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 تقدمي ف�شيلة ال�شيخ 
د/ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين رحمه اهلل

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي بنعمته اهتدى املهتدون وبعدله �سل ال�سالون، نحمده ون�سكره 
على ف�سله وعطائه امليمون ،ون�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده تعاىل عما يقول الظاملون، 
واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله الذي قام بالدعوة اإىل اهلل واهتدى بدعوته ال�ساحلون، 
�سلى اهلل عليه و�سلم وعلى اآله واأ�سحابه الذين قاموا بعده بالبيان واجلهاد حتى ذعن 

لهم املخالفون.
كتبتها  التي  املباركة  ال�سل�سلة  هذه  على  اطلعت  اأن  تعاىل  اهلل  ي�سر  فقد  وبعد 
املفيدة، ودل  العلمية  الدرا�سة  ال�ساحلات ممن قراأت وواظبت على  االأخوات  اإحدى 
كالمها على جتربة قوية وفكرة ثاقبة ون�سح وتوجيه وحمبة للخري واإر�ساد اإىل طرق 
عدة  تتناول  متعددة  مو�سوعات  يف  �سجلته  ما  اأعجبني  ولقد  عليه،  واحل�سول  نيله 
جماالت و�ستى طرق ميكن �سلوكها ب�سهولة ولو ا�ست�سعبت على بع�س من النا�س لكن 
العاقبة،  حممودة  املذاق  حلوة  �سل�سة  ت�سبح  فيها  واال�ستمرار  وامل�سي  التجربة  مع 
فاأقول اإن واجب كل م�سلم ذكر واأنثى اأن ي�سلك ال�سبل املفيدة يف اإنقاذ امل�سلمني من 
ا�ستوىل على  الذي  والن�سيان  الغفلة  اأكرث املجتمعات ،ومن  الذي غمر  املركب  اجلهل 
القلوب فاأدى اإىل االإهمال وتعطيل االأ�سباب، ومن الياأ�س والقنوط الذي يوؤدي ب�ساحبه 
اإىل التخلي عن النا�س وقطع الرجاء يف الوقت احلا�سرعن تاأثري االأ�سباب، فب�سلوك 
ال�سل�سلة الطيبة على مناذج منها  والتي احتوت هذه  اإىل اهلل  للدعوة  الطرق املفيدة 
حت�سل الربكة والنفع الكبري، فال غرابة اأن كتبت االأخت يف اهلل هذه االإر�سادات فهي 
من خريجات جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية ومن ق�سم العقيدة واملذاهب 
املعا�سرة يف كلية اأ�سول الدين، وفقها اهلل و�سددها واأثابها على ما تبذله اأجزل الثواب 
واأكرث يف الن�ساء املوؤمنات من ال�ساحلات القانتات احلافظات للغيب واهلل اأعلم و�سلى 

اهلل على حممد واآله و�سحبه و�سلم.   1421/3/27هـ.

كتبه عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين
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الـمقدمــــة

�سرور  باهلل من  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  اإن احلمد هلل 
اأنف�سنا و�سيئات اأعمالنا من يهده اهلل فال م�سل له ومن ي�سلل فال هادي 
له ، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له واأ�سهد اأن حممدًا عبده 

ور�سوله.
َلُكْم  ِلْح  * ُي�سْ َقْواًل �َسِديًدا  َوُقوُلوا   َ ُقوا اهللهَّ اآََمُنوا اتهَّ ِذيَن  اأَيَُّها الهَّ {َيا 
َ َوَر�ُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما}. اأَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهللهَّ

اأما بعد:
فالأن �سالح املراأة يعني �سالح املجتمع..

والأنني متاأكدة اأن ن�ساءنا ميلكن طاقات هائلة وقدرات عالية على 
العطاء والبذل واالإنتاج..

ولكنها حتتاج فقط اإىل توجيه �سليم ونف�س غبار قدمي.
جاء كتابي هذا راجية من اهلل اأن ي�سهم يف رفع الهمم فوق القمم. 
واأن يفتح الأخواتي واإخواين يف اهلل اأبواب واآفاق العمل ال�سالح.. فليدرك 
اجلميع باأننا ل�سنا طاقات معطلة وال مهدرة اأبدًا ، بل نحن العاملون، ولن 

اِت}. رْيَ نحقر من املعروف �سيئًا، قال اهلل تعاىل: {َفا�ْسَتِبُقوا اْلَ
فاحلياة حلم ق�سري..

يف هذه املقدمة اأحب اأن اأ�شري اإىل عدة اأمور:
ع�سر  �سن  من  والفتيات  الن�ساء  جميع  تخاطب  ال�سل�سلة  هذه   •
اإن  ـ  �ساأوردها  التي  االأفكار  تطبيق  ي�ستطيع  فوق.. فاجلميع  فما  �سنوات 

�ساء اهلل ـ عندما تعلو الهمم.
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هي  بل  فقط  بالن�ساء  خا�سة  االأفكار(  )�سل�سلة  اأن  يعني  ال  وهذا 
ا.. من اآباء و�سباب ومعلمني ودعاة جعلهم  نافعة جدًا الإخواين يف اهلل اأي�سً

اهلل ذخرا الأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
• اإن كثريًا من االأفكار املذكورة طبقت على الواقع والقت جناًحا 
اأو  لها،  م�ساهدتي  خالل  من  بع�سها  كتبت  وقد  اهلل،  بحمد  كبرًيا 
ال�سماع بها، اأو من جتارب اأ�سخا�س عملوا بها ومل�سوا فائدتها، وها هي 

بني اأيديكم ليعم الري، فهي قريبة اإىل الواقع �سهلة التطبيق.
ولها نتائج جيدة ـ باإذن اهلل ـ اإذا �شاحبها ثالثة اأمور:

االإخال�س اأواًل .. واالإتقان ثانًيا .. واملداومة ثالًثا.
• بع�س االأفكار التي �ساأذكرها قد تنا�سب اأ�سخا�سًا دون اأ�سخا�س، 
وال  معينة  اأوقات  يف  نافعة  تكون  غريها..وقد  دون  اأمكنة  يف  تنجح  وقد 

ت�سلح يف اأوقات اأخرى..
وهذا كله يرجع اإىل ميزانك الدقيق، وتقديرك لالأمور، وحكمتك 

يف الدعوة اإىل اهلل.
•  حر�ست على ذكر ثمار بع�س االأفكار الأن ذلك يدفع لتطبيقها، 

وقد اأترك ذكرها لو�سوحها، اأو الأن القلم يعجز اأن يح�سيها.

هناء ال�صنيع      
الريا�ض - 1420هـ      

Hana_s3@hotmail.com      
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حديثي معك

اأيتها الوردة..
هكذا  منها  وتخرجي  الدنيا  تدخلي  اأن  لنف�سك  تر�سني  اأظنك  ال 

�سفر اليدين.. 
كيف يهناأ لك اأن تعي�سي كما تعي�س اأي امراأة عادية ال حتمل همًا، 

وال ت�سعى ملجٍد، وال تقدم نفعًا يف حياتها وينتهي ذكرها مبجرد موتها..!
اإذًا.. البـــد اأن تتميـــزي .. نعـــم البـــد مـــن التميز ولكـــن .. عند رب 
العاملـــني، البد اأن يراك �سبحانه مميزة عـــن االآخرين بحمل هم االإ�سالم 
والدعوة اإليه ، مميزة مبحاوالتك امل�ستمرة لالرتقاء بنف�سك وبدينك اإىل 

االأف�سل دائما..
مميزة مب�سارعتك لفعل الري قبل االآخرين..

هكذا فلتكوين..وهكذا فلتعي�سي..
واإال فما هذه احلياة التي حتيينها اإن كنت تعتربينها حقا حياة..!

اهلل  اإىل  الدعوة  بحر  تعي�س يف  االألوان  الزاهية  كال�صمكة  املوؤمنة 
داخل  من  اأخرجت  فاإذا  كثريًا  بذلك  وت�ستمتع  وخفة  مبهارة  فيه  ت�سبح 

البحر اختنقت رويدًا..رويدًا..
حتى متوت املعاين اجلميلة يف كيانها..

الداعية وردة ن�صرة ت�سري الدعوة اإىل اهلل يف عروقها كما ي�سري 
املاء يف الورد، فتزهر وتبهج الناظرين فاإذا انقطع عنها هذا املاء، ذبلت 

وذهبت ن�سرتها.
بل كيف �ستعي�س؟..



10

اإن من اأجمل ما يف احلياة اأن ت�سعري باأنك تقدمني �سيئًا لالآخرين، 
اأن ت�سنعي �سيئًا، اأن تنتجي.. فكيف اإذا كان هذا ال�سيء الذي تقدمينه 
هو اأ�ساًل عبادة لرب العاملني جتنني منها ح�سنات عظيمة واأجورًا جارية 

ومراتب عالية..
اإذًا اأنت يف الواقع تقدمني لنف�سك..

وت�سنعني لها..
وتنتجني من اأجلها..

فا�سعي لفكاك رقبتك من النار..
فبائع  يغدو  النا�س  "..كل  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  قال 

نف�سه فمعتقها اأو موبقها.." )1( .
�سيء  كل  يف  اجلمود  عن  وابتعدي  مرنة،  ب�سيطة  حيوية،  • كوين 
يف حركاتك..كلماتك..وحتى يف تعابري وجهك فابت�سامتك العذبة اأ�سرع 
وطعمك  لونك  فيتغري  الراكد،  كاملاء  تكوين  االآخرين..وال  لقلوب  طريق 

وريحك مع مرور االأيام وت�سبحي امراأة ال اأهمية لها وال هدف.
دائمًا متجددة طعمك  دائمًا متدفقة،  كالنهر اجلاري  • بل كوين 
و�سرب..و�سرب.. وعمل  علم  للنف�س،  مبهج  ومنظرك  زكية  وريحك  حلو 

و�سرب.
االأعمال  ببع�س  القيام  ويزعجك كثريًا عند  القلق  يهاجمك  • قد 

الدعوية، مثاًل عند اإلقاء كلمة على جمموعة من الن�ساء..
ال تكرتثي لالأمر فهذا القلق يحدث غالبًا عند بداية كل عمل نرجو 

_______
)1(   اأخرجه م�سلم.
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جناحه، ولكن تاأكدي اأنه �سيتال�سى تدريجيًا اإذا توكلت على اهلل اأواًل، ثم 
ا�سرت�سلت يف حديثك بهدوء..

هناك  هل  القلق..؟  وي�سيبني  اأرتبك  ملاذا  دائمًا:  نف�سك  وا�ساأيل 
حاجة لذلك..؟ األ�ست اأحتدث اإىل ب�سر مثلي..!

نعم لي�س اأمامك اإال ب�سر، مهما ارتفعت مكانتهم يف عينيك فهم ال 
يخرجون عن كونهم ب�سرًا، ال فرق بينك وبينهم، �سنموت جميعًا و�سنقرب، 

ويوم القيامة نبعث، ال فرق..
ب�سطي االأمور عزيزتي، واأعطيها حجمها الطبيعي لتهدئي ويذهب 

عنك القلق..
تعاىل  اهلل  لكالم  ناقلة  اأنت  اإمنا  غريب،  ب�سيء  تاأِت  مل  اإنك  ثم 

ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم ، و كالم العلماء وال�ساحلني.
جمرد  هي  اإمنا  تزكيها،  ومل  لنف�سك  ال�سالح  تدعي  مل  اأنك  كما 
كلمة حتت�سبني اأجرها عند اهلل ، واأي�سا اأنت مل جتل�سي للفتوى اأو تدعي 
َتْنَفُع  ْكَرى  َفاإِنهَّ الذِّ ْر  غزارة العلم، واإمنا تعملني بقول اهلل تعاىل : {َوَذكِّ
امْلُوؤِْمِننَي} )1( فكالمك اإمنا هو من باب التذكري ، ع�سى اهلل اأن ينفع به..

فعالم القلق والرتدد ؟!
هيا..هيا انطلقي بكل ثقة وطماأنينة ، وال تر�سي اأن ي�سبقك غريك 

يف الري.
 �شناعة العالقات: 

اهلل  اإىل  داعية  تكونني  االآخرين..فكيف  مع  ودية  ا�سنعي عالقات 
دون عالقات ومعارف، �ستدعني من اإذن.. ؟!

_______
)1(   �سورة الذاريات : االآية 55.
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 فكلما ات�سعت دائرة عالقاتك ات�سعت دائرة دعوتك وخريك..
ابدئي بتكوين العالقات وبادري اإليها، وال تنتظري اأن يبادر اإليك 
االآخرون، تعرفـي اأنت على اجلريان وال تنتظري اأن يطرقوا بابك هم ، 

فقد يطول االنتظار..
يخجل  فال  املمجوج،  الجل  من  ودعك  نف�سك  من  الكرب  اأزيلي   
اإال من ارتكب قبيحًا، وتوا�سعي هلل يرفعك، فوزي باأجر البدء  بالري، 
ال  تهاونت،  كمن  حر�ست  من  ولي�ست  تاأخرت،  كمن  �سبقت  من  فلي�ست 

واهلل ال ي�ستوين..
عودي نف�سك اأن تبدئي احلديث مع من جتل�س بجوارك يف منا�سبة 
الداعية  فلتكن  هكذا  بب�ساطة،  االأمور  وخذي  حافلة  اأو  عام  مكان  اأو 

حيوية.. حيوية.. حيوية..
بعيدة متاًما عن اجلمود، وهذا حال كثري من االأخوات الداعيات 

بف�سل اهلل، ولن تكوين بعيدة عنهن األي�س كذلك؟
 يف عالقاتك مع الآخرين:

ابذيل الدمات، فالقلوب جمبولة على حب من اأح�سن اإليها..
وزعي االبت�سامات ـ عفوًا ـ ال�سدقات..

عليك بحلو احلديث فهو ياأ�سر القلوب..
ال ت�سرفـي يف اللطة وال يف العزلة..

احرتمي الكبري وقدريه وارحمي ال�سغري والطفيه..
قدمي غريك وال تقدمي نف�سك..

ال تتحدثي يف �سيء جتهلينه..
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كوين ممن ياألف ويوؤلف..
اأمور ال تعنيك ومل يطلب منك امل�سورة فيها،  ال تقحمي نف�سك يف 
فللنا�س خ�سو�سياتهم التي ال يحبون اأن يتدخل فيها اأحد، وهذا �سيوؤثر 

�سلبًا على عالقتك بهم وبالتايل على دعوتك لهم.
حلظة من ف�شلك! هل �شوتك عاٍل؟  

لطفًا حتدثي ب�سوت معتدل..
اإذا كانت نربة �سوتك مرتفعة حاويل اأن تخف�سيها قلياًل وحتدثي 
اآخر قد  ارتفاع �سوتك عندما تتحدثني مع �سخ�س  الأن  ب�سوت معتدل، 
حيث  ـ  ذلك  يف  معذور  وهو  ـ  فيه  مرغوب  غري  تف�سريًا  قبله  من  يف�سر 
هذه  ترفع  حق  باأي  نف�سه  يف  يت�ساءل  وقد  له،  احرتامك  بعدم  �سي�سعر 
�سوتها علي، حتى واإن كانت طبيعة �سوتك كذلك، فلن يعذرك االآخرون 
مهما كانت عالقتك بهم قوية ، يظل االحرتام والتقدير يف نفو�س النا�س 

فوق كل اعتبار.
فال�سوت العايل ال يليق باالأنثى عموًما فكيف بالداعية؟!

اأظنك قادرة على �سبط هذا االأمر، حتى ال تف�سدي م�سالح دعوية 
مهمة باأمور ب�سيطة ت�ستطيعني التحكم بها وفقك اهلل.

مظهرك:
مظهرك هو اأول ر�سالة دعوية تخرج منك وت�سل اإىل قلوب االآخرين 
دون كالم..فاإذا جنحت الر�سالة االأوىل كان و�سول باقي الر�سائل اأكرث 

�سهولة.
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اأيتها الزهرة..
قد ترين يف اأحد املجال�س امراأة رثة الهيئة، حتمًا �سيكون انطباعك 
بها  االحتكاك  عدم  تقررين  ورمبا  بالنفورمنها،  و�ست�سعرين  �سيًئا  عنها 
ف�ساًل عن تكوين عالقة معها، كل هذا فقط الأنها مل تعتني مبظهرها..
ورمبا تتعرفني على �سخ�سيتها اأكرث عند تكرر اللقاء، وجتدين اأنها امراأة 

طيبة القلب حلوة املع�سر..
ب�سدة  يجذبهم  فهو  النا�س  ميزان  يف  ثقله  له  املظهر  ولكن 
االهتمام  اأق�سد   - الو�سيلة  هذه  ت�ستخدمي  اأن  فحاويل  عليهم،   ويوؤثر 
مبظهرك - يف اجلانب الدعوي باالعتدال املطلوب الذي حثنا عليه حبيبنا 
�سلى اهلل عليه و�سلم،  فامل�سلم نظيف وريحه طيبة وملب�سه ونعله ح�سن، 

والداعية اللبقة هي اأوىل النا�س بذلك..
اأعر�شي عن اجلاهلني:

اإذا �سعرت اأن التي حتاورك لي�ست طالبة حق واإمنا جتادل وتكابر..!
فال ت�سيعي وقتك باحلديث معها، الأن اهلل تعاىل قال :

اِهِلنَي} )1( . {َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
اأما اإن كانت حماورتك طالبة حق فا�سربي عليها واأليني لها الكالم، 

ع�سى اهلل اأن يهديها اإىل احلق ويت�سح لها ولو بعد حني.
اربطي بالواقع:

اأو كلمة  اأنها عندما تلقي در�سًا  الناجحة  اأهم مميزات الداعية  من 
تهتم بالربط بالواقع، وهنا يكمن ال�سر يف جناح الكلمة املوجهة اأو اإخفاقها..

_______
)1(   �سورة االأعراف: االآية 199.
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ويجعل  ب�سهولة،  االأذهان  اإىل  كالمك  يقرب  بالواقع  الربط  الأن 
امل�ستمعات يتفاعلن معك ب�سكل جيد..

كما اأن الربط بالواقع يبث يف نف�س امل�ستمع الراحة وال�سرور، الأنه 
باأنك قريبة  اليومية فيح�س  ِباأن كالمك قد الم�س حياته وهمومه  ي�سعر 
منه ت�ساركينه الواقع الذي يعي�سه في�سعد بحديثك، وين�سرح �سدره لك، 
اأال تتوقفي عن الكالم، الأنك و�سعت يدك احلانية على جراحه  ويتمنى 

النازفة وبداأت مبداواتها..فهنيئًا لك احلكمة يف الدعوة اإىل اهلل.
احلياء املذموم:

من املوؤ�سف اأن بع�س العائالت يوجد فيها قرابة الم�س اأو الع�سر 
من الفتيات والن�ساء ال�ساحلات ومل تقدم واحدة منهن لعائلتها در�ًسا اأو 
كلمة اأو اأي ن�ساط مفيد..! مع اأن منهن اجلامعية واحلافظة لكتاب اهلل 

وطالبة العلم..!
فاأين زكاة العلم ال�سرعي..؟ واأين العمل مبا علمت..؟

 وكيف يكون العلم والقراآن حجة لك ال عليك..؟
 فباهلل عليك اأي عذر اأمام اهلل متلكني؟!!..

اأرجو اأن ال يكون ردك اأنك ت�ستحني!
فاالإن�سان ال ي�ستحي اإال من فعل القبيح..

وهل نفعك ودعوتك الأهلك من باب القبيح؟!
اأيتها احلنونة على اأهلها.. هذا من مداخل ال�سيطان ليفوت عليك 
فقط  ولعائلتك  لك  لي�س  �ستتحقق  التي  العظيمة  وامل�سالح  االأجرالكبري 

،بل لالأمة كلها..
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والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: "احلياء ال ياأتي اإال بخري" )1(.
فاأين الري يف اإحجامك عن الدعوة اإىل اهلل ؟!..

ويجب  عنه،  ترتفعني  الذي  املذموم  احلياء  من  عزيزتي  يا   هذا 
اأن  ،وتاأكدي  ا�ستطاعتك  قدر  عليه  التغلب  حاويل  عليك،  ي�سيطر   اأال 
ف�سيي�سر  نف�سك  هوى  جماهدة  يف  ال�سدق  منك  علم  اإذا  تعاىل   اهلل 
ِفيَنا  َجاَهُدوا  {َوالهَِّذيَن  قال:  �سبحانه  الأنه  حق  وهذا  ويعينك،  اأمرك 

ُهْم �ُسُبَلَنا})2( . َلَنْهِدَينهَّ
فانطلقي يا رحيمة وانرثي الري بني اأهلك و�سديقاتك وجريانك، 
فالبدايات حتتاج  اإىل عزمية وهمة وقوة اإرادة، ثم تتي�سر االأمور وجتري 

كما جتري االأنهار ب�سهولة و�سال�سة الأن اهلل معك، وكفى باهلل ن�سريا.
ال�شخ�شيات القيادية:

اهتمي بدعوة �ساحبة ال�سخ�سية القيادية ،اك�سبيها وكوين لها اأخًتا 
يف اهلل تقدم لها العون والن�سيحة ،ارفعي همتها ورغبيها يف طلب العلم 

ال�سرعي، حتى ت�ستطيع مغالبة اأمواج الفنت والهوى..
فاإذا هداها اهلل كان النفع بها عظيمًا، الأن ال�سخ�سيات القيادية 
تاأثريها الي�ستهان به،وعادة ماتتبعها جمموعة كبرية من النا�س، �ست�سلهم 

بركة هدايتها باإذن اهلل.
عقبات يف طريقك:

اأحيانا يكون امَلْحَرم من اأ�سباب معوقات حترك الداعية، ونق�سد به 
حمرمك الذي يتكفل بتنقالتك كداعية اإىل الري..

_______
)1(   اأخرجه البخاري..

)2(   �سورة العنكبوت: االآية69..
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فقد يق�سر بع�س املحارم يف هذه الناحية، اإما ك�ساًل ،واإما جلهله 
باأهمية الدعوة اإىل اهلل ، ورمبا لكرثة اأعماله..

كيف تعدلني هذا الو�شع؟..
فاأنت ثروة االأمة ولن تقبلي اأن ت�سيع هذه الرثوة هدرًا..

ما راأيك لو جربت هذه الفكرة..؟
َرمك بتو�سيلك ولو ملرات قليلة اأو نادرة، فال تكتفي  عندما يقوم حَمْ
ب�سكره بطريقة عادية، بل احتفي به كثريًا واأثني عليه اأمام اجلميع وادعي 

له مبا يحبه ويحر�س عليه، كل ذلك على م�سمع ومراأى منه..
التي  االإجنازات  بل حدثيه عن  ب�سكره فقط،  تكتفي  اأال  كما يجب 
قمت بها وانتفاع النا�س بك واالأجر املرتتب على ذلك كله، واأنك لوال اهلل 
ثم تعاونه معك ملا متكنت من عمل �سيء، لذلك فهو �سريك لك يف االأجر 

اإن �ساء اهلل الأنه ي�سر عملك واأعانك على الري..
ولن ينتهي االأمر عند ذلك بل ا�سكريه على فرتات فيما بعد.. 

قويل له:
حقًا اإنا اأحتاج اإىل اإن�سان متفهم مثلك..

لقد قمت بعمل رائع اليوم هنيئًا لك اأنا فخورة بك..
اأ�سلحت  وكيف  النا�س..  اأحوال  عن  حدثيه  الدعوة..  هم  حمليه 
كثريًا من املنكرات بف�سل اهلل.. ثم بوقوفه اإىل جانبك.. ال �سك اأن ذلك 
كله �سيكون له وقع اإيجابي يف نف�سه .. ولكن ال ت�ستعجلي فاالأمر يحتاج اإىل 

وقت وتكرار.. �سرح اهلل �سدرك وي�سر اأمرك.
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من عوامل جناح الداعية )1(

1. االإخال�س: فهو اأمر مهم لنجاح الدعوة وا�ستمرارها.
2. درا�سة اأي ن�ساط مقرتح درا�سة م�ستفي�سة ملعرفة اإمكانية تنفيذ 
اأن تكون الفكرة ممتازة وهادفة، بل البد من  اإذ ال يكفي  هذا الن�ساط؛ 
معرفة اإمكانية تنفيذها وا�ستمرارها، عماًل بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم 
حينما �سئل : اأي االأعمال اأحب اإىل اهلل ؟ فقال : )اأدومها واإن قل( )2( الأن 
التذبذب وبدء الن�ساط ثم اإيقافه، اأو عدم اإخراجه اإخراجًا جيدًا وم�سوقًا 
للربنامج  واالحرتام  الثقة  يفقدهم  مل  اإن  املدعوين  ا�ستجابة  من  يقلل 

الدعوي.
3. توثيق ال�سلة مع االأقارب، وك�سب مودتهم، واإتقان فن التعامل 
معهم، حتى ي�سعر كل فرد باأن له عالقة خا�سة بالداعية، وهذا ال يعني 

النفاق واالبتذال، ولكن عالقة �سادقة، ومودة خال�سة، ومبادئ ثابتة.
يثري  ال  لكي  االأ�ستاذ  اأو  العامل  الظهور مبظهر  اأو  التعايل  4. عدم 

املدعوين، وليحر�س الداعية دائمًا على عدم اإثارة غرية االآخرين منه.
5. ا�ستخدام التوجيه غري املبا�سر، وعدم املواجهة بالعتاب ، بحيث 
بهذا  املق�سود  هو  من  املدعوون  يعلم  اأن  دون  بالتوجيه  الداعية  يقوم 
ينكر  و�سلم حني  عليه  اهلل  �سلى  كان  نبوي، حيث  منهج  وهذا  التوجيه، 
 )3( وكذا(  كذا  قالوا  اأقوام  بال  )ما  يقول:  االأعمال  بع�س  اأ�سحابه  على 

_______
)1(   حجاج العريني ، جملة البيان، العدد 101، بت�سرف واخت�سار.

)2(   اأخرجه البخاري.
)3(   اأخرجه  م�سلم.
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واال�ستعالء  الرف�س  اإثارة  اأو  الت�سادم  الداعية  يتفادى  االأ�سلوب  وبهذا 
لدى املدعو.

6. اأن يعلم الداعية حال املتعاونني معه من االأخيار، واأن يكون خبريًا 
بهم وبقدراتهم، في�سع ال�سخ�س املنا�سب يف املكان املنا�سب، واأن يوجه 

كل �سخ�س اإىل ما ميكن اأن يبدع فيه.
7. الرتكيز على بناء العقيدة وتثبيت االإميان، الأنها االأ�سا�س واالأهم، 

والطوة االأوىل يف الدعوة.
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مقرتحات ملدار�س حتفيظ القراآن الكرمي الن�شائية

فكرة اإقامة الدورات العلمية:
وبعلمك  فاأحتفينا  ال�سرعي، هذا ميدانك  العلم  يا طالبة  لها  اأنت 

اأ�سعدينا..
اأننت  تكن  مل  فاإن  ال�سرعية  التخ�س�سات  يا�ساحبات  لها  اأننت 

فمن..؟
�سرية  يف  ثالثة  اإىل  الفقه،  يف  اأخرى  اإىل  العقيدة،  يف  دورة  فمن 
وعلوم  التف�سري  يف  دورة  واأي�سًا   ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد  النبي 
القراآن، ودورة يف احلديث ) �سرح- م�سطلح- تخريج ( ، ودورة يف �سري 

ال�سحابيات ر�سي اهلل عنهن..
يف بداية كل دورة علمية احر�سي على تقدمي االأمور ب�سكل مب�سط 
وحمبب ، بعيدًا عن التفا�سيل ،فاأنت تتحدثني غالبًا اإىل ن�ساء مبتدئات 
حري�سات على الري يحتجن منك اإىل مزيد من ال�سرب و�سهولة العبارة 

مع وجه ب�سو�س يالم�س اأعماق القلوب..
ويف نهاية كل دورة علمية قومي بعمل تقييم ت�ستطيعني من خالله 

االطالع على مدى املنفعة التي حتققت خالل الدورة املا�سية..
اأخرى يف نف�س املجال  اأن تبداأ  ويف�سل بعد انتهاء كل دورة علمية 
العلم ح�سب  التدرج يف طلب  وهكذا يحدث  تختلف عنها يف م�سمونها، 

مايحتاجه العامة.
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مقرتحات:
مثال: دورة يف العقيدة:

ت�ستطيعني اأن جتعليها يومًا يف االأ�سبوع ملدة �سهرين..
اأو يوميًا ملدة اأ�سبوعني، اأو يف االإجازة ال�سيفية فقط ح�سب تفرغك.

كما اأنه باإمكانك اأن تكرري نف�ض الدر�ض يف عدة اأماكن..
باإمكانك  �سهرين،  مدتها  ال�سرية  يف  دورة  تقدمني  عندما  مثال: 

تغطية ثالث مدار�س حتفيظ بهذه الدورة.
فيكون خروجك ثالث مرات يف االأ�سبوع فقط، كل يوم يف مدر�سة 

خمتلفة..
لن يتطلب ذلك منك جهدًا كبريًا الأنك �ستعيدين الدر�س نف�سه يف 

كل مرة..
كان  اإن  االأ�سبوع  يف  واحد  در�س  اأو  بدر�سني  تكتفي  اأن  وميكنك 
االإنتاج  االأ�سرية،املهم  واجباتك  يف  �سديدًا  اإحراجًا  لها  ي�سبب  خروجك 

واال�ستمرار ولو بالقليل.
اأن تتوا�صى مبدار�ض التحفيظ القريبة    على الداعية النبيهة 
من منزلها حتى يت�سنى لها �سهولة املوا�سالت، وحتى تتمكن من االلتزام 
مبا بداأت به، ويف�سل اأن ت�سد كل داعية الثغرة املوجودة يف املنطقة التي 
ت�سكن فيها، حتى ال تت�ستت جهودها وي�سعف اإنتاجها، فكلما كان العمل 

اأكرث تركيزًا كان االإنتاج اأف�سل..
الروج  يف  لها  باالإذن  اأمرها  ويل  تعاون  اإىل  اأدعى  ذلك  والأن 
عن  غيابها  مدة  تطول  ولن  قريبة  اأماكن  اإىل  �ستذهب  فهي  وتو�سيلها، 
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من  اأهم  و�سالحهم  حياتها،  يف  االأوىل  الر�سالة  فهم  واأوالدها،  زوجها 
�سالح غريهم.

مدار�ض  يف  تقام  اأن  اأجمل  ما  اآخر  نوع  من  دورات  اأي�صا  هناك 
حتفيظ القراآن الكرمي الن�صائية مثل:

1.  " فن التعامل مع الزوج".
2.  " كيفية التعامل مع املراهق".

3.  "اأف�سل الطرق لرتبية االأوالد".
4.  " كيف ت�سبحني داعية ناجحة".

5. " عالج اأمرا�س النفو�س والقلوب" 
) الغيبة، النميمة، ال�سهوة، �سوء الظن، احلقد... (.

6. " فن االإلقاء ".
7. " تعاملي الراقي" )1( .

8. "كيف تربين والديك".
ترتقي  التي  املفيدة  التطويرية  الدورات  من  هنالك  ما  اآخر  اإىل 

ب�سخ�سية املراأة امل�سلمة..
التي  اجلليلة  املعاين  تلك  ترتجم  اأن  اهلل  كتاب  حلافظة  فالبد 

حفظتها واقعًا عمليًا يف حياتها.

_______
)1(   انظري فكرة )درو�س ودورات يف االأخالق(، �س23.
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اأفكار للدرو�س واملحا�شرات

درو�س ودورات يف الأخالق:
اأيتها الزهرة العطرة..

ويا  االأ�سماع،  به  تعطرين  ما  اأجمل  االأخالق من  لعل احلديث عن 
لها من كلمات ودرو�س لها وقع من نوع خا�س عندما يكون احلديث عن 

اأخالق نبيك حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ..
ال�سيما اإذا اأعددت دورة تدريبية عن االأخالق ..

اأو در�سًا اأ�سبوعيًا لطالباتك يف املدر�سة..
اأو لقاًء اأ�سريًا مع اأوالدك يف البيت..

ومن اأف�سل ما يعينك على عمل هذه الدرو�س والدورات )مو�سوعة 
ن�سرة النعيم يف اأخالق الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم( )1( .

عفوًا اأخيتي.. لندع امل�سرف)2( عليها يتحدث عنها:
 )ا�ستغرقنا يف اإعداد هذه املو�سوعة ت�سع �سنوات وجمعنا حمتوياتها 
من اأكرث من األف ومائة م�سدر ، ولقد مت عر�سها باأ�سلوب قريب و�سهل 
التناول ينا�سب عامة النا�س يف هذا الع�سر، بحيث ي�سهل على االآباء اأن 
تالميذهم،  يعلموها  اأن  املدر�سني  وعلى  اأبناءهم،  وُيفهموها  يفهموها 
وعلى الطباء والدعاة اأن يو�سحوها ملن ي�ستمع اإليهم، وعلى من يعملون 

يف و�سائل االإعالم امل�سموعة واملرئية اأن ين�سروها بني النا�س ..

_______
)1(   النا�سر: دار الو�سيلة للن�سر والتوزيع ، جدة ، ت 6655879.

)2(   ف�سيلة ال�سيخ عبد الرحمن بن حممد بن ملوح.
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ثم ذكر ف�صيلته بع�ض الأفكار لال�صتفادة من املو�صوعة  :
اختيارية  مادة  دورات يف  الثانوية  املدار�س  لو خ�س�ست  1. حبذا 
الراغبون يف  الطالب  بها  يلتحق  الإ�صالمية"  " الأخالق  حتمل م�سمى 
التيارات  مواجهة  يف  بها  ويت�سلحون  االأخالق،  جمال  يف  ثروتهم  زيادة 

الهدامة التي تهب عليهم من كل جانب.
2. كما ناأمل اأن تدخل مو�سوعات املو�سوعة �سمن الن�ساط الثقايف 
ناحية،  من  مو�سوعاتها  حول  م�سابقات  باإجراء  وذلك  املدار�س،  يف 
وتخ�سي�س اأ�صابيع للثقافة الإ�صالمية يخت�س كل منها باإحدى مكارم 
اأخالق الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، كاأن يخ�س�س اأ�سبوع لل�سدق،واآخر 

لالأمانة، وثالث لال�ستقامة ،ورابع ملكافحة الغ�س.. وهكذا.
3. ناأمل بعون اهلل تعاىل اأن تفتح معاهد تدريب يعقد فيها دورات 

يلتحق بها من اأراد من عامة النا�س دون قيد اأو�سرط.
جمااًل  املو�سوعة  ت�سمنتها  التي  الكرمية  ال�سفات  تكون  �سوف   .4
خ�سبًا الإعداد املقاالت والن�سرات يف ال�سحف اليومية واملجالت والربامج 

الثقافية يف االإذاعة والتلفزيون.
اإن تنفيذ التو�سيات �سالفة الذكر �سيغلق الباب اأمام تيارات الف�ساد 

الوافدة على العامل االإ�سالمي من الارج"ا.هـ.
اأما �صيخنا الفا�صل/ عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربين رحمه 

اهلل فيقول يف معر�ض كالمه عن املو�صوعة:
"فنو�سي طالب العلم باحلر�س على اقتناء هذه املو�سوعة الطيبة، 

واال�ستفادة منها، فهي مرجع اأ�سا�سي للدعاة وامل�سلحني.
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اأمثلة لبع�ض ال�صفات املحمودة التي وردت يف املو�صوعة:
الب�سا�سة، ح�سن الظن، احلياء، الر�سا، الرفق، ال�سرت، الطموح.

وهذه بع�ض ال�صفات املذمومة التي وردت يف املو�صوعة:
ال�سك، �سوء الظن، ال�سماتة، القلق، الطي�س، �سغر الهمة، ال�سفاهة.
يا اهلل .. ما اأروعها من مو�سوعة لتح�سري الدرو�س واملحا�سرات، 
ولو يف  بروؤيتها  تكحلي عينيك  اأن  اأدعوك  كاملعاينة.. فقط  ولي�س الرب 

املكتبة ف�ستنده�سني..!
فكرة التنويع يف الدرو�س:

اإىل �سنني  اأ�سبوعية لفرتة زمنية طويلة قد متتد  عند عمل درو�س 
كالدرو�س مع اأوالدك اأو رفيقات العمر اأو طالباتك..

باإمكانك اأن جتربي التنويع يف الدرو�س العلمية دفًعا لل�ساآمة ومن 
باب التجديد..

مثال : يف ال�سهر اأربعة درو�س:
االأ�سبوع االأول: در�س عقيدة.

االأ�سبوع الثاين : در�س تف�سري.
االأ�سبوع الثالث : در�س فقه )1(.

فكرة دفرت تلخي�ض الدرو�ض العلمية :
ون�سره،  ال�سرعي  العلم  لطلب  رائعة  طريقة  تعترب  الفكرة  هذه 
فاأنت املنتفعة االأوىل من تطبيقها.. ويف نهاية كل تلخي�س اذكري ا�سم 

املحا�سر، وعنوان الدر�س ، فقد حتتاجني العودة اإليه بعد زمن.
_______

)1(   من كتب الفقه املي�سرة، كتاب )امللخ�س الفقهي(، ف�سيلة ال�سيخ �سالح اآل فوزان حفظه اهلل.
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فكرة دفرت املحا�شرات:
يا اإ�صراقة الغد:

لو كتبت كل حما�سرة �ستلقينها يف هذا الدفرت، الجتمعت لك بعد 
اأو طباعته  مدة عدة حما�سرات قيمة يف دفرت واحد، ت�ستطيعني ن�سخه 
اإىل  التحدث  فن  ُيتقن  ممن  الداعيات  اأخواتك  على  وتوزيعه  بعد  فيما 

النا�س وميار�سنه يف الدعوة اإىل اهلل..
ال �سك اأنهن �سيكن �ساكرات لك الأنك وفرت عليهن وقًتا طوياًل يف 

التح�سري والبحث.
ن�سخ لطباء اجلوامع  باإي�سال عدة  تقومي  اأن  ا  اأي�سً كما ميكنك 
التي  اجلمعة  خطبة  اأجل  من  القيمة  الدرو�س  لهذه  بحاجة  هم  الذين 
تتكرر اأ�سبوعًيا ، ولك اأن تتخيلي اجلهد الذي يبذلونه يف اإعداد الطبة.
حما�سرة  كل  نهاية  يف  دائًما  احر�سي  لك  اأقول  اأن  اأن�سى  ال  لعلي 
تكتبينها يف دفرتك اجلميل اأن ت�سجلي املراجع التي ا�ستخدمتها لالأهمية.

وفقك اهلل وجعلك ذخًرا الأمة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.
ثمرة الفكرتني ال�صابقتني :

1. �ست�ستفيدين اأنت اأواًل من هذه الدفاتر؛ الأنك �ستحتاجني اأحياًنا 
اإىل اإعادة اإلقاء بع�س املحا�سرات يف اأماكن خمتلفة، اأو بعد فرتة طويلة 

من الزمن، اأو يف ظروف طارئة ال تتمكنني فيها من التح�سري اجليد.
2. اأجر الداللة على الري، لي�س داللة من اأهديت اإليهم ن�سًخا من 

ا. دفرتك فح�سب..! بل من ا�ستمعوا لتلك املحا�سرات اأي�سً
من  ن�سخة  �ستهدينه  من  فكل  م�سلم،  اإىل  ال�سرور  اإدخال  اأجر   .3

دفرتك �سي�سعد بها ويدعو لك.
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4. اأجر ق�ساء حاجة م�سلم، نعم فبعملك هذا وفرت اأوقاًتا وجهوًدا 
الداعية  وهناك  االأم،  الداعية  فهناك   ، للداعيات  وق�سيت حاجة مهمة 
يتعذر  وقد  وهمومها،  احلياة  م�ساغل  بها  اأحاطت  من  وهناك  املوظفة، 
عليهن امل�ساهمة بالكلمة الطيبة الأنهن ال يجدن وقًتا لتح�سري كلمة جيدة 

متكاملة ، فتكونني بذلك قد ي�سرت لهن الطريق بارك اهلل فيك.
5. عمل جارٍل لك باإذن اهلل ، وما يدريك لعل االأجل قريب !..

ولعل اهلل اأن يكتب لهذه الن�سخ اأن تبقى بعدك مدة طويلة ي�ستفيد 
منها النا�س، فتاأتيك احل�سنات تباًعا وما ذلك على اهلل بعزيز.

فكرة دفرت الفوائد:
يا ب�سمة االأمل..

)ال ير�سخ العلم وال ي�ستفاد منه اإال بالتقييد، فاإنك اإن تركت تدوين 
الفوائد ن�سيتها، اأما لو جعلت لك دفرًتا ي�سم الفوائد واملعلومات املتناثرة 

يف الكتب فاإنك بهذه الطريقة جتمعني مواًد متكاملة بال عناء وال تعب..
واأنفع ما ُجّرب يف ذلك الباب تقييد الفوائد وامل�سائل الواردة من 
كل كتاب يف كل ال�سفحات البي�ساء االأوىل من كل كتاب فاإن كانت امل�ساألة 
بعد  فيما  ،وميكن  ال�سفحة  وذكر  منها  طرف  ذكر  على  اقت�سر  طويلة 

ت�سويرها من كل كتاب وجمعها يف ملف واحد( )1(.
جتربة فتاة يف التا�شعة من عمرها مع دفرت الفوائد..

باألوان  فيه  اأبدعت  قد  ومرتب  اأنيق  اجلميل،  دفرتها  راأيت  لو  اآه 
خمتلفة فهنا فائدة بعنوان )الدنيا �سجن املوؤمن(، وهناك ق�سة بعنوان 

_______
)1(   من ر�سالة بعنوان )وقفات دعوية يف العطلة ال�سيفية(.
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حديث   ( بعنوان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  وقول  الذهب(  جرة   (
البطاقة(، واأبيات �سعر عن )ال�سدق( ولي�س ذاك بغريب بعد توفيق اهلل 
على فتاة ربتها والدتها على حب القراءة ،ووفرت لها كتًبا �سهلة حتتوي 
على الفوائد واملنوعات وتركتها يف غرفة ابنتها ، وكلما �سعرت هذه الفتاة 
بالفراغ قامت بكتابة فائدة واحدة وقد ال تكتب يف االأ�سبوع اأكرث من مرة، 
امل�ستقبل  يف  والكتابة  االطالع  وحب  املعرفة  عندها  �ستنمو  حتًما  ولكن 

باإذن اهلل..
ولكن هذا  بال�سغار،  الفوائد خا�س  اأن دفرت  بالطبع  يعني  هذا ال 
منوذج اأحببت اأن اأذكره لك، كما اأن كثرًيا من االأفكار املطروحة باإمكان 

اجلميع تطبيقها على اختالف اأعمارهم.
الثمرة:

1. اال�ستفادة من هذا الدفرت كمرجع لعدة اأمور منها :
االإذاعـــة املدر�سيـــة، املجـــالت واملطويـــات، الدرو�ـــس والكلمـــات، 

امل�سابقات، امل�ساركات يف املواقع واملنتديات.
2. تثبت املعلومات يف ذهنك ويقل ن�سيانها.

3. طريقة مفيدة وممتعة مللء الفراغ  توؤجرين عليها، وقويل مثل 
ذلك يف الفكرتني ال�سابقتني.
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اأفكار للمعلمات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)اأ(اأفكار للن�شاط املدر�شي

بني  ا  اأي�سً تطبيقها  منا�سب  هنا  �ساأذكرها  التي  االأفكار  بع�س 
املوظفات يف مكان العمل.

1/ال�شندوق الدوار:
فيه  جذابة  باألوان  �سبغ  دوار،  �سندوق  املدر�سة  م�سلى  يف  يو�سع 
�سوؤال  ب�سحب  الطالبة  تقوم  امل�سلى  ن�ساط  خالل  ومن  منوعة،  اأ�سئلة 
وجتيب عليه، فاإذا كانت اإجابتها �سحيحة تقدم لها املعلمة هدية رمزية 

وتثني عليها، ثم تعلق املعلمة مبعلومات جديدة مفيدة.
2/لوحة املعلمات :

على  ُكتب  ظرفني  عليها  ُثبت  لوحة  ف�سلهن  يف  الطالبات  ت�سع 
الظرف االأول كلمة )االأ�سئلة( وعلى الظرف الثاين )االأجوبة(.

وهكذا كلما دخلت معلمة اإىل الف�سل وبعد اأن تنهي در�سها تطلب 
ورقة من  ب�سحب  املعلمة  فتقوم  امل�سابقة،  ت�سارك يف  اأن  الطالبات  منها 
ثم  االأجوبة،  ظرف  يف  وو�سعها  الورقة  خلف  االإجابة  ثم  االأ�سئلة  ظرف 

تعلن الطالبات فيما بعد عن اأ�سماء املعلمات الفائزات.
3/لوحة اجليوب:

اأح�سري لوحة واجعلي لها ثمانية جيوب، و�سعي يف كل جيب اأربع 
�سرح   ، تف�سرياآية  منوعة:  فوائد  على  حتتوي  وملونة  مزخرفة  بطاقات 
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اأو تعريف  حديث، دعاء ، فتوى ، �سوؤال يف الطب، اإعالن عن حما�سرة 
بكتاب ، �سعر، دعاية ملجلة اإ�سالمية، �سنن مهجورة ، اآداب و�سلوك ، اأقوال 

وِحكم موؤثرة، كهذه مثاًل:
)ال يغرّنِك اأن يح�سبك النا�س عاملة، ولكن ينبغي اأن يعلم اهلل منك 

�سدق ذلك، فاإن النا�س لن يغنوا عنك من اهلل �سيًئا(.
جديدة  معلومات  فيها  باأخرى  البطاقات  بتغيري  قومي  مدة  وبعد 

وهكذا.
مالحظة :

الدعوة  يف  ي�ساهمن  اأن  الطالبة  اأو  املعلمة  واأخت  والدة  باإمكان 
ون�سر الري داخل املدار�س، وذلك من خالل امل�ساعدة يف اإعداد اأ�سئلة 
كهدية  وتقديها  اجليوب  اأولوحة   ، املعلمات  اأولوحة  الدوار،  ال�سندوق 

للمدر�سة.
ثمار الأفكار ال�شابقة:

للتوا�سل  قنوات  واإيجاد  والطالبات  املعلمات  العالقة بني  تقوية   *
بينهما، مما يرجع بالنفع الكبري على الطالبات من خالل ا�ستفادتهن من 

خربات املعلمات.
* تو�سيع مدارك الطالبات وزيادة ثقافتهن عندما يحاولن االإجابة 
التي  لالأ�سئلة  اإعدادهن  خالل  من  ا  واأي�سً اإليهن،  املوجهة  االأ�سئلة  على 

يوجهنها للمعلمات.
تتعود  وبالتايل  االآخرين  نفع  على  احلر�س  على  الطالبة  تتعود   *

على الدعوة اإىل اهلل.
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4/فكرة �شوؤال الأ�شبوع:
من..؟ ما حكم..؟ ملاذا..؟ كيف..؟

�سوؤال يطرح على م�ستوى املدر�سة كاأن يلقى يف الطابور ال�سباحي، 
اأو يعلق يف اأماكن متفرقة من املدر�سة.

كما  االأربعاء،  ت�سلم  االإجابات  فاإن  ال�سبت  يوم  ال�سوؤال  طرح  فاإذا 
مثاًل  معينة  درا�سية  مرحلة  م�ستوى  على  الفكرة  هذه  ُتطبق  اأن  ميكن 
م�ستوى  على  تطبيقها  واالأف�سل  فقط،  متو�سط  االأول  ال�سف  طالبات 

املدر�سة حتى تعم الفائدة.
5/فكرة �شوؤال اليوم:

�سميه ما �سئت �سوؤال التحدي، �سوؤال االأذكياء ..
نف�س الفكرة ال�سابقة ولكن ي�سلم اجلواب يف نف�س اليوم.

6/فكرة الإذاعة املدر�شية:
اأو  الطالبات لعالجها،  يتم اختيار ظاهرة غري طيبة منت�سرة بني 
اختيار �سلوك طيب يراد غر�سه فيهن، ثم يتم عمل برنامج اإذاعي متنوع 
واأ�سعار  وق�س�س  اآية  وتف�سري  حديث  �سرح  من  املختار  باملو�سوع  يتعلق 
ولقاءات �سريعة مع معلمات وطالبات، بحيث تكون  املادة االإذاعية متعلقة 
باملو�سوع املراد عالجه اأو غر�سه، ثم يتم عر�سها على الطالبات مفرقة 

على اأيام االأ�سبوع بحيث ُي�ستوعب املو�سوع من جميع النواحي تقريًبا.
باملدر�سة  الا�س  االإلكرتوين  املوقع  على  الفكرة  تنفيذ  وميكننا 

وفتح باب احلوار مع الطالبات.
وطرح ق�سايا مثل: عالقة الفتاة بوالديها واإخوتها، ال�سالة، التقنية 



32

احلديثة مالها وماعليها ، و...
ويف نهاية االأ�سبوع يتم اإ�سدار مطوية حتمل خال�سة املو�سوع.

7/فكرة �شندوق نحن ن�شاعدك:
بارز �سندوق �سغري ت�سع فيه  املدر�سة يف مكان  يثبت على حائط 
جميع  يف  عنها  اال�ستف�سار  يف  ويرغنب  حتريهن  التي  االأ�سئلة  الطالبات 

جماالت احلياة..
مبا فيها امل�سكالت التي قد تعاين منها الطالبة ويتم االطالع على 
ما يف ال�سندوق اأ�سبوعًيا من قبل بع�س املعلمات اأو امل�سرفة االجتماعية..
وتكون االإجابة على االأ�سئلة يف لقاء اأ�سبوعي مع الطالبات يخ�س�س 
ومناق�ستها  االأ�سئلة  يف  وردت  التي  امل�سكالت  اإحدى  اختيار  مع  لذلك، 

واإيجاد اأف�سل احللول لها.
من فوائد هذه الفكرة:

منهن  قرًبا  اأكرث  يجعلنا  الطالبات مما  ي�سغل  ما  على  االطالع   *
واأكرث قدرة على توجيههن بطريقة �سحيحة.

الفتاة  اإىل تلك  التي متتد  اليد احلانية  اأن نكون نحن ال غرينا   *
الأن  ال�سحيحة؛  امل�سورة  لها  قدمنا  اأن  بعد  فتنت�سلها  احلائرة  امل�سلمة 
اأو رمبا بخبث  اأو تفكري،  اأ�سئلتها دون علم  هناك كثريون �سيجيبون عن 

متعمد يكون فيه �سياعها.
* تقوية العالقة بني املعلمة والطالبة، اأو بني امل�سرفة االجتماعية 

والطالبة.
اأجوبة  االأ�سبوعي من  اللقاء  الالتي ح�سرن  الطالبات  ا�ستفادة   *
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االأ�سئلة وحلول امل�سكالت املطروحة اأمامهن، مما ي�ساعدهن على ح�سن 
الت�سرف فيما لو مررن بحاالت م�سابهة.

8/فكرة املعلمة ال�شديقة )1(:
وذلك بتخ�سي�س ح�سة يف االأ�سبوع للتوعية واالإر�ساد، ُتوظف لها  

معلمة مميزة معروفة بال�سالح واحلكمة والقدرة على التاأثري..
ويكون لهذه املعلمة جدول ُينظم اأوقات دخولها اإىل ف�سول املراحل 

املختلفة.
ماذا تفعلني اأيتها املعلمة ال�شديقة اأثناء احل�شة؟

ُر�سحت لهذا العمل  اإن�سانة رائعة بال �سك؛ الأنك  اأنت  اأقول لك : 
اجلليل ، لذلك ت�ستطيعني اأن تفعلي الكثري واإليك بع�س االأفكار:

احرتامك  تفقدي  اأن  دون  الطالبات  مع  احلديث  يف  تب�سطي   .1
وهيبتك يف قلوبهن.

احللول  بع�س  يف  وناق�سيهن  همومهن  عن  الطالبات  ا�ساأيل   .2
ونتائجها مع التوجيه غري املبا�سر.

3. حتدثي معهن عن �سيء من �سرية النبي حممد �سلى اهلل عليه 
و�سلم، وخا�سة ما يتعلق بالن�ساء فاإن ذلك ي�سعدهن كثرًيا.

بالواقع،  ربطها  مع  ال�سالح  ال�سلف  ق�س�س  تن�سي  ال  كذلك   .4
وا�ستمعي اإىل تعليقاتهن بعد نهاية الق�سة.

ولتكن ق�سية حيوية من   ، ابدئي يف احلديث عن ق�سية مهمة   .5

_______
)1(   املق�سود ح�سة التوعية واالإر�ساد املوجودة يف بع�س املدار�س، وحبذا لو ت�سمى بح�سة )املعلمة ال�سديقة( كما اأنه 

ميكن تطبيق هذه الفكرة يف ح�س�س االنتظار.
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ق�سايا ال�ساعة وافتحي باب احلوار، وا�ستمعي اإىل االآراء املت�ساربة، ثم 
اأن  دون  بال�سواب  الطالبات  تقنع  ذكية  بطريقة  بالتوجيه  فيها  �ساهمي 

ي�سعرن بامللل.
6. اأح�سري ق�سا�سة �سغرية من اإحدى ال�سحف حتتوي على خرب 
ما، اقرئيه على الطالبات، ثم اطلبي منهن التعليق على ما �سمعن، كوين 
بتلخي�س  اختميه  ثم  فيه،  و�ساركي  احلوار  دفة  اأديري  جيدة،  م�ستمعة 
�سريع يو�سل اإىل الراأي ال�سحيح الذي اأحببت اأن تتعرف عليه الطالبات.
اربطيها  الهادفة،  املعا�سرة  الق�س�س  من  �سيًئا  لهن  اروي   .7

بالدين، وا�ستخرجي فوائدها منهن.
امل�سطهدة..وواجبنا  امل�سلمة  ال�سعوب  اأحد  ق�سة  لهن  احكي   .8
�سنة اهلل  لهم  اإىل ذلك امل�سري..وو�سحي  اأدى بهم  الذي  نحوهم.. وما 
يف ابتالء االأمم.. وكيف يت�سرف االإن�سان اإذا حل به البالء..وكيف ُتدفع 

العقوبة ويرفع البالء.
الف�سل،  يف  �سغري  حفل  اأو  م�سابقة  بعمل  تقومي  اأن  اأجمل  ما   .9
اأف�سل  حتديد  يتم  ثم  عندها،  من  م�ساركة  طالبة  كل  تقدم  باأن  وذلك 

امل�ساركات مع بيان اأ�سباب الرت�سيح للفوز.
10. هل فكرت اأن تروي لطالباتك ق�سة كفاحك يف احلياة، وبع�س 

امل�سكالت التي واجهتها، وكيف تغلبت عليها بحكمة!..
اأكرث،  عليك  يتعرفن  اأن  ي�سعدهن  ..فطالباتك  ذلك  افعلي  نعم 

وبوّدهن اأن ي�ستفدن من خرباتك يف احلياة فال حترميهن.
11. املعلمة ال�سديقة تدرك اأن الطالبات تعجبهن املعلمة املرحة، 

فما املانع من القيام ببع�س االألعاب الفيفة يف الف�سل..؟
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 كحل بع�س االألغاز، وامل�ساجلة ال�سعرية، وتكرار عبارة �سعبة، ولعبة 
العوا�سم واملدن، وبع�س االألعاب احلركية وغريها.

فلكي تك�سبي اهتمام الطالبات وحبهن البد اأن ترّوحي عنهن قلياًل 
اأثناء ح�ستك ،و�ستجدينهن بعد ذلك ينتظرن قدومك ويفرحن بح�سة 

املعلمة ال�سديقة ؛ الأنك اأ�سعرتهن اأنك فعاًل �سديقة.
معاجلة  وحتاول  �سديقتها  هموم  اإىل  ت�ستمع  ال�سديقة  اأن  فكما 

ا ت�سعى للرتويح عنها وبث ال�سرور يف نف�سها. م�سكالتها ،فهي اأي�سً
وهذه الطوة �ستقرب امل�سافة كثرًيا بني الطالبات واملعلمة..

ا على الري. زادك اهلل علًما وفهًما وحر�سً
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)ب(اأفكار للوحة احلائطية )1(

اأول: العقيدة:
1. لوحة الأديان والفرق ال�صالة )2( :

ق�سمي اللوحة احلائطية اأربعة اأق�سام اأو �ستًا اأو ثمانية ح�سب حجم 
اللوحة، يف كل ق�سم ثبتي بطاقة قد كتبت عليها بخط وا�سح ا�سم الديانة 

اأوالفرقة التي تودين التحدث عنها..
مثال:

اكتبي يف البطاقة االأوىل: الراف�سة، ويف الثانية: ال�سوفية.
ويف الثالثة: البوذية، ويف الرابعة: الفرقة الناجية.

ويف الام�سة: املجو�سية، ويف ال�ساد�سة: الن�سرانية.
ويف ال�سابعة: اليهودية، ويف الثامنة : الوجودية.

ع�سرة  يتجاوز  ال  مبا  املعتقدات  اأهم  عنوان  كل  حتت  اكتبي  ثم 
اأ�سطر.. ت�ستطيعني اأختي يف اهلل اأن تغريي حمتويات هذه اللوحة مرة يف 

ال�سهر لعر�س اأديان وفرق اأخرى �سالة.
2. لوحة اأ�صماء اهلل احل�صنى )3( :

اهلل  اأ�سماء  من  ا�سمًا  �ستختارين  ولكنك  ال�سابقة  الفكرة  ت�سبه 
ثم  وا�سح  بخط  البطاقة  يف  وتكتبينها  �سبحانه،  له  �سفة  اأو  احل�سنى 

_______
)1(   ت�ستطيعني تطبيق اأفكار اللوحة احلائطية يف عدة اأماكن مثل: املنزل، املدر�سة ، دار حتفيظ، جمعية ن�سائية، مقر 

وظيفتك.
)2(   باإمكانك اال�ستعانة بكتاب معجم األفاظ العقيدة، لعامر عبد اهلل فالح.

اأو كتاب املوجز يف االأديان واملذاهب املعا�سرة، لنا�سر العقل.
)3(   ا�ستفيدي من كتاب �سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى، ل�سعيد بن علي القحطاين.
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ت�سرحني معناها باخت�سار.. 
وهكذا كل �سهر تقومني بتغيري حمتويات اللوحة احلائطية باأ�سماء 

و�سفات اأخرى هلل تعاىل.
3. لوحة األفاظ العقيدة )1(:

الفكرتان ال�سابقتان نف�سيهما، اإال اأن هذه اللوحة تقوم على تعريف 
مب�سط لبع�س امل�سطلحات العقدية.

مثال: البدعة، اأ�سول الدين، التعطيل، التكييف ، التمثيل، التمائم، 
النفاق  العقليات،  الفعلية،  ال�سفات  الذاتية،  ال�سفات  الرياء،  التو�سل، 

وغريه.
3. لوحة فتاوى العقيدة:

يف هذه اللوحة تقومني بتعليق فتاوى خا�سة بالعقيدة، ميكنك نقلها 
من جملدات الفتاوى �ستجدينها يف ق�سم العقيدة..

عليها  تعلقني  بالفقه  لوحة حائطية خا�سة  ت�ستطيعني عمل  كذلك 
العدة،  الطالق،  النكاح،  ال�سالة،  الطهارة،  كاأحكام  الفقهية  الفتاوى 

الر�ساع، احل�سانة وغريها.

: ثانيًا: تراجم و�ِشريرَ
1. لوحة هل تعرفينهم؟

ق�سمي اللوحة احلائطية اإىل عدة اأق�سام، يف كل ق�سم ثبتي بطاقة 
قد كتبت عليها ا�سم �سخ�سية م�سهورة ،ثم اكتبي نبذة عنها، معرفة بها 

)1(   ا�ستفيدي من كتاب معجم األفاظ العقيدة لعامر بن عبد اهلل فالح.
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وباأهم معتقداتها ومبادئها دون اأن تتجاوزي ع�سرة اأ�سطر..
قد تكون هذه ال�سخ�سية التي �ستكتبني عنها:

رجاًل اأو امراأة..حيًا اأو ميتًا
�ساحب مبداأ وفكر �سليم، اأو �ساحب مبداأ وفكر �سقيم )1( .

_______
)1(   تنبيه مهم: حتري ال�سواب يف نقل املعلومات عن االأ�سخا�س،وا�ساأيل اأهل العلم ،وا�ستفيدي من الكتب ال�سحيحة،

والكاتب املعروف بعلمه و�سالحه.
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)جـ( اأفكار حل�ش�س االنتظار

الفكرة الأوىل:
املعلمة  برفقة  امل�سلى  الفراغ يف  وقت ح�سة  الطالبات  تق�سي  اأن 
فيديو(  �سور،  باوربوينت،حما�سرة،  )فال�س،  هادف  عر�س  مل�ساهدة 

ونحوه.
الفكرة الثانية:

يوزع على الطالبات كتيبات،ق�س�س ،جمالت هادفة لقراءتها ثم 
ا�ستعادتها يف نهاية احل�سة، ال�ستخدامها يف ح�سة فراغ اأخرى مع ف�سل 

اآخر.
ثمرة الفكرتني ال�شابقتني:

1. تتعلم الطالبة اأمور دينها، وتنمي ثقافتها العامة.
2. تتعود على طلب العلم ال�سرعي.

وامل�ساهدة  القراءة  خالل  من  والدعاة  العلماء  على  تتعرف   .3
وال�سماع لهم، مما يحفزها اإىل متابعة درو�سهم وحما�سراتهم.

4. تتعرف الطالبة على املجالت اجليدة، ورمبا ت�سرتك اأو ت�سارك 
فيها وتداوم على قراءتها.

5. م�ساعدة الطالبة على ا�ستغالل فراغها ب�سيء مفيد.
الفكرة الثالثة:

اأيتها املعلمة..يانفحة الورد..
عند دخولك ح�س�س االنتظار اقرتحي على الطالبات اأن يق�سني 



40

هذا الوقت الطويل ب�سيء ممتع ومفيد للجميع ،�سيوافقك بع�سهن..
يجنب  واأن  وقلمًا  ورقة  يخرجن  اأن  اجلميع  من  اطلبي  عندها 

ب�سراحة و�سدق ثم اطرحي عليهن �سوؤااًل واحدًا فقط..
اأمثلة لالأ�شئلة املقرتحة:

�صوؤال ما راأيك يف..؟
وو�صع  التالية  الأمور  اأحد  اختيار  املعلمة  عزيزتي  باإمكانك 

ال�صوؤال حوله:
املدر�ســـة،  م�سلـــى  الفـــراغ،  احليـــاة،  ال�سديقـــة،  "احلجـــاب، 

رم�سان...".
تقريبًا،  دقائق  ع�سر  ولتكن  لالإجابة  فر�سة  الطالبات  امنحي 
م�سامع  االأخرى على  تلو  ورقة  بقراءتها  وابدئي  االأوراق  بجمع  قومي  ثم 
حاوريهن  ثم  اأواًل،  الطالبات  تعليقات  ب�سماع  احلوار  واأديري  الطالبات 
الراأي وتفنيده  الورقة، مع مناق�سة  تت�سم باحرتام راأي �ساحبة  بطريقة 

والثناء على ال�سواب فيه وتقومي ما اعوج منه.
من جتارب املعلمات يف تطبيق هذه الفكرة:

اإحدى معلمات املرحلة الثانوية طرحت على الطالبات �صوؤال:
ما راأيك يف �سهر رم�سان..؟ فكتبت اإحداهن يف الورقة:

اأعمل رجيم طوال هذا  فاأنا  لدي  نكهة خا�سة  له  �سهر رم�سان   (
ال�سهر، واأ�سهر كثريًا، ونقوم بزيارات لالأهل، وتكرث فيه الوالئم العائلية(

باملقابل كتبت اأخرى تقول:
) �سهر رم�سان يعني يل العبادة، وب�سراحة اأح�س اأنني قريبة جدًا 
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بالفقراء  يذكرين  كذلك  وال�سوم،  وال�سالة  بالدعاء  وجل  عز  للموىل 
اأي  من  قلبي  اإىل  اأقرب  ال�سهر  فهذا  طعام،  بدون  النوم  على  و�سربهم 
العبادة  اأجعله يف  اهلل يف عمري حتى  يطيل  اأن  اأمتنى  �سهر  اآخر،  �سهر 

والطاعة الأنه اأجمل فر�سة مع اهلل عز وجل (.
اأما عند طرح �شوؤال: ملاذا اأنت طف�شانة ..؟

فمن الإجابات كان..
ال�سيئة، فلم  واأخالقهم  النا�س  "قد يكون لدي طف�س من حياة   *
يعد هناك قريب ي�ساأل عن قريبه اأو جار عن جاره، فاأنا اأمكث يف البيت 
كل يومي، واأق�سيه يف املذاكرة واأداء ال�سالة، ومتر االأيام واأنا واأ�سرتي 

يف البيت لي�س لدينا قريب ي�ساأل وال بعيد يوؤن�س ".
* "ال اأ�سعر بطف�س اأبدًا ول�ست مت�سايقة ممن حويل واأ�سعر ب�سعادة 

يف حياتي".
يجل�س  اأحد  وال  البيت،  به يف  اأقوم  عمل  لدي  يوجد  ال  "اأحيانا   *

معي، واأهلي خارج املنزل ، وبع�س االأحيان اأكون طف�سانة بدون �سبب".
*  "من �سياع الوقت هكذا وعدم ان�سغايل ب�سيء مفيد".

*  "ب�سبب كرثة املواد الدرا�سية ،وال اأجد الوقت الكايف للمذاكرة".
*  " الأين اأعاين من م�سكالت خا�سة، واأعاين من م�ساحبة فتاة ال 

تخاف اهلل فهمومي كثرية ".
* " مللت من حتمل م�سوؤولية اأخواتي ال�سغريات، وتاأنيب اأمي يل 

عندما اأخطئ يف حقها".
و�سعف  �ساقطة..  ف�سائية  قنوات  بيتنا  الأن يف  الطف�س  "ميكن   *
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ال�سالة  اأعمله..  �سيء  اأي  يف  رغبة  يل  ولي�س  قلبي..  يف  الذي  االإميان 
حمت�سمة  غري  كلها  كذب..املالب�س  اأكرثه  بخ�سوع..الكالم  فيها  اأح�س  ال 

وبناطيل .. الروتني كل يوم نعمله بدون تغيري.
*  "اأنا ل�ست طف�سانة الأن احلياة �سغرية ال ت�ستحق كل هذا".

وعند طرح �شوؤال: ماذا يعني لك م�شلى املدر�شة ؟
كان من بني الإجابات:

*  " اأغلب الطالبات املوجودات يف امل�سلى من املتفوقات، ومع اأين 
ل�ست من رواده لكني اأحرتمه ويجذبني اإليه دوما ولكن رفيقاتي..! " 

هو  املدر�سة  هذه  يف  احلياة  فعروق  عروق  للقلب  كان  "اإذا   *
امل�سلى".

*  " ب�سراحة اأنا اأمتنى اأن اأح�سر ولكن هناك ظروف �سخ�سية 
للم�سلى  يذهنب  الالتي  البنات  اأهنئ  احل�سور،واأنا  اأ�ستطيع  ال  ب�سببها 
الدينية  املوا�سيع  اأ�سمع  اأن  اأحب  الأين  احل�سور  اأحب  اأنا  ويح�سرن، 
وق�س�س ال�سحابة وق�س�س التوبة بكرثة، وهذا الذي يجذبني للم�سلى، 

التوقيع: حمرومة ".
ومنيمة  غيبة  فيها  التي  الطالبات  جمال�س  عن  اأبتعد  فيه   "   *
وغريها، واألتقي بطالبات جعلن خمافة اهلل بني اأعينهن، وهو املكان الذي 

يخطو اإليه قلبي قبل قدمي".
*  "عندما اأرى ذاك امل�سلى ال�سغري ينتابني اإح�سا�س بالطماأنينة 
جل  �سبحانه  اهلل  خ�سية  من  والندم  الوف  فكري  ويعا�سر  وال�سكون، 
وعال، ولكني يف كل مرة اأمر بجانب هذا امل�سلى اأ�سعر بال�سعف ال اأدري 

ملاذا..؟، ال اأدري ماذا مينعني من دخوله وا�ستغفر اهلل العظيم".
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�سيئًا  اأن هناك  اأح�س  املدر�سة  يكن هناك م�سلى يف  " اإن مل    *
ينق�سني".

وعند طرح �شوؤال : ماذا يعني لك الفراغ؟
اأتت اإجابات منها:

*  "وقت ممل وبارد".
*  "اأعتقد اأن الفراغ ال يكون يف الوقت واإمنا يكون يف النف�س البعيدة 
عن اهلل تعاىل وعن ذكره وتالوة اآياته، هذا هو الفراغ يف نظري و�ساحبة 

هذه النف�س هي التي ت�سعر بالفراغ".
من  جزء  اأي�سًا  وهو  ن�ستغله،  كيف  نعرف  ال  �سائع  وقت  "هو   *

حياتنا".
االأ�سدقاء  عن  اإما  والبعد  الوحدة  من  اأح�سه  ما  هو  "الفراغ   *
واالأقرباء اأو مع نف�سي، ويف بع�س االأحيان مع خالقي، واأجد الفراغ كبريًا 
الفراغ عن  بها  اأبعد  اأجد طريقة  اأن  واأمتنى  ملاذا..؟  اأعرف  ال  يومي  يف 

نف�سي ".
الت�سديد  يف  دورك  وياأتي  تالحظني،  كما  االإجابات  تتباين  هكذا 

والتوجيه من خالل مناق�سة االإجابات اأثناء ح�سة االنتظار.
الثمرة:

يف  يجول  وما  الطالبات  به  تفكر  ما  على  املعلمة  تتعرف  اأن   .1
خواطرهن حتى ت�ستطيع حتديد نوع امل�ساعدة التي تقدمها لهن.

، وهذا له  2. توجيه الطالبات اإذا احتجن، والثناء عليهن اإذا اأح�سنهَّ
اأثر عظيم يف الثبات على الري.
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3. هدم احلواجز النف�سية بني املعلمة والطالبة كي ت�ستفيد الطالبة 
من خربات معلمتها.

4. ت�سحيح االأخطاء االإمالئية عند الطالبات.
5. امل�ساهمة يف معاجلة املنكرات واملعتقدات الاطئة املوجودة يف 
املجتمع عامة وبني الطالبات خا�سة، الأن هوؤالء الطالبات ي�سكلن �سريحة 

ال ي�ستهان بها من املجتمع الذي نعي�س فيه.
6. ا�ستفادة الطالبة خالل ح�سة االنتظار التي كانت �ستذهب يف 

العبث واللهو، ورمبا يف اإف�ساد ممتلكات املدر�سة والت�سكع يف املمرات.
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)د( اأفكار مل�شلى املدر�شة واجلامعة

كيف جتذبني الطالبات اإىل امل�شلى ؟
اأ ـ مكرب ال�صوت:

من  واال�ستفادة  امل�سلى  دخول  يف  يفكرن  ال  الطالبات  بع�س 
جهل  ذلك  اأ�سباب  اأهم  من  ولعل  فيه،  املطروحة  اجليدة  الن�ساطات 
الطالبة مبا يدور داخل امل�سلى من فائدة ومتعة حقيقية فيجعلها ذلك 

تزهد يف ق�ساء بع�س الوقت يف امل�سلى.
امل�سلى  اإىل  باحل�سور  الطالبات  املنا�سب عمله لرتغيب  ولعل من 
اأن يو�سع �سلك كهربائي ميتد من مكرب ال�سوت املوجود داخل امل�سلى 
فقد  املدر�سة،  �ساحة  من  جانب  يف  يو�سع  لل�سوت  اآخر  مبكرب  وينتهي 
تلتقط اأذن الطالبة بع�س الكلمات التي تثري ف�سولها فتذهب م�سرعة اإىل 

امل�سلى لت�سبع ذلك الف�سول فتكون البداية باإذن اهلل..
هذه الفكرة جمربة وقد جنحت كثريًا بحمد اهلل.

مالحظة: ينبغي مراعاة اعتدال �سوت املكرب حتى ال يكون م�سدر 
اأذى واإزعاج فتكون النتائج �سلبية.

ب ـ الإعالنات املبكرة:
اأن تن�سر املدر�سة اأو اجلامعة اإعالنًا يو�سح �سري الن�ساط الثقافـي 

فـي امل�سلى خالل االأ�سبوع.
جـ ـ التنويع يف طرق الإعالن:

اأو اجلامعة،  اأماكن بارزة من املدر�سة  مثاًل: اإعالنات حائطية يف 
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طالباتهن  املعلمات  ت�سجيع  ال�سباحية،  املدر�سية  االإذاعة  يف  اإعالن 
حل�سور هذا الن�ساط.

د ـ البتكار يف طريقة الإعالن:
1. ال�صوؤال املثري!!

وفيه يكون االإعالن عبارة عن �سوؤال مثري، مكتوب حتته �ستعرفني 
االإجابة يف امل�سلى مع حتديد اليوم والزمن لالأهمية.

اأمثلة:
* هل املالئكة تاأكل وت�سرب؟ واأين ت�سكن..؟وكيف اأ�سكالها..؟ وهل 

متوت؟)1(
�ستعرفني االإجابة عزيزتي الطالبة يف امل�سلى يوم ....ال�ساعة....

* هل هلل تعاىل وجه ويدان..؟)2(
هل يتكلم �سبحانه..؟

هل ميكننا اأن نرى اهلل �سبحانه وتعاىل؟
عن  اأخرى  معلومات  و�ستعرفني  بالتف�سيل،  �ستعرفينها  االإجابة 

�سفات اهلل تعاىل يف امل�سلى يوم .... ال�ساعة ....
2. ال�شحب على اجلوائز:

للطالبات  االإعالن عن  �سحب على جائزة  االأ�ساليب اجلذابة  من 
الع�سرين االأوليات يف احل�سور اإىل امل�سلى.

_______
)1(   ا�ستفيدي من كتاب عامل املالئكة االأبرار، د.عمر االأ�سقر.

)2(   ا�ستفيدي من كتاب خمت�سر االأ�سئلة واالأجوبة االأ�سولية على العقيدة الوا�سطية، ال�سيخ عبد العزيز حممد ال�سلمان 
رحمه اهلل.
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وذلك باأن تقف طالبة عند باب امل�سلى وتقدم  اأوراقًا مرقمة من 
نوع خا�س الأول ع�سرين طالبة عند دخولهن للم�سلى.

ويف نهاية ن�ساط ذلك اليوم يتم ال�سحب على رقمني اأو ثالثة وت�سلم 
لهن اجلوائز و�سط جو من البهجة واملرح.

اأيتها الطيبة..
االبتكار يف االإعالن وطريقة عر�سه لي�س له حدود، فاأرينا اإبداعك 

يف ذلك.
* فكرة توزيع الأدوار:

عزيزتي املعلمة الداعية..
يا ب�سمة يف القلب..يا م�سعاًل للدرب..

حاويل دائمًا توزيع االأدوار يف ن�ساط امل�سلى بينك وبني زميالتك 
املعلمات ومن تثقني بهن من الطالبات اجليدات، حتى يخف العبء عنك 

فتتمكني من موا�سلة طريقك واالإنتاج ب�سكل اأف�سل وم�ستمر..
�سيكون  امل�سلى  م�سوؤولية  من  �سيئًا  حُتّمل  التي  الطالبة  اأن  كما 
االأعمال بني  توزيع  امل�ستح�سن  لذلك من  اأقوى من غريها،  به  ارتباطها 
اجلميع لي�سعرن بروح امل�ساركة والتفاعل مما يوؤدي اإىل ال�سعور باالنتماء، 
اإىل امل�سلى وتبني دعوة  الذي �سيدفع الطالبة للمحافظة على احل�سور 

زميالتها اأي�سا.
* فكرة كل اأ�شبوع معلمة م�شرفة:

اإ�سراف  يكون هناك  الفا�سالت بحيث  املعلمات  يو�سع جدول بني 
وتتنوع  االأدوار  تتوزع  حتى  املعلمات،  بني  يتنقل  امل�سلى  على  اأ�سبوعي 
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االأفكار ويجمل االإنتاج، مما يعود بالري الكثري على الطالبات واملعلمات.
* فكرة كل يوم در�س خمتلف:

الثالثاء:  االثنني:حديث،  تف�سري،  االأحد:  عقيدة،  ال�سبت:  مثال: 
فقه، االأربعاء : �سرية.

اإذا كانت هذه الدرو�س �ستلقى يف فرتة الف�سحة فالبد من اال�ستفادة 
باحلفظ  والتجويد،  بالتالوة  الف�سول  قبل دخول  ال�سباحية  الفرتة  من 

واملتابعة، وكل ما يتعلق بكتاب اهلل الكرمي.
* يف حلقة القراآن الكرمي ال�شباحية بامل�شلى :

ت�ستطيع املعلمة اأن تعد برامج منوعة:
مثال:

ال�صبت: در�س جتويد+تطبيق.
الأحد: تالوة تطبيقية من الطالبات للدر�س اجلديد.

الثنني: م�سابقة تتعلق بكتاب اهلل .
مثاًل: م�سابقات يف اإكمال االآيات، حتديد ال�سورة التي فيها االآية، 
تف�سري االآية، �سبب النزول، اأحكام التجويد، معاين كلمات القراآن الكرمي 

وغريها.
الثالثاء: متابعة حفظ

اأن  تريد  واأخرى  البقرة،  �سورة  تكمل حفظ  اأن  تريد  مثال: طالبة 
حتفظ �سورة الرحمن، وثالثة فرغت من جزء عم، ورابعة يف نهاية �سورة 

الكهف..
اأن ُتعني كل طالبة على اإكمال ما بداأت به من خالل  فعلى املعلمة 
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متابعة حفظها.
الأربعاء: احلفظ االأ�سبوعي

يف هذا اليوم تقوم املعلمة بت�سميع اآيات معينة اأو �سورة معينة كانت 
قد حددتها للطالبات �سمن ن�ساط احلفظ االأ�سبوعي، بعد اأن �ساعدتهن 
قلوبهن  االآيات  تدخل  حتى  ومقا�سدها،  اأحكامها  وتو�سيح  تدبرها  على 

ويحدث العلم والتاأثر وياأتي بعده العمل من وازع داخلي.
مثــال: لبع�ــس ال�شــور والآيــات املقرتحــة للتدبــر واحلفظ 

الأ�شبوعي:
* اآخر �سورة البقرة، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :

 "من قراأ باالآيتني من اآخر �سورة البقرة يف ليلة كفتاه")1( ويف معنى 
"كفتاه" قيل:

 كفتاه كل �سيطان تلك الليلة.. كفتاه ما يكون من االآفات يف ليلته.. 
وقيل ح�سبه بهما ف�سال.. وكفتاه اأجرًا وثوابًا واهلل اأعلم.

* االآيات الع�سر من �سورة الكهف، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم : 

 "من حفظ ع�سر اآيات من اأول �سورة الكهف ع�سم من الدجال")2(. 
ويف رواية ) من اآخر �سورة الكهف(.

"اإن �سورة   : * �سورة امللك، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
يف القراآن ثالثون اآية �سفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده 

امللك")3(.

_______
)1(   رواه البخاري وم�سلم.

)2(   رواه م�سلم.
)3(   رواه اأبو داود والرتمذي وح�سنه.
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ولك اأيتها املعلمة املميزة حتديد ما ترينه منا�سبًا مل�ستوى طالباتك 
، ن�سف  اآيات  ، ع�سر  اآيات  االأ�سبوعي: خم�س  ناحية مقدار احلفظ  من 

وجه اأو وجه كامل، واالأمر يعود لربتك وحكمتك..
الن�ساط الطيب  اإمنا هي من �سمن  اإجبارية  لي�ست  وامل�ساألة طبعًا 

الذي تقوم به الطالبات ،فاحر�سي على ترغيبهن والتي�سري عليهن.
يا ر�صة العطر الفواح...

اأو�سيك ببنات امل�سلمني خريًا فارفقي بهن، وحاويل جذبهن اإليك 
وك�سب وّدهن وذلك من خالل مراعاتك اأنهن طالبات قد تكد�ست عليهن 
الواجبات واالختبارات، فانق�سي يف دربك قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم: " اإن الرفق ال يكون يف �سيء اإال زانه وال ينزع من �سيء اإال �سانه")1(.

قوله " �سانه " اأي عابه.
فكوين كما عهدناك لطيفة .. رفيقة.

* فكرة يوم الطالبة الداعية:
يحدد يوم يف االأ�سبوع تقوم الطالبات فيه باإعداد وتقدمي برنامج 

دعوي يف امل�سلى باإ�سراف اإحدى املعلمات.
ومن �سمن الن�ساط املطروح اأن ُتلقي اإحدى الطالبات كلمة مفيدة 
اأن تعر�سها على املعلمة لالطالع عليها وتنقيحها ..  على زميالتها بعد 
وبعد فراغ الطالبة من كلمتها تنفرد بها املعلمة وتقدم لها النقد البناء 

الإعداد داعية امل�ستقبل امل�سرق.

_______
)1(   رواه م�سلم.
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الثمرة:
1. تنمية الثقة بالنف�س والقدرة على مواجهة اجلمهور.

اجلمود  عن  والبعد  واالإيجابية  الن�ساط  على  الطالبة  تتعود   .2
وال�سلبية.

3. تنمية ال�سعورعند الطالبة باأهمية توجيه امل�سلمات اإىل الري،يف 
املدر�سة اأو اجلامعة ويف املجتمع عامة.

4. تكت�سب الطالبة خربة ال ي�ستهان بها يف جمال الدعوة اإىل اهلل 
من خالل احتكاكها امل�ستمر يف امل�سلى مبعلماتها الداعيات وبالطالبات 

الطيبات حيث ت�ستفيد منهن بامل�ساهدة واملعاي�سة.
5. اكت�ساف املواهب اجليدة و�سقلها.

6. فر�سة للطالبات كي يبدعن ويعرّبن عن حاجاتهن.
* فكرة الندوة:

قد متيل الطالبات اإىل معلمة معينة وبالتايل يت�سابقن حل�سور كلمة 
يقل احل�سور  اأخرى  معلمة  الكلمة  تلقي  عندما  ولكن  امل�سلى  تلقيها يف 

ب�سكل ملحوظ..!
مع اأنهن مل ي�ستمعن قط للمعلمة اجلديدة وال يعرفن اأ�سلوبها!

فكرة الندوة حتل مثل هذه امل�شكلة . كيف ؟
نطلب من ثالث معلمات اأن يقمن بعمل ندوة يف امل�سلى ي�سرتكن 
فيها باإلقاء مو�سوع معني بتقا�سم عنا�سره، ونحر�س على اأن تكون بينهن 
املعلمة التي متيل اإليها الطالبات وجنعلها تتحدث حول العن�سر االأخري، 
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وبذلك ن�سمن ا�ستماع الطالبات للمو�سوع حتى نهايته ؛ الأنهن ب�سوق اإىل 
�سماع معلمتهن املحبوبة.

الثمرة:
الذي  النموذج  غري  للخري  اأخرى  مناذج  الطالبة  ت�ساهد  اأن   .1
ارتبطت به عاطفًيا فتغري وجهتها من االرتباط باالأ�سخا�س اإىل االرتباط 

باملبداأ.
2. اإتاحة فر�سة انطالقة جديدة ملعلمات اأخريات يف عامل الدعوة 

بني الطالبات.
على  ويعني  امل�سلى  ن�ساط  يقوي  املعلمات  بني  االأدوار  توزيع   .3

اال�ستمرار والتجديد، ويخفف العبء عنهن.
4. التجديد يف طريقة االإلقاء والطرح واملعاجلة.
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اأفكار امل�شابقات

اأوًل: م�شابقة الر�شالة الذهبية
يتم االإعالن عن امل�سابقة بالطريقة التالية:

اكتب ر�سالة فيها توجيه واإر�ساد الأحد هوؤالء:
1. ر�سالة اإىل فتاة عاقة بوالديها.

2. ر�سالة اإىل فتاة ال ت�سلي.
3. ر�سالة اإىل متربجة..ونحوه.

يجب اأاّل تتجاوز الر�سالة ع�سرين �سطًرا واأال تقل عن خم�سة ع�سر 
�سطًرا اأو ح�سب اأعمار املت�سابقني وم�ستوياتهم.

ثم ُيعلن بعد ذلك عن ثالث ر�ساالت ذهبية فائزة، وت�سلم اجلوائز 
الأ�سحابها ويكرم الباقون.

الثمرة:
والقدرة  املعلومات من م�سادرها  الطالبة مهارة جمع  تكت�سب   .1

على عر�سها باأ�سلوب جيد وموؤثر.
الورقية  الر�سائل  عرب  املنكرات  اأ�سحاب  ملنا�سحة  حافز   .2

واالإلكرتونية، وا�ستخدامها كو�سيلة دعوية لطيفة.
3. موعظة للطالبة اإذا كانت واقعة يف املع�سية التي تن�سح فاعلها 

باالإقالع عنها.
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ثانيًا: فكرة م�شابقة التف�شري
هذه الفكرة تواكب م�سابقات القراآن الكرمي ..

مثال: اإذا كنِت قد طرحت م�سابقة حفظ �سورة امللك، فاإن م�سابقة 
جتمع  حتى  نف�سها،  ال�سورة  حول  �ستكون  عنها  �ستعلنني  التي  التف�سري 
املت�سابقة بني احلفظ والفهم ،فالعمل ال ياأتي اإال بعد الفهم ولي�س باحلفظ 

وحده.

الثمرة :
1. م�ساعدة املت�سابقة على تدبر القراآن الكرمي.

2. فهمها للقراآن �سيتولد منه زيادة االإميان ثم العمل ال�سالح.
كتب  من  بيوتهن  تخلو  الالتي  امل�سلمات  اأخواتك  �ستدفعني   .3

التفا�سري اإىل اقتنائها.
4. هذه امل�سابقة طريق للتعرف على كتب التفا�سري املتنوعة وكيفية 

التعامل معها.
5. عندما تبحث املت�سابقة عن اجلواب يف كتاب التف�سري قد يلفت 
نظرها تف�سري اآيات اأُخر فتندمج يف قراءتها فيت�سع اطالعها، ويتح�سن 

فهمها لكالم ربها، وُيرى اأثر ذلك عليها ولو بعد حني.
وتقريبهن  للم�سلمات  العلم  كتب  تقريب  اإًذا هي طريقة مرحة يف 

منها.
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ثالثًا: فكرة م�شابقات التخريج
اأ . م�صابقة تخريج اآيات القراآن الكرمي:

الــقــراآن  ــفــاظ  الأل املفهر�س  )املــعــجــم  كــتــاب  للمت�سابقات   يــوفــر 
الكرمي()1( ويتم �سرح طريقة تخريج االآيات منه، ثم يوزع على املت�سابقات 
اأوراق،  ُكتب يف كل ورقة منها اآية خمتلفة عن االآية التي يف الورقة االأخرى، 
االآية  رقم  بذكر  ورقتها  يف  بالتخريج  تقوم  اأن  مت�سابقة  كل  من  ويطلب 

وا�سم ال�سورة، وهل هي مكية اأم مدنية.
امل�سابقة  اإجراء  باإمكاننا  الكتاب  من  واحدة  ن�سخة  وجود  يف حال 

باعتبار الزمن، فمن ت�ستغرق وقًتا اأقل يف التخريج هي الفائزة.
واإذا كانت اأعداد املت�سابقات كبرية فباإمكاننا تكرار امل�سابقة عدة 
مرات يف اأوقات اأخرى ،ففي كل مرة تت�سابق خم�س فتيات مثاًل ، ح�سب 

الوقت وتوفر كتب التخريج.
رابعًا: م�شابقة تخريج الأحاديث

املبتدئات  املت�سابقات  على  منه  التخريج  ي�سهل  كتاب  اختيار  يتم 
مثاًل كتاب: )املعجم املفهر�س الألفاظ احلديث النبوي()2(.

توزع اأوراق على املت�سابقات ُكتب يف كل ورقة منها حديث خمتلف 
عن املوجود يف االأخرى، ويطلب من كل مت�سابقة اأن تقوم بتخريج احلديث 
املكتوب يف ورقتها، وبعد التاأكد من �سحة االإجابات حُتدد النتائج النهائية 

للم�سابقة.

_______
)1(   وا�سعه: حممد فوؤاد عبد الباقي.

)2(   رتبه ونظمه لفيف من امل�ست�سرقني ، ون�سره الدكتور اأ. ى. ون�سنك.
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فوائد م�شابقات التخريج:
كيف  وتتعلم  املختلفة  التخريج  كتب  على  املت�سابقة  تتعرف   .1

ت�ستخدمها.
2. تتدرج يف التعلم من الكتاب االأ�سهل اإىل االأ�سعب.

3. تكت�سب املت�سابقة مهارة ال�سرعة يف التخريج.
4.  حافز للمت�سابقة على التعامل مع كتب التخريج، واقتنائها يف 

مكتبتها الا�سة ،الأنها عرفت كيف ت�ستفيد منها.

خام�شًا: فكرة م�شابقة التلخي�س
تكون يف �سريط نافع اأوكتيب مفيد..

هذه  يف  بكن  و�سهاًل  اأهاًل  العطرات..  مدر�ستي  زهرات  مثال: 
امل�سابقة املمتعة، املطلوب فرا�ساتي اجلميالت اأن تقمن بتلخي�س كتيب 
مقا�س)..(  فقط  ورقات  ثالث  يف  والطب()1(  ال�سريعة  بني  )النم�س 

�سكًرا حلما�سكن الرائع.

�شاد�شًا: امل�شابقات املو�شمية
يا اأمل امل�ستقبل امل�سرق..

مثال:  نف�سه،  املو�سم  حول  مو�سوعها  يدور  م�سابقات  بعمل  قومي 
رم�سان، احلج، االأعياد، االإجازة، ال�سفر، ...

_______
)1(   كتبته: اأم عبد الرحمن، دار القا�سم للن�سر.
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�شابعًا: م�شابقة اخلطابة
اأربع مت�سابقات الإلقاء كلمة ارجتالية على زميالتهن،  يتم تر�سيح 
مدة الكلمة خم�س ع�سرة دقيقة ، ثم تقوم جلنة التحكيم باختيار املت�سابقة 

التي ت�ستحق لقب )خطيبة املدر�سة اأو اجلامعة( وتكرمي االأخريات.

الثمرة :
اأ . العائدة على املت�صابقة:

1. تعزيز  الثقة باهلل ثم بالنف�س.
2.  القدرة على ك�سر حواجز الوف من مواجهة اجلمهور.

3. طالقة الل�سان وو�سوح البيان.
4. اتقان مهارة االإلقاء ولغة اجل�سد.

5. طلب العلم ال�سرعي من خالل حت�سري الكلمة املطلوبة.
6. خطوة اأوىل يف طريق الدعوة قد ت�ستمر باإذن اهلل.

ب . العائدة عليك :
اإذا هداها اهلل  الفتاة  اإن هذه  الداللة على الري، حيث  اأجر  لك 
اهلل  بعد  وحتفيزها  تاأ�سي�سها  ف�سل  فلك  امل�ستقبل  يف  داعية  واأ�سبحت 
تعاىل، و�سيعطيك الكرمي مثل اأجر عملها الدعوي الذي �ساهمت اأنت يف 

بنائه باإذن اهلل..فتاأتيك احل�سنات تلو احل�سنات واأنت ال تدرين..!
فاإذا نظرت يف �سحيفتك يوم القيامة اأذهلك وجود اأجور اأقوام ال 
الذي  ال�ساق  الدعوة  املباركة طريق  الداعية  اأيتها  لك  فهنيًئا  تعرفينهم 

ر�سيته اأ�ساأل اهلل اأن ير�سيك.
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ثامنًا: م�شابقة املطويات )1(
اأ�سئلة،  توزع ع�سر مطويات لكل منزل يف احلي، مرفق بها ع�سرة 

اإجاباتها موجودة يف املطويات التي مت توزيعها.
ومن االأمثلة للمطويات التي توزع واالأ�سئلة التي تطرح ما يلي:

* مطوية )حكم ال�سحرة والكهنة(.
مع  والعرافني،  والكهنة  ال�سحرة  اإىل  الذهاب  حكم  ما  ال�سوؤال: 

الدليل؟
* مطوية )حكم تارك ال�سالة(.

ال�سوؤال: ما حكم تارك ال�سالة اأذكر دلياًل من الكتاب وال�سنة، وما 
يرتتب عليه من اأحكام دنيوية واأخروية؟

* مطوية )الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة(.
اذكر خم�سة  متعددة  اأ�سباب  وزوال همومه  القلب  لراحة  ال�سوؤال: 

منها؟
* مطوية )الغرية على االأعرا�س(.

احلياء  ذهاب  يف  كبري  دور  الف�سائية  القنوات  لبع�س  ال�سوؤال: 
و�سياع املروءة وغياب الغرية على االأعرا�س مبا تبثه من �سموم ، فبماذا 

تن�سح حيال ذلك؟
هذه امل�شابقة لها عدة مزايا منها:

1. القيام بواجب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف احلي الذي 
ت�سكن فيه.

_______
)1(   بت�سرف واخت�سار من مقال: فهد ال�سويرخ، جملة الدعوة، العدد 1671.
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2. احلفز على قراءة املطويات والعمل مبا فيها.
3. �سهولة االإجابة على االأ�سئلة ي�سجع على اال�سرتاك يف امل�سابقة 

فتح�سل الفائدة.
الدعوية  املطويات  من  كميات  �سراء  عند  الدعوي  العمل  دعم   .4

وتوزيعها.
5. التعرف على اأحكام واآداب االإ�سالم بطريقة مي�سرة وممتعة.

عموًما امل�سابقة يف فكرتها قابلة للتعديل ،كما اأنها تنا�سب الطالبات 
وباالإمكان  الدعوية،  ،واملوؤ�س�سات  واملوظفات  واجلامعات،  املدار�س  يف 

تكرارها �سهرًيا اأو ح�سب احلاجة.
تا�شعًا: فكرة كي�س املفاجاآت

هو عبارة عن كي�س كبري نوعًا ما ، ال ُيرى ما بداخله ، ت�سعني فيه 
اأ�سياء منوعة.

متربجة،  عباءة  بنطلون،  �سابونة،  ح�سرات،  مبيد  �ساعة،  مثاًل: 
قلم، عطر، هاتف،  جملة، فلفل حار، منما�س )1( ...

ثم تطلبني من اإحدى احلا�سرات اأن تدخل يدها يف الكي�س دون اأن 
تنظر داخله، ثم تقوم بالتعليق على ال�سيء الذي خرج يف يدها.

و�ساحبة اأح�سن تعليق تكن لها اجلائزة، ولباقي امل�ساركات جوائز 
تر�سية.

_______
)1(   منقا�س لنتف احلواجب.
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اأمثلــة للتعليقــات املنا�شبة علــى الأ�شياء املوجــودة يف كي�س 
املفاجاآت:

اإذا ظهرت ال�صابونة..
التعليق: من املعلوم اأن ال�سابون ي�ستخدم لنظافة االأبدان واملالب�س، 
فما اأحوجنا ملا ننظف به قلوبنا واأعمالنا من الرياء ولعل نظافتهما تكون 

باالإخال�س.
اإذا ظهر مبيد ح�صري..

التعليق: قد تكون املواد الكيماوية نعمة يف التخل�س من احل�سرات 
،ولكنها تتحول اإىل نقمة عندما ي�ستعملها االإن�سان ليتخل�س من االإن�سان!.

ويف حالة ظهورالفلفل احلار..
ولكن  الطعام،  مع  احلار  الفلفل  اأكل  النا�س  بع�س  يحب  التعليق: 

الل�سان يظل عاجًزا عن حتمل حرارة كميات كبرية منه.
يتحمل  ! فكيف  ت�ستهينه  يتحمل حرارة طعام  ل�سانك ال  فاإذا كان 
ماء  حرارة  يتحمل  وكيف  القيامة..؟  يوم  والكذب  الغيبة  عذاب  حرارة 

احلميم الذي بلغ �سدة الغليان..؟ ن�ساأل اهلل العافية.
وردتي الفواحة..

هذه بع�س االأمثلة لالأمور التي ينبغي لفت االنتباه اإليها اأثناء التعليق 
على حمتويات كي�س املفاجاآت، وحبذا اأن تقومي يف البداية بالتعليق على 
�سيء تخرجينه من الكي�س حتى يكون لدى احلا�سرات ت�سور عن طريقة 

التعليق املنا�سبة.
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الثمرة:
1. تو�سيل املعلومة بطريقة جديدة جتذب االنتباه ، وتثبت املعلومات.

2. االإر�ساد بطريقة ترفيهية ي�ستجمع الن�ساط ويروح عن النف�س.
االأ�سياء  االإن�سان بني  باأن يربط  العميق،  3. تقوية احل�س االإمياين 

حوله وبني ر�سا اهلل تعاىل و�سخطه مبجرد النظر اإليها.

تا�شعًا: فكرة �شد النتباه
يا اإ�سراقة الغد وعبري الورد..

قد ترغبني يف اإلقاء كلمة طيبة بني جمموعة من الن�ساء، وقد يتعذر 
البع�س  وان�سغال  االأطفال،  واإزعاج  االأ�سوات  الرتفاع  نظًرا  عليك  ذلك 

باالأحاديث اجلانبية، فماذا تفعلني..؟
اأح�سري معك بع�س الهدايا الب�سيطة، واأخربي احلا�سرات باأنك 

تنوين الرتويح عنهن مب�سابقة لطيفة..
تدور  �سوف  امل�سابقة  اأ�سئلة  الأن  ب�سكل جيد  االإ�سغاء  اطلبي منهن 
خالل  من  االإجابات  �سرتد  حيث  عليهن،  �ستلقينها  التي  الكلمة  حول 

حديثك اإليهن..
اأو  التام  الهدوء  من  تاأكدت  قد  تكوين  اأن  بعد  حديثك  ابدئي  ثم 
الن�سبي على االأقل، واحذري من االإطالة فاإنها مملة، اإمنا هي كلمة طيبة 

ُتذكرين بها امل�سلمات ولي�ست حما�سرة.
ولعلي اأوؤكد عليك وب�سدة اأن تنظري اإىل �ساعة يدك قبل اأن تبدئي 
اأن  دون  طويل  وقت  فيذهب  تبدئي،  اأن  بعد  عنها  تغفلي  واأال  حديثك، 
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قبولك يف  يوؤثر ت�سرفك هذا على  قد  بينما  بذكر اهلل،  الأُن�سك  ت�سعري 
املرات القادمة..

يف  مت�سرعة  غري  فهي  بعيدة  نظرة  احلكيمة..لديها  والداعية 
احل�سول على النتائج، واإمنا يهمها اأن ي�ستمر الري اإذا بداأ ويقوى ويثمر 
ولو بعد حني، لذلك هي تت�سف باحلما�س املعتدل حتى ال تف�سد اأكرث مما 

ت�سلح.
اأ�سئلة  اأن تنهي كلمتك املخت�سرة، اطرحي على احلا�سرات  وبعد 
حول املو�سوع الذي حتدثت عنه، ثم قدمي الهدايا لالإجابات ال�سحيحة 

�سدد اهلل خطاك.

عا�شرًا: اأفكار لهدايا امل�شابقات
ينهي عطائك  قد  الذي  التكلف  بعيدة عن  ت�سجيعية  هدايا رمزية 
واال�ستمرار  الت�سجيع  هو  املق�سود  بينما  بدايتك،  من  وجيزة  فرتة  بعد 

فانتبهي لذلك..
باإمكانك اال�ستفادة من الكتب واملجالت واملواد امل�سموعة واملرئية 
التي فرغت منها وال تزال جديدة، وذلك باأن تقدميها كهدايا يف امل�سابقات 

التي تعدينها..
قد ُتهدى اإليك بع�س الهدايا بينها اأ�سياء ال تنا�سبك واأخرى متلكني 
اأن حتتفظي  اأو رمبا مل تتوافق مع ذوقك الا�س، فما املانع من  مثلها، 
اآخرين  الأ�سخا�س  امل�سابقات  يف  كهدايا  بدورك  وتقدميها  الهدايا  بهذه 

بعيدين متاًما عمن اأهدوها لك.
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ال  طويلة  مدة  حوزتك  يف  الهدايا  تلك  بقاء  من  اأف�سل  هذا  األي�س 
تنتفعني بها وال تنفعني بها غريك..!

التمتع  من  نف�سك  حترمني  فلماذا  الدنيا  يف  بها  تتمتعي  مل  فاإن 
باأجرها يف االآخرة..!
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اأفكار للفائ�س من الكتب واملواد امل�شموعة واملرئية

هيا قومي االآن وال تتكا�سلي ورتبي مكتبتك املزدحمة حتًما �ستجدين 
عدًدا ال باأ�س به من املواد ال�سوتية واملرئية والكتب الزائدة عن حاجتك، 
قومي بتهيئتها وتغليفها ب�سكل جذاب، ثم اأعديها للتوزيع الريي ،خا�سة 
املتوفر  الري  على  احل�سول  ي�ستطيعون  ال  ممن   ، الفقرية  االأ�سر  على 
عندك ل�سيق ذات اليد، وهوؤالء ميكن التو�سل اإليهم عن طريق معارفك 

وجريانك اأو اجلهات الريية واملوؤ�س�سات الدعوية.
الثمرة:

1. ن�سر العلم ال�سرعي بني امل�سلمني ورفع اجلهل عنهم ، وهو �سدقة 
جارية لك باإذن اهلل.

2. اإدخال ال�سرور على م�سلم بهديتك القيمة، عن اأن�س ر�سي اهلل 
عنه قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: "من لقي اأخاه امل�سلم مبا 

ه اهلل عز وجل يوم القيامة")1( . يحب لَي�ُسّره بذلك �سرهَّ
3. �ستت�سع م�ساحة مكتبتك لت�ستوعب كتًبا جديدة اأنت بحاجة لها.

* فكرة جمع الفائ�س:
اطرحي هذه الفكرة على زميالتك .. قريباتك .. جاراتك ، وهي اأن 
يقمن بجمع الفائ�س لديهن من الكتب واملواد امل�سموعة واملرئية املفيدة 
تقومني  بحيث  اإليك  اإر�سالها  ثم  ومن  ونحوها،  االإ�سالمية  واملجالت 
باحل�سور  �ست�سارع  التي  الريية،  املوؤ�س�سات  باإحدى  باالت�سال  بدورك 
اإىل منزلك ال�ستالمها وتوزيعها على من يحتاج اإليها ممن ال ميلك ثمنها 

_______
)1(   رواه الطرباين باإ�سناد ح�سن.
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اأو اإر�سالها لبلد اآخر التتوفر فيه هذه االأ�سياء.
الثمرة :

1. احلفاظ على الرثوة العلمية )كتب، اأ�سرطة، جمالت وغريها( 
من ال�سياع �سدى.

2. دعوة اإىل اهلل بتو�سيل العلم ال�سرعي اإىل من يحتاج اإليه.
3. التعاون على الرب والتقوى.

* فكرة �شيارة الأجرة :
اإذا احتجت لركوب �سيارة االأجرة للذهاب اإىل مكان ما ال تن�سي اأن 
اأن  تاأخذي معك عدًدا من االأ�سرطة والكتيبات، ثم اطلبي من حمرمك 
يقدمها لل�سائق كهدية يوزعها على من يركب معه، اأو ليدير �سريًطا نافًعا 

ي�ستمع اإليه الركاب، حتى تعم الفائدة ويكتب لك االأجر باإذن اهلل.
* فكرة!

اأن  تن�سي  العيادات ال  اأو  امل�ست�سفيات  اأحد  للعالج يف  عند ذهابك 
انتظار  يف  �سعيها  ثم  واملجالت،  الكتيبات  من  الفائ�س  معك  تاأخذي 
الن�ساء حتى تعيني اأخواتك امل�سلمات على اال�ستفادة من اأوقاتهن، حيث 

اأنهن ميكثن مدة طويلة يف �سالة االنتظار.
* فكرة!

رمبا تزورين بع�س م�ساغل الياطة الن�سائية اأحياًنا، ما راأيك لو 
اأخذت معك بع�س الكتيبات واملطويات..؟

مكان  يف  ت�سعها  اأن  منها  واطلبي  امل�سغل،  ملديرة  كهدية  قدميها 
منا�سب حتى تتمكن مرتادات امل�سغل من اال�ستفادة منها..

امل�سغل  يف  العامالت  على  واأ�سرطة  كتب  توزيع  اأي�سًا  باإمكانك 
بلغتهن، ت�ستطيعني احل�سول عليها جمانًا من مكاتب دعوة اجلاليات.
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اأفكار للهدايا

يا نبع اخلري..كرثي ح�صناتك بالهدايا.. 
قدمي الهدية املنا�سبة لل�سخ�س املنا�سب..

والأنك امراأة مميزة حتت�سبني االأجر يف كل �سيء..
البد اأن لهديتك اأن تتميز باحت�ساب الثواب من اهلل.

�سفر  تذكرتا  ومعها  للعرو�س  اأنيقة  هدية  قدمت  لو  راأيك  ما   *
للعمرة.

* وما اأطيب اأن تهدي املري�صة ماء زمزم، الع�سل، احلبة ال�سوداء، 
اأوجمموعة ق�س�س عن ال�سفاء بعد املر�س، وكيف تعالج نف�سها بالرقية 
ال�سرعية..واأجمل هدية للمري�سة اأن ترقيها دون اأن تطلب، فل�سان احلال 
يغني عن ل�سان املقال، والتفطن لذلك اإال موفقة، قال حبيبنا �سلى اهلل 

عليه و�سلم)من ا�ستطاع اأن ينفع اأخاه فليفعل()1(.
* هدية املنزل اجلديد.. عادة لطيفة يف جمتمعنا تعرب عن املحبة 
وال�سعادة بهذه املنا�سبة..ال�سك اأن قلبك يغرد فرًحا عندما تقدمني هدية 

لتلك القريبة اأو ال�سديقة التي نزلت منزاًل جديًدا..
واأفراد  اإليه  املُهدى  ال�سخ�س  تنا�سب  الكتب  اختاري جمموعة من 
عليها  و�سعي  جذاب،  ب�سكل  املجموعة  هذه  بتغليف  قومي  ثم  اأ�سرته، 
املنزل اجلديد( مع بع�س عبارات  اأنيقة قد كتبت عليها )مكتبة  بطاقة 

االإهداء اللطيفة.
وما اأجمل اأن يرافق ذلك هدية جميلة تنا�سب احتياج املنزل اجلديد 

_______
)1(   رواه احلاكم يف امل�ستدرك وهو�سحيح على �سرط م�سلم.
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وتدخل الفرحة على اأ�سحابه.
هل تعلمني ماذا فعلت ياكرمية..؟

�ساعدت على ن�سر العلم ال�سرعي بني اأفراد االأ�سرة املُهدى اإليها..
�سننت �سنة ح�سنة يف هدية املنزل اجلديد..

فلك اأجرها واأجر من عمل بها اإىل يوم القيامة باإذن اهلل.
للمولود  رقيقة  هدية  النف�ساء  زيارة  عند  معك  ا�صطحبت  لو   *
،وو�سعت معها لعبة تنمي ذكاء االأطفال لين�سغل بها اإخوة املولود ال�سغار 

عن اإزعاج اأمهم فرتة النفا�س الأ�سعدها ذلك كثريا.
قال  بها م�سيبة،  ملن حلت  التلبينة)1(  اإهداء  املنا�صب جًدا  من   *
َتْذَهُب  امْلَِري�ِس  ِلُفوؤَاِد  ٌة  مهَّ جُمِ ْلِبيَنُة  التهَّ و�سلم)  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
عن  مرئية  اأو  م�سموعة  مادة  اإهداء  اأي�سا  ميكنك  ْزِن()2(،  احْلُ ِبَبْع�ِس 

الفرج بعد ال�سدة وال�سيق، واأجر ال�سابرين وما لهم عند اهلل. 
وتهديها  ا�ستلمت وظيفة جديدة،  التي  تلك  تهنئي  اأن  تن�صي  ل   *
عطرًا برفقته بع�س الكتب التي تهم املوظفات حتى تعينيها على االإخال�س 

واإتقان عملها.
* كما اأتوقع اأنك �ست�سارعني اإىل اإهداء كل معلمة تعرفينها بع�س 
و�سائل تخزين البيانات املختلفة التي حتتوي على مادة م�سموعة اأو مرئية 

تخدم اأهداف الرتبية والتعليم وممار�سة الدعوة من خاللهما.
* ال�صواك هو اأف�سل هدية ملن حتبينهم لتكرث ح�سناتهم وح�سناتك 
مثـــل: اأقاربـــك .. زميالتـــك يف املدر�سة..اجلامعة..العمل..طالباتـــك..

_______
)1(  التلبينة هى ح�ساء اأبي�س رقيق من دقيق ال�سعري املطحون. 

)2(  اأخرجه م�سلم. 
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�سيوفك..واك�سبي اأجر اإحياء �سنة لك اأجرها واأجر من عمل بها اإىل يوم 
القيامة.

* كم مرة احتجت فيها للرتدد على امل�صت�صفيات والعيادات..؟
باإهدائه  وقمت  وكتيًبا  م�سحفًا  حقيبتك  يف  حملت  لو  راأيك  ما 

للطبيبة..
واأهديت جمموعة اأخرى من امل�ساحـــف والكتيبات الدعوية الإدارة 
امل�ست�سفـــى اأو العيـــادة، ليقومـــوا بتوزيعهـــا علـــى غرف املر�ســـى وغرف 

االنتظار..
البـــد اأن ت�ساهمـــي يف االأمـــر باملعـــروف والنهـــي عـــن املنكـــر يف 
امل�ست�سفيات،فـــاهلل يعلم اأنك اأول من ي�ستاء من وجـــود املنكر، لكن املهم 
اأن يرى �سبحانـــه ح�سن �سنيعك وت�سرفك احلكيم يف االإ�سالح، واإال فال 

تفغري فاك اإذا انت�سرت املنكرات.
فمن تتوقعني اأن يعمل اإذا تخاذلت..؟
ومن �سيحمل هم االأمة اإن اأحجمت..؟

واأب�سرك باأنك ل�ست وحيدة بل اأنت باهلل �سنيدة..
ثم باأخوات هلل داعيات قد عرفن طريق النجاة..

اأختي احلبيبة..يا حديقة الأزهار الدعوية..
و�سلم يف  عليه  اهلل  �سلى  نبيك  �سنة  عندما طبقت  رائعة  اأنت  كم 
التهادي واإدخال ال�سرور الذي �سيداعب قلبك اأنت اأواًل..فالعطاء ي�سرح 
اهلل  �سلى  نبيك  قال  مرغوبة  حمبوبة  ويجعلك  قدرِك..  ويرفع  �سدرِك 

عليه و�سلم) تهادوا حتابوا(.
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اخلامتة اأ�شاأل اهلل ح�شنها

يظل هذا العمل جهًدا ب�سرًيا فلله الكمال وحده �سبحانه..فما كان 
من �سوب فلله احلمد من قبل ومن بعد..وما كان من زلل فاهلل ور�سوله 
بريئان منه..واأ�سال اهلل العفو واملغفرة..وال ي�سعني هنا اإال اأن اأحمد الذي 
وفقني واأعانني فاحلمدهلل ربي وويل نعمتي..احلمد هلل حمد ال�ساكرين 
..احلمد هلل ملء ال�سماوات ال�سبع واالأر�سني.. و�سبحان اهلل وبحمده كما 
ثناء  اأح�سي  ال  ربي  �سلطانه..�سبحانك  ربنا وعظيم  ينبغي جلالل وجه 
عليك..اأنت كما اأثنيت على نف�سك..ربنا تقبل منا اإنك اأنت ال�سميع العليم 
وتب علينا اإنك اأنت التواب الرحيم، و�سل اهلل على نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم.
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