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  عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلربين/تقديم فضيلة الشيخ د                       

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الحمد هللا الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون نحمده ونشكره 

عما يقول إال اهللا وحده تعالى  يمون ونشهد أن ال إلهعلى فضله وعطائه الم
الظالمون ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي قام بالدعوة إلى اهللا واهتدى 
بدعوته الصالحون صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بعده 

  :وبعد .بالبيان والجهاد حتى أذعن لهم المخالفون
لى أن اطلعت على هذه السلسلة المباركة التي كتبتها إحدى فقد يسر اهللا تعا     

األخوات الصالحات ممن قرأت وواظبت على الدراسة العلمية المفيدة ودل كالمها 
على تجربة قوية وفكرة ثاقبة ونصح وتوجيه ومحبة للخير وإرشاد إلى طرق 

عدة نيله والحصول عليه ولقد أعجبني ما سجلته في موضوعات متعددة تتناول 
مجاالت وشتى طرق يمكن سلوكها بسهولة ولو استصعبت على بعض من النّاس 
لكن مع التجربة والمضي واالستمرار فيها تصبح سلسة حلوة المذاق محمودة 
العاقبة فأقول إن واجب كل مسلم ذكراً وأنثى أن يسلك السبل المفيدة في إنقاذ 

ات ومن الغفلة والنسيان المسلمين من الجهل المركب الذي غمر أكثر المجتمع
الذي استولى على القلوب فأدى إلى اإلهمال وتعطيل األسباب ومن اليأس 
والقنوط الذي يؤدي بصاحبه إلى التخلي عن النّاس وقطع الرجاء في الوقت 
الحاضر عن تأثير األسباب فبسلوك الطرق المفيدة للدعوة إلى اهللا والتي احتوت 

منها تحصل البركة والنفع الكبير فال غرابة أن  هذه السلسلة الطيبة على نماذج
كتبت األخت في اهللا هذه اإلرشادات فهي من خريجات جامعة اإلمام محمد بن 

، سعود اإلسالمية ومن قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين 
ات وفقها اهللا وسددها وأثابها على ما تبذله أجزل الثواب وأكثر في النساء المؤمن

واهللا أعلم وصلى اهللا على محمد وآله ، من الصالحات القانتات الحافظات للغيب 
  هـ٢٧/٣/١٤٢١وصحبه وسلم 

    
  كتبه عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبرين

  
  
  
  
  



 

3 
 

  مقدمة         
  
  
  

 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من  نه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرورإن الحمد هللا نحمده و نستعي

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له  ،ال مضل له ومن يضلل فال هادي لهيهده اهللا ف
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

* يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم * اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداًيا أيها الذين آمنوا (
  ) عظيماًَن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً وم

  :أما بعد 
  ...لمرأة يعني صالح المجتمعفألن صالح ا

  ..وألنني متأكدة أن نساءنا يملكن طاقات هائلة وقدرات عالية على العطاء والبذل واإلنتاج
  .ولكنها تحتاج فقط إلى توجيه سليم ونفض غبار قديم

 وأن يفتح ألخواتي ،جاء كتابي هذا راجية من اهللا أن يسهم في رفع الهمم فوق القمم
بأننا لسنا طاقات  ليدرك الجميع وليشعرواب وآفاق العمل الصالح وإخواني في اهللا أبوا
  .ولن نحقر من المعروف شيئاً... بل نحن العاملون ... معطلة وال مهدرةً

  )فاستبقوا الخيرات( اهللا تعالىقال 
  ..فالحياة حلم قصير 

  
  :عدة أمورهذه المقدمة السريعة أحب أن أشير إلى وفي 

سنوات فما  جميع النساء والفتيات من سن عشر اطبإنني في هذه السلسلة أخ *
 .فالجميع يستطيع تطبيق األفكار التي سأوردها ـ إن شاء اهللا ـ عندما تعلو الهمم...فوق

نافعة جداً إلخواني في ء فقط بل هي خاصة بالنسا] سلسلة األفكار الدعوية[ يعني أن وهذا ال
  .ألمة محمد صلى اهللا عليه وسلم اًذخرمن آباء وشباب ومعلمين ودعاة جعلهم اهللا  اهللا

وقد كتبت ، إن كثيراً من األفكار المذكورة هنا طبقت على الواقع والقت نجاحاً كبيراً بحمد اهللا
من تجارب أشخاص عملوا بها ولمسوا  السماع عنها أو بعضها من خالل مشاهدتي لها أو

  .واقع سهلة التطبيقفهي قريبة إلى ال ليعم الخير،، فائدتها وهاهي بين أيديكم
  :ولها نتائج جيدة ـ بإذن اهللا ـ إذا صاحبها ثالثة أمور

  .والمداومة ثالثاً.. واإلتقان ثانياً .. اإلخالص أوالً 
وقد تنجح في أمكنة دون  ،بعض األفكار التي سأذكرها قد تناسب أشخاصا دون أشخاص*

  ..أخرى وقد تكون نافعة في أوقات معينة وال تصلح في أوقات  ،أمكنة
  .عوة إلى اهللاوهذا كله يرجع إلى ميزانك الدقيق وتقديرك لألمور وحكمتك في الد

  ألن ذلك يدفع لتطبيقها وقد أترك ذكرها د حرصت على ذكر ثمار بعض األفكارلق *
  ..أو ألن القلم يعجز أن يحصيها، لوضوحها 

  ..هذا وباهللا التوفيق
 ـه ١٤٢٠الرياض ـ الصنيع  هناء               
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  حديثي معك
  .....أيتها الوردة 

كيف يهنأ لك أن .. اليدين  خلي الدنيا وتخرجي منها هكذا صفرأظنك ترضين لنفسك أن تد ال
وال تقدم نفعاً في حياتها  ،وال تسعى لمجد، تعيشي كما تعيش أي امرأة عادية ال تحمل هماً

  !وينتهي ذكرها بمجرد موتها
  عند رب العالمين ... البد من التميز ولكن  نعم... البد أن تتميزي ... إذاً

البد أن يراك سبحانه متميزة عن اآلخرين بحمل هم اإلسالم والدعوة إليه متميزة بمحاوالتك 
  ... ء بنفسك وبدينك إلى األفضلالمستمرة لالرتقا

  ..بمسارعتك لفعل الخير قبل غيرك متميزة
  ..وهكذا فلتعيشي .. هكذا فلتكوني 
  !!..الحياة التي تحيينها إن كنت تعتبرينها حقاً حياة وإال فما هذه 

  
اهللا تسبح فيه بمهارة وخفة األلوان تعيش في بحر الدعوة إلى  كالسمكة الزاهية ...المؤمنة

حتى تموت ... رويداً... وتستمتع بذلك كثيراً فإذا ُأخرجت من داخل البحر اختنقت رويداً 
  ..المعاني الجميلة في كيانها 

  

تسري الدعوة إلى اهللا في عروقها كما يسري  وردة نضرة... يةالداع

  ...فتزهر وتبهج الناظرين، املاء يف الورد

  
  ...ذبلت وذهبت نضرتها ، فإذا انقطع عنها هذا الماء

  .... بل كيف ستعيش؟ 
 

  ، أن تشعري بأنك تقدمين شيئاً لآلخرين إن أمجل ما يف احلياة
      فكيف إذا كان هذا الشيء الذي تقدمينه . .أن تنتجي  ،تصنعي شيئاًأن 

  ..هو أصالً عبادة لرب العالمين منها حسنات عظيمة وأجوراً جارية ومراتب عالية 
  ...                               وتصنعين لها .. إذاً أنت في الواقع تقدمين لنفسك 

  ..فاسعي لفكاك رقبتك من النّار  
  "١..يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها كل الناس ..    "  :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

في .. ي حركاتك فوابتعدي عن الجمود في كل شيء  ،بسيطة مرنة، كوني حيوية •
وحتى في تعابير وجهك فابتسامتك العذبة أسرع طريق لقلوب اآلخرين .. كلماتك 

األيام  مرور فيتغير لونك وطعمك وريحك مع، وال تكوني كالماء الراكد.. 
 .وتصبحي امرأة ال أهمية لها وال هدف

دائماً متجددة طعمك حلو وريحك زكية ومنظرك مبهج  الجاري بل كوني كالنهر •
 .وصبر...وصبر.. علم وعمل وصبر ، للنفس

                                                
  )٢٢٣ح ـ (كتاب الطھارة ، جزء من حدیث أخرجھ مسلم ـ رحمھ اهللا ـ في صحیحة ١
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مثالً عند إلقاء كلمة ، ويزعجك كثيراً عند القيام ببعض األعمال الدعوية قد يهاجمك القلق •

 .اءعلى مجموعة من النس
نجاحه ولكن تأكدي أنّه  دث غالباً عند بداية كل عمل نرجواتكترثي لألمر فهذا القلق يحال

  ...سيتالشى تدريجياً إذا توكلت على اهللا أوالً ثم استرسلت في حديثك بهدوء 
لست أتحدث إلى أ !؟وهل هناك حاجة لذلك ؟لماذا أرتبك ويصيبني القلق :واسألي نفسك دائماً

  !؟مثلي بشر
، مهما ارتفعت مكانتهم في عينيك فهم ال يخرجون عن كونهم بشراً، ليس أمامك إال بشر نعم

  ...ال فرق ، ويوم القيامة نبعث ،سنموت جميعاً وسنقبر جميعاً، ال فرق بينك وبينهم
  .وأعطيها حجمها الطبيعي لتهدئي ويذهب عنك القلق، عزيزتي بسطي األمور يا

إنما أنت ناقلة لكالم اهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه  ،فسكثم أنك لم تأت بشيء تدعينه لن
  .وكالم العلماء والصالحين ،وسلم

 ،إنما هي مجرد كلمة تحتسبين أجرها عند اهللا ،كما أنك لم تدعي الصالح لنفسك ولم تزكيها
  الذكرى وذكر فإن( بقوله تعالى  ينلمللفتوى ولم تدعي العلم وإنما تع وأيضاً أنت لم تجلسي

فعالم القلق  .ينفع به عسى اهللا أن ،فكالمك إنما هو من باب التذكير  ٢)تنفع املؤمنني   
  !والتردد؟
  ...وال ترضي أن يسبقك غيرك في الخير ، هيا انطلقي بكل ثقة وطمأنينة.. هيا
  

  
  

 ت ا ق ال ع ل ا  صناعة
  

  ..اصنعي عالقات ودية مع اآلخرين 
فكلما اتسعت دائرة !! ستدعين من إذن؟ ،ون عالقات ومعارفداعية إلى اهللا د تكونين فكيف

  ...عالقاتك اتسعت دائرة دعوتك وخيرك 
اآلخرون تعرفي أنت على  ابدئي بتكوين العالقات وبادري ِإليها وال تنتظري أن يبادر إليك

 ،من نفسك أزيلي الكبر... د يطول االنتظار فق ،الجيران وال تنتظري أن يطرقوا هم بابك
فوزي  ،يرفعك وتواضعي هللا ،فال يخجل إال من ارتكب قبيحاً، ك من الخجل الممجوجودع

  ،فليست من سبقت كمن تأخرت وليست من حرصت كمن تهاونت ،بأجر البدء في الخير
  .. يستوينواهللا ال ال  

عودي نفسك أن تبدئي الحديث مع من تجلس بجوارك في مناسبة أو مكان عام أو حافلة 
  .. حيوية.. حيوية ..حيوية هكذا فلتكن الداعية .. بساطة وخذي األمور ب
األخوات الداعيات بحمد اهللا وفضله ولن تكوني وهذا حال كثير من ، اً عن الجمودبعيدة تمام

  ..؟ بعيدة عنهن أليس كذلك
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 ..عالقاتك مع اآلخرين  يف

  
 
   .فالقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، بذلي الخدماتا
   ..عي االبتسامات ـ عفواً ـ الصدقات وز

  ..عليك بحلو الحديث فهو يأسر القلوب 
  ..ال تسرفي في الخلطة وال في العزلة 

  ..احترمي الكبير وقدريه وارحمي الصغير والطفيه 
  ..تقدمي نفسك  قدمي غيرك وال

  ..ال تتحدثي في شيء تجهلينه 
  ..كوني ممن يألف ويؤلف
ة فيها فللناس تعنيك ولم يطلب منك المشور ال ال تقحمي نفسك في أمور
  وهذا سيؤثر سلباً على ،يحبون أن يتدخل فيها أحد خصوصياتهم التي ال

  .قتك بهم وبالتالي على دعوتك لهمعال
  
  

ٍ  !   حلظة من فضلك   هل صوتك عال
  

  ..لطفاً تحدثي بصوت معتدل 
حدثي بصوت إذا كانت نبرة صوتك مرتفعة فحاولي أن تخفضيها قليالً وأن تت

معتدل ألن ارتفاع الصوت عند التحدث مع شخص آخر قد يفسر من قبله تفسيراً 
غير مرغوب فيه ـ وهو معذور في ذلك ـ فاألحرى بالداعية أن تراعي اعتدال 

مهما كانت عالقتك به قوية حيث ِإنه ، ألن ارتفاعه ينفر المدعو، درجة الصوت
فسه بأي حق ترفع هذه صوتها وقد يتساءل في ن، سيشعر بعدم احترامك له

فلن يعذرك اآلخرون فمهما كانت ، حتى وِإن كانت طبيعة صوتك كذلك، علي
  .العالقة قوية يظل االحترام والتقدير في نفوس الناس فوق كل اعتبار

  !فالصوت العالي ال يليق باألنثى عموماً فكيف بالداعية؟
فسدي مصالح دعوية حتى ال ت، فتفطني لذلك وجاهدي نفسك لضبط هذا األمر
  .وفقك اهللا هامة بأمور بسيطة تستطيعين التحكم بها
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  مظهرك 
  ...مظهرك هو أول رسالة دعوية تخرج منك وتصل إلى قلوب اآلخرين بدون كالم  
  .فإذا نجحت الرسالة األولى كان وصول باقي الرسائل أكثر سهولة 

  ..كثيراً وسييسر مهمتك كداعية، نعم أختي الداعية فاألمر مهم
  

قد ترين في أحد المجالس امرأة رثة الهيئة وغير    ..أيتها الزهرة 
حتماً سيكون انطباعك عنها سيئاً وستشعرين بالنفور منها وربما ، مرتبة

كل هذا فقط ألنها ، تقررين عدم االحتكاك بها فضالً عن تكوين عالقة معها
 وتجدين أنها امرأة، اللقاء ثر بعد تكررعرفين على شخصيتها أكوربما تت ..مظهرهالم تعتني ب

  ..إال أنها مهملة في مظهرها الخارجي  طيبة القلب حلوة المعشر
بمظهرهم ونحن نعلم أن المظهر  الناس وهكذا كثير من الناس في هذا الزمان يقيسون  

ة ولكننا نعلم أيضاً أن المظهر له ثقله في ميزان الناس حيث ِإنه يجذبهم بشد ،ليس كل شيء
ويؤثر عليهم فحاولي أن تستخدمي هذه الوسيلة ـ أقصد االهتمام بمظهرك ـ في الجانب 

نبينا صلى اهللا عليه  الدعوي على أن يكون استخدامك لها باالعتدال المطلوب الذي حثنا عليه
والداعية اللبقة هي أولى الناس  ،وملبسه ونعله حسن ،وريحه طيبة ،فالمسلم نظيف وسلم
يا أخيه اعتبري االهتمام بمظهرك وسيلة دعوية ال غاية تسعين إليها واهللا المهم ..بذلك 

  ..يرعاك 
  

 ..أعرضي عن اجلاهلني 
 

إذا شعرت أن التي تحاورك ليست طالبة حق وِإنما تجادل وتكابر فال تضيعي وقتك بالحديث 
  "وأعرض عن اجلاهلني  "معها ألن اهللا تعالى قال 

ق فاصبري عليها وأليني لها الكالم عسى أن يهديها اهللا ِإلى أما ِإن كانت محاورتك طالبة ح
  ..الحق ويتضح لها ولو بعد حين 

  
  ..اربطي بالواقع

أنها عندما تلقي درساً أو كلمة تهتم كثيراً بالربط بالواقع   من أهم مميزات الداعية الناجحة •
واقع يقرب كالمك ِإلى ألن الربط بال، وهنا يكمن السر في نجاح الكلمة الموجهة أو ِإخفاقها

 .ت يتفاعلن معك بشكل جيدلة ويجعل المستمعااألذهان بسهو
كما أن الربط بالواقع يبث في نفس المستمع الراحة والسرور ألنه يشعر بأن كالمك قد المس 
، حياته وهمومه اليومية فيحس بأنك قريبة منه تشاركينه الواقع الذي يعيشه فيسعد بحديثك

ألنك وضعت يدك الحانية على جراحه ، يتمنى أال تتوقفي عن الكالمو، وينشرح صدره لك
  ...فهنيئاً لك الحكمة في الدعوة إلى اهللا .. النازفة وبدأت بمداواتها 
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من الفتيات والنساء العشر  ائالت تجدين فيها قرابة الخمس أوأن بعض الع من املؤسف •
مع أن منهن ، كلمة أو أي نشاط آخر مفيد الصالحات ولم تقدم واحدة منهن لعائلتها درساً أو

وأين  ،فأين زكاة العلم الشرعي.. المتخرجة في الجامعة والحافظة لكتاب اهللا وطالبة العلم 
فباهللا عليك أي عذر أمام اهللا ، وكيف يكون العلم والقرآن حجة لك ال عليك، العمل بما علمت

 !!..تملكين؟
  !أرجو أن ال يكون ردك أنك تستحين

  نسان ال يستحي ِإال من فعل القبيح فاإل
  ! وهل نفعك ودعوتك ألهلك من باب القبيح؟

انتبهي أيتها الغالية فإن هذا من مداخل الشيطان ليفوت عليك األجر الكبير والمصالح 
  ..وال لعائلتك فقط بل لألمة اإلسالمية كلهاظيمة التي ستتحقق ليس لك وحدك الع

  ٢" احلياء ال يأتي إال خبري" : والنبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

  !..فأين الخير في إحجامك عن الدعوة إلى اهللا؟
عليك فحاولي  طرإن هذا يا عزيزتي من الحياء المذموم الذي تترفعين عنه ويجب أال يسي

استطاعتك وتأكدي أن اهللا تعالى ِإذا علم منك صدق المجاهدة في مقاومة  التغلب عليه بقدر
 والذين جاهدوا فينا:"ك وسيعينك وهذا حق ألنه سبحانه يقول هوى نفسك فسييسر أمر

   ...أخيتي على بركة اهللا يا فانطلقي ٣ "لنهدينهم سبلنا
وانثري الخير بين أهلك وصديقاتك وجيرانك فالبدايات تحتاج دائماً إلى عزيمة وهمة وقوة 

باهللا  وكفى،  معكإرادة ثم تتيسر األمور وتجري كما تجري األنهار بسهولة وسالسة ألن اهللا
  .نصيرا

  

اكسبيها وكوني لها أختاً في اهللا تقدم لها   ،ركزي يف دعوتك على الشخصية القيادية اغالب •
العون والنصيحة ارفعي همتها ِإلى أعلى ورغبيها في طلب العلم الشرعي حتى تستطيع 

فكم  ،لبركة منها مرجوةفِإذا هداها اهللا كان النفع بها عظيماً وا.. مغالبة أمواج الفتن والهوى 
 ..من صديقات ستصلهن بركة هدايتها بِإذن اهللا  لها لها من عالقات وكم

 
 

ونقصد به محرمك الذي يتكفل  ، يكون احملرم من أسباب معوقات حترك الداعية اأحيان   •
 ...بتنقالتك كداعية ِإلى الخير 

بأهمية الدعوة ِإلى اهللا ونشر  إما كسالً وِإما لجهله ،قد يقصر بعض المحارم في هذه الناحية
  ..الخير بين المسلمين وربما لكثرة مشاغله 

  ...أختي الداعية
  ..كيف تعدلين هذا الوضع؟

  !.فأنت ثروة األمة ويستحيل أن تقبلي أن تضيع هذه الثروة هدراً
  !جربت هذه الفكرة؟ما رأيك لو

  تفيفال تك، عندما يقوم محرمك بتوصيلك ولو لمرات قليلة أو نادرة
عليه أمام األهل وادعي له بما يحبه  بل احتفي به كثيراً وأثني، عاديةبشكره بطريقة 
  ..كل ذلك على مسمع ومرأى منه ، ويحرص عليه

                                                
  ).٦١١٧ح ـ (خاري أخرجھ الب ٢
  .٦٩اآلیة : العنكبوتسورة  ٣
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كما يجب أال تكتفي بشكره  فقط بل حديثه عن اإلنجازات التي قمت بها وانتفاع الناس بك 
معك لما تمكنت من عمل شيء لذلك  واألجر المترتب على ذلك كله وأنك لوال اهللا ثم تعاونه

  .عملك وأعانك على الخير ك في األجر إن شاء اهللا ألنه يسرفهو شريك ل
  

  :ولن ينتهي األمر عند ذلك بل اشكريه على فترات فيما بعد قولي له مثالً
  ..حقاً ِإن كل داعية تحتاج ِإلى إنسان متفهم مثلك 

  ..لقد قمت بعمل عظيم اليوم هنيئاً لك 
وكيف أصلحت كثيراً من المنكرات بفضل اهللا .. حدثيه عن أحوال الناس ، ه هم الدعوةحملي 

  ..أن ذلك كله سيكون له وقع ِإيجابي في نفسه ال شك .. ثم بوقوفه إلى جانبك  ..
  .شرح اهللا صدرك ويسر أمرك ،فاألمر يحتاج إلى وقت وتكرار ،ليولكن ال تستعج

  

***  
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   ٤من عوامل نجاح الداعية                  
  
 
 
  
  
  .فهو أمر مهم لنجاح الدعوة واستمرارها: ـ اإلخالص١
  
يكفي إذ ال، مكانية تنفيذ هذا النشاطـ دراسة أي نشاط مقترح دراسة مستفيضة لمعرفة ِإ٢

وله عمالً بق ،مكانية تنفيذها واستمرارهاة إبل البد من معرف، أن تكون الفكرة ممتازة وهادفة
ألن  ٥  " أدومها وإن قل  "  :فقال أي األعمال أحب ِإلى اهللا؟ :صلى اهللا عليه وسلم حينما سئل
أو عدم إخراجه إخراجاً جيداً ومشوقاً يقلل من استجابة ، التذبذب وبدء النشاط ثم إيقافه

  .المدعوين ِإن لم يفقدهم الثقة واالحترام للبرنامج الدعوي
  
حتى يشعر كل فرد ، ِإتقان فن التعامل معهمو ،وكسب مودتهم، اربمع األق ـ توثيق الصلة٣

ومودة ، ولكن عالقة صادقة، بأن له عالقة خاصة بالداعية وهذا ال يعني النفاق واالبتذال
  .ومبادئ ثابتة، خالصة

  
ولیحرص الداعیة ، المدعوین األستاذ لكي ال یثیر بمظھر العالم أو الظهور ـ عدم التعالي أو ٤

  .على عدم ِإثارة غیرة اآلخرین منھ دائمًا
  
بحیث یقوم الداعیة بالتوجیھ دون ، وعدم المواجھة بالعتاب، ــ استخدام التوجیھ غیر المباشر٥

 حیث كان صلى اهللا علیھ، وھذا منھج نبوي، أن یعلم المدعوون من ھو المقصود بھذا التوجیھ
  ٦"قوام قالوا كذا وكذاما بال أ"حین ینكر على أصحابھ بعض األعمال یقول  وسلم

  .وبھذا األسلوب یتفادى الداعیة التصادم أو ِإثارة الرفض واالستعالء لدى المدعو
  
  ،وأن یكون خبیرًا بھم وبقدراتھم ، ــ أن یعلم الداعیة حال المتعاونین معھ من األخیار ٦
   یمكن أن وأن یوجھ كل شخص ِإلى ما ، ،مناسب فیضع الشخص المناسب في المكان ال 

  .یبدع فیھ  
  
  والخطوة األولى، ألنھا األساس واألھم، ــ التركیز على بناء العقیدة وتثبیت اِإلیمان٧ 
   .في الدعوة 
  

                                                
  .حجاج العریني : من مقالة لألخ، ١٠١العدد ، نقًال من مجلة البیان، بتصرف واختصار ٤
 .باب القصد والمداومة على العمل، كتاب الرقائق: البخاري ٥
  )٣٤٠٣ح ــ (جزء من حدیث أخرجھ اِإلمام مسلم في صحیحھ  ٦
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    مقرتحات لدور حتفيظ القرآن الكريم النسائية                                        
  
  
  
  
  
  
  
  ]:إقامة دورات علمية[فكرة *
  

أنتن لھا یا خریجات .. ھذا میدانك فأتحفینا وبعلمك أسعدینا  ،م الشرعيأنت لھا یا طالبة العل
  ..األقسام الشرعیة فِإن لم تكن أنتن فَمن ؟؟

 إلى ثالثة في سیرة النبي محمد صلى اهللا علیھ ،إلى أخرى في الفقھ، فِمن دورة في العقیدة
  ،مصطلح، حشر[ودورة في الحدیث ، وأیضًا دورة في التفسیر وعلوم القرآن ،وسلم

  .الصحابیات رضي اهللا عنھن ودورة في سیر، ]تخریج 
بعیدًا عن ، بشكل مبسط ومحببتقدیم األمور ِاحرصي على ] دورة علمیة[في بدایة كل *

التفاریع فأنت تتحدثین غالبًا ِإلى نساء مبتدئات حریصات على الخیر یحتجن منك  التفاصیل و
  ...وجھ بشوش یالمس أعماق القلوب ِإلى مزید من الصبر وسھولة العبارة مع 

وفي نھایة كل دورة علمیة قومي بعمل اختبار تستطیعین من خاللھ االطالع على مدى المنفعة 
  ..التي تحققت خالل  الدورة الماضیة 

كما أنھ من المفضل جدًا بعد انتھاء كل دورة علمیة أن تبدأ أخرى في نفس التخصص تختلف  
  .یحدث التدرج في طلب العلم حسب األمور التي یحتاج ِإلیھا العامةعنھا في موضوعاتھا وھكذا 

 :مقرتحات •
  :دورة في العقیدة :مثال

  تستطیعین أن تجعلیھا یومًا في األسبوع لمدة شھرین 
  .كما تستطیعین أن تجعلیھا یومین في األسبوع وتقدري المدة المناسبة

  .أو یومیًا لمدة أسبوعین
  .حسب تفرغك أو في اإلجازة الصیفیة فقط

  ..!لنفس الدورة دور كما أنھ بِإمكانك أن تجمعي بین عدة
  شھرین بِإمكانھا تغطیة ثالثتقدم األخت الداعیة دورة في السیرة مدتھا  :مثال

  .!تحفیظ بھذه الدورة ُدور 
واألربعاء في دار ثالثة ولن یتطلب ذلك منھا جھدًا ، واالثنین في دار ثانیة، فیوم السبت في دار

  .بیرًا ألنھا ستعید نفس الدرس في كل مرةك
  .فیكون خروج الداعیة من منزلھا ثالث مرات فقط في األسبوع

وتستطیع أن تكتفي بدرسین أو بدرس واحد في األسبوع ِإن كان خروجھا یسبب لھا ِإحراجًا 
  .شدیدًا في مسئولیتھا األسریة

  ..واالستمرار ولو بالقلیل  اإلنتاجالمھم 
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التحفیظ النسائیة القریبة من منزلھا حتى یتسنى لھا  ة النبیھة أن تتواصى بدورالداعی على*

وحتى تتمكن من االلتزام بما بدأت بھ ومن األفضل أن تسد كل داعیة  ،سھولة المواصالت
فكلما  ،الثغرة الموجودة في منطقتھا التي تسكن فیھا حتى ال تتشتت جھودھا ویضعف ِإنتاجھا

  . أفضل اإلنتاجزًا كان كان العمل أكثر تركی
التحفیظ النسائیة  ي الذي تسكن فیھ وما حولھ من دورلذلك من األفضل أن تغطي كل داعیة الح

ألن ذلك أدعى ِإلى تعاون ولي أمرھا باِإلذن لھا في الخروج وتوصیلھا ألنھا ستذھب ِإلى أماكن 
  .لى في حیاتھافھم الرسالة األو ،قریبة فال تطول مدة غیابھا عن زوجھا وأوالدھا

فحافظي على مابین یدیك فِإن اهللا سائلك عنھ قبل ، وصالحھم أھم من صالح أي شخص آخر
  .مانع من الذھاب إلى مناطق بعیدة بین الحین واآلخر وال .غیره

  
   مثل أجمل أن تقام في دور تحفیظ القرآن الكریم النسائیة ما  دورات من نوع آخر ضاهناك أي  *
  

  ".الزوج فن التعامل مع"
 
 ".كیفیة التعامل مع المراھقین"
 
 أفضل الطرق لتربیة األوالد" 

  
  ).وغیرھا سوء الظن،، الشھوة، النمیمة، الغیبة( "عالج أمراض النفوس والقلوب" 
 ".فن اإللقاء" 
 ٧"أخالقي الراقیة" 
  ".؟ كیف تبرین والدیك" 

 
  ..یدة التي ترتقي بشخصیة المرأة المسلمة ِإلى آخر ما ھنالك من الدورات المف

فالبد لحافظة كتاب اهللا أن تترجم تلك المعاني الجلیلة التي حفظتھا واقعًا عملیًا في حیاتھا ولعل 
  ..مثل ھذه الدورات المفیدة تعین على ذلك 

 ***  
  

                        
  
  
  
  
  

                                                
  ]روس ودورات في األخالقد[انظري فكرة   ٧
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 )تأفكار للدروس واحملاضرا(                          

  
  :ـ دروس ودورات يف األخالق ١

 
  .. أيتها الزهرة العطرة       

  
لھا من كلمات ودروس لھا وقع  لعل الحدیث عن األخالق من أجمل ما تشنفین بھ األسماع و یا

  أخالق الرسول صلى اهللا علیھ وسلمخاص عندما یكون الحدیث عن  من نوع
  
  

  
  ..دى دور تحفيظ القرآن الكريم النسائية السيما إذا أعددت دورة خاصة باألخالق في إح

  ..أو درسًا أسبوعیًا لطالباتك في المدرسة 
  ..أو لقاءًا أسریًا مع أوالدك في البیت 

 موسوعة نضرة النعيم يف أخالق[ومن أفضل ما یعینك على عمل ھذه الدروس والدورات 
  ٨]. الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم

 
  
  
  

قام  ،مذمومھا صفة في محمود األخالق و ٣٦١شملت ، شر مجلدًاوھي عبارة عن  اثني ع
  .مختصًا من دكاترة وأساتذة ٣١بإعدادھا مجموعة من المتخصصین بلغ عددھم 

ولكن ، ال أستطیع أن أتحدث عن ھذه الموسوعة العظیمة حتى ال أجحف بحقھا.. عفوًا أخیتي 
  ..لندع المشرفین علیھا یتحدثون عنھا 

  :ـ حفظھ اهللا ـ عندما تحدث عن المنھج العلمي للموسوعة صاحل بن محيد /یخ یقول فضیلة الش
  :وقد سلك في كتابة الصفات وصیاغتھا الخطوات التالیة"

 .روعي ترتیب الصفات على حروف المعجم .١
  .عزو األحادیث إلى مصادرھا من دواوین السنة المشھورة .٢
 :ستوعبت الموسوعة في كل صفة من صفاتھاا .٣
 اللغوي ـ واالصطالحي ـ والنص القرآني ـ التعریف  

 .والحدیث النبوي ـ واآلثار
الحكم شعرًا  ما ورد من أقوال المفسرین ومأثورو، سواء ما ورد من ذلك باللفظ أو بالمعنى

 .ومضار المذمومة منھا، وملخص لفوائد الصفات المحمودة، ونثرًا مما یتعلق بالصفة
  
  
  

  
  

                                                
  ٦٦٥٥٨٧٩ت ، جدة، الناشر دار الوسیلة للنشر والتوزیع) ٨
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   :ـ حفظھ اهللا ـ فیقول ـوحلحممد بن م عبد الرمحن بن فضیلة الشیخ أما
یاتھا من أكثر من ألف ومائة استغرقنا في إعداد ھذه الموسوعة تسع سنوات وجمعنا محتو"

ولقد تم عرضھا بأسلوب قریب وسھل التناول یناسب عامة الناس في ھذا العصر بحیث ، مصدر
وعلى ، تالمیذھم أن یعلموھا وعلى المدرسین، موھا أبناءھمھیسھل على اآلباء أن یفھموھا وُیف

وعلى رجال الصحافة واإلذاعة ، الخطباء والدعاة أن یوضحوھا لمن یتلقى عنھم ویستمع ِإلیھم
  وغیرھما من وسائل اِإلعالم المسموعة والمرئیة أن ینشروھا بین الناس 

  : ثم ذكر فضيلته بعض األفكار ومنها ـ ـ
ھذه الموسوعة على نحو منظم یستغرق ِإتاحة الفرصة أمام الخطباء لالستفادة من   .١

مما یجعل خطبة الجمعة تتصف بالموضوعیة واِإلقناع لوجود عالقة ، شھورًا وربما سنوات
وبذلك یمكن ِإحیاء ، وربط بین خطبة ھذا األسبوع مع األسبوع الذي سبقھ والذي سیلیھ

مدة على ورفع مستوى أداء الخطب التي ستأتي مركزة ومترابطة ومعت، رسالة المسجد
 .المعلومات الموثقة والصحیحة

 
حبذا لو خصصت المدارس الثانویة دورات في مادة اختیاریة .  ٢

یلتحق بھا الطالب الراغبون في  "سالميةاألخالق اإل" تحمل مسمى
ویتسلحون بھا في مواجھة التیارات ، زیادة ثروتھم في مجال األخالق

 .الھدامة التي تھب علیھم من كل جانب
  
 

وذلك ، كما نأمل أن تدخل موضوعات الموسوعة ضمن النشاط الثقافي في المدارس. ٣
وتخصیص أسابیع للثقافة اِإلسالمیة یختص ، بِإجراء مسابقات حول موضوعاتھا من ناحیة

علیھ وسلم كأن یخصص أسبوع للصدق حدى مكارم أخالق الرسول صلى اهللا كل منھا بِإ
 .وھكذا.. ع لمكافحة الغش وثالث لالستقامة وراب ،وآخر لألمانة

نأمل بعون اهللا تعالى أن تفتح معاھد تدریب یعقد فیھا دورات یلتحق بھا من أراد من  .٤
 .عامة الّناس دون قید أو شرط

سوف تكون الصفات الكریمة التي تضمنتھا الموسوعة مجاًال خصبًا ِإلعداد المقاالت  .٥
 .فیة في اإلذاعة والتلفزیونوالنشرات في الصحف الیومیة والمجالت والبرامج الثقا

نحراف والفساد الوافدة على لذكر سیغلق الباب أمام تیارات اِالِإن تنفیذ التوصیات سالفة ا
  .ھـ.ا"العالم اِإلسالمي من الخارج 

  
ــ حفظھ اهللا ــ فیقول في معرض كالمھ  بن عبد الرمحن اجلربين عبدا هللا/  أما شیخنا الفاضل

  :عن الموسوعة
ومراجعتھا ، ب العلم بالحرص على اقتناء مثل ھذه الموسوعة الطیبة المباركةفنوصي طال"

وشغل أوقات الفراغ بمطالعة ما تیسر من األبواب والمسائل ، عند الحاجة واالستفادة منھا
واللغویین ، والقضاة، والمفتین ،والوعاظ، والخطباء، فھي مرجع أساسي للدعاة والمصلحین

  ".وغیرھم
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  صفات المحمودة التي وردت في الموسوعةض الأمثلة لبع
  ،التفاؤل ،العفة ،الستر ،، الحياءحسن الظن، خفض الصوت ،البشاشة
  .النشاط ،تفريج الكربات ،الطموح ،النظام

  أمثلة لبعض الصفات المذمومة التي وردت في الموسوعة
                                  ، صغر الهمة ،الطيش، الغرور، القلق، القسوة، الشماتة، سوء الظن، الشك
  .ِإطالق البصر ،التجسس، إفشاء السر، لبطرا، التفرق، الحزن

  
  ..وليس الخبر كالمعاينة ، الدروس والمحاضرات من موسوعة لتحضير أروعها ما
  ..!!أدعوك أن تكحلي عينيك برؤيتها ولو في المكتبة فستندهشين فقط  
  

 ]:فكرة التنويع يف الدروس[ 

  
  عمل دروس أسبوعیة لفترة زمنیة طویلة قد تمتد إلى سنین كالدروس مع أوالدك  عند

  ...أو رفیقات العمر ونحوه 
  .بِإمكانك أن تجربي التنویع في الدروس العلمیة دفعًا للسآمة ومن باب التجدید

  
  : في الشھر الواحد ھناك أربعة دروس: مثال   

  .درس عقیدة :األسبوع األول                           
    .درس تفسیر: األسبوع الثاني                           
  ٩.درس  فقھ: األسبوع الثالث                           
  .درس حدیث: األسبوع الرابع                           

  
 ]:دفرت تلخيص األشرطة[فكرة  

  .وذلك بتخصيص دفتر يتم فيه تلخيص بعض األشرطة الجيدة
  .عل من أفضل ما يتم تلخيصه أشرطة الدروس العلميةول

  . . .ذكري اسم المحاضر وعنوان الشريط لألهميةوفي نهاية كل تلخيص ا
. . . وال يخفى عليك عزيزتي أن هذه الفكرة تعتبر طريقة رائعة لطلب العلم الشرعي ونشره 

  . .فأنت المنتفعة األولى من تطبيقها
  

 ] دفرت احملاضرات [فكرة  
 

  . راقة الغدشيا إ   
  الجتمعت لك بعد مدة عدة  محاضرات قیمة ،لو كتبت كل محاضرة ستلقینھا في ھذا الدفتر

  تستطیعین تصویره فیما بعد وتوزیعھ على أخواتك الداعیات ممن ُیجْدن، في دفتر واحد 
  . .اّلّناس ویمارسنھ في الدعوة ِإلى الّلھ فن التحدث إِِلى  

  ..رات لك ألنك ستوفرین علیھن وقتًا طویًال في التحضیر والبحث أنھن سیكن شاكالشك 
ین ھم بحاجة لھذه كما یمكنك أیضًا أن تقومي بإیصال عدة نسخ لخطباء الجوامع الذ

، ون في جمع مادتھا من أجل خطبة الجمعة التي تتكرر أسبوعیًابعالتي یت، القیمة المحاضرات
  . .عداد الخطبة فلك أن تتخیلي الجھد الذي یبذلونھ في إ

                                                
  ".حفظھ اهللا"تلخیص فضیلة الشیخ صالح بن فوزان آل فوزان ، ]الملخص الفقھي[كتاب ، من كتب الفقھ المیسرة ٩
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ولعلي ال أنسى أن أقول لك احرصي دائمًا في نھایة كل محاضرة تكتبینھا في دفترك أن تسجلي 
  .وفقك اهللا وجعلك ذخرًا ألمة محمد صلى اهللا علیھ وسلم.. المراجع التي استخدمتھا لألھمیة 

  
     

 
                           

        :لسابقتنيالفكرتني ا مثرة                         
  

لقاء ك ستحتاجین أحیانًا ِإلى ِإعادة إستستفیدین أنت أوًال من ھذه الدفاتر ألن ـ١
أو في ظروف لفة أو بعد فترة طویلة من الزمن بعض المحاضرات في أماكن مخت

  .طارئة ال تتمكنین فیھا من التحضیر الجید
  !ھم نسخًا من دفترك فقطلیس داللة من أھدیت ِإلی، أجر الداللة على الخیر ـ ٢
  ..بل من استمعوا لتلك المحاضرات أیضًا 
فكل من ستھدینھ نسخة من دفترك سیسعد بھا  ،أجر ِإدخال السرور ِإلى مسلم ـ٣

  ..ویدعو لك 
فبعملك ھذا وفرت أوقاتًا وجھودًا وقضیت حاجة  ..نعم، أجر قضاء حاجة مسلم ـ٤

الداعیة الموظفة وھناك من أحاطت  وھناك، فھناك الداعیة األم، مھمة للداعیات
  علیھن المساھمة بالكلمة الطیبة ألنھنوقد یتعذر، یاة وھمومھابھا مشاغل الح

فتكونین بذلك قد یسرت لھن الطریق ، ال یجدن وقتًا لتحضیر كلمة جیدة متكاملة 
  ..بارك اهللا فیك

  !. .وما یدریك لعل األجل قریب ،عمل جاٍر لك بِإذن اّللھـ ٥
، لھ أن یكتب لھذه النسخ أن تبقى بعدك مدة طویلة یستفید منھا الّناسولعل اّل

  . . فتأتیك الحسنات تباعًا وما ذلك على اهللا بعزیز 
 

***  
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 ]دفرت الفوائد[فكرة               
  
  ..يا بسمة األمل    
أما لو جعلت ، ان تركت تدوین الفوائد نسیتھفِإنك إ، ستفاد منھ إال بالتقییدال یرسخ العلم وال ی"

ة في الكتب فِإنك بھذه الطریقة تجمعین موادًا متكاملة اثرلك دفترًا یضم الفوائد والمعلومات المتن
وأنفع ما ُجرب في ذلك الباب تقیید الفوائد والمسائل الواردة من كل كتاب في  .بال عناء وال تعب

على ذكر طرف منھا لة اقتصرب فِإن كانت المسألة طویكل الصفحات البیضاء األولى من كل كتا
  ".١٠ویمكن فیما بعد تصویرھا من كل كتاب وجمعھا في ملف واحد وذكر الصفحة،

  
  ..وِإلیك یا أخیة

  ]..دفتر الفوائد[تجربة فتاة في التاسعة من عمرھا مع 
  أنیق ومرتب قد  ابدعت  فیھ بألوان مختلفة فھنا فائدة بعنوان  ،آه لو رأیت دفترھا الجمیل

لنبي صلى اهللا علیھ ناك قول لوھ] جرة الذھب[وھناك قصة بعنوان ، ]سجن المؤمنالدنیا [
ولیس ذاك بغریب على فتاة ] الصدق[وھناك أبیات شعر بعنوان ، ]حدیث البطاقة[وسلم بعنوان 

في مثل سنھا حیث ربتھا والدتھا على حب القراءة ووفرت لھا كتبًا سھلة تحتوي على الفوائد 
وكلما شعرت ھذه الفتاة بالفراغ قامت بكتابة فائدة ، ا في غرفة ابنتھاوتركتھ١١والمنوعات 

عندھا المعرفة وحب االطالع  ولكن حتمًا ستنمو، أكثر من مرة واحدة وقد ال تكتب في األسبوع
  ...والكتابة في المستقبل بِإذن اهللا 

، ت أن أذكره لكولكن ھذا نموذج أحبب، خاص بالصغار] دفتر الفوائد[ ھذا ال یعني بالطبع أن
  ..المطروحة بِإمكان الجمیع تطبیقھا على اختالف أعمارھم  فكاركما أن كثیرًا من األ

           
  

  :الثمرة                
  
  ــ : ـ االستفادة من ھذا الدفتر كمرجع لعدة أمور منھا١

   .مواضیع للمنتدیات ،الدروس والكلمات، المجالت والمطویات، اِإلذاعة المدرسیة
  .تثبت المعلومات في ذھنك أكثر ویقل نسیانھاــ ٢
  وقولي مثل ذلك في، ــ طریقة مفیدة وممتعة لملء الفراغ وتؤجرین علیھا ٣
  .الفكرتین السابقتین 

***  
  
  
  
  

                                                
 ].وقفات دعویة في العطلة الصیفیة[من رسالة بعنوان  ١٠
  .إبراھیم  الحازمي: كتاب الرقاق، كتبھ: مثًال ١١

 .علي الھزاع: كتاب أنیس الجلیس، كتبھ     
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   أفكار للمعلمات 
  
  ]أفكار للنشاط املدرسي[ أـ
 

  .كان العملبعض األفكار التي سأذكرھا ھنا مناسب تطبیقھا أیضاً بین الموظفات في م
  

  :ـ الصندوق الدوار١
ومن خالل ، صبغ بألوان جذابة فیھ أسئلة منوعة، یوضع في مصلى المدرسة صندوق دوار

نشاط المصلى تقوم الطالبة بسحب سؤال وتجیب علیھ فِإذا كانت ِإجابتھا صحیحة تقدم لھا 
  . المعلمة ھدیة رمزیة وتثني علیھا

  
  :ـ لوحة املعلمات٢                                               

    بیھا ظرفین مكتوعلتضع الطالبات في فصلھن لوحة مثبت 
  وعلى الظرف الثاني ) األسئلة(الظرف األول كلمة على 

وھكذا كلما دخلت معلمة الفصل وبعد أن تنھي درسھا تطلب منھا الطالبات أن تشارك  )األجوبة(
ظرف األسئلة ثّم اِإلجابة خلف الورقة ووضعھا  في المسابقة فتقوم مشكورة بسحب ورقة من

  .في ظرف األجوبة ثم یعلن الطالبات فیما بعد عن أسماء المعلمات الفائزات
  

  :ــ لوحة اجليوب٣                                              
ونة وضعي في كل جیب أربع بطاقات مزخرفة ومل، احضري لوحة واجعلي لھا ثمانیة جیوب

، ِإعالن عن شریط أو كتاب ،يطبسؤال ، فتوى، دعاء، حدیث، آیة :وي على فوائد منوعةتحت
  :كھذه مثًال، عبارات مؤثرة ،آداب ،سنن مھملة، ة إسالمیةدعایة عن مجل، شعر

فِإن الّناس لن یغنوا ، ولكن ینبغي أن یعلم اهللا منك صدق ذلك، ك أن یحسبك الّناس عاملةال یغر[
  .]عنك من اهللا شیئًا

  ...ثّم بعد شھر أو نحوه قومي بتغییر البطاقات بأخرى فیھا معلومات جدیدة وھكذا 
 :مالحظة*

بِإمكان والدة وأخت المعلمة أو الطالبة أن یساھمن في الدعوة ونشر الخیر داخل المدارس 
وذلك من خالل المساعدة في إعداد أسئلة الصندوق الدوار أو من خالل ِإعداد لوحة المعلمات أو 

  .لوحة الجیوب وبالتالي تقدیمھا كھدیة للمدرسة
   
                      

  :األفكار السابقة مثار                      
 

ي بینھما الصف وِإیجاد قنوات للتواصل غیر تقویة العالقة بین المعلمات والطالبات .١
 .ماتلى الطالبات من خالل استفادتھن من خبرات المعلنفع الكبیرعمما یرجع بال

ة توسیع مدارك الطالبات وزیادة ثقافتھن من خالل محاولتھن اِإلجابة على األسئل .٢
 .ِإعدادھن لألسئلة التي یوجھنھا للمعلماتالموجھة ِإلیھن وأیضًا من خالل 

وبالتالي  وإن كانوا أعلى منھا منزلة تتعود الطالبة على الحرص على نفع اآلخرین .٣
 .تتعود على الدعوة إلى اهللا
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  :سؤال األسبوع فكرةـ ٤
    ؟. . . . .؟ لماذا . . . . . .  من ھي ؟.. . ؟ مــا حكم . . من ھو

أو یعلق على جدران  ،الصباحي یطرح على مستوى المدرسة كأن ُیلقى في الطابورھو سؤال 
  ..  المدرسة في أماكن متفرقة

یمكن أن ُتطبق ھذه كما ، تسلم یوم السبت القادم فإذا طرح السؤال یوم السبت فِإن اِإلجابات
الفكرة على مستوى مرحلة دراسیة معینة مثًال طالبات الصف األول المتوسط فقط أو على 

  .مستوى فصل واحد حسب الحاجة
  .تعم الفائدةعلى مستوى المدرسة لواألفضل طبعًا أن تطبق 

  
  :ـ فكرة سؤال اليوم٥
  
  . . . سؤال األذكیاء ، سمیھ ما شئت سؤال التحدي 

  . .الفكرة السابقة ولكن ُیسلم الجواب في نفس الیوم أو في الیوم التالينفس 
  
     
   
  ]ذاعة املدرسيةإلل[  ـ فكرة٦ 
  

  ،أو اختیار سلوك طیب یراد غرسھ فیھن ،یتم اختیار ظاھرة غیر طیبة منتشرة بین الطالبات
 وشرح حدیث آیة ق بالموضوع المختار من تفسیرثم یتم عمل برنامج ِإذاعي متنوع یتعل 

دة اِإلذاعیة تتعلق اوقصص وأشعار ولقاءات سریعة مع معلمات وطالبات بحیث تكون جمیع الم
ة على الطالبات مفرقة على أیام بذات الموضوع المراد عالجھ ثم یتم عرض ھذه المادة اِإلذاعی

  .سبوع بحیث ُیستوعب الموضوع من جمیع النواحي تقریبًاألا
  . الكذب ونحوه ،الصالة ،تھاعالقتھا بأخوا ،مثل عالقة الفتاة بوالدیھاایا باِإلمكان طرح عدة قض

  .صدار نشرة تحمل خالصة الموضوع المطروح خالل األسبوعوفي نھایة األسبوع یتم ِإ
  

         
  :ـ صندوق األسئلة العامة٧ 

  
التي ئلة ُیثبت على حائط المدرسة في مكان بارز صندوق صغیر تضع فیھ الطالبات األس

  . .عنھا في جمیع مجاالت الحیاة  تحیرھن ویرغبن في االستفسار
  عیًاتعاني منھا الطالبة ویتم اِإلطالع على ما في الصندوق أسبوبما فیھا المشكالت التي 

  . .جتماعیة اِال  األخصائیةمن قبل بعض المعلمات أو  
كما یتم من خاللھ ، ت یخصص لذلكاوتتم اِإلجابة على األسئلة من خالل لقاء أسبوعي مع الطالب

  .ختیار ِإحدى المشكالت التي وردت في األسئلة ومناقشتھا وِإیجاد أنسب الحلول لھاِا
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  :من فوائد هذه الفكرة

  
ـ اِإلطالع على ما یشغل الطالبات مما یجعلنا أكثر قربًا منھن وأكثر قدرة على توجیھھن ١

  .بطریقة صحیحة
الید الحانیة التي تمتد ِإلى تلك الفتاة المسلمة الحائرة فتنتشلھا من  غیرنا ـ أن نكون نحن ال٢

كثیرون من خالل جوابنا على سؤالھا ألن ھناك  بعد أن قدمنا لھا المشورة الصحیحة، الضیاع
على أسئلة تلك الفتاة دون علم أو تفكیر أو ربما بخبث متعمد یكون فیھ ضیاع تلك  سیجیبون

  .الفتاة البریئة
  .خصائیة االجتماعیة والطالبةأو بین األ، ن المعلمة والطالبةیة العالقة بیـ تقو٣
ستفادة الطالبات المستمعات الالتي حضرن اللقاء األسبوعي من أجوبة األسئلة وحلول ـ ا٤

  .المشكالت المطروحة مما یساعدھن على حسن التصرف فیما لو مررن بحاالت مشابھة
  

  :١٢ فكرة املعلمة الصديقة - ٨
  

  ،ذلك بتخصیص حصة في األسبوع للتوعیة واِإلرشادو
  بالصالح والحكمة املتميزاتتوظف لھا ِإحدى المعلمات  
  . . . .والقدرة على التأثیر 

علیھ ُینظم أوقات دخولھا ِإلى الفصول والمراحل  ول معین تسیرویكون لھذه المعلمة جد
  .المختلفة

  ناء الحصة؟أث املعلمة الصديقة ماذا تفعلین أیتھا       
ك لذلك تستطيعني أن تفعلي الكثري وإلي ، هلذا العمل اجلليلرشحت ألنك   ،نسانة رائعة بال شكإأنت   :أقول لك

  :بعض األفكار
  .في الحدیث مع الطالبات دون أن تفقدي احترامك وھیبتك في قلوبھن تبسطي ـ١
               مع التوجیھ  الطالبات عن ھمومھن وناقشیھن في بعض الحلول ونتائجھا سأليِا ـ٢

  .المباشر غیر
وخاصة ما یتعلق بالنساء فِإن  ،عن شيء من سیرة النبي صلى اهللا علیھ وسلممعھن  تحدثي ـ٣

  .یسعدھن كثیرًاذلك 
واستمعي ِإلى تعلیقاتھن بعد نھایة ، قصص السلف الصالح مع ربطھا بالواقع اسردي  ـ٤

  .القصة
واستمعي ِإلى ، وافتحي باب الحوار ،ولتكن قضیة حیویة، ھمةفي الحدیث عن قضیة م بدئيِا ـ٥

ثم ساھمي فیھا بالتوجیھ بطریقة ذكیة تقنع الطالبات بالصواب دون أن ، اآلراء المتضاربة
  .یشعرن بالملل

  ،الطالباتعلى  یھئواقر ،ى الصحف تحتوي على خبر مادة من ِإحرقصاصة صغی حضريا ـ٦
وأدیري الحوار ، وال تنسي أن تكوني مستمعة جیدة، سمعن ثم اطلبي منھن التعلیق على ما 

ثم اختمیھ بتلخیص سریع یوصل ِإلى الرأي الصحیح الذي أحببت أن تتعرف علیھ ، وشاركي فیھ
  .الطالبات

واستخرجي  ،واألخالق واربطیھا بالدین، لھن شیئًا من القصص المعاصرة الھادفة رويِا ـ٧
  .فوائدھا من أفواه الطالبات

                                                
  .كما أنھ یمكن تطبیق ھذه الفكرة في حصص االنتظار) المعلمة الصدیقة ( المقصود حصص التوعیة واإلرشاد الموجودة في بعض المدارس، وحبذا لو تسمى بحصة  ١٢
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وما الذي أدى بھم .. واجبنا نحوھم و.. حد الشعوب المسلمة المضطھدة لھن قصة أ حكياـ ٨
  ..سنة اّللھ في ابتالء األمم ووضحي لھم  ..نسأل اهللا السالمة والعافیة ِإلى ذلك المصیر 

  . . . وكیف ُتدفع العقوبة ویرفع البالء . . وكیف یتصرف اِإلنسان ِإذا حل بھ البالء 
وذلك بأن تقدم كل طالبة ، ن تقومي بعمل حفل مصغر في الفصل أو مسابقةأ ما أجمل ـ٩

ثم یتم تحدید أفضل المشاركات مع بیان أسباب الترشیح للفوز من أفواه ، مشاركة من عندھا
  .الطالبات

أن تروي لطالباتك قصة كفاحك في الحیاة وبعض المشكالت التي واجھتھا  ـ ھل فكرت١٠
  !وكیف تغلبت علیھا بحكمة

  وبودھن أن یستفدن من خبراتك، فالطالبات یسعدھن أن یتعرفن علیك أكثر. .نعم افعلي ذلك 
  . في الحیاة فال تحرمیھن 

أیضًا ال تنسى أن الطالبات تعجبھن المعلمة المرحة فما  املعلمة الصديقةـ ١١
، ازالمانع من القیام ببعض األلعاب الخفیفة في الفصل كحل بعض األلغ

أو لعبة العواصم والمدن  ،عبارة صعبة بسرعة وتكرار، لشعریةوالمساجلة ا
  .. . وغیرھا 

  فلكي تكسبي اھتمام الطالبات وحبھن البد أن ترّوحي عنھن قلیًال أثناء حصتك وستجدینھن
   .ألنك اشعرِتھّن ِإنك فعًال صدیقة] املعلمة الصديقة[ بعد ذلك ینتظرن قدومك ویفرحن بحصة 

ع ِإلى ھموم صدیقتھا وتحاول معالجة مشكالتھا فھي أیضًا تسعى فكما أن الصدیقة تستم
  . . للترویح عنھا وبث السرور في نفسھا

  زادك اّللھ علمًا وفھمًا. . . وھذه الخطوة ستقرب المسافة كثیرًا بین الطالبات والمعلمة
  . . .وحرصًا على الخیر 

***  
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  ]١٣أفكار للوحة احلائطية [ب ـ  
  
  :العقيدة: أوال
  
  :١٤ ـ لوحة األديان والفرق الضالة ١

في كل خانة ثبتي ، قسمي اللوحة الحائطیة أربع خانات أو ستًا أو ثماني حسب حجم اللوحة
  ..بطاقة قد كتبت علیھا بالخط الواضح اسم الدیانة أو الفرقة التي تودین التحدث عنھا

  لوحة األدیان والفرق                                       :                                        مثال
           .               الصوفیة: وفي الثانیة ،الرافضة: أكتبي في البطاقة األولى

                          .                  الفرقة الناجیة: وفي الرابعة، المرجئة: وفي الثالثة
                                                                             . النصرانیة :ي السادسةوف، القدریة: وفي الخامسة
  .الوجودیة: وفي الثامنة، الیھودیة: وفي السابعة

  
  تستطیعین أختي في اهللا.. عشرة أسطر ثم اكتبي تحت كل عنوان أھم المعتقدات بما ال یتجاوز

  .. أخرى ضالةلوحة مرة في الشھر لتتحدثي عن أدیان وفرق أن تغیري محتویات ھذه ال 
   

  :١٥ ـ لوحة أمساء اهللا احلسىن٢
الفكرة السابقة نفسھا ولكنك تختارین اسمًا من أسماء اّللھ الحسنى وتكتبینھ في البطاقة بخط 

  . .واضح ثم تشرحین معناه باختصار
  . .  سماء أخرى هللا تعالىوھكذا كل شھر تقومین بتغییر محتویات اللوحة الحائطیة بأ

  
  :١٦ ـ لوحة ألفاظ العقيدة  ٣

إال أن ھذه اللوحة تقوم على تعریف بسیط ببعض المصطلحات ، الفكرتان السابقتان نفسیھما
  .العقدیة

  ، الریاء، التوسل، التمائم، التمثیل، التكییف، التعطیل، أصول الدین ،البدعة: مثال
  .. . . النفاق وغیرھا ، عقلیاتال، ةالصفات الفعلی، ات الذاتیةالصف

  
  :١٧  ـ لوحة فتاوى يف العقيدة ٤

  وستجدینھا في المكتبات مطبوعة ، في ھذه اللوحة تقومین بتعلیق فتاوى خاصة بالعقیدة
  .على أوراق ملونة

كما یمكنك نقلھا من المجلدات الخاصة بالفتاوى عند اطالعك على القسم الخاص بفتاوى 
  . .العقیدة

 الطھارةلفقھ تعلقین علیھا الفتاوى الفقھیة عن عین عمل لوحة حائطیة خاصة باكذلك تستطی
   .ونحوھا والصالة

  
                                                

 .مشغل نسائي، مدخل عمارة سكنیة، مقر وظیفتك، جمعیة نسائیة، دار تحفیظ، المدرسة، المنزل :تستطیعین تطبیق أفكار اللوحة الحائطیة في عدة أماكن مثل ١٣
  ،عامر عبداهللا فالح: تصنیف] معجم ألفاظ العقیدة[بِإمكانك االستعانة بكتاب  ١٤
  .للعقل والقفاري] الموجز في األدیان والمذاھب المعاصرة[كذلك  

 .لسعید بن علي القحطاني] حسنىشرح أسماء اهللا ال[استفیدي من كتاب  ١٥
 لعامر بن عبد اهللا فالح] معجم ألفاظ العقیدة[استفیدي من كتاب  ١٦
   ألحمد بن صالح الخلیف"] التوحید ـ الطھارة"سلسلة فتاوى ورسائل للمجتمع [استفیدي من  ١٧
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  :تراجم وسري  :ثانيا
  

  لوحة هل تعرفينهم؟
  

قسمي اللوحة الحائطیة ِإلى عدة أقسام في كل قسم ثبتي بطاقة قد كتبت علیھا بخط واضح اسم 
ھذه الشخصیة معرفة بھا وبأھم معتقداتھا شخصیة مشھورة وبارزة ثم اكتبي نبذة عن 

  . . ومبادئھا دون أن تتجاوزي عشرة أسطر
  

  :قد تكون ھذه الشخصیة التي ستكتبین عنھا
  حیًا أو میتًا. . رجًال أو امرأة 

   .                                             ١٨صاحب مبدأ وفكر سلیم ناجح أو صاحب مبدأ وفكر سقیم ھدام 
  

***  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
واستفیدي من الكتب الصحیحة           تحري الصواب في نقل المعلومات عن األشخاص واسألي أھل العلم المتخصصین: مالحظة ھامة ١٨

 . .والكاتب المعروف بعلمھ وصالحھ وفقك اهللا 
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  ]أفكار حلصص االنتظار[ج ـ 
  

  :الفكرة األوىل* 
  

  لسماع شریط نافع في المصلى أن تقضي الطالبات وقت حصة الفراغ 
   .برفقة المعلمة

  
  :الفكرة الثانية*
  
  على الطالبات قصص أو مجالت ِإسالمیة ھادفة لقراءتھا  یوزع  

  صة فراغ الستخدامھا في ح، منھن في نھایة الحصة استعادتھا ثم
  .خرى مع فصل آخرأ

  
  :لسابقتنيمثرة الفكرتني ا 
 .تتعلم الطالبة أمور دینھا فسماعھا للشریط عبارة عن طلب علم شرعي .١
 وقد، تتعود الطالبة على طلب العلم الشرعي من خالل سماعھا للشریط .٢

 .واالستفادة منھا ھي فیما بعد باقتناء بعض األشرطة تقوم
 .م على قراءتھاوربما تشترك فیھا و تداو، الجیدةتتعرف الطالبة على المجالت  .٣
  .مساعدة الطالبة على استغالل فراغھا بشيء مفید .٤

                    
  :الفكرة الثالثة* 
  

  الورد أیتھا المعلمة یا نفحة
  اقترحي على الطالبات أن یقضین عند دخولك حصص االنتظار لغیاب معلمة المادة 

  . .                                ھذا الوقت الطویل بشيء ممتع ومفید للجمیع 
  . .سیوافقك بعضھن 
  ن ُیجبن بصراحة وصدقوأ .. الجمیع أن ُیخرجن ورقة وقلمًا  عندھا اطلبي من

  . . اطرحي علیھن سؤاًال واحدًا فقط ثم  
  :                                               أمثلة لألسئلة املقرتحة          

  
سؤال ما رأیك في                ؟. . . 

  :السؤال حولھالتالیة ووضع  بِإمكانك عزیزتي المعلمة اختیار أحد األمور        
  " ...شھر رمضان، مصلى المدرسة، غالفرا، المدرسة، األم، الصدیقة، الحجاب"

  الذي  یھ حصة انتظار سؤاًال جدیدًا غیرمع مراعاة أن تطرحي على كل فصل تدخلین ِإل      
  . .طرحتھ على الفصول األخرى

  
ثم قومي بجمع . . ًا امنحي الطالبات فرصة اِإلجابة ولتكن عشر دقائق تقریب . .عزیزتي 

األوراق وابدئي بقراءتھا ورقة تلو األخرى على مسامع الطالبات مع التعلیق والمناقشة حول 
ثم تعلقین علیھا بطریقة تتسم باحترام  ،وذلك بسماع تعلیقات الطالبات أوًال، كل ورقة تقرئینھا

  .وتقویم ما اعوج منھ رأي صاحبة الورقة مع مناقشة الرأي وتفنیده والثناء على الصواب فیھ
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  :من جتارب املعلمات يف تطبيق هذه الفكرة  
  
  "؟ ما رأيك يف شهر رمضان"حدى معلمات المرحلة الثانویة طرحت على الطالبات سؤال ا

  
  :فكتبت ِإحداھن في الورقة

، وأسھر كثیرًا فیھ، طوال ھذا الشھر" رجیم"شھر رمضان لھ نكھة خاصة لدي فأنا أعمل"
  ".مي في اللیل والنھار ونقوم بزیارات وتكثر فیھ الوالئم العائلیةویقل نو

  :كتبت أخرى تقولو
لمولى عز وجل بالدعاء وبصراحة أحس أنني قریبة من ا ،ةشھر رمضان یعني لي العباد"

فھذا الشھر أجمل ، كذلك یذكرني بالفقراء وصبرھم على النوم بدون طعام، والصالة والصوم
عمري حتى أكملھ في في ِإنھ شھر أتمنى أن یطیل اهللا  ،أي شھر آخروأقرب ِإلى قلبي من 

  ".العبادة والطاعة ألنھ أجمل وأقرب فرصة مع اّللھ عز وجل
  

  ؟ "طفشانة"ملاذا أنت : أما عند طرح سؤال *
  . . فمن اإلجابات كان 

ریبھ ھناك قریب یسأل عن ق من حیاة الناس وأخالقھم السیئة فلم یعدقد یكون لدي طفش *"
وتمر ، أداء الصالةفانا أجلس في البیت كل یومي و أقضیة في المذاكرة و، عن جارهأو جار
  "ال بعید یؤنسفي البیت لیس لدینا قریب یسأل و وأنا وأسرتياألیام 

 
  ولست متضایقة ممن حولي  ًاأبدال أشعر بطفش *"

  ".وأشعر بسعادة في حیاتي
  
                عمل أقوم بھ في البیت وال یوجد أحد یجلس جد لدي یو في بعض األحیان ال"*

  ."فقط وأھلي یكونون خارج البیت فأكون طفشانة أو بعض األحیان أكون كذا طفشانة معي
  

  ".من ضیاع الوقت ھكذا وعدم انشغالي بشيء مفید*"
  

  ".بسبب كثرة المواد الدراسیة وال أجد الوقت الكافي للمذاكرة* "
  
  ".مشكالت خاصة وأعاني من مصاحبة فتاة ال تخاف اهللا فھمومي كثیرة عندي ألن"* 

مللت من كثرة ما أتحمل مسؤولیة أخواتي الصغیرات وتأنیب أمي لي عندما أفعل شیئًا *"
  ".خطأ في حقھا

  
ولیس لي ، وضعف اِإلیمان الذي في قلبي ،ألن القنوات الفضائیة في البیتیمكن الطفش *" 

والمالبس كلھا  ،ذبوالكالم كلھ ك، الصالة ال أحس فیھا بخشوع، ء أعملھرغبة في أي شي
  ."كل یوم نعملھ بدون تغییرغیر محتشمة و بناطیل والروتین 

  
  ." ن الحیاة صغیرة ال تستحق كل ھذاأل أنا لست طفشانة*"
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  ؟"ماذا يعني لك مصلى املدرسة :"وعند طرح سؤال  
 
  :كان من بین اِإلجابات ما یلي 

ومع أني لست من رواده لكني ، أغلب الطالبات الموجودات في المصلى من المتفوقات"*
  . ."!!أحترمھ ویجذبني ِإلیھ دوما ولكن رفیقاتي 

  ". ِإذا كان للقلب عروق فعروق الحیاة في ھذه المدرسة ھو المصلى" *

وأنا ، ربصراحة أنا أتمنى أن أحضر ولكن ھناك ظروف شخصیة بسببھا ال أستطیع الحضو" *
أنا أحب الحضور ألني أحب أن أسمع المواضیع ، أھنىء البنات الالتي یذھبن للمصلى ویحضرن

  .التوقیع محرومة" وھذا الذي یجذبني للمصلى، الدینیة وقصص الصحابة وقصص التوبة بكثرة

فیھ أبتعد عن مجالس الطالبات ذات الغیبة والنمیمة وغیرھا وألتقي فیھ بطالبات جعلن "*
  ".وھو المكان الذي یخطو ِإلیھ قلبي قبل قدمّي، اهللا بین عیونھن مخافة

حساس  بالطمأنینة  والسكون ویعاشر فكري إعندما أرى ذاك المصلى الصغیر ینتابني "*
الخوف والندم من خشیة اّللھ سبحانھ جّل وعال ولكنني في كل مرة أمر بجانب ھذا المصلى 

  . .".اذا یمنعني من دخولھ واستغفر اّللھ العظیم أشعر بالضعف ال أدري لماذا؟ ال أدري م

  ". ِإن لم یكن ھناك مصلى في المدرسة أحس أن ھناك شیئًا ینقصني"*
  
  

 ماذا يعني لك الفراغ؟: وعند طرح سؤال
  

   :أتت ِإجابات منھا
   

  " وقت ممل وبارد"
  
ّللھ تعالى وعن ذكره أعتقد أن الفراغ ال یكون في الوقت وِإنما یكون في النفس البعیدة عن ا" 

  وتالوة آیاتھ ھذا ھو الفراغ في نظري وصاحبة ھذه النفس 
 ".ھي التي تشعر بالفراغ

  
  ".ھو وقت ضائع ال نعرف كیف نستغلھ وھو أیضًا جزء من حیاتنا" 

  
وفي بعض  ،أو مع نفسي ،الفراغ ھو ما أحسھ من الوحدة والبعد ِإما عن أصدقاء وأقرباء"

أجد الفراغ كبیرًا في یومي ال أعرف لماذا وأتمنى لو أجد طریقة أبعد بھا و ،األحیان مع خالقي
  ".الفراغ عن نفسي

  
  

  تتباین اِإلجابات كما تالحظین ویأتي دورك في التسدید والتوجیھوھكذا 
  . .من خالل مناقشة اِإلجابات أثناء حصة االنتظار 
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                                         :الثمرة
  
طیع تحدید ـ أن تتعرف المعلمة على ما تفكر بھ الطالبات وما یجول في خواطرھن حتى تست١

  .مھا لھننوع المساعدة التي یمكن أن تقد 
  
  .ت على الخیرعظیم في الثباوھذا لھ أثر، علیھن ِإذا أحسنَّـ توجیھ الطالبات ِإذا احتجن والثناء ٢
  
  .ـ ھدم الحواجز النفسیة بین المعلمة والطالبة كي تستفید الطالبة من خبرات معلمتھا٣
  
  .ـ تصحیح األخطاء اِإلمالئیة عند الطالبات ٤
  
ـ المساھمة في معالجة المنكرات والمعتقدات الخاطئة الموجودة في المجتمع عامة وبین  ٥

كلن شریحة ال یستھان بھا من المجتمع الذي نعیش ألن ھؤالء الطالبات یش، الطالبات خاصة
  .فیھ
  
خالل حصة االنتظار التي كانت ستذھب في اللعب واللھو وربما في ِإفساد ـ استفادة الطالبة ٦

  .ممتلكات المدرسة والتسكع في الممرات
  

***  
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   ]ملصلى املدرسة[د ـ أفكار 
  

  درسة؟كيف جتذبني الطالبات إىل مصلى امل* 
  

  :أ ـ مكبر الصوت
بعض الطالبات ال تفكر في دخول المصلى  واالستفادة من النشاطات الجیدة المطروحة فیھ 

  ولعل من أھم أسباب ذلك جھل الطالبة بما یدور داخل المصلى
  .من فائدة ومتعة حقیقیة فیجعلھا ذلك تزھد في قضاء بعض الوقت في المصلى المدرسي 

لترغیب الطالبات بالحضور ِإلى المصلى واالستفادة منھ أن یوضع ولعل من المناسب عملھ 
سلك كھربائي یمتد من مكبر الصوت الموجود داخل المصلى وینتھي بمكبر آخر للصوت 

فقد تلتقط ِإذن الطالبة بعض الكلمات التي تثیر فضولھا ، یوضع في جانب من ساحة المدرسة
  . . . تكون البدایة بِإذن اهللا فتذھب مسرعة إلى المصلى لتشبع ذلك الفضول ف

  .ھذه  الفكرة مجربة وقد نجحت جدًا بحمد اّللھ
  

ِإزعاج فتكون النتیجة ت المكبر حتى ال یكون مصدر أذى وینبغي مراعاة خفض صو :مالحظة
  . .سلبیة 

  
       

 :عالنات املبكرةب ـ اإل 
  

من اِإلعالن عنھ قبل الموعد  أو نشاط ثقافي سیقام في المصلى فال بد ،ِإذا كانت ھناك محاضرة
  .بأسبوع دون تأخیر لألھمیة

ومن المستحسن دائمًا أن تضع المدرسة ِإعالنًا عبارة عن جدول یوضح سیر النشاط الثقافي 
  .في المصلى المدرسي خالل األسبوع

  
  :ج ـ التنويع يف طرق اإلعالن

  
، الن في اِإلذاعة المدرسیة الصباحیةِإع، ملصقات حائطیة في أماكن بارزة من المدرسة :مثال

  .تشجیع المعلمات لطالباتھن لحضور ھذا النشاط
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  :عالن طريقة اإلد ـ االبتكار يف  
  

  :ھناك طرق كثیرة منھا
  ..السؤال املثري .١
 

مكتوب تحتھ ستعرفین اِإلجابة في المصلى مع ، وفیھ یكون اِإلعالن عبارة عن سؤال مثیر
  .یوم والزمن لألھمیةتحدید ال

  :أمثلة 
  ! ھل المالئكة تأكل وتشرب؟ وأین تسكن یا ترى؟*
  ١٩وكیف أشكالھا؟ وھل تموت؟  

  ةبستعرفین اإلجابة عزیزتي الطال
   . . . . . . الساعة . . . . . . . . في المصلى یوم                  

  
  ٢٠ھل هللا  تعالى وجھ ویدان؟*
 ؟ . . ھل یتكلم سبحانھ  
 یمكننا أن نرى اهللا سبحانھ وتعالى؟ھل   
وستعرفین معلومات أخرى عن صفات اهللا تعالى في ، اِإلجابة ستعرفینھا بالتفصیل 

  . . . . . . الساعة . . .   . . . . .المصلى یوم 
  

  
 :السحب على اجلوائز  .٢
 

لواتي یأتین من األسالیب الجذابة أیضًا اِإلعالن عن سحب جائزة للطالبات العشرین األولیات ال
  .ِإلى المصلى لحضور النشاط الذي سیقام فیھ غدًا

وذلك بأن تقف طالبة عند باب المصلى وتقدم أوراقًا ُمرقمة من نوع خاص ألول عشرین طالبة 
  .عند د خولھن للمصلى المدرسي

وفي نھایة نشاط  المصلى لذلك الیوم یتم السحب على رقمین أو ثالثة وُتسّلم لھن الجوائز وسط 
  .من البھجة والمرح جو

  . . . عمومًا أیتھا الغالیة  
  . . .ولیس لھ حدود ، االبتكار في اِإلعالنات یرجع ِإلى مھارتك وفنك

  . . ولعلك لن تنسي أیضًا االبتكار في طریقة عرض اِإلعالنات 
  . . .والتفنن في جذب األعین ، من الخامات واأللوان المستخدمة

  . . .وأبدعي وال تتكلفي 
  
  
  
  
  

                                                
  .عمر األشقر. د، ]عالم المالئكة األبرار[استفیدي من كتاب  ١٩
 عبد العزیز محمد السلمان رحمھ اهللا : الشیخ ،]مختصر األسئلة واألجوبة األصولیة على العقیدة الواسطیة[استفیدي من كتاب  ٢٠
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  ]توزيع األدوار[فكرة                                            
  

   الداعیة. . . المعلمة عزیزتي 
  . .یا مشعًال للدرب . . یا بسمة في القلب 

في نشاط المصلى المدرسي بینك وبین زمیالتك المعلمات ومن  حاولي دائمًا توزیع األدوار
تى یخف عنك العبء قلیًال فتتمكني من مواصلة طریقك تثقین بھن من الطالبات الجیدات ح

  .واالنتاج بشكل أفضل ومستمر
الشك أن ارتباطھا بھ سیكون أقوى من ، كما أن الطالبة التي ُتحمَّل شیئًا من مسؤولیة المصلى

التفاعل مما لذلك من المستحسن توزیع األعمال بین الجمیع لیشعرن بروح المشاركة و، غیرھا
  . . نتماء الذي سیدفع الطالبة للمحافظة على الحضور ِإلى المصلى لشعور باِالیؤدي ِإلى ا

  
    ]كل أسبوع معلمة مشرفة[فكرة                                            
یوضع جدول بین المعلمات الفاضالت بحیث یكون ھناك ِإشراف أسبوعي على المصلى یتنقل     

وار ویتنوع االنتاج واألفكار مما یعود بالخیر الكثیر على الطالبات بین المعلمات حتى تتوزع األد
  .والمعلمات

  ]كل يوم درس خمتلف[فكرة                                                
، درس فقھ: الثالثاء ،درس حدیث: االثنین، درس تفسیر: األحد، درس عقیدة: السبت: مثال   

  .درس سیرة: األربعاء
الفترة  من مصلى المدرسة في االستفادةسُتلقى في فترة الفسحة فال بد نت ھذه الدروس ِإذا كا

الحفظ والمتابعة وكل ما یتعلق بكتاب و، تحسین التالوة والتجویدالصباحیة قبل دخول الفصول ب
  .اّللھ الكریم

  
  

  
   :يف حلقة القرآن الكريم الصباحية مبصلى املدرسة* 

  
  :امج متنوعةتستطیع المعلمة أن تعد بر

  : مثال
  .تطبیق+ درس تجوید  :السبت

  
  .تالوة تطبیقیة من الطالبات للدرس الجدید :األحد

  
  . ولكن بشرط أن تتعلق بكتاب اّللھ" مسابقة" :االثنني
  ، تفسیر اآلیة ،تحدید السورة التي فیھا اآلیة، مسابقات في ِإكمال اآلیات :مثال

  . .كلمات القرآن الكریم وھكذا  في معانيأو ،یدفي أحكام التجومسابقة  ، سبب النزول
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 ما انتھى حفظھا أو ،ة تقوم بتسمیع ما ترغب في حفظھفكل طالب "متابعة الحفظ" :الثالثاء
  .عنده
وثالثة ، وأخرى ترید أن تحفظ سورة الرحمن، طالبة ترید أن ُتكمل حفظ سورة البقرة  :مثال

  .. . ة  الكھف ة في نھایة سورورابع، فرغت من جزء عمَّ
  .من خالل متابعة حفظھا ن كل طالبة على ِإكمال ما بدأت بھعیفعلى المعلمة أن ُت

  
  "الحفظ األسبوعي"  :األربعاء

في ھذا الیوم تقوم المعلمة بتسمیع آیات معینة أو سورة معینة كانت قد حددتھا للطالبات في 
  " . . الحفظ األسبوعي"ضمن نشاط األسبوع الماضي 

  
  :لبعض السور واآليات املقرتحة للحفظ األسبوعي :مثال

من قرأ باآلیتین من آخر سورة البقرة في :"قال صلى اهللا علیھ وسلم ، آخر سورة البقرة* 
كفتاه  ما یكون من  ،قیل كفتاه من كل شیطان تلك اللیلة" كفتاه"وفي معنى ٢١"لیلة كفتاه

  .رًا وثوابًا واهللا أعلموكفتاه أج، وقیل حسبھ بھما فضًال، اآلفات في لیلتھ
من حفظ عشر آیات من أول : "قال صلى اهللا علیھ وسلم، اآلیات العشر من سورة الكھف *

  ). من آخر سورة الكھف(وفي روایة ". ٢٢سورة الكھف عصم من الد جال
ِإن سورة في القرآن ثالثون آیة شفعت لرجل " :قال صلى اهللا علیھ وسلم، سورة الملك *

  .٢٣"تبارك الذي بیده الملك حتى غفر لھ وھي
لك أیتھا المعلمة الكریمة تحدید ما ترینھ مناسبًا لمستوى طالباتك من ناحیة مقدار الحفظ و

واألمر یعود لخبرتك ، نصف وجھ أو وجھ كامل، عشر آیات، خمس آیات: األسبوعي
  . . وحكمتك 
. . تقوم بھ الطالبات لة طبعًا لیست ِإجباریة ِإنما ھي من ضمن النشاط الطیب الذي والمسأ

  . . فاحرصي على ترغیبھن والتیسیر علیھن 
  

  
  يا رشة العطر الفواح 

  
  

أوصیك ببنات المسلمین خیرًا فارفقي بھن وحاولي جذبھن ِإلیك  وكسب وّدھن وذلك من 
خالل مراعاتك أنھن طالبات قد تكدست علیھن الواجبات واالختبارات فانقشي  في دربك قولھ 

  ِإن الرفق ال یكون في شيء : "یھ وسلمصلى اهللا عل
  .٢٤"ِإال زانھ وال ینزع من شيء ِإال شانھ

  .أي عابھ" شانھ"قولھ  
  . فكوني كما عھدناك لطیفة رقیقة

  
                    

                                                
 .واه البخاري  ومسلمر ٢١
 رواه مسلم ٢٢
 .رواه أبو داود والترمذي وحسنھ ٢٣
  رواه مسلم ٢٤
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  ]يوم الطالبة الداعية[فكرة                     
 

  
                                  م الطالبات فیھ بِإعداد وتقدیم النشاط في المصلى د یوم في األسبوع تقویحد

  .بِإشراف ِإحدى المعلمات
ومن ضمن النشاط المطروح أن ُتلقي ِإحدى الطالبات كلمة مفیدة على زمیالتھا بعد أن 

د بھا تعرضھا على المعلمة لالطالع علیھا وتنقیحھا وبعد فراغ الطالبة من كلمتھا تنفر
  . . .المعلمة فیما بعد وتنقدھا وتقوم بتوجیھھا ِإلعداد داعیة المستقبل المشرق 

  
           :الثمرة

  
 .تتعود الطالبة على النشاط والحركة اِإلیجابیة والبعد عن الجمود والسلبیة .١
 .توجیھ المسلمات في المدرسة خاصة وفي العالم عامة ةتنمیة الشعور بمسؤولی .٢
ر خبرة ال یستھان بھا في مجال الدعوة إلى الخیر من خالل احتكاكھا المستم تكتسب الطالبة .٣

وبالطالبات المستقیمات حیث تستفید منھن بالمشاھدة في المصلى بمعلماتھا الداعیات 
 .والمعایشة

  .وشمعات الزمن القادم، ِإعداد داعیات الغد الباسم .٤
 .اكتشاف المواھب الجدیدة وصقلھا .٥
 .یبدعن ویعّبرن عن حاجاتھنفرصة للطالبات لكي  .٦

  
  )فكرة الندوة(

  
  طالبات ِإلى معلمة معینة وبالتالي یتسابقن لحضورال قد تمیل

  یقل الحضور بشكل ، كن عندما تلقي الكلمة معلمة أخرىكلمة تلقیھا في المصلى ول 
  . . ملحوظ 

  الء الطالبات لم یستمعن قط للمعلمة الجدیدة  وال یعرفن بالرغم من أن ھؤ
  .تحل مثل ھذه  المشكلة" وفكرة الندوة"أسلوبھا 
  ! . . .كیف ؟

عین نطلب من ثالث معلمات أن یقمن بعمل ندوة في المصلى یشتركن فیھا بِإلقاء موضوع م
طالبات لیھا العلى أن تكون بینھن المعلمة التي تمیل ِإونحرص ، بحیث یتقاسمن عناصره

وبذلك نضمن استماع الطالبات ، األخیر في الموضوع ونجعلھا تتحدث حول العنصر
  . . .للموضوع حتى نھایتھ ألنھن بشوق ِإلى سماع معلمتھن المحبوبة 
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  :الثمرة
  
  
 غیرأن تشاھد الطالبة نماذج أخرى للخیر غیر النموذج الذي ارتبطت بھ عاطفیًا فت .١

 .شخاص ِإلى االرتباط بالمبدأوجھتھا من االرتباط باأل
 .ِإتاحة فرصة انطالقة جدیدة لمعلمات أخریات في عالم الدعوة بین الطالبات .٢
توزیع األدوار بین المعلمات یقوي نشاط المصلى ویعین على االستمرار   .٣

 .ویخفف العبء عنھن، والتجدید
 .التغییر والتجدید في طریقة ِإلقاء الدروس .٤

                 * * *  
 

  
  أفكار املسابقات

  ]: الرسالة الذهبية[ـ مسابقة ١   
  

   :یتم اِإلعالن عن المسابقة بالطریقة التالیة     
  :كتب رسالة فیھا توجیھ وِإرشاد ألحد ھؤالءا     
  .ـ رسالة ِإلى عاق لوالدیھ١
  .ـ رسالة ِإلى محبي األغاني٢
  .ـ رسالة ِإلى منتكس٣
  ونحوه. . . ِإلى متبرجة  رسالة ـ٤

یجب أن ال تتجاوز الرسالة عشرین سطرًا وأال تقل عن خمسة عشر سطرًا أو حسب     
  .أعمار المتسابقین ومستویاتھم

  . ثم ُیعلن بعد ذلك عن ثالث رساالت ذھبیة فائزة    
  .وُتسلم الجوائز ألصحابھا ویكرم الباقون    
  

  :قمن فوائد هذه املسابقة على املتساب
 
 .شكل مرتبب علومات وصیاغتھاتكسبھ مھارة تجمیع الم .١
 .واستخدامھا كوسیلة دعویة، الرسالةدفعھ لمناصحة أصحاب المنكرات عبرت .٢
ویتعامل مع كتب جدیدة علیھ للحصول على المعلومات ، تجعل المتسابق یطلع أكثر .٣

 .الالزمة
باِإلقالع عنھا من  موعظة للمتسابق إذا كان واقعًا في المعصیة التي ینصح صاحبھا .٤

 .خالل الرسالة
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  ] مسابقة التفسري[ــ فكرة ٢

  
  ھذه الفكرة تواكب مسابقات       
  . .القرآن الكریم      

  فِإن مسابقة التفسیر ]الملك[إذا كنتِ  قد طرحت عن قریب مسابقة حفظ سورة  :مثال
  . . التي ستطرحینھا ستكون حول السورة نفسھا  

  . . المتسابقة بین الحفظ والفھم فالعمل ال یأتي ِإال بعد الفھم ولیس بالحفظ وحده  حتى تجمع    
  
  :الثمرة 
 .مساعدة المتسابقة على فھم القرآن الكریم .١
 .فھمھا للقرآن سیتولد منھ العمل الصالح بِإذن اّللھ .٢
 .ستدفعین أخواتك المسلمات الالتي تخلو بیوتھن من كتب التفاسیر ِإلى اقتنائھا .٣
 .ه المسابقة طریق للتعرف على كتب التفاسیر المتنوعة وكیفیة التعامل معھاھذ .٤
 .إذًا ھي طریقة مرحة في تقریب كتب العلم للمسلمات وتقریبھن منھا 
ِإن المتسابقة وھي تبحث عن الجواب في كتاب التفسیر قد یلفت نظرھا تفسیر آیات  .٥

ا لكالم ربھا فُیرى أثر ذلك ُأخر فتندمج في قراءتھا فیتسع ِإطالعھا ویتحسن فھمھ
 .علیھا ولو بعد حین

  
        

  ]:التخريج[ـ فكرة مسابقات ٣  
  

  ]:ختريج آيات القرآن الكريم: [أ ـ مسابقة
  
 بعد أن یتم شرح طریقة تخریج اآلیات للمتسابقات عملیًا من الكتاب الذي ستجري فیھ   

  .٢٥)اظ القرآن الكریمالمعجم المفھرس أللف(كتاب المسابقة یوفر للمتسابقات 
التي في ثم یوزع على المتسابقات أوراق قد ُكتب في كل ورقة  منھا آیة مختلفة عن اآلیة 

كل متسابقة أن تقوم بتخریج اآلیة في ورقتھا بذكر اسم السورة الورقة األخرى ویطلب من 
  .ورقمھا وھل ھي مكیة أم مدنیة ورقم اآلیة المذكورة، التي وردت فیھا ھذه اآلیة

  في حال وجود نسخة واحدة من الكتاب بِإمكاننا ِإجراء المسابقة باعتبار الزمن فمن تستغرق
  .وقتًا أقل في التخریج ھي الفائزة

ى ففي كل وإذا كانت أعداد المتسابقات كبیرة بِإمكاننا تكرار المسابقة عدة مرات في أوقات أخر
  . . .كتب التخریج  مثًال وھكذا حسب الوقت وتوفر مرة تتسابق خمس طالبات

  
  
  
  

                                                
  .توزیع مكتبة المعارف ــ الریاض، محمد فؤاد عبد الباقي: واضعھ ٢٥
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  : ب ـ مسابقة ختريج األحاديث
  

المعجم المفھرس : "یتم اختیار كتاب یسھل التخریج منھ على المتسابقات المبتدئات مثًال  كتاب
  .٢٦"أللفاظ الحدیث النبوي

  
  :طريقة املسابقة

 جود فيورقة حدیث مختلف عن الحدیث المو ُتوزع أوراق على المتسابقات قد ُكتب في كل
الورقة األخرى ویطلب من كل متسابقة أن تقوم بتخریج الحدیث المكتوب في ورقتھا ومن 

تنتھي أوًال تكون ھي الفائزة األولى وھكذا مع مراعاة التأكد من صحة تخریجھا فیما بعد حتى 
  .ُتحدد النتائج النھائیة للمسابقة

  
  . . الثمرة             

 .خریج المختلفةیتعلم المتسابق كیف یستخدم كتب الت .١
 .یتدرج في التعلم من الكتاب األسھل ِإلى األصعب .٢
 یتعود المتسابق من خالل تكرار اشتراكھ في مسابقات التخریج على السرعة .٣

 .في التخریج     
 ألنھ عرففي مكتبتھ الخاصة اقتناء كتب التخریج  على یكون ذلك حافزًا لھ .٤

 .كیف یتعامل معھا ویستفید منھا     
  
  ]:التلخيص[رة مسابقة ـ فك ٤
  

صفحات الملخص المطلوب حتى تسھل  مع تحدید عدد، تكون في شریط  نافع أوكتیب مفید
  .عملیة الفرز واختیار الفائزین

المطلوب یا عزیزتي أن ، أھًال وسھًال بك في ھذه المسابقة الممتعة. . أختي في اهللا  :مثال
  في ثالث ورقات فقط ٢٧]النمص بین الشریعة والطب[تقومي  بتلخیص كتیب 

  ( . . )  مقاس 
  . ع والعمل الصالح وشكرًا لكنتمنى لك العلم الناف

  
  ]:املسابقات املومسية[ـ فكرة  ٥ 

  . . . المشرق یا أمل المستقبل
  نفسھیدور موضوعھا حول الموسم ، اضلةقومي بعمل مسابقات في المواسم الف

  .للتعرف علیھ وعلى أحكامھ وفضلھ 
  .األعیاد، الحج ،رمضان :مثال

  
  
  

                                                
 .ونسنك. ى. ونشره الدكتور أ ، رتبھ ونظمھ لفیف من المستشرقین ٢٦
 .ھـ ١٤١٩الریاض ، دار القاسم للنشر، أم عبد الرحمن: كتبتھ ٢٧
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  :ـ مسابقة اخلطابة٦ 
  رتجالیة على زمیالتھن بحیث یح أربع متسابقات ِإللقاء كلمة اھي مسابقة یتم فیھا ترش

  المتسابقة فقط ثم تقوم لجنة التحكم باختیاردقیقة  كلمة المتسابقة خمس عشرة ال تتجاوز
  .ویتم تكریم األخریات] خطیبة المدرسة[التي تستحق لقب  

  
  : الثمـــرة

  
  : أـ العائدة على املتسابقة

  .ـ القدرة على مواجھة الجمھور والتعود على ذلك دون خوف أو تردد١
  .ـ طالقة اللسان ووضوح البیان٢
  .ـ اكتساب مھارة اإللقاء ٣
  .الكلمة المراد ِإلقاؤھا في المسابقة طلب العلم الشرعي من خالل تحضیر ـ ٤
  .ة ِإلى اّللھ قد تستمر بِإذن اّللھـ خطوة أولى في طریق الدعو ٥
  

  :ب ـ العائدة عليك
حیث ِإن ھذه الفتاة ِإذا ھداھا اّللھ وأصبحت   لك أجر الداللة على الخیر ـ ِإن شاء اّللھ ـ

اهللا تعالى وسیمنحك اّللھ مثل  داعیة في المستقبل فلك فضل تأسیسھا وتحفیزھا بعد
  .بِإذن اّللھ عملھا الدعوي الذي ساھمت أنت في بنائھأجر

  . . !فتأتیك الحسنات تلو الحسنات وأنت ال تدرین 
تك یوم القیامة أذھلك وجود أجور أقوام ال تعرفینھم فھنیئًا لك أیتھا فِإذا نظرت في صحیف

  . . .الداعیة المباركة طریق الدعوة الشاق الذي رضیتھ عسى اّللھ أن یرضیك 
   
  
  : ٢٨]مسابقة املطويات[ـ فكرة ٦
  

  ،لكل منزل لى المنازل التي في الحي عشر مطویاتیوزع ع
  دة في المطویات التي تم توزیعھا ِإجابتھا موجو، مرفق بھا عشرة أسئلة 

  
  :للمطویات التي توزع واألسئلة التي تطرح ما یلي  ومن األمثلة*

  ".حكم السحرة والكهنة " مطوية 
  ع الدلیل؟ما حكم الذھاب ِإلى السحرة والكھنة والعرافین م :السؤال

  
 . "الصالةحكم تارك " مطوية 

  من الكتاب والسنة وما یترتبحكم تارك الصالة أذكر دلیًال ما  :السؤال 
  على ذلك من أحكام دنیویة وأخرویة؟ 

  
  

                                                
 .ـ من مقال فھد الشویرخ ١٦٧١نقل بتصرف من مجلة الدعوة ـ العدد  ٢٨
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  ".الوسائل املفيدة للحياة السعيدة" مطوية 
  ذكر خمسة منھا؟أ، وره وزوال ھمومھ أسباب متعددةلراحة القلب وسر :السؤال

  
 ".الغرية على األعراض"ية مطو

  دور كبیر في ذھاب الحیاء  لبعض القنوات الفضائیة :السؤال
  تبثھ من  وضیاع المروءة وغیاب الغیرة على األعراض بما

  ذلك؟ فبماذا تنصح تجاه، سموم
  

  :ن هلذه الطريقة من املسابقات عدة مزايا منهاإ 
 .العمل بما فیھاحث المسلمین على قراءة المطویات التي توزع علیھم و .١
أن قراءة المطویات ونقل اِإلجابة منھا تحقق فوائد تربویة دعویة بطریقة مباشرة وغیر  .٢

  .مباشرة
             .والفائدةطالع اال سئلة یشجع على االشتراك وبالتاليسھولة اِإلجابة على األ .٣
 .بشراء كمیات منھا وذلك تلك المطویات الح بدعم دور النشر التي تصدرالص دعم العمل .٤
 .التعرف على أحكام وآداب اِإلسالم بطریقة سھلة میسرة .٥

 
  . . .عمومًا المسابقة في فكرتھا قابلة للتعدیل والزیادة والنقصان 

  كما أنھا تناسب الطالبات في المدارس والموظفات في أعمالھن وھي مناسبة أیضًا
  .للمصلین في المساجد وباِإلمكان تكرارھا شھریًا أو حسب الظروف 

  
                                  

  ]:كيس املفاجآت[ فكرةـ ٨                                   
  
  .تضعین فیھ أشیاء متنوعة، ال ُیرى ما بداخلھ، ھو عبارة عن كیس كبیر نوعًا ما 

ة علب، ٢٩منماص،  قلم، كامیرا، عباءة متبرجة، بنطلون، صابونة، مبید حشرات، ساعة :مثال
  . . . .، صبغة سوداء للشعر

ثم تطلبین من ِإحدى الحاضرات أن تدخل یدھا في الكیس دون أن تنظر داخلھ ثم تقوم بالتعلیق 
  .على الشيء الذي خرج في یدھا

  .ات جوائز ترضیةوصاحبة أحسن تعلیق تكون لھا الجائزة على أن تقدم لباقي المشارك
  
  
  
  
  
  

                                                
 .منقاش لنتف الحواجب ٢٩
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  :للتعلیقات المناسبة على بعض األشیاء الموجودة في كیس المفاجآت :أمثلة
 

  :إذا ظهرت الصابونة 
  

  ستخدم لنظافة األبدان والمالبسمن المعلوم أن الصابون ی :التعلیق
  قلوبنا وأعمالنا من الریاء ولعل نظافتھا تكون باِإلخالص  نا لما ننظف بھفما أحوج 
  ..ذا ظهر مبيد حشريإ 

  قد تكون المواد الكيماوية نعمة في التخلص  :التعليق
  من الحشرات ولكنها تتحول إلى نقمة عندما يستعملها 

  !.اإلنسان ليتخلص من اإلنسان

  . . حالة ظهور الفلفل احلار  ويف 
  
عن تحمل  یحب بعض الناس أكل الفلفل الحار مع الطعام  ولكن اللسان یظل عاجزًا :التعلیق 

  . حرارة كمیات كبیرة منھ
فإذا كان لسانك یا أخیة ال یتحمل حرارة طعام تشتھینھ في الدنیا فكیف سیتحمل حرارة عذاب 

وكیف یتحمل حرارة ماء الحمیم الذي بلغ الغایة في شدة الغلیان  ، الغیبة والكذب یوم القیامة
  .والحرارة نسأل اهللا العافیة

  
  . . .أختي يف اهللا   
  

التي ینبغي لفت االنتباه ِإلیھا أثناء التعلیق على محتویات كیس ھذه بعض األمثلة لألمور
  أما في حالة عدم اتضاح المشاركة المطلوبة للحاضرات فحبذا أن تقومي أنت  ،المفاجآت

  في البدایة بالتعلیق على شيء تخرجینھ من الكیس حتى یكون عند الحاضرات تصور
  .سبةعن طریقة التعلیق المنا

  
  :الثمرة      

  
 .توصیل المعلومة بطریقة جدیدة تجذب االنتباه یجعلھا تثبت أكثر .١
 .اِإلرشاد بطریقة ترفیھیة یستجمع النشاط ویروح عن النفس .٢
تقویة الحس اإلیماني العمیق وذلك بأن یربط اِإلنسان بین األشیاء حولھ وبین  .٣

  . . .رضا اّللھ تعالى وسخطھ بمجرد النظر إلیھا 
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   ]:شد االنتباه[ـ فكرة  ٩
  

  . . .یا ِإشراقة  الغد وعبیر الورد
  
في ِإلقاء كلمة طیبة بین مجموعة من النساء ولكن قد یتعذر ذلك علیك نظرًا  قد ترغبین 

  . . .الرتفاع األصوات وِإزعاج األطفال وانشغال البعض باألحادیث الجانبیة فماذا تفعلین؟؟
نك تنوین الترویح عنھن بمسابقات لبسیطة وأخبري الحاضرات أمعك بعض الھدایا ا أحضري

  . . .لطیفة 
ول الكلمة التي ستلقینھا د ألن أسئلة المسابقة سوف تدور حمنھن اِإلصغاء بشكل جی واطلبي

  . .علیھن حیث سترد اِإلجابات خالل حدیثك ِإلیھن 
  ، أو النسبي على األقلالتام تأكدت من الھدوء  ثم ابدئي بحدیثك معھن بعد أن تكوني قد

  .من اِإلطالة فِإنھا مملة وِإنما ھي كلمة طیبة ُتذكرین بھا المسلمات ولیست محاضرة واحذري
أؤكد علیك وبشدة أن تنظري إلى ساعة یدك قبل أن تبدئي حدیثك  وأال تغفلي عنھا بعد ولعلي 

ؤثر تصرفك ھذا على اهللا بینما قد ی نسك بذكرأن تبدئي فیذھب وقت طویل دون أن تشعري ُأل
  . .قبولك في المرات القادمة 

لدیھا نظرة بعیدة فھي غیر متسرعة في الحصول على النتائج الطیبة .  .والداعیة الحكیمة 
  .ویثمر ولو بعد حینأن یستمر الخیر ِإذا بدأ ویقوى  وِإنما یھمھا

  .لذلك فھي تتصف بالحماسة المعتدلة حتى ال تفسد أكثر مما تصلح
تنتھي عزیزتي من كلمتك المختصرة اطرحي على الحاضرات أسئلة حول الموضوع  وبعد أن

    .ثم قدمي الھدایا لِإلجابات الصحیحة واّللھ یسدد خطاك، الذي تحدثت عنھ
  

                                       
                   ]:هلدايا املسابقات[أفكار 

  
رة عن ھدایا رمزیة فھي عبا ،أبدًا بالنسبة لكتشكل عائقًا  ھدایا المسابقات ال* 

ذي قد ینھي عطاءك بعد فترة وجیزة من بدایتك التشجیعیة بعیدة عن التكلف 
  ... المقصود ھو التشجیع واالستمرار فتفطني لذلك و

   
  ،    ال تزال جدیدةا وبِإمكانك االستفادة من الكتب والمجالت واألشرطة التي فرغت منھ*
  . قدمیھا كھدایا في المسابقات التي تعدینھاوذلك بأن ت   
  
أو ، أشیاء تملكین مثلھاوقد تكون ، قد ُتھدى ِإلیك بعض الھدایا من األھل والصدیقات وغیرھم *

ن تحتفظي بھذه الھدایا وتقدمیھا بدورك ق مع ذوقك الشخصي فما المانع من أربما لم تتواف
  .رین بعیدین تمامًا عمن أھدوھا لككھدایا في المسابقات التي تنظمینھا ألشخاص آخ

ألیس ھذا أفضل من بقاء تلك الھدایا في حوزتك مدة طویلة ال تنتفعین بھا وال تنفعین بھا  
  !المسلمین

  . . .!فِإذا أنت لم تتمتعي بھا في الدنیا فلماذا تحرمین نفسك من التمتع بأجرھا في اآلخرة

                                  
                                *** 
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        أفكار للفائض من األشرطة والكتب                                
  

ن لدیك من األشرطة والكتیبات الشيء الكثیر في مكتبتك الشك أ
مكتبتك المزدحمة حتمًا ستجدین عددًا ال بأس  ا قومي اآلن وال تتكاسلي وانظري فيھی، الخاصة

اب ثم قومي بتھیئتھا وتغلیفھا بشكل جذ، والكتب المتكررة والزائدة عن حاجتكبھ من األشرطة 
تطیعون الفقیرة واألسر الوافدة ِإلى بالدنا ممن ال یس أعدیھا للتوزیع الخیري على األسر

وھؤالء یمكن التوصل ِإلیھم أما عن طریق ، عندك لضیق ذات الید الحصول على الخیر المتوفر
  . . . الجیران  ربك أووأوالدك أو أقازوجك 

  
  :الثمرة            

وھو صدقة ، نشر العلم الشرعي بین المسلمین ورفع الجھل عنھم ولك أجر ذلك كلھ .١
 .جاریة لك بإذن اّللھ

قال رسول اّللھ : عن أنس رضي اّللھ عنھ قال، على مسلم بھدیتك القیمة ِإدخال السرور .٢
بما یحب لیسره بذلك سّره اّللھ عز وجل من لقي أخاه المسلم : "صلى اّللھ علیھ وسلم

 .٣٠"یوم القیامة
 .ك ستتسع أكثر لتستوعب كتبًا جدیدة أنت بحاجة ِإلیھاتمساحة مكتب .٣
  

  
  ]:مجع الفائض[فكرة                                                       

 
  فائض  لدیھنطرحي ھذه الفكرة على زمیالتك وقریباتك وجاراتك وھي أن یقمن بجمع الِا
  ِإرسالھا ِإلیك حیث تقومین ومن ثم ، ونحوھا ،ِإلسالمیةمن الكتب واألشرطة والمجالت ا 

  التي ستسارع بالحضور ِإلى منزلك الستالمھا ، المؤسسات الخیریةحدى تصال  بإباِال
  .! ده أصًالال توجد في بل من یحتاج ِإلیھا ممن ال یملك ثمنھا أووتوصیلھا ل

  
  :الثمرة            
 .من الضیاع سدى] مجالت، أشرطة، كتب[الحفاظ على الثروة العلمیة  .١
 .توصیل العلم الشرعي ِإلى من یحتاج ِإلیھ من المعوزین .٢
 .التعاون على البر والتقوى .٣

  
                                              

  ]:سيارة األجرة[فكرة 
  

ن تأخذي معك عددًا من ى مكان ما فال تنسي أة للذھاب ِإلِإذا احتجت لركوب سیارة األجر
  دیة یوزعھا على كل منثم اطلبي من محرمك أن یقدمھا للسائق كھ، األشرطة والكتیبات

یكتب لك شریطًا نافعًا یستمع ِإلیھ الركاب حتى تعم الفائدة بِإذن اّللھ و لیدیر أو ،یركب معھ 
   .األجر

  
  

                                                
 .رواه الطبراني بِإسناد حسن ٣٠
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  !فكرة* 
ال تنسي أن تأخذي معك الفائض من . . شفیات أو العیادات عند ذھابك للعالج في أحد المست

خواتك المسلمات على االستفادة یھا في انتظار النساء حتى تعیني أالكتیبات والمجالت ثم ضع
  .من أوقاتھن حیث إِِنھن قد یمكثن الساعات الطوال في صالة االنتظار

  

  !فكرة*
ما رأیك لو أخذت معك ، ربما تزورین بعض مشاغل الخیاطة النسائیة أحیانًا

  مطویات؟ ما تستغنین عنھ من كتب و
 زائرات ھناك واطلبي منھا أن تضعھا في مكان مناسب حتى تتمكن للمسؤولةقدمیھا كھدیة 

  . . .المشغل من االستفادة منھا 
تستطیعین الحصول و ،كما أنھ بِإمكانك توزیع كتب وأشرطة على العامالت في المشغل بلغتھن

  .كاتب الجالیاتعلیھا من م
  

  :االت*
  . . . یا أمل المستقبل المشرق 

  . . .قد تزدحم في مكتبك أعداد كبیرة من المجالت المفیدة التي فرغت من قراءتھا 
فكرة طیبة لو اخترت منھا األعداد التي ال تزال بحالة جیدة ووضعتھا ضمن الھدایا التي 

  اطك الدعوي مع األھل مثًال أو الصدیقاتتقدمینھا في المسابقات التي تقومین بھا في نش
  .طالباتك العزیزات أو 

  
  :الثمرة
 .الخیر بین نساء المسلمین دعایة لمجلة نافعة لنشر .١
 .قد تحل ھذه المجلة عند بعض من وزعت علیھ محل مجلة تافھة .٢
 .تتسع مكتبتك الستیعاب أشیاء أخرى أنت بحاجة لھا .٣
  .ر في تحقیق أھدافك اِإلصالحیةتساھم ھذه المجالت في معاونتك بشكل كبی .٤

  
  

  أفــكار اهلدايـــا
  .  . . .يا نبع اخلري          

      
  . . أن تقدمي الھدیة المناسبة للشخص المناسب  ما أجمل 

  . .أشرطة تتعلق بأمور الزواج كتب و ما رأیك مثًال لو قدمت مع ھدیة العروس مجموعة*
  . .قصص الشفاء بعد المرض وما أحسن أن تھدي المریضة كتابًا عن *
ولو اصطحبت معك عند زیارة النفساء ھدیة بسیطة للمولود بعض األشرطة عن تربیة *

  . . األوالد لكان خیرًا كثیرًا
كما أنھ من المناسب جدًا ِإھداء من حلت بھ مصیبة كتبًا وأشرطة عن الفرج بعد الشدة  *

  .احتسبوا وعن أجر الصابرین وما لھم عند اهللا ِإذا، والضیق
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        وال تنسي أن تھنئي تلك التي استلمت وظیفة جدیدة وتقدمي لھا كتبًا عن فتاوى  *     
  .حتى تعینیھا على اإلخالص مع ربھا واِإلتقان في عملھا ٣١الموظفین

  عین إلى إھداء كل معلمة تعرفینھا كتیبات وأشرطةوقع أنك ستساركما أني أت *     
  .عایة بنات المسلمین وتعلیمھنیم والصدق في رعن أمانة التعل       

  

  . .أخية 
  للتردد على المستشفیات والعیادات؟كم مرة احتجت فیھا 

  صغیرًا وقمت بِإھدائھ للطبیبة المعالجة في كل مرة ٣٢ما رأیك لو حملت في حقیبتك كتیبًا
  . . .بمراجعتھا  فیھا تقومین

  
  . . .نعم یا أخیة 

البد من ذلك فاّللھ یعلم أنك أول من ، ء على المنكرات في المستشفیاتالبد أن تساھمي في القضا
ولكن المھم أن یرى اّللھ حسن صنیعك وتصرفك الحكیم في اِإلصالح ، یستاء من وجود المنكر

  . .  ِإلسالم ِإن كثرت المنكراتوِإال فال تفغري فاك یا ابنة ا
  فمن تتوقعین أن یعمل ِإذا تخاذلت؟

  !؟..مة ِإن أحجمت ومن سیحمل ھم األ
  . .دة ـه سنيـت بالّلـدة بل أنـست وحيـوأبشــرك بأنــك ل

  . .جاة ــق النـن طريـد عرفـات قـه داعيـوات لّلـاخـثم ب
  . .اك ـــــقـر سـيـل خـن كـاك ومـه ورعـك اللـوفق
  

***  
  ]:املنزل اجلديد[هدية *

  
  

عن المحبة والفرح بھذه جدیدًا ھدیة تعبرًال من العادات اللطیفة في مجتمعنا ِإھداء من نزلت منز
  . .المناسبة 

  . الشك أن قلبك یغرد فرحًا عندما تقدمین ھدیة لتلك القریبة أو الصدیقة التي نزلت  منزًال جدیدا 
  . . والبد لھدیتك أن تكون أفضل الھدایا جمیعًا 

  .  .تتميز والبد لھدیتك أن 
  . .متمیزة  السیما أنھا مقدمة من ِإمرأة

باحتساب األجر  ھدیتكإذًا البد من أن تتمیز ، نعم ألنك تحتسبین األجر في كل شيء في حیاتك
  .والثواب من اهللا

  :فما رأيك  بهذه اهلدية املقرتحة
  :علىتیبات تحتوي مجموعة متنوعة من األشرطة والك

  .لألطفال. . . قصص   أناشید ـ تالوة ـ 
  . . قصص للكبار 

                                                
 .الریاض. ھـ١٤٢٦دار القاسم ـ . جمع وترتیب محمد المسند] فتاوى للموظفین والعمال[اقترح علیك كتیب  ٣١
  .لفضیلة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا ]فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة[اقترح علیك كتیب  ٣٢



 

43 
 

  .خراج جمیلأشرطة منوعات ذات ِإ
  .كتیبات تتعلق باألحكام الفقھیة

  .مجالت نافعة ـ كتب مسابقات ـ كتب الرقاق
  . . والد ـ وعن الیوم اآلخر كتاب عن تربیة األ

   ِإلیھ ھدى ُمناسب الشخص الواألمر یعود في النھایة إلى ما ی
  ثم قومي بتغلیف ھذه المجموعة بشكل جذاب وضعي علیھا بطاقة أنیقة

  . . .مع بعض عبارات اِإلھداء اللطیفة  مكتبة املنزل اجلديدعلیھا قد كتبت  
  . .وما أجمل أن یصحب ذلك ھدیة رمزیة من األدوات المنزلیة 

  
  :الثمرة

 أي ھدیة المنزل الجدید ) النزالة( ـسننت سنة حسنة في ھدایا ما یسمى ب .١
 .مل بھا ِإلى یوم القیامة بِإذن اهللافلك أجرھا وأجر من ع     
 .شرت العلم الشرعي بین أفراد األسرة الُمھدى ِإلیھان .٢
 .على مسلمأدخلت السرور .٣
 . .وصلت رحمك  .٤
  . .طبقت وصیتھ صلى اّللھ علیھ وسلم في الحث على التھادي .٥

  
         ..........................................................................  

  
  )الخاتمة(                                          

  
  
  
  

  
  . .یظل ھذا العمل جھدًا بشریًا فللھ الكمال وحده سبحانھ                     
  . .فما كان من صواب فللھ الحمد من قبل ومن بعد                    

 العفو والمغفرة اهللا وأسأل ،  ورسولھ بریئان منھفاهللا وما كان من زلل      
. . رب العالمین هللا ال أن أحمد الذي وفقني وأعانني فالحمد وال یسعني ھنا ِإ

. . الحمد هللا ملء السموات السبع و األرضین . . الحمد هللا حمد الشاكرین 
ولك الحمد بعد . . ولك الحمد ِإذا رضیت . . اللھم لك الحمد حتى ترضى 

سك أنت كما أثنیت على نف. . سبحانك ربي ال أحصي ثناء علیك . . الرضى 
  ینا ِإنك أنت التواب الرحیم ربنا تقبل منا ِإنك أنت السمیع العلیم وتب عل

  .اللھم صلي على نبینا محمد وعلى آلھ وسلم  
  

  

 * **  



 

44 
 

    . .شكر وعرفان 
  
  

  داودرواه أبو )الیشكر اهللا من الیشكر الناس (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
  

  :على جھودھن الطیبة في ھذا الكتاب الفاضالت يألخوات أقدم شكري وتقدیري
  
  جواھرالمھناستاذة الفاضلة األ
  

  نورة السھلية األستاذة الفاضل
  
  

  جزاھن اهللا خیرًا وزادھن من فضلھ ورزقھن الفردوس األعلى
  

             * * *  
 


