفك ولو آيـة  

 !واحدة تبلغينها؟
وهل تأكدت بأنَّ من حولك حيفظ هذه اآلية بشكلٍ صـحيح  

 رف تفسريها ويطبقها سواء من األطفال أو الكبار؟ويع
 وهل أرسلت هذه اآلية لَّة أو جريدة أو إذاعة؟

وهل ال يوجد يف جوفك ولو فتوى واحدة حتفظينها أو حديث 
 شريف؟

أخربين أحد الـدعاة  : "ذكر أحد الدعاة لدينا قصة مجيلة فقال
 السن أتاه بعد املصريني وهو إمام مسجد مبصر بأنَّ شيخا طاعنا يف

يا بين، أخربين بأي عملٍ أخدم به اإلسـالم؟ قـال   : الصالة فقال
نظرت إليه فإذا هو شيخ طاعن يف السن ال يكاد يقوى على : الشيخ

املسري، وإذا هو أمي ال يقرأ وال يكتب، فاحترت يف نفسي ما الذي 
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رسول فأهلمين اهللا، فعلَّمته حديث !.. سيخدم به مثل هذا اإلسالم؟

كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتـان إىل الـرمحن   «: اهللا 
فقلت » سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم: ثقيلتان يف امليزان

تعلَّمها وعلِّمها غريك، فطلب مين أن أعيدها عليه أكثر من مرة : له
وانطلق ذه الكلمة العظيمـة  .. حىت حفظها، مث دعا يل وودعين 

ا كلَّ من يعرفه، فبدأ بأهل بيته علَّمهم فردا فردا، مث انتقل إىل يعلِّمه
العمارة اليت يسكنها حىت حفظها أهل العمارة كلّهـم، مث أقاربـه   
وكل من يراه يف الشارع أو املسجد، فحفظها على يديه املئات، مث 
قدر اهللا تعاىل أن تتدهور صحته ويدخل املستشـفى يف  غيبوبـة   

أفاق من غيبوبته ذات ليلـة  : الطبيب املشرف عليهطويلة، ويقول 
يا بين، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان «: فرآين أمامه فقال

سبحان اهللا وحبمده، سـبحان اهللا  : إىل الرمحن، ثقيلتان يف امليزان
تعلَّمها وعلِّمها غريك، مث شهق شهقة املوت فمـات،  .. » العظيم

 ".ود إىل ريب وديينفأثرت كلمته تلك يف وجعلتين أع
فهذا شيخ طاعن يف السن، أمي ال .. فاعتربوا يا أويل األبصار

يقرأ وال يكتب، ومريض ضعيف، ومع ذلك يهتدي علـى يديـه   
 .املئات، وخيتم له ذه اخلامتة احلسنة، فيموت وهو يدعو إىل اهللا

والدعوة مهمة األنبياء والرسل، فأي شرف عظيم نالـه هـذا   
أليس يف جوفنا من العلم أكثر من ! واحد فقط الرجل بنشر حديث

ذلك وحيتاج فقط ألن نبذله ملن حولنا ويف كـل مكـان ولكننـا    
 !مقصرون
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لو كان ا ألمر كما نظن فال يدعو إىل اهللا إال العلماء وطلبـة  
مسئولية الدعوة لمن حفظ آية واحدة  العلم لَما محل رسول اهللا 

 .»ةبلِّغوا عين ولو آي«: فقط فقال
إن كنت ال متلكني أي علم يف صدرك حقًا، أو متلكـني  : ثالثًا

علما ولكن مينعك  احلياء أو عدم املباالة من بذله للنـاس، فهـل   
تعلمني بأنَّ العلم الشرعي كلَّه بني يديك متمثالً يف كُتيب صغري قد 
ال جياوز سعره الريال والريالني، ويف املطوية والشريط اللذين لـن  

راؤمها إال القليل، ورمبا وصلتك جمانا، وهـذا حيصـل   يكلفك ش
فقط قومي بتوزيعها، أو ادفعي املال ملن يشتريها ويوزعها، .. كثريا

 ليس لدي علم شـرعي "إذن ال عذر لك يف هذا العصر إن قلت "
 .بعد أن تيسرت وسائل بذله

قد يكون هذا العذر مقبوالً يف السابق، أما يف زماننا هذا فـال  
ر لك، ألنَّ علم كبار العلماء وفتاويهم متيسـرة بـني يـديك    عذ

 .وبأرخص األسعار، فقط حركي مهتك يا مؤمنة
هال مسحت هذا العذر من قائمة أعذارك وفورا؟ أمتىن .. واآلن

 .ذلك
 فتوى مهمة

هل : سئلت اللجنة الدائمة عن طباعة الكتب الشرعية وتوزيعها
 نسان بعد مماته؟هو من العلم الذي ينتفع به اإل

طباعة الكتب املفيدة اليت ينتفع ا الناس وتوزيعها هي : فقالت
من األعمال الصاحلة اليت يثاب اإلنسان عليها يف حياتـه، ويبقـى   
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فيمـا   أجرها وجيري نفعها له بعد مماته، ويدخل يف عموم قوله 

 صح عنه من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنـه أن رسـول اهللا   
صدقة جارية، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث«: قال

 .رواه مسلم» أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
وكل من ساهم يف إخراج هذا العلم النافع حيصل على هـذا  
الثواب العظيم سواء، كان مؤلفًا له أو معلما أو شارحا له أو ناشرا 

طباعته مباله وغـريه، كـلٌّ    له بني الناس أو مخرجا أو مسامهًا يف
 ,٢٠٠٢٦: فتوى. حبسب جهده ومشاركته يف ذلك

 :ليس لدي خربة -٢
اخلربة يف أي جمال ال تأيت إال بعد املمارسة والتعلم مـن  : أوالً

وكذلك احلال ، األخطاء، والصرب على املتاعب، وليس قبل املمارسة
بعد العمل  يف الشأن الدعوي، فلن تكسيب  اخلربة اليت تريدينها إال

 .واالجتهاد وخوض امليدان
أُطمئنك أيتها الصادقة يف حب را ودينها؛ فكثري مـن  : ثانيا

الوسائل الدعوية ال حتتاج إىل خربة، وإمنا إىل عزمية صادقة، كشراء 
الكتاب واألشرطة وتوزيعها، أو وسيلة الرسالة الدعوية، فاعملي مبا 

 .هاتعرفني وال يكلِّف اهللا نفسا إال وسع
وأما إن كنت حريصة فعالً على كسب اخلربة قبل العمل : ثالثًا

فال يكون االنتظار يف بيتك حىت تأتيك اخلربة على طبقٍ من ذهب 
هو احلل، وإمنا احلل هو السعي احلثيث للبحث عن اربات مـن  
الداعيات، واالستفادة من وصاياهن، أما باالتصال ن هاتفيـا، أو  
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 .كن تواجدهن أو االستماع حملاضرانمقابلتهن يف أما
كذلك قراءة ما ينشر من كتب تتحدث عن التجارب الدعوية 
والوصايا اخلاصة، وأمهها على اإلطالق قراءة السرية الدعوية للداعية 

 .واألئمة الكبار يف تارخينا اٍإلسالمي األكرب حممد 
 :أخاف من الناس وأستحي -٣

إنَّ : اطبة الناس مباشـرة أقـول  إىل اليت ختاف وتستحي من خم
بعض وسائل الدعوة ال حتتاج إىل خماطبة الناس، فال داعي خلوفـك  
أو حيائك، كالكتابة إىل الصحف واـالت وتـأليف الكتـب    
واملنشورات، وإعداد الفالشات الدعوية، والتنسيق مع الـداعيات،  

ة عرب وإعداد االت العائلية، وتوزيع الكتيبات واألشرطة، والدعو
اإلنترنت، والكثري الكثري غريها مما ستجدينه يف هذا الكتيب مـن  
أفكار، أما إن كانت لديك قدرة على مواجهة الناس ومينعك احلياء 

 ختافني من ماذا؟ وتستحني من ماذا؟: فقط فأسألك
يبك مـن  ك، ما هي أسوأ االحتماالت اليت ستصفكري بعقل

عليهم بطريقـة شـرعية   إنكار منكر  الناس لو قمت بدعوم، أو
 !حكيمة مهذبة؟

أم هـل  ! هل سيطلق عليك النار وتنتهي حياتك يف حلظـة؟ 
 !سينشر رأسك باملناشري كما حصل ملن ابتلي قبلنا؟

 ماذا سيحصل؟
أشد ما يأتيك وهو نادر جدا هو أن تصرخ يف وجهك مـن  
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 .دعوا وتسخر منك أمام الناس

بالتجربة أؤكد لك أن وهذا، كما قلت لك سالفًا، نادر جدا، ف
 .الكثريات يتقبلن، ويدعون ملن دعاهن باألجر واملثوبة

وال أعتقد بأن هذا االحتمال النادر حصوله فيه من الرعب ما 
وإن كنت جتدين خوفًـا  .. جيعلك حتجمني عن خوض هذا اال

فعالً اآلن فالشيطان وحده هو الذي ضخم أمـام عينـك أسـوأ    
 .ا الطريقاالحتماالت ليصرفك  عن هذ

أقسم لك باهللا إا حيلة شيطانية خبيثة، فال تضعفي أمامه وال 
وكبار األئمة والدعاة واجهـوا   تبايل وتذكري أن نبيك حممدا 

ابتالءات عظيمة يف هذا الطريق، وصلت إىل حد الطـرد، كمـا   
حني طرد من أرضه ووطنه وبيته إىل املدينة، وكما  حصل حملمد 

وسجنوا ، د بن حنبل بالسياط، وعذبوا شهوراجلد ابن تيمية، وأمح
 .من أجل كلمة حق، فما زادهم ذلك إال ثباتا على احلق واستمرارا

أما إن كانت املشكلة حياء من الناس، فهل تستحني أن تقدمي 
للناس كتاب ربك وسنة حبيبه عليه السالم؟ أفيهما ما خيجـل؟ أم  

 !فيهما ما جيعلك أكثر فخرا وسعادة؟
تري إىل تلك املغنية وتلك الراقصة واملمثلة، والعلمانية اليت أمل 

تدعو إىل التحلل من الدين واحلياء، كلهن يعرضن بضاعتهن الـيت  
وتلعنها بكل جرأة ووقاحة، وأنت الـيت  ، تستحي منها اجلمادات

متلكني كرت احلياة احلقيقية ومشعل النور الربـاين ختجلـني؟ أيـن    
 !العقل؟
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رسه الشيطان يف نفسـك، وآن األوان أن  إنه وهم غصدقيين 
متسحي هذا الوهم من قائمة أوهامك، وحتطمي هذا احلاجز الذي 

 .بناه اللعني يف نفسك بصدق عزميتك وحمبتك هللا ورسوله
بأنك ستجدين بعض الرهبة واحلياء يف أول حماولـة،  : واعلمي

ولكن ال تلتفيت إىل ذلك، وستزول بتأشرية خروج بال عودة مىت ما 
 .استمريت يف هذا الطريق

عند كل الناس، وقد مر علـى   مث إن احلياء والرهبة أمر طبيعي
وما من عامل وال .. كل البشر الذين يواجهون الناس يف بداية أمرهم

داعية إال ومرت عليه مثل هذه املشـاعر يف أول طـريقهم فهـل    
؟ ولقد يسر اهللا يل أن أجريت لقاءات صحفية مع كثري من تقاعسوا

داعيات الاليت يشار إليهن بالبنان يف جمتمعنا اآلن؛ وإذا ن كلهن ال
جيمعن على أن واجهن صعوبة يف بداية مشوارهن الدعوي، لعدم 

حىت إن إحداهن كانت تصيبها آالم .. تعودهن على مواجهة الناس
 .حادة ومغص شديد يف البطن مبجرد ما متسك املايكروفون

، وأي نفع عظيم نفع اهللا ن؟ كيف أصبح حاهلن اآلن: فتأملي
إين على يقني بأننا سنجدك قريبا علما بارزا يف هـذا امليـدان،   ! 

وإحدى ااهدات يف ساحته مىت ما قـررت اآلن ختطـي هـذا    
 .ننتظرك.. احلاجز
 ..ليس لدي من يعينين من زوج أو أخ أو صديقة -٤

بـأن  ومن قال لك أيتها احلبيبة بأنه ال بد لكل امرأة ترغـب  
تكون داعية إىل اهللا من أن يعينها زوجها أو أبوهـا أو أخوهـا أو   
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ولدها أو صديقاا؟ إن اهللا تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها، ولـن  
يسألك يوم القيامة إال عن ما تستطيعينه وتيسر لك فقط، فال حتزين 

 .وال تيأسي
 وإذا كان من أمجل اجلمال يف هذه احلياة أن يكون الرجل عونا

 .لزوجته على طاعة اهللا والدعوة يف سبيله
فماذا تفعل املرأة اليت مل يسخر اهللا هلا رجالً يعينها على اخلري، 

 !زوجا كان أو غريه؟ هل تستسلم للواقع؟
أخربتين إحداهن بأا كتبت مقاال تنكر فيه منكـرا وأعطتـه   
لزوجها لريسله إىل إحدى االت فجلس يف درج السيارة ثـالث  

 .ات، حىت أخذته ووضعته يف درجها لعل اهللا يفك قيده يوما ماسنو
وأخرى يرفض زوجها شراء الكتب واألشرطة واالت هلـا  

ويرفض كذلك .. باعتبارها توافه، وأا ال دخل هلا يف شؤون الناس
خروجها من املرتل ألي أمر دعوي، بل يرفض استغراقها يف املكاملة 

، فال تتمكن من النصح ولو عن طريق اهلاتفية أكثر من مخس دقائق
اهلاتف، ويرفض أن جتمع تربعات لتدعم أي عمل دعوي، ويرفض 
إعطاءها املال ولو رياالت قليلة لدعم العمل الدعوي، ويـرفض أن  
تصلح بني الناس، أو تساهم يف تزويج فىت أو فتـاة، ويـرفض أن   

يـه  ويرفض، فكل ما ف.. ويرفض .. يوصل رسالة دعوية إىل الربيد
دعوة فهو مرفوض، وكلما طلبت مساعدته يف وسيلة دعوية منعها، 
فهل تصدقني بأا اآلن أصبحت امسا المعا يف العمل الدعوي رغم 

ألا صدقت مع اهللا وعملـت مبـا   .. كل ما واجهها من ظروف
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تستطيع، فأعاد اهللا هلا زوجها، وسخره هلا بربكة الدعوة والدعاء، 
 .اجلهد الصادق واملعاناةولكن بعد عشر سنني من 

إياك أن تستسلمي مهما كانت الظروف، واعتمـدي  : أختاه
على اهللا وحده، مث على نفسك وما لديها من قدرات ولو كانـت  
بسيطة، مث احبثي بصدق عمن يرغب يف مساعدتك بال منة أو أذية 

فواهللا ما سد اهللا على املرء حبكمته .. إن احتجت مساعدة من أحد
فتح له أبوابا غريها قد يكون عطاؤه فيهـا أكثـر نفعـا    بابا إال و
لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو. 

وإذا مل يسخر اهللا لك زوجك أو أخاك أو ولـدك أو حـىت   
واهللا ال ـونني  . قريباتك فسيسخر اهللا لك جنود السماء واألرض

 .الص ومهةعلى اهللا وأنت تسريين يف طريق يرضاه بكل إخ
فاحبثي اآلن، وليس غدا، عن وسيلة دعوية تالئـم وضـعك   
اخلاص وظروفك، ولو كانت داخل املرتل أو شـيئًا بسـيطًا، مث   
استعيين باهللا وحده، وأكثري من الدعاء واالستغفار، فهما مفتـاح  

 .كل مغلق، وسبب لتيسري كل عسري
ـ ، مث انطلقي بال تردد دا وواصلي بال فتور ولو كنت ترينه جه

 .بسيطًا ومثاره قليلة فهو عند اهللا يعدل الدنيا وما فيها
ن أن اهللا سخر لك حميب اخلري، فهم يدوأبشري ففيما بعد ستج

يتراكضون خلفك، كلٌ يتمىن لو يساهم معك بشـيء، سـترين   
كذلك أن ما كان جهدا فرديا بسيطًا قد أصبح مشـروعا دعويـا   

 .جبارا ناجحا وهذا جمرب فجريب
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ا يا صاحبة اهلمة، فأنت يف زمن ليس فيه شيء مسـتحيل  فهي

 .وعيب فيه أن تقعدك املعيقات
ولعل ما ستقرئينه بعد قليل من أفكار دعوية وقصص واقعيـة  

. يؤكد لك أنك قادرة على أن تفعلي شيئًا مهما كانت الظـروف 
 .»استعن باهللا وال تعجز«: قال 

 قصص واقعية

ن األفكار اليت ستساعدك على بني يديك اآلن جمموعة متنوعة م
خدمة دينك، ورفع موازينك وإصالح من حولك، وأنت يف داخل 

وأكثرها تستطيعني القيام ا وحدك دون مساعدة من أحد .. بيتك
 .مىت توافرت لك اإلمكانات

ومل يبق عليك سوى أن ختلعي رداء الكسل والعجز، فهو رداء 
اهلمة العالية؛ فهو رداء أهل الفجور، وتلبسي رداء الصدق مع اهللا و

 .أهل اإلميان
إن صدور املؤمنني تغلي بأعمال الرب، وإن : قال مالك بن دينار

صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور، واهللا تعاىل يـرى مهـومكم،   
فانظروا ما مهومكم، رمحكم اهللا، فأي القلوب قلبك؟ قلب املؤمن 

 أم الفاجر؟
كتاب، وتعلمي منـه أن  بعد أن تقرئي هذا ال :وواهللا يا أخيت

الوضع يف زماننا هذا خمتلف عن غريه من األزمان؛ لتوافر وسـائل  
الدعوة وتنوعها، فليس لك عذر عند اهللا إن ختلفت عـن ركـب   

 .الدعوة



 

 ٢٥ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

إن نساء مثلك وهلم ظروف أسوأ من ظروفك خدموا اإلسالم 
جدين قصتها بعـد قليـل،   تواليت س، كالفتاة املشلولة شلالً كامالً

. ومن ضيق عليها زوجهـا ، رأة العجوز األمية، واملرأة الفقريةوكامل
وإذا كان هؤالء خدموا اإلسالم، فما هو عذرك عند اهللا إن ختلفت 

 عن الركب، ورمبا ظروفك أفضل من ظروفهم ألف مرة؟
وإذا كنت تعلمني أن الوضع يف زماننا خمتلف عن غـريه؛ ألن  

بشكل مل حيصل مثله  املنكرات منتشرة، والشر متفشٍ يف كل مكان
يف تاريخ األرض كله، وأن العلماء قرروا أن الدعوة يف زمننا هـذا  
فرض عني على كل مسلم، فما هو عذرك  عند اهللا إن ختلفت عن 

 الركب بعد كل هذا؟
فعند قلة الدعاة، وعند كثـرة  : "يقول الشيخ ابن باز رمحه اهللا

لدعوة فرض عني املنكرات، وعند غلبة اجلهل كحالنا اليوم تكون ا
"(على كل واحد، كل حبسب طاقته

0F

١ (. 
 وملاذا أفكار جمربة وقصص واقعية؟

حني فكرت يف إعداد هذا الكتيب وجـدت أن زادي مـن   
األفكار الدعوية اليت متارس يف املرتل قليل، وألين مل أجرا كلها فال 
أدري مدى سهولتها أو جدواها، ولذلك قررت أن ال أسطر إال ما 

 .ن أخوايت املسلمات جربنهعلمت بأ
 :وهلذا فوائد

                              
 .الدعوة إىل اهللا وما ينبغي أن يتحلى به الدعاة  (١)
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٢٦ 

 
لتعلمي إذا اخترت فكرة ما لتعملي ا أنه سبق وأن جرا  -١

 .غريك ونفعت، فتتشجعي أكثر، وتتطلعي للنجاح األكيد
لتدركي أن بعض الوسائل، ولو كانت بسـيطة أو غـري    -٢

 .معروفة عند الكثري، قد نفعت نفعا كبريا
من نساء مثلك وهلم ظروف قـاهرة  إا  أفكار عادية، و -٣

وإنك بالتايل قادرة على ابتكار أفكار غريها أمجل، فـال حتتقـري   
نفسك وأفكارك، فابتكري ما تشائني، وال تترددي وأنا يف انتظارك 

 .ألسطر أفكارك يف الطبعات القادمة
إن الدعوة إىل اهللا وخدمة اإلسالم أيسر بكثري مما كنـت   -٤

 .إمكانات جبارة ومعقدة تتصورينه بأا حتتاج
ستجدين مناذج متنوعة متثـل واقـع اتمـع وروحـه،      -٥

كاملشلولة، والفقرية، والعجوز، وهذا ينبهك أن ال تتقاعسي إذا مر 
 .عليك أي ظرف، وأنه مهما كانت ظروفك فأنت قادرة

)١( 

شابة معاقة أصيبت حبادث يف طفولتها سبب هلا شلال كامال، 
 .اش منذ تسعة عشر عاماوهي اآلن طرحية الفر

قد امتأل جسدها وخاصة ظهرها حبفر عميقة، فمـن كثـرة   
مالزمتها للسرير وانعدام حركتها قد تآكل اللحم حىت وصـل إىل  

ال خترج األذى من بطنـها إال  .. العظم وتكونت تلك احلفر الغائرة
مبساعدة؛ فأوال تتناول دواء ملينا مسهال قوي املفعول مث تساعدها 
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 .أمها بالضغط على منطقة البطن
.. حرمت كل متع احلياة اليت تتقلب فيها الشابات الصـغريات 

فال فسح وال رحالت وال زيارات لألقارب، وال منتزهات وأسواق 
ومالهي كما تلهو الفتيات، وال زوج يؤانسها وال ولـد تضـمه   

.. حبنان، وال جسد مجيل تفتخر جبماله كاألخريات وتعتين به وتزينه
إنه سجن مؤبد، وحرمان مـا  .. ربل وال تتمكن من مغادرة السري

 .بعده حرمان
ورغم ذلك كله سخرت ما بقي من نعم اهللا عليها وقد بقي هلا 

عقلها الواعي، وقلبها املفعم باإلميان والرضا خلدمة هذا : أعظم النعم
 .الدين وأهله، حتمل مهة ال جتتمع يف ألف شابة قوية صحيحة

ختـدم   وكيف ملثـل هـذه العـاجزة أن   : ستتعجنب وتسألن
 .سأخربكن مبا أخربتين به إحدى قريباا! اإلسالم؟

فتحت بيتها ملن شاء زيارا من النساء ولو مل تعـرفهن،   -١
وللمدارس ودور حتفيظ القرآن، ليعتربوا من حاهلا، مث تلقي عليهن 
حماضرها القيمة، وكلماا املؤثرة، حىت كانت سببا بإذن اهللا هلداية 

 .دم  ازدراء نعم اهللا عليهنالكثريات وتوبتهن، وع
فتحت بيتها؛ الستقبال املعونات العينية واملاديـة لألسـر    -٢

رغم أن ساحة بيتـها كـبرية   : احملتاجة حىت إن زوجة أخيها تقول
 .لكين ال أجد مكانا أسري فيه من كثرة املعونات

تقوم بإعداد مسابقات شهرية يف شـريط أو كتيـب مث    -٣
أريـد أن  : ئية على األسر احملتاجة، وتقـول توزعها مع املواد الغذا
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 .أغذيهم غذاء معنويا وحسيا يف آن واحد
فتطلب من خادمتـها أن  : أما كيف تعد املسابقة وهي مشلولة

تفتح هلا الشريط وتستمع إليه بكل وعي، مث تعد أسئلة يف ذهنـها،  
وتطلب من زوجة أخيها كتابتها على ورقة، ومثل ذلك تفعل مـع  

 .اعدة زوجة أخيهاالكتيب مبس
: يقول أحد حمارمها، وهو الذي يتوىل توزيع املسابقة ومتويلها

لقد حبثت بني حمارمي من النساء مـن تسـاعد يف إعـداد هـذه     
املسابقات، فرفضن كلهن حبجة انشغاهلن يف أمور احلياة، ومل أجد 

 .إال هذه املقعدة اليت بادرت بنفسها لتويل األمر
 !هل ضرها املرض؟أو .. فهل نفعتهن صحتهن

وأما اهلاتف فقد حولته إىل أكرب وسيلة دعوية يف حياـا   -٤
ريك يدها واإلمسـاك  حتعلى الرغم من أا جتد صعوبة شديدة يف 

لكنها تتحمـل اآلالم مـن أجـل    . بسماعة اهلاتف بسبب الشلل
لقد تعارف الناس من حوهلا على أن مـن رأت  .. اإلسالم وخدمته

ريه أو ال  تستطيع ألي سبب فـإن امللجـأ   منكرا وختجل من تغي
 .الوحيد يكون إليها

فهذا بيت خيرج منه نساء متربجات، وهذا حفل ترفـع فيـه   
 .وهذا.. للمنكر راية وهذا

تتصل ا النساء، وخيربا مبكان املنكر، ورقم اهلـاتف الـذي   
تسجله هلا خادمتها، مث حتدثهن، وتعظهن بأسلوا املؤثر احملبـوب  

 .كانت ال تعرفهن حىت ولو



 

 ٢٩ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

 .سامهت يف تزويج عدد من الشباب والفتيات: وعرب اهلاتف
سامهت يف إصـالح ذات الـبني بـني كـل     : وعرب اهلاتف

 .متخاصمني
سامهت يف التوفيق بني األزواج، وحل مشكالم : وعرب اهلاتف

 .الزوجية
 أليست مؤسسة دعوية بفروعها املختلفة؟.. ما رأيك

 "أين اهلمة يا أصحاء؟"
)٢( 

ومل أكـن  ، فكرت كثريا يف وسيلة أخدم ا اإلسـالم : قالت
أستطيع التحدث للناس وال الكتابة، وال مال عندي أشـتري بـه   

فيسر اهللا يل .. كتيبات أوزعها أو أدعم العمل الدعوي يف أي جمال
فكرة الرسالة الدعوية، وطرحتها على بعض من أعلم أن لـديهن  

 :نا العمل بيننارغبة يف مساعديت فوافقن ووزع
 .تذهب بالرسائل إىل الربيد: فمن لديها سائق
 .تعطينا مثن الربيد والظروف الربيدية: ومن لديها مال

جتمع األشرطة املستعملة، والكتيبات، واـالت  : والبعض منا
 .اإلسالمية اليت استغىن عنها الناس

ندفع  وقد ذُهلْنا من الكميات الكبرية اليت وصلتنا من الناس ومل
فيها قرشا واحدا بل وجدنا ترحيبا كبريا منهم، وكأننا فرجنا هلـم  
حيث كانت متكدسة عندهم من قبل، ال يدرون كيف يتصـرفون  
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 .ا

وبدأت أمجع العناوين اليت أجدها يف ركن هـواة التعـارف   
واملراسلة يف االت اإلسالمية أو غري اإلسالمية وهـي األكثـر،   

وأضع يف كل ظروف .. بعض أقاربنا وصديقاموأجدها كثريا عند 
كتيبا عن التوحيد وعن الصالة والزكاة وأحكام احلـج والصـوم   
وبعض املنكرات كالتربج وغريها مث أكتب رسالة أخويـة لطيفـة   
مشبعة باحلب األخوي لصاحب أو صاحبة العنوان، وأضع عنواين 

ا مل أكن الربيدي وأدعوهم للتواصل، وقد جنحت هذه الفكرة جناح
أتصوره، ووصلتنا رسائل ال حصر هلا تشكرنا وتطلـب املزيـد،   

 .وحتكي الكثري من مآسي إخواننا املسلمني يف بالدهم
)٣( 

امرأة كبرية يف السن، حمبة للخري وقد رزقها اهللا سائقًا فاشترت 
مـن ذوات احلجـم الكـبري،    " الفريزر"اثنني من أجهزة التجميد 

ائض الوالئم من الطعام يف أي سـاعة  وجعلتها خمصصة الستقبال ف
من ليل أو ار، ولو ساعة متأخرة من الليل، فترسل سائقها الذي 
حفزته كثريا باألجر األخروي عند اهللا وباملال واهلـدايا، مث تقـوم   

مث توزعـه يف الغـد علـى احملتـاجني     " الفريزر"حبفظ الطعام يف 
 ..والفقراء

حفظـت النعمـة مـن    أمل ختدم هذه العجوز املسلمني حني 
 !الكفران، وكفر النعمة سبب للهالك والعقوبات العامة؟



 

 ٣١ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

)٤( 

ودعم املشروعات اخلريية، وألن ، زوجي يساهم جبمع التربعات
لديه أعماالً دعوية كثرية فيوكل إيل أمر عد املال اموع وفـرزه،  
ووضع كل مال يف جهته املطلوبة داخل مظاريف خاصة، وبالرغم 

والتصـنيف  ، ل حبمد اهللا يف هذه املؤسسـة كـثرية  من أن األموا
والتوزيع متعب يل، خاصة وأنـه أصـبح عمـال يوميـا، إال أن     

 .االحتساب بدد ذلك كله
)٥( 

تطلب منا إحدى قريبايت دائما أن حنضر : وهذه أخرى قالت
هلا كل ما فاض من جمالت أو منشـورات وكتيبـات وأشـرطة    

 .وغريها
أساهم أنا يف مجعها من الناس، : لتفسألتها مرة عن السبب فقا

ويساهم زوجي يف توزيعها على األماكن اليت يرتادهـا كالبقالـة   
 .واملسجد وصوالني احلالقة واملستوصف وأماكن االنتظار املختلفة

مل تكلف نفسها شراء هذه الوسـائل الدعويـة،   هي : فتأملي
ويقعد مل جيعل ذلك عمال إضافيا قد يرهقه فيما بعد فيمل  وزوجها

وإمنا يضعها يف األماكن اليت سيذهب إليها ال حمالـة، كاملسـجد   
 .إخل.. والبقالة واحلالق وحمطة البرتين

ومن املمكن ألي امرأة ال جتد زوجا يعينها أن تستعني بأطفاهلا 
حني يذهبون إىل املسجد للصالة، أو للحالق حللق رؤوسـهم، أو  
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 .م حيا يف قلبكاملهم أن يبقى هذا اهل.. للمستشفى للعالج

)٦( 

ويف فكرة أخرى أعلنت هذه املرأة للناس حوهلا عن استعدادها 
جلمع كل ما فاض أو استغىن عنه الناس من األوراق ودفاتر املدرسة 
والكتب واالت وغريها، وأن سائقها على استعداد للـذهاب إىل  
أي بيت جيمع كمية كبرية منه، مث تأخذها وتبيعهـا إىل مصـنع   

وتستفيد من ماهلا يف مساعدة الشباب احملتاجني الراغبني يف  الورق،
 .الزواج

كيف أن ورقًا كنت ستقذفني به يف القمامة تـزوج  : فتأملي
 .بثمنه شاب وفتاة، وكنت بعد اهللا سببا يف عفتهما

)٧( 

بعد أن تعلمت كيف أدخل يف عامل اإلنترنت وأصبحت مسكة 
ال أكون متلقية فقـط،  عائمة يف حميطه أخذت العهد على نفسي أ

وإمنا أساهم يف الدعوة إىل اهللا بإنكار كل منكر، والرد على كـل  
متجاوز، والنصح لكل مسلم ومسلمة، فهذه فتوى ألحد املشـايخ  
أرسلها لسائل عنها، وهذه مقالة أكتبها ملوقع ما، وهذا رقم هاتف 
ألحد املشايخ أو موقعه أعطيه من رغبت يف احلصول عليه، وهـذا  

ر جياهر به أبني حكم الشرع فيه، حىت أصبح يل اآلن وبالتعاون منك
مع زمياليت موقع دعوي خاص نفع اهللا به، ووجدت مثرته توفيقًـا  

 .وبركة يف أمور حيايت كلها
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)٨( 

جنتمع كل أسبوع يف مرتل والديت، وعدد األطفال لدينا كبري، 
مـة  فقمت رغبة مين يف تشجيع الصغار، على حفظ القرآن واملداو

على الصالة بإعداد جدول خاص بالصغار ملتابعة ذلك، ووزعتـه  
عليهم ووعدم باجلوائز املغرية، وجعلت والدة كل طفـل هـي   
املشرفة على هذا اجلدول، ويف كل أسبوع يتم توزيع جوائز بسيطة 
جدا تشجع الصغار املتفوقني على االستمرار حـىت حيـني موعـد    

 .اجلوائز الكربى
ت يف هذا اجلدول تيسريا كبريا للصعوبات وقد وجدت األمها

اليت كن يواجهنا مع أبنائهن، وشكرنين كثريا وسـامهن معـي يف   
 .إعداد اجلوائز كذلك

)٩( 

معلمة حاولت أن تساهم يف مجع التربعات لدعم املشـروعات  
الدعوية ومساعدة حمتاجي البلد، ففكرت بطريقة مناسبة جلمع أكرب 

 .احلرج مع الناس عند الطلب مباشرة مبلغ ممكن دون الوقوع يف
فأصبحت يف أول كل صيف أو شتاء تشتري كمية كبرية من 
مالبس ومستلزمات األطفال املختلفة كالبيجامـات واجلـوارب   
وغريها بسعر اجلملة ليكون أرخص سعرا مث تبيعه بسعر التجزئـة،  
بعد أن أعلنت بأن ريعه سيصرف يف دعم املشروعات الدعويـة،  

بوال كبريا؛ ألن عدد األطفال يف أسرم كبري، ويسـاعدها  والقى ق
 .البعض يف ترويج بضاعتها عند أسرهن
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)١٠( 

وأمتىن ذلك، ولكـن زوجـي   ، أحب حضور احملاضرات كثريا
 .وال يذهب يب، هداه اهللا، ال يشجعين

الدال علـى اخلـري   «: أحزنين ذلك كثريا، مث قلت يف نفسي
وبعض املؤسسـات أدل  ، زمياليتفأصبحت بالتعاون مع » كفاعله

كل من أعرفه حويل من أقارب وجريان وأهل وصـديقات علـى   
مكان احملاضرات ومواعيدها، وأذكرهم بفضلها وأهلب احلماس يف 
قلوم حلضورها، وكم أكون سعيدة حينما ختربين إحداهن بأـا  

 .حضرت تلك احملاضرة وتأثرت ا
الراغبات يف السؤال عن واحلمد هللا أصبحت مرجِع الكثري من 

 .احملاضرات رغم أين ال أحضرها
)١١( 

ولكين امـرأة ولـيس   ، وأدعو إليه، متنيت أن أخدم هذا الدين
لدي تعليم، وليس لدي مال ألنفقه يف سبيل اهللا؛ لضعف حالتنـا  

 .املادية
ولكن اهللا جل جالله أعطاين بفضله قدرة كبرية على إتقـان  

 . توجد إال عند القلة من النساءالطبخ وإجادته، وهي قدرة ال 
فأصبح كل من يتذوق طبخي يثين علي، ففكرت يف أن أساعد 
كل من ترغب يف إعداد طبق ما، خاصة من لديها والئـم، أو يف  
شهر رمضان، على أن تدفع يل مبلغا من املال، وأصبحت أمجع املال 
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ء وأساهم يف كل ما كنت أمتناه من املشاريع اخلريية، وانقلب عنـا 
 .املطبخ بعد االحتساب متعة ولذة
)١٢( 

وهذه صورة من أروع صور الدعوة داخل املرتل عمال بقولـه  
 ].٢١٤: الشعراء[ وأَنذر عشريتك الْأَقْربِني: تعاىل

بل هي أوىل صور الدعوة يف املرتل وأمجلها علـى اإلطـالق،   
، داية التفت إىل أهلـي ملَّا من اهللا علي باهل: قالت هذه الفتاة الشابة

 .فإذا باهلداية يف واد وهم يف واد آخر
، فشـمرت سـاعدي   فأيقنت أال طريق إال طريق حممـد  

وأشعلت مهيت لدعوم إىل طريق رم وسعادم، وأيقنت كـذلك  
بأن مفتاح قلوم الوحيد بعد االستعانة باهللا هو حسن اخللق معهم، 

جونه بطيب نفس وبشاشـة  واالجتهاد يف خدمتهم يف كل ما حيتا
وجه، ورفق يف احلديث معهم وتلطف، والصرب على ما يصدر من 

 .بعضهم من محاقات والتغاضي عنها
أخدمهن، : ففي البداية ركزت جهدي على أخوايت الصغريات

أحقق بعض ما استطيع من رغبان، أداعبهن وأالعبهن، أنصحهن 
شـاهدة التلفـاز   بكل رفق حىت أحببين وبدأن يتأثرن يب، فتركن م

 .والتزمن باحلجاب الصحيح، والتحقن معي بدار التحفيظ
مث وجهت تركيزي إىل والدي، حفظهما اهللا يل، وأريتهما من 
بري ما وسعيي يف رضامها وليين يف احلديث معهما وإجالهلمـا  
وعدم رفض أي طلب أقدر عليه منهما، ويف نفس الوقت أسـتغل  
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٣٦ 

 
رام، وأدخلت بعض وسـائل  كل فرصة لنصحهما بكل أدب واحت

الدعوة يف مشواري هذا لتعينين فأهـدي أيب شـريطًا يسـمعه يف    
سيارة، وأهدي أمي كتيبا لطيفًا تقرؤه، وقد أحكي قصصا مـؤثرة  

حىت كلل اهللا جهـودي  . من كتيب أو مطوية عند اجتماع العائلة
بالتوفيق، فالتزمت أسريت بأكملها وهللا الفضل املنة، حىت إن أمـي  

 كانت تدخل جهاز الراديو معها يف احلمام لتستمع إىل أغانيها اليت
 .املفضلة من شدة شغفها ا أصبحت اآلن من حفظة كتاب اهللا

)١٣( 

، يسر اهللا يل تعلم احلاسـب وبـرامج الكمبيـوتر املختلفـة    
 .بكل براعة هاستخداموأصبحت أتقن 

 .فوظفت مهاريت هذه يف خدمة اإلسالم واملسلمني
حتفيظ القرآن اليت ليس لديها هذا اجلهاز أو مـن  أساعد دور 

 .يتقنه فأصمم النشرات، وأكتبها وأطبع كل ما يرغبونه
وأفعل مثل ذلك لكل من ترغب يف فعل خري مـن صـديقايت   
وقريبايت، حىت أصبحت الة العائلية بأكملها من إعدادي، كمـا  

روض أعددت الكثري من الفالشات الدعوية اليت القت رواجا يف ع
 .الدور واملخيمات الدعوية

)١٤( 

حني طرحت فكرة دعم املشروعات اخلريية ككفالة يتـيم أو  
بناء مسجد أو كفالة أحد الدعاة على أهل بيتنا كان اجلميع يرون 
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 .صعوبة ذلك؛ لعدم توافر املال بكثرة يف أيديهم
ولكين طرحت فكرة صندوق الدعم األسري، وهـو إعـداد   

فيه الكبار مبلغ عشرة رياالت فقط كـل   صندوق جلمع املال يضع
شهر، ويضع الصغار مبلغ ريالني فقط كل شهر، وحتدد كل فتـرة  

 .باجلمع ملشروع معني
فمثال بدأنا جنمع لنكفل يتيما، وظللنا مستمرين على وضـع  
املال يف الصندوق ألشهر حىت اجتمع كامل املبلغ، مث كفلنا يتيما، 

مثالً كفالة داعية، وبدأنا جنمع له وبعده اتفقنا على مشروع آخر، 
دون أن نرهق أنفسنا بوضع أموال فوق طاقتنا ودون أن نفتر أو منل 

 .من االستمرار يف هذا العمل
واحلمد هللا سامهنا يف فروع كثرية من فروع اخلري، ما كنا نظن 

: يف السابق أننا نقدر على حتقيق ذلك، وصـدق رسـول اهللا   
 .»مه وإن قلأحب العمل إىل اهللا أدو«

 :أرأيت يا أخيت
من اجتماع النقط كان السيل، ومن ذرات الرمل كان اجلبل، 

 .وقليل دائم خري من كثري منقطع
)١٥( 

هذه امرأة جعلت من بيتـها أكادمييـة؛ لتخـريج الـدعاة     
والداعيات، فحرصت على أن تعد أطفاهلا؛ ليكونوا دعـاة بنـاة   

 .للمجتمع يف املستقبل
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البسيطة واجلذابة، وتدرم على قراءا أمام فتعد هلم الكلمات 

أفراد األسرة، مث يف اجتماع العائلة األسبوعي يف مرتل والدها، مث يف 
االجتماع الشهري األكرب عند أقارا ويف حلقات التحفيظ وأوقات 

 .الرحالت
مث إذا كربوا قليال تطلب منهم مشـاركتهم يف إعـداد هـذه    

 .الكلمة، والبحث عن مراجع
ا خادماا فإن يعدن إىل بالدهن داعيـات إىل اهللا، فقـد   أم

جعلت من هذا الوقت الطويل الذي يعشن فيه عنـدنا سـنتني أو   
 .أكثر، فرصة كبرية لتهيئتهن يئة جيدة؛ ألنْ يكن داعيات إىل اهللا

، تعلمهن العلم الشرعي الصحيح، تزودهن بالكتب واألشرطة
ؤسسات اخلاصـة لسـماع   وإن سنحت الفرصة ذهبت ن إىل امل

احملاضرات املقامة بلغتهن، طلب منهن أن تعد كل واحدة كلمـة  
تلقيها على اخلادمات يف اجتماعهن الشهري، وتشـجعها، علـى   
توزيع الكتب واألشرطة يف املنتزهات واألسواق حني جتد من هـن  
مثلها، حىت إن إحداهن فتحت دارا لتحفيظ القرآن الكرمي، وتعليم 

 .صحيحة يف قريتها بأندونيسياالعقيدة ال
)١٦( 

فوجدا فرصة طاملًا حلمـت  ) الفاكس(اشترى زوجها جهاد 
ا، وهي الدعوة إىل اهللا يف األماكن اليت ال تستطيع إيصال صـوا  

 .إليها
فمرة تشارك يف برنامج بإذاعة القرآن الكرمي، ومرة تشارك يف 
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مهجورة، ومـرة   برامج اد، ومرة ترسل إىل صحيفة تذكِّر بسنن
ترسل إىل أخرى لتنكر منكرا، وما بقيت إذاعة صاحلة أو طاحلـة،  
وال قناة وال صحيفة أو جملة إال وأرسلت هلا بقدر مـا تسـتطيع،   
طرح بقوة الرأي اإلسالمي الصحيح، وتوصل صوا إىل املاليـني  

 .وهي يف قعر بيتها
)١٧( 

ركان، ويف غرفة استقبال الضيوف خصصت ركنا من أمجل األ
بالكتيبـات واـالت    ومألتـه زينته بطريقة جتذب النساء إليه، 

 .يط ا من كل مكانحموالنشرات واألشرطة، والورود 
وقد حرصت على كل ما خيص املرأة واألسرة وما ينتشر عند 
النساء من منكرات، وحرصت على أن تعاهده بانتظام كما تتعاهد 

فهـذه  . االزائرات واضـح  باقي أثاث املرتل، وقد ملست أثره على
بعض احلوار  فينصرفاحلديث عما قرأته  تقرأ، وتلك تعلق، ويدور

بـل إن بعـض   .. يف الس عن الغيبة والنميمة أو ما ال فائدة فيه
األخوات مل تكن تعرف عن االت اإلسالمية شيئًا إال من خالل 

 .ذلك الركن اجلميل
)١٨( 

ى علم، أحبـها النـاس   هي يف مدينة الرياض أشهر من نار عل
ووثقوا ا، ولكن قلوبا أخرى أحبتها، ولساا ال يفتر أبـدا مـن   

 .الدعاء هلا، إا قلوب الفقراء واحملتاجني
حتدثت معي يف حوار طويل عن كثري من املشروعات اليت متت 
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على يديها بعد إحلاح مين، ولكين ال أجد املساحة مناسبة لسرد كل 

أبرز ما أمثرته مؤسستها البيتية الدعويـة،  التفاصيل، وسأذكر لك 
فليلها وارها تقضيه يف مجع التربعات والداللة على أوجه اخلـري  

 .املختلفة، وال جتد سهما من سهام اخلري إال وهلا فيه أكرب نصيب
فعلى يدها شيدت سبعة مساجد كبرية يف اململكـة وكفلـت   

وأخرجـت مـن   مخس مائة أسرة كبرية، وثالثني يتيما ويتيمـة،  
 .السجون ممن تورط من الفقراء بديون أكثر من مخسني سجينا

وأسلم مبساعدا ودعم احملسنني مائتا ألف يف تشاد فقط، فلله 
 .درها، امرأة تقوم من داخل بيتها مبا تقوم به مؤسسة بأكملها

)١٩( 

فتاة جامعية تعلمت  العلم الشرعي وأحبت الـدعوة إىل اهللا،  
لتدعو من هذا البـاب،  ، زقها اجلرأة وطالقة اللسانولكن اهللا مل ير

ففكرت أن تساهم يف هذه احملاضرات بدعم الداعيات أنفسـهن،  
فتكتب حماضرة متكاملة العناصر، خاصة وأن اهللا رزقهـا ملكـة   
الكتابة واألسلوب األديب املؤثر، فإذا انتهت من إعـدادها دفعتـها   

ع ا خلق عظيم، وهلا إلحدى الداعيات، فتكون حماضرة مؤثرة ينتف
 .من األجر النصيب األكرب بإذن اهللا

)٢٠( 

أحاول دائما التأثري على جرياين ونصحهم، ويف البداية : قالت
حينما  انتقلت للسكن يف حيهم مل يأتين أحد، ففكرت يف طريقـة  

للوصول إليهن فأعددت طبقًا كبريا من اخلضار بالبشاميل وقطعتها  
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بيوت، وأرفقت مع كل طبق دعـوايت ورقـم   ووزعتها على مثان 
هاتفي، فكانت ردة الفعل منهن رائعة، وبادرن لزياريت ودعـويت  
كذلك لزيارم، مث اقترحت أن يكون بيننا درس أسـبوعي ألقيـه   
عليهن فرحنب، وحضر يف املرة األوىل أربع فقط مث بدأ العدد يزداد 

ر يأتني أيضا لَما مسعن شيئًا فشيئًا حىت أصبح اجلريان يف احلي ااو
بالس وأثره، واآلن يصل عدد احلاضرات يف اجتماعنا األسبوعي 
أكثر من أربعني امرأة، وبفضل اهللا ملا التزمت النساء التزم رجـاهلن  
وأبناؤهن حىت أخربنا إمام املسجد يف ذلك احلي أنه عجز يف السابق 

وأنه اآلن  عن نصح كثري من البيوت لعدم حضورهم لصالة الفجر،
 .ال يتخلَّف منهم إال النادر القليل

 أرأيت أن املرأة ميكن أن تصنع ما يعجز عنه الرجال أحيانا؟
)٢١( 

وهذه امرأة أخرى جعلت إصالح جرياا مها هلا، وألـا ال  
تحسن إلقاء الدروس أصبحت ال ترسل أي هدية جلرياا إال وترفق 

ت بني اجلريان بأا أكثرهن إرساالً معها كتيبا أو شريطًا، حىت عرف
 .لألطباق واهلداية الدعوية

)٢٢( 

امرأة رزقها اهللا بيتا كبريا ففتحت ساحة بيتها وجملسها لتكون 
روضة من رياض اجلنة، تدعو الداعيات وجتمع النساء حىت أصـبح  
النساء ينتظرن جملسها الدعوي كل أسبوع، مث أعلنت بعد أن رأت 

ى اخلري عن إقامة حلقة حتفيظ خاصة بأهل احلارة حرص النساء عل
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يف مرتهلا الواسع عصر كل يوم، تدرس الكبريات واألطفال حـىت  

 .افتتح قريبا منهم دار لتحفيظ القرآن الكرمي فانتقلن إليها
وأخرى لديها استراحة كبرية فسخرا يف خدمة الدعوة وبذهلا 

 .دعوية فيهاجمانا لكل جهة ترغب يف إقامة امللتقيات ال
)٢٣( 

ذلك املنرب الدعوي الذي نسيه الكثري وقصر فيه، لنـر  : الكتابة
 بعض األخوات كيف سامهن فيه؟

أنا ال أحسن الكتابة األدبية والتـأليف،  : فهذه أختنا تقول) ا(
ولكين أعرف على األقل النقل والكتابة وأتقن ذلك، فبدأت أمجـع  

وأحيل إىل مرجعهـا،   مقتطفات قيمة من الكتب وأنقلها كما هي،
 .وأبعث ا إىل االت والصحف وغريها

يق على ما يرد يف الصحف أو تفرغت للرد والتعل: وهذه)ب(
القنوات أو اإلذاعة من منكرات، سواء ما تقع هي عليـه، أو مـا   

 .ختربها به زميالا املتعاونات معها
أعطاها اهللا أسلوبا آسرا للقلوب، فتوجهت ـذه  : وهذه)ج(

النعمة إىل أخواا املسلمات تكتب يف مهومهن، ومـا تـراه مـن    
عددا من  ال يستطيع إتقانه الرجال، فألفت منكرات عليهن، مما قد

 .الكتيبات خدمت ا دينها، والباقي يف الطريق بإذن اهللا
رحم اهللا من أعان على الدين ولو بشطر : قال الشيخ السعدي

 .كلمة
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)٢٤( 

واإلعانة عليه وسيلة دعوية أخرى حتدثنا  بذل العلم ملن حيتاجه
احلاصلة على درجة املاجستري يف العلوم الشرعية،  األستاذةعنها هذه 

ولظروف عائلية استقالت من اجلامعة وجلسـت يف املـرتل، وألن   
املرتل مل يكن يوما مقربة للعلم فقد وهبت نفسها لكل باحثـة أو  

حتتاج إىل مسـاعدا يف  يف جامعة  أستاذةمؤلفة كتب أو داعية أو 
ختريج األحاديث، ومعرفة درجتها، والبحث يف بعض املوضوعات، 

 .وغريه مما حتتاج له أي باحثة أو كاتبة
)٢٥( 

الدعوة اليت يستهان ا رغم أا قـد تؤسـس    أساليبومن 
مشاريع جبارة طرح األفكار الدعوية واملقترحات على الداعيات أو 

 .ية املختلفةالعاملني يف احلقول اخلري
اطرحي اقتراحا على من تعد الربامج الدعوية العائلية، وفكـرة  

 .ميكن تنفيذها ولو مل تنفذيها أنت، فاقتراحك مفتاح العمل
 .اطرحي مقترحات وأفكارا على بعض برامج التلفاز أو اإلذاعة

اطرحي اقتراحات تطويرية للمجالت اإلسـالمية، ومواقـع   
 .اخلريية املختلفة االنترنت ومؤسسات اتمع

وكثري من املشاريع اخلريية كانت بدايتها فكرة واقتراحا مـن  
 .بعض عامة اتمع، كمكاتب اجلاليات على سبيل املثال

وقد اقترحت علي إحدى األخوات كتيبا توجيهيـا للنسـاء   



 
 إلسالم وأنت يف بيتكاخدمي ا

 
٤٤ 

 
فكم " قبل أن خترجي إىل املسجد"الذاهبات للمساجد، فكان كتابنا 

 .لما قرئ الكتيبمن األجر سيأتيها ك
)٢٦( 

أشيعي كل عمل إسالمي تسمعني به وانشريه بـني النـاس،   
أخربي من حولك عن موعد برنامج نافع يف قناة، أو ذكِّري مبوعد 
حملاضرة يف مسجد، وبشري خبروج جملَّة جديدة، وأخـربي عـن   
  فانتفعـت هته مؤسسة دعوية، أو عن كتاب قرأتوِي تبنمشروع دع

ط مسعته وأثَّر فيك، وهكذا إحدى األخوات أصـيبت  به، أو شري
بالعني وكانت حريصة على أن تسمع عن هذا املوضوع وجتد مـن  
جييب على أسئلتها، فوجدت يف شريط الرسائل املوجود على شاشة 
قناة اد رسالة من إحدى األخوات تذكِّر مبوعد برنامج يتحـدث  

احللقة اليت كانـت   عن العني، ففرحت وانتظرت املوعد، وتابعت
ال زلت أدعو لتلك املرأة اليت : سببا حللِّ كثري من مشكلتها، وتقول

 .أرسلت تلك الرسالة
)٢٧( 

هذه اجلوال الذي رأيته يف يد كثري من الفتيات صندوق فساد 
وإفساد، جعلته أختنا وسيلة دعوية ناجحة لدعوة كل من تعـرفهم  

 . بيتهاحوهلا، فأصبحت داعية بشكل يومي وهي يف
ففي كل يوم ترسل قدرا معينا من الرسائل إىل جمموعة، وغدا 
ترسل إىل األخرى، وال ميكن أن متر مناسبة دينية إال وتنتهز الفرصة 

 .لتذكِّر وتعظ



 

 ٤٥ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

إا من الوسائل الدعوية امليسرة الناجحة جدا جدا ملن تستطيع 
انصـلح  ذلك، وقد مسعت مبن اهتدت بسبب رسالة جوال، ومن 

 .شأن من شئون حياا بسبب رسالة صادقة عابرة
فأين أنت من اهللا؟ يا من جعل اجلوال فقط للنكـت اهلابطـة   
والرسائل اليت ال فائدة منها، واملكاملات الطويلة اليت ختوض طـوالً  
وعرضا يف أعراض الناس؟ أمل دري وقتا وماالً ستسألني عنهما يوم 

 القيامة؟
)٢٨( 

قمت باختيار كتيب مناسب للعروس .. أنكحةزوجي مأذون 
وشريط، وآخر مناسب للعريس، مث غلفت كل جمموعـة منـهما   
بتغليف هدايا مجيل، وأعددت من ذلك كمية كبرية، وكلما خرج 
زوجي ليعقد نكاحا أعطيته اهلدية فيقدم واحدة للعروس وأخـرى  

 .للعريس
ـ  الق ولو فعل كل مأذوين األنكحة مثل ذلك خلفت نسبة الط

 .واملشاكل الزوجية يف جمتمعنا
)٢٩( 

وهذه إحدى األخوات اليت ساءها ما تراه يف جمتمعنـا مـن   
 يف صاالت األفراح ومناسبات الزواج، فلم تكتف عظيمة منكرات
مبقاطعتها فقط، بل أخذت على نفسها العهد أال تصلها بطاقة دعوة 

بـات أو  إال وتعد ألصحاا سلة كبرية مـن املطويـات أو الكتي  
األشرطة اليت ختص منكرات األفراح، باإلضـافة إىل موضـوعات   



 
 إلسالم وأنت يف بيتكاخدمي ا

 
٤٦ 

 
أخرى م املرأة، وقد حرصت على تغليفها بشكل مجيل، وإضافة 
نوع من احللوى أو اللبان إليها، وزينتها بشرائط الساتان، لتبـدو  

 .بشكلٍ أنيقٍ جذَّاب يشجع صاحبة الدعوة على قبوهلا وعدم رفضها
 تنتظر إىل الوقت الذي تصلها فيه بطاقة دعـوة  وهذه املرأة ال

لكي تقوم بتجهيز هذه السالل الدعوية، وإمنا جعلت هذه الفكـرة  
هي مهها الدائم وشغلها الشاغل، وكلما وجدت وقت فراغ قضته 
يف اإلعداد والتغليف، وألا ال تضغط على نفسها فتعد كميـات  

ى فترات متباعدة، كبرية يف وقت قصري، بل تعد السلة الواحدة عل
فكلما وجدت فراغًا أكملت ما بدأته بـاألمس، وبكـل هـدوء    

 .وانشراح صدر
ولذلك مل تشعر يوما بامللل أو الضغط عليها أو التعب أو أنـه  
أخذ شيئًا من وقت بيتها وأبنائها، وهلذا استمر عملها ومل يتوقـف  

داية مث كما توقفت جهود كثريٍ من األخوات الاليت يتحمسن يف الب
يتوقَّفن وينقطع خريهن لغياب احلرص الدائم وعدم البعد عن إرهاق 
النفس، وبالتايل إذا قرب موعد احلفل كانت هذه السالل جـاهزة  
فال يعيقها ظرف رمبا يطرأ عليها، كاملرض أو االختبارات أو عدم 
توفر اإلمكانات املادية من إعدادها، أو غريها من العوائق اليت جتعل 

 .املناسبات متر دون أن تستغلها بنشر اخلري هذه
واهللا لو كان يف كل عائلة أو قبيلة ولو واحدة مثل هذه املـرأة  

 .ملا أصبحت منكرات أفراحنا يف ازدياد كما نراه اآلن



 

 ٤٧ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
 

)٣٠( 

إحدى األخوات متلك موهبـة فنيـة يف إعـداد اللوحـات     
متنوعة، واسمات فسخرا يف إعداد لوحات مجيلة جدا خبامات 

فمرة بالورق احملروق، ومرة باخلوص، ومرة باخليش، ومرة بـالورد  
 .إخل، مث تضع بداخل كل لوحة ذكرا من األذكار مثالً.. افف

ال إله إال اهللا، صلَّى اهللا علـى حممـد، سـبحان اهللا    : كلمة
وحبمده، دعاء اخلروج من املرتل، صيغة التكبري يف عشر ذي احلجة، 

 .إخل.. ام؛ دعاء النومدعاء دخول احلم
مث توزعها على قريباا كهدية جمانية ورائعة جدا جدا، تـزين  

 .جدران منازهلم وتذكرهم باهللا كل حني
)٣١( 

كان لرفض إخواين الذهاب بنا حلضور احملاضرات سببا مباركًا 
لكي أفكر يف إقامة حلقة ذكر بيننـا يف البيـت، واتفقنـا علـى      

ن جنعلها برناجما متكامالً بفقـرات متنوعـة   حضورها، مث قررنا أ
لتتالءم مع كلِّ األعمار، الصغار والكبار سواء، ولكي تؤثر علـى  

 .اجلميع ويشاركوا فيها أيضا
لقد أحببنا هذا االجتماع الرائع، وأصبحنا نشتاق إليه وننتظره، 
وكل من يساهم بإعداد فقرة، وكان له أثر عظيم يف تصحيح كثري 

، والتشجيع على القيام بكثريٍ من العبادات، حىت مواسم من أخالقنا
العبادات كرمضان، وعشر ذي احلجة، أصبح اهتمامنا بأدائها على 



 
 إلسالم وأنت يف بيتكاخدمي ا

 
٤٨ 

 
الوجه األفضل، أفضل بكثري مما كنا عليـه يف األعـوام السـابقة،    
باإلضافة إىل زيادة الثقافة واالطالع يف السرية النبويـة والثقافـة   

 .الصغار قبل الكبار منهابصورة عامة، فقد زاد رصيد 
وأمتىن من كل أسرة أن جترب هذا املهرجان األسري الروحاين 

 .املمتع، وأال تنسوين من دعائكم
 وأخريا

 :أخيت املسلمة
 :تذكري

 .فأنت قادرة... مهما كانت ظروفك
 .مرحبا بك أيها الداعية اجلديدة

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك 
 .أتوب إليكو



 

 ٤٩ اخدمي اإلسالم وأنت يف بيتك
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