












f__أسوم 
اسمةا|دءوة خده جي 

\لإتب-الملوم أمام الإسلامي عايا في الماس 
وعلمالمفس، كعلم الغرب: بلاد في يمعلموبا المي 

وغيرها،الاتصالات وءلم الإدارة، وعلم الاجتماع، 
تام أقثلاثة على 

علىالملوم بهذه خذ اذ بعدم ينادي م ف— 
فالمتانجخاطئ؛ أساس على بنيت لأنها الإطلاق؛ 

منكثير شيء فيه رأى وهذا خاطئة، ستكون حتما 
٠التعميم 

كلها؛العلوم بهذه خذ با'د يهلال_، آخر فم و— 
ولبياتها.بايجابياتها وشرها، بخيرها 

الملوم؛هذه تنقية إلى يدعو ثالث م ف— 
الأمورناخذ أي; لبيانها، ونترك إيجابياتها، فاخذ 
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_؟jlالطب م ما ٠

نجاربخلاصة عن عبارة هو ت ي النفالطب 
ممنة؛بتجارب ناموا محبقونا، عالماء وملاحظات 

منها.يستفاد لكي التجارب هذه نتائج ومجك 
ويسجليجرب وكل التجارب، إجراء واستمر 

وأخطاءأخطائه من ويتعالم ونجاريه، أبحائه خلاصة 
التجاربوهذه اء الاخميهذه جل وتالاخرين، 
عالميةكتب في إليها التوصل f التي والنتائج 

الحاصرالوقت وفي النفسيون. الأطباء منها تفيد لي
مجنكثير توهمه مجا لإيضاح الدراسات يكثفون هم 

إنبل القضايا، مجن بكثير الخنس علاقة عن الناص 
تمامجامقتنع غير أصبح الأن الغضطن طباء ات من كثيرا 

وكثيرالجنس بتن فيها ربهل التي ا( رافرويي بتفلريات 
((فرويي )ا استنبملها المفلريات هذه لأن القضايا، من 
عممهانم _؛؛Li ،__Lمرصى على ملاحظات عدة من 

ءلىكلاداسأ



الشى:الطب أملوب 

هوي النفالهلب ة درامنى سا يهسا وما 
جمعني ي النفالطبيب يتيعه الذي لوب م١^ 

والتأثيرالآحريض ثقة وكب وتحليالها، العلومات 
معهم،التعامل وكيفية شنميأنمم، ومعرفة فيهم، 

السلوكعلى والثناء السيئ، ملوكهم تغيير وطريقة 
فهيهده، رسالتنا مضمون هو وهذا فيهم؛ القليب 

الي التفالقلب يتبعه الذي صالوب الأ عن تتحدث 
وهكذا..( وغيرها.ئة الفمراض الأ ر الممون -ءمن 

لوب،مات نتخذ بأن دعوننا فى مأمورون فنحن 
الحقيقول ث، حيالماس، مع تعاملنا في فضل ات 

بالحكمةربك مجل إل ادع ؤ وتعالى: بحانه 
٠.أحسنه؛ هي بالى وجادلهم المسنة واJ٠وءفiة 
اوبّوالمد نريدها التي الحسنة والوعقلة والحكمة 

معيتعارض لا دام مجا الحال مفتوح ذلك كل الحز 

 I١ ٢ ئ ث الأية الحل، ررة س•
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طريقةيسغخدصا أن الدعاة تهلح فيشرعي، أصل 
العمل،لتطوير اللازمة المعالومات -لنمع الامتبانات 

قضيةمع يتعارض لا دام مجا طٍب لوب أمجوهذا 
*شرعية 

نيمالوب أمج أي بأخذ مجأمجورون فنحن ت إذن 
بمددنا لفنحن الق؛ إلى الدعوة في مجته نسمد 
والتعاليمالتربية القمود ؤإمما التعليم، يرد الدعوة 

الرجالوتنشئة فضل، ات إلى السلوك وتغيير 
الإسلامكف غي المالخة المفثئة والشخصيات 

الدعوة.هومجوصؤع وهذا تقيم. المالك طريق وعلى 
علىأوغريبا جديدا الموصوع يكون وند 

خدمجتها.فى للتخمهص استخدام وليه بالدعوة 
فيمجتخصص كل مجن تقتضي الدعرة وهذه 

الجال،هذا حلال مجن دينه يخدم أن تخصصه مججال 
لكبطريق مجرد التخصص جعل إلى نركن فلا 

علىخلاله من نحصل بأن أو المعيشة، أو الرزقا 
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كمثالقه اورا>مول أحاديث أحدت أنك ولو 
ولكنوالتعبيرات، نياء ات لهذه تحليل إلى تحتاج فلن 

هذاية نقالرسول فهم كيف تدرك أن عليك 
بجوابهنهم كل على يرد حيغما ذاك ية ونف

الدقيقةلعرفته إلأ ذلك وما واحد؛ لسؤال مختلف 
مم.كل ثخص-ية ل. 

سيرةندارس من التخصمّإن للدعاة بد لا إذن؛ 
الماس.محع يتعامل كان كيف ومعرفة الرسول 

عضباع مممجن بد لا ذلك على لألة لد ول
لموصيحالقضايا بعهس في المرعية الاصتثهادات 

نقةكب .• الرسول اس_ت_طاع كيف فكرة؛ 
•وحبهم الآ>ين 

المقابلةومذ - الأن - الممسي الملميب فمثلا: 
ةماعتمر فد المي المريض محع الأولى المقابلة 

كثيرة.أشياء يعرف أن يستطع أكثر، أو 

هذاحلمقت لو — داعية باعتيارك — أنت ت إذن 



















الكلامفي ترمل ينجعله للسؤال أحرى وسائل هناك 
تكونوند الخديث. من توادة الأّلك وتحمق 

فيحدثني نعم له; تقول بأن اللففل صريحة أسئالتك 
جزئيةعلى تعلق بأن بالإيماء أو أكثر، الموصوع هذا 
والتأكيد،التوضيح إلى يضهلره مما حديثه من 

.فسءتزيد 

متضايقيبدو I له تقول بان شتمياله وفد 
نيأد مرهق؛ أنا نملا نعم، نيقرل: اليوم! مرهق أو 

هوهل تعرف ولا ثيئا تقل لم أث . وكذاكذا 
يشعرهذا بتعاليمك ولكنه لا؟ أم حقيقة متعب 

الأمرهذا كأن لكن متعبا، يكون لا وند باهتمامك، 
لكأنكحتى . وكذاكذا أتعبني فيضبفت أتعبه، 

وهذاأكثروأكثر• يتحدث وهو مشاعره، على تعلق 
للدعوة،يتمدى ان إنكل يتعلمه أن يجب مجا 

منوقضاياه، مشاكله عن يحدثه أمامه الذي ليجعل 
مثلا—؛— له يقول كأن مشاعره على التعليق خلال 



أنافعلا والق ت فيقول مسمسوط، مرتاح شكلك اليوم 
الخبرعرفت يقول ثم وكذا، كدا في نجحتا 

لقدواش مثلا — قائلا يتابع نم اش، ثاء ما عة، ر ب
منكعرفت الأن له: فتقول مولود، اليوم هذا ج-اءنى 
وامحبةلفة والمن الحوار تبادل ويبدأ - مرورك مبسا 

٠بينكما 

لهدورءفليم.وهذا

الوجه،وتعبيرات الهمهمات أيما وهناك 
فانإيه، ) ها( ؤ له وتقول حد أ ئك يحد فعندما 

بأنكنحدئك توحي — حفتها على — التعبيرات هذه 
فيزد تعنى; وهذه ; أيوه( ) ( نعم ) جيد، مستمع 
طريقةأيضا: ذلك على ومجئلأ متتبعك. فأنا حديثك 
يتحدثمحيثلث أحذ مجا إذا التاليفونية انحادثة 
فاذاتماما، اكت تعاليق بلا وأنت! تطرد ويويصف 

أنا(( أيوم )) . . نعم فتقول معي؟ أنت، هل ت يسألك به 
وهوحواره من خيرة المن الجممه يعيد أن وتحاول معلنا، 
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تقول;وأنت أرقاما، ويعطيك يجل — مثلا —
الٍارحة.الراديو انتقدها التي الكلمان هذه ! ٠ يوه أا 

منالحديث تزادة لامكبير أثر لها الهمهمات هده 
هذهخلال مجن معينة تعابير الناس يفهم ند إذ الماس؛ 

عموما.الحديث أومن الهمهمات 

وقدتواج-ههم، بمشاكل إليك الناس بأني، قد 
قدولكنك كبيرة، أو صعيرة المشاكل هذه تكون 

أنفعليك تحقيقه. تطيع تلا وعدا وتعطي يها تهتم 
ماجهدي قصارى محابذل ) تقول؛ بأن صريحا تكون 

لأنكآ؛ المشكلة هذه حل ش اشيتك مل
الشيءهذا بانجاز وعدا أعهليت أو موعدا حددت لو 

منشيء تنفيذ نطع تولم المشكلة هذه أوحل 
هذائقة رت وحإحراج في وقعت فمد ذلك 

عنكوسيقول بموعد؛ معه ارتبعلمت الذي الإنسان 
لولكن وعده. ويخلف يعد ان الإنهذا ; حينئذ 

فإذاجهدك؛ نمارى تبذل سبأنك طمأنته أنك 
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أرادما له تحقق وإذا ونعمت، مها نتيجة إلى وصلت 
فىتتركه ولن وتعينه اعيه متوأنك معه أنك أدرك 

ز'إسند دام ما مشكلة 
إلىميالون دائما اس النأن م تعلأن بد ولا 
يحتاجونوه_م وقضاياهم مشكلاتهم عن الحديث 

ويتابعمعهم، وبتعاطض إلهم، يستمع س إلى دوما 
وحدهاالتابعة فهده المشكلات؛ هذه حل معهم 
لوحتى وتقديرهم، ثقتهم مجوصع نجعلك بأن جديرة 
اهتمامجكومجرد شفويا. واهتمامك متابعتك كانت 

بىئ_كلتهفي إليه وصل عما أو حاله عن الموال ب
اعيهنأن تستطع لم لو حتى ثقته، موضع يجعلك 

فيعظيم أنر لها الطيبة فالكلمة إيجابية؛ اعدة جم
الماص.نفوس 

بمايتانرون الماص أن على مثالا لمكم وأذكر 
ولىات للمرة بريهنانيا إلى جئت فعندما معون! ي

فذهثتجد، الممجن قريب محنرل عن ا أبحكنتا 
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منهجيطلب عندما ولذلك ثقتهم؛ وينال ُحبتهم 
طلباله يردوا أن العقول من فليس - شيء أي - تجا 

واحترامهم.ثقتهم حاز أن بعد يستطيعونه 
•كيمتؤمفيىأّس؟

إنبيسضأونىاداسلوأملص،
وكبأملقا. كما الخدمات بعض نودي بأن وذلك 
أحجكقس القالوب؛ فى وامحٍه الوله بدوره يولد الثقة 

الشاعر:يقول التانم. في وأبلغ أقوى انحبة لأن أطاعك؛ 
مطيع؛؛بيحب لن اتحب إن ؛1؛ 

عنالمانجة العمياء الطاعة سا نطلب لا ونحن 
نريدلا لأننا العيوب؛ يرى لا الذي عمى اد الخب 
شبابانريد ولكننا عميانا، أو مقاليين رجال مجرد 

التفكيروحرية الشخصية باستغلال رجالأيمتازون أو 
الحق.في والخرأه النمبهل الرأي وحرية 

الاحرينبالقدوةفي التأثير يكون مجا وأعظم 
يتأثروحدها والمواعثل بالكلمات فليس نة؛ الح













مرال— الحج مرمم غير ني هذا وكان — حائض؟ 
جدالمندخل أن للحائض يجوز كان ناذا . غرب. 

عرفاتدخول من لمنع فكيف اف؛ ونذكر الحرام 
وجدفلما جدا؟ موليت مقدمة، صحراء وهى 

وأيحمبمثنأحرج بشدة الموال امّتغربت أنني الرجل 
جدا؛معرفات ت ليله؛ وقلمت ه، نفعلى 

فليلبعد ولكني . الحرام. جد الحتى بها اذهب 
تفدن ولم الفرصة فوقا كيف انفلر لصاحبي؛ نلت 

الإنسانهذا نشكر أن علمنا يجب كان ففد منها، 
لكيليمه تخص أمور عن ومال اهتم أنه على أولا 

أثياءعن الموال من ذللث بعد يخجل ولا يخرح، 
.وممارمة. تدرب إلى تحتاج أشياء وهذه أخرى؛ 

فىالحسن الوب مات أن مجن علميه نوكد ما هو وهدا 
جدا.صرورى أمر الماص مع المعامل 

النفسعل أمالوب مجن تفيد ن أن بد فلا ولذا 
فالإحابةالدعوة، طريق في الاخرين مع المعامل غي 
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أولاتعرف أن بد ولا مخطئ، نآث واحد بمستوى 
نوعثةمن ذلك وندرك وعقلتالها؛ الناس توى م

انالأتعلياك يلميه الذي الموال صساغة وطريقة 
•وظيفته من أو وعلمه، دراسته نوع من أو المائل، 

تئال أنه — عه الف< رصي — طالب أبى بن على عن 
افيكدب أن أنحبون يعرنون، بما الماس ئوا حد 

الإنساننحدث أن الكلام هدا مجن ويقصد ورصوله؟ 
إذاذك< لمد هو؛ يفهمه أن تهليع يالذي بالشيء 

ليست فسيفول عمله، مستوى فوق بشيء ئته حد 
.رسوله ولا الكلام هذا الك يقول ولا مجعقولأ؛ هذا 

البخاري،رواه هذا — عنه الك رصي — على وكلام 
ْحدثأنت ما ت معود ابن قول، عن لم مورواية 

نمة.لبعثهم كان إلا عقولهم تبلغه لا يتا حد قوما 
بمستوىلمن حديثا الماص حدث أنت إذا أي 

لبعضهمفتنة الحديث ذلك يكون فومحا أفه.امهم 
•ء الني هذا نوعبوا بلم نهم لمد دينه عن 
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النوعهذا توجيه على أحي يا حريما فلتكن الدين! 
انظرله: وقل الخير، من حوله ما له وفن الماص، من 
وارتيادالدين عش المقيل الواعد الشباب هدا إش 

علىالمقبلات الفتيات هؤلاء انفلمرض اجد، الم
التيالمعا'ب رعم مكان كل في الحجاب ارتداء 

دائما،مة أن هد٥ فى موجود الخير [دن تواجههن؛
أمتىدفي في ررآلخير ؛ . الر-رل، يقول ذللث وفي 
تقومأن تستطيع الحوار بهذا . ٢١٠((القيامة يوم إش 

انالأتهذا تحويل ونستطيع التفكير، طريقة 
التقاول.من كتلة _إاى بمشيئة!س ؤ المتشائم 

اليقفلة،أحلام في يغرقون أيضا الماص بعض هناك 
فيأنهم فيعتفدون الواقع، أسوار خارج ويعيشون 

كذاللدين محيحققون مجهود قل وبأ واحدة لحظة 
ولكنهاالطموحات من الكثير هؤلاء لدى إن . وكال.ا

ولذلكالواقع؛ أرض عن كثيرا بهم تبتعد طموحان 

نحنأمة بض التامة يوم تكمل ٠ قوله:اف. وصول محن انحغوفل ( ١) 
•ماجة ابن صحيح I وحيرها آحرهئا 
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تمامامهيأ القمود الشخص أن من أولا تأكد 
تصنعأن أنت فحاول تتأكد لم ؤإذا الوعثلة، لسماع 

لامال—ت مثلا - تقول بأن وذلالئا ونهيقه، ايو هذا 
فيوتأخذ مرحبا. أو . هلا.هلا فيمول: عليكم 

رالتحية(الملام جزئية على تركز أن على معه الخوار 
التحيةيرد أن لم المواجب من أن له نبئن بأن 

مساويةليت مرحبا، ) أو هلا( فال،) منها، بأفضل 
وبركاته.اش ورحمة عليكم الملام الإسلام; لتحية 

بأحسنفحئوا بمحئة حمحم وإذا ؤ تعالى; الق يفرو 
مهدتند تكون يدلك فأنت ، ر ه ردوئ أو م؛ي 

إلقاءبعده تمتهلع ممدودا للود وحبلا للحوار، طرينا 
الق.ثاء إن لديه، قبولا ستجد أنلث، وتأكد الوعفلة، 

Iحط مموة اس رمحرل فى يا و٠ 
عادةتكن لم ت ذكرها أريد ملاحفلة أيضا وساك 

هبلكان، ماشرة، الموعفلة فى الدخول ه الرسول 
.I٨٦ الأية التاء، ورة سا 





التيالخلفية المتلمى رأس في ه ازمول وضع قد 
رسوليا بلى نال؛ المهم. الشيء ماع ل مؤهلا نجعله 

الصلاة،وعموده الإسلام، الأمر ٠رأس ; قال. ١^،. 
بملاكأخرك ءألأ ه: قال ثم الخهاده، سامه وذروة 

اماك هنأيضا سمعت الذي كل بعد (( ؟ كله ذكث 
انهبلمفاحد ٠ الق،; رسول يا ى بالقال: م. أهو ه

وهلااف،إ رسول يا فقال: هذا« عليك أمك وفال: 
اثكلتكفقال: به؟ نتكلم ماكل على مؤاخذون نحن 
فيوجوههم على الغاس بكما وهل إ معاذ يا أمك 
اكرمحذي.رواه ٢ ١ ((ر ألسنهم؟ حماتي إلا الغار 

لوبأمحتنويع في الرسول استخدمه ومما 
ونشويفهوذهنه ه نفؤإئارة المستمع وتهيشة الحوار 

ألا» : ه نوله أوالموعطة، المعلومة أو الخبر ذكر إلى 
قطيعا، ٢ ا(ر ؟ سمكم من به تدركون قيئا أعلمكم 

٠للألباني الصحيحة اليالة اكغير، الخاعع وصحيح ماجة، ابن صحيح ( ١ ) 
الخامع.صحيح ( ٢ ) 
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احرويأتي , عنده بارزة صفة هذه أن يعرف حتى 
الق.بذكر فأوصاه أوصي. الق؛ رسول يا ت ليقول 

بتنالخراب تغير أو الوصية تغيرت لماذا نقول 

أنلما ست أن ه ادسول أراد لقد وآخر؟ سائل 
المماطومع هي وإنما كلام، مجرد ليت الموعظة 

اتاب؛المكان فى الماب القول أو الحروف على 
قالحمت أصحابه صمات اس رسول ذكر وقئ 

عمر،الفم واشدهّأ بكر، أبو أهمتي أفضل  ١١
بنابي الك لكتاب وأفروهم عثمان، حياء وأكثرهم 
وأعلمهمثابت، بن زيد إلي وأقربهم كعب، 
أمةلكل وإن ألا جيل؛ بن معاذ والخرام بالخلال 
بنعامر عسده أبو الأمة: هذه وأمحن أبا، 

والترمذي.أحمد رواه ٠ ١ ءر الخراج 
الشعوبوحمانص طبائع تعرف أن أيضا بد ولا 

بعدمعهم التعامل من تنمكن حنى والقبائل والأم 

المححيحة.الأحاديث لله م١ 
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بعضفهناك بها؛ ينمقون التي العامة العفان حديد 
جاءفعندما معينة، ومحقات طبائع لهم القبائل أو ؛ ات 

أنالكفار أراد الحديبية لح حمفي ليعتمر الرسول 
يرسلواأن على فاتفقوا العام، ذلك فى العمرة عن ضدوه 

كنانةبني من رجل فقدم ليعود، يقاومه من إلته 
هازاأشرف ،،؛ !Ljلاقارصه. إليه أذهب دعوني وقال: 
بنيمجز فلأن هدا أن وعرف ءقة، اف رمول على الرجل 

فيالإس بترك أم ألإبل، بعنلمون فرم وهم كنانة 
الالذي، الوادي، في أو منه، القائم الطريق في الصحراء 

يلبون،وهم ناس الاستقباله أقبل ا فالمسءاليه، بمر أن بد 
هدهأن فعلم مقلدة، وهي الوادي، في ترعى الإبل ورأمح، 
بشدةفأثر العتيق؛ للبيت نرابآت لتميم جاءت إنما الإبل 

فلماالبيت. عن يصدوا أن لهؤلاء ينبغى محا وقال; 
قدالحرن رأيت فال; فعل عما وسألوه مححابه لا رجع 

البيت،.عن يمدوا أن أرى فما وأفعرت، قلدت 

توظيفالرّول،ه استطاع كيف تلاحقي أن علينا 
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تندمأن نريد فهي صدقاء وات هل ات أمام ار اختب
فدوالمعجل المرعان مع ولكن ممدها، مجا أقمل 
قيامةنقوم وهنا مثلا، الفاكهة من ما نوعا تنمى 
اسىيتنأو ي وينمحغاصا، بشدة ويثور الزوج 

يوينالزوجة، ندمجتها المي الطيبة الأخرى الأشياء 
فيكرمعقول؟! هدا فهل مجهود؛ من بدلمه مجا 

علىحتى — الحرص إلى الإنسان يدعو هلخا الإيجابيات 
ثلُذا_،لل.دمإلىتكرار الأقل-إلى

باستمرار.الإجادة على الحرص 

فىءإه الرمول نول اكثجيع على وكمنال 
يحبهما^، ٥٢فيك إن را قيس: عبد ابن تشجيع 

دامما تنمساءل: والأناة!١'،فد الحلم، افورمرله؛ 
لذكرهما؟الماءى فما الخصلتان هاتان الإنسان في 

أوالإيجابيات ذكر أن ت الة ايّسهده في والجواب 
حقهفي المحيمث، ان الإنيجعل الطيبة الحمال 

سلم.رواه ١( 
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ميحرصوأيضا ليغيرها، داخله لسان العن سحث 
حتىالطيبة الصفات من الامتزادة على الحرص كل 

بعذلك وبالاصانةإلى عليها، القربى يمال 
.مثاله بالوا أن إلى ويسعون المدح، هذا الاخرون 

الرسولكان التي التشجيعية ا'دمور ومن 
صاحبهانجعل التي، نة الحالألقاب إععلماء يفعالها 
وفيهاالاخرين، لجملة موضع ويكون بها، بتجاهى 

اشسيف ٠ مثلا الهلبب. للمسالوك تأكيد أيضا 
بنلعثمان النورين(( ذو ورا الوليد بن لخالد لول(( الم

((محة ات أبن ورر الحطاب، بن لعم; ا( الفاروق، ورا عفان، 
يكنلم لعاب ات هذه ؤإعهياء الجراح، بن عبيدة لأبى 

ندمجواومجعاصريهم الناص هؤلاء لأن ؤإنما -بمزايا؛ 
وجهدهمحياتهم ووقفوا للإسلام، لداء أرواحهم 
للاحرينجيعا يوأيضا الإملامجية، للدعرة وأموالهم 
•بهم ليلحقوا 

منجزء بجعل — وتعالى سبحانه _ اف أمر وفد 
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وتجيتالهم، تشجيعا قلوبهم للموس الزكاة أموال 
ميثعرونذلك بعد وهم الإسلام، على لقلوبهم 

به.ويلترمون الدين، هدا بقصْة 

ونوكدهالطيب السلوك نبرز أن يجسب ما وبقدر 
المملوكامى نتنأن أيضا عالينا فان عاليه، ونشجع 

نغفلأن بد ولا الاهتمام، من حيزا نعطيه ولا يئ ال
سلوكإلى تغييره على القدرة لديك كاث فإذا عه؛ 

علىالقدرة كيلث تكن لم إذا أما فافعل، طيب 
الشيءإظهار لأن تتناساه؛ أن على التغييرفاحرص 

اناإنتمح أن أردت ؤإذا له، تأكيد ؤإبرازه يى ال
علىتطغى حتى منها وئكئر يذكرإيجابياته فعليك 

بهلريمةلبيان الملهذه ذكرك ويكون الملبيان، 
نغلقلا وحتى نجرحه؛ أن دون إليها نفلره تلفت لبقة 

آدمابن أن تعلم أن بد فلا وبسه، سك الطريق 
السقيمالطريق إلى عادوا الناس مجن وكثير حمناء، 
وليقالد، إلى وا وتابوا وندمأحطأوا ا بعدم












