
 

 
 
 
 
 
 
 

كيف تكسب الناس



 كيف تكسب الناس

 ٢

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 التقدمي 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على الرسول األمني، وعلى آله وصحبه     

 . أمجعني، وعلى التابعني هلم بإحسان

 : أما بعد

فقد اطلعت على هذه الرسالة املوجزة للشيخ الفاضل مازن بن عبد الكرمي الفريح         
سة نفيسة وحتفة تربوية منطلقها القرآن ودليلها السنة وغايتها بذر اإلميان يف       فوجدهتا درا

 . القلوب ونشر الوئام والسالم لصالح احلياة 

شك أن الدعاة أحوج الناس إىل معرفة طرق ووسائل رد القلوب الشاردة إىل            وال
وى ونفع  حياض اهلدى ومناهل التقوى فشكر اهللا له سعيه ورزقنا وإياه اإلخالص والتق

 . بعمله هذا مجيع املسلمني
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 املقدمة 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن  
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال      

 . اهللا وحده ال شريك له 

 ...                 ً     ً  وصحبه وسلم تسليم ا كثري ا )   (             ً                وأشهد أن حممد ا عبده ورسوله   
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 . ١٠٢عمران اآلية  
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 : دأما بع

فإن كسب قلوب الناس ليكونوا بعد ذلك للدعوة حمبني وإليها مقبلني وجلندها   
وأن    .. مناصرين من املوضوعات املهمة اليت ينبغي أن يوليها الدعاة عنايتهم واهتمامهم   

 .. يكون هلا نصيب كبري من تفكريهم وختطيطهم

 : وتأيت أمهية هذا املوضوع من جوانب عدة منها  

                                                 
 .  ١٠٢:   سورة آل عمران آية  )١(
 .  ١:   سورة النساء آية )٢(
 .  ٧١:  ة األحزاب آية   سور)٣(
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وب الناس طريق ووسيلة إىل تقبلهم احلق وبعض الناس معرض عن  أن كسب قل :    ً أول ا
 أنه  دعوة اهللا لعدم انسجامه مع الداعية نتيجة لبعض تصرفاته اخلاطئة وقد ثبت عنه

  )١( }يا أيها الناس إن منكم منفرين{قال 

عاملة الناس وال يبايل مبوقف الناس منه وهلذا نشأت    صنف من الدعاة ال يهتم مب:     ً ثاني ا
ً         بينه وبينهم هوة كبرية حالت دون تبليغ دعوة اهللا يف الوقت الذي جند فيه بعض ا من                                                                       
                                         ً               ً        ً              أصحاب األفكار املنحرفة أوجدوا ألفكارهم أتباع ا وملبادئهم جنود ا وأنصار ا ألهنم عرفوا   

 . نفوسهم إىل ما لديهم من باطل كيف يتعاملون مع الناس فكسبوا قلوهبم وحركوا  

أن كسب الدعاة لقلوب الناس يبدد اجلهود املضنية ألعداء الدين على اختالف       :     ً ثالث ا
مشارهبم وتباين حنلهم واليت يبذلوهنا يف تشويه صورة دعاة احلق مبا يبثونه من إشاعات    

معاملة األب الشفيق فمعاملة الداعية للناس .. وافتراءات كاذبة عرب وسائل اإلعالم املختلفة
الرحيم الذي حيرص عليهم كما حيرص على نفسه وحيب هلم ما حيب هلا يسد األبواب   

 .. أمام أهل الباطل فال يستطيعون النيل منه أو إثارة الشبهات حوله 

حاجة الدعوة للتفاعل مع الناس، وهذا التفاعل لن يثمر الثمار املرجوة منه إال   :     ً رابع ا
ويف ) صلى اهللا عليه وسلم( كسب القلوب اليت سنها لنا الرسولإذا أخذنا بأساليب  
املؤمن الذي خيالط {: أنه قال)  صلى اهللا عليه وسلم(  عن النيب حديث ابن عمر

  )٢( }الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أذاهمالناس ويصرب على أذاهم خري من املؤمن   

أن قيام الدعاة بكسب قلوب الناس من حوهلم يزيد يف ترابط أفراد اجملتمع   :     ً خامس ا
مثل {:                    ً                                            املسلم، وجيعلهم أفراد ا مترامحني متعاطفني وهذا مطلب شرعي يف حد ذاته   

                                                 
/٤(، أمحد   )٩٨٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها    )٤٦٦(، مسلم الصالة    )٦٧٢( البخاري األذان  )١(

 .  )١٢٥٩(، الدارمي الصالة   )١١٨
 .  )٢/٤٣(، أمحد  )٤٠٣٢(، ابن ماجه الفنت   )٢٥٠٧( الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع    )٢(
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املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر     
 .  )١( }اجلسد بالسهر واحلمى

يف غاية " كيف تكسب الناس" كل هذه األمور وغريها جتعل احلديث عن موضوع
ئل النبوية يف كسب قلوب وقد تناولنا املوضوع من خالل استعراض بعض الوسا  .. األمهية

 . الربية مث أتبعناها بذكر بعض املنفرات اليت تنفر الناس من الداعية ومتنع استجابتهم له 

ً                                               أن جيعل عملي هذا خالص ا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به إنه ويل ذلك         أسأل اهللا،                     
 . والقادر عليه وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

 : كتبه                                                                    

 مازن بن عبد الكرمي الفريح 

 هجرية  ١٤١٢ /١٢/ ٢٠

                                                 
 .  )٤/٢٧٠(، أمحد  )٢٥٨٦(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٦٦٥ ( البخاري األدب )١(
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 الوسائل النبوية يف كسب قلوب الربية 

 الوسيلة األوىل 
 خدمة الناس وقضاء حوائجهم 

ا؛ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وامليل إىل من يسعى يف قضاء حاجاهت  
 : ولذلك قيل

ــا                             اســتعبد اإلنســان إحســان        فطامل
 

                                إىل الـناس تسـتعبد قلوهبم             أحسـن 
صلى اهللا عليه  (  الناس بالكسب هم أهلك وأقرباؤك؛ ولذلك قال رسول اهللاوأوىل
 - وعندما سئلت عائشة  . )١( }خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي{): وسلم

كان يكون يف {يفعل قالت ): صلى اهللا عليه وسلم(  ما كان رسول اهللا-رضي اهللا عنها

 .  )٢( }مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة يتوضأ وخيرج إىل الصالة  

 بكسب قلوب أقرب الناس إليه كوالديه وزوجته وأقربائه فتجد   ومنا من ال يبايل
قلوهبم مثخنة بالكره أو بالضغينة عليه لتقصريه يف حقهم، وانشغاله عن أداء واجباته        

ومن أصناف الناس الذين حنتاج لكسبهم وهلم األفضلية على غريهم اجلريان       . جتاههم
 . )٣( }من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره{)  صلى اهللا عليه وسلم ( لقوله 

                                                 
 .  )٢٢٦٠(، الدارمي النكاح   )٣٨٩٥( الترمذي املناقب  )١(
 .  )٦/٢٠٦(، أمحد  )٢٤٨٩(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع     )٦٤٤( البخاري األذان  )٢(
، الدارمي    )١٧٢٨(، مالك اجلامع  )٦/٣٨٥(د ، أمح )٣٦٧٢(، ابن ماجه األدب   )٥٦٧٣( البخاري األدب  )٣(

 .  )٢٠٣٦(األطعمة 
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:   وأي إكرام أكرب من دعوهتم إىل اهلدى والتقى؛ بل قال عليه أفضل الصالة والسالم
ولذلك ينبغي  .  )١( }يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه أو قال جلاره ما حيب لنفسه    ال {

أن نتحبب إىل اجلار فنبدأه بالسالم ونعوده يف املرض، ونعزيه يف املصيبة، وهننئه يف الفرح 
ونصفح عن زلته، وال نتطلع إىل عورته، ونستر ما انكشف منها، وهنتم باإلهداء إليه  

) صلى اهللا عليه وسلم ( وقد نفى الرسول.. عه، وعدم إيذائهوزيارته، وصنع املعروف م
واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال  {: اإلميان الكامل عن الذي يؤذي جاره فقال

 .  )٢( }الذي ال يأمن جاره بوائقه : ؟ قال يؤمن، قال قائل من هو يا رسول اهللا

 . والبوائق هي الشرور واألذى 

 من - أخي احلبيب -ومن أصناف الناس الذين ينبغي أن نكسبهم إىل صف الدعوة   
            ً                        ً     فإذا كنت طبيب ا فاملرضى، وإذا كنت مدرس ا    .. تقابلهم يف العمل ممن هم حباجة إليك   

د من كسب قلوهبم من خالل تقدميك   فال ب .                      ً            فالطالب، وإذا كنت موظف ا فاملراجعون 
وكم منا من .. ألقصى ما تستطيعه من جهد يف خدمتهم وإجناز معامالهتم وعدم تأخريها  

يسمع من يدعو على موظف مل يكلف نفسه يف تأدية ما عليه من واجبات يف عمله   
صلى اهللا عليه   ( عنه- بإسناد صحيح -وعند الترمذي وأيب داود  . ويؤخر معامالت الناس

من واله اهللا شيئا من أمور املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم      {) وسلم

 .  )٣( }احتجب اهللا دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة   

وإمنا   .. لناس وتبليغهم دعوة اهللاوباجلملة فإن الوظيفة جمال خصب لكسب قلوب ا
خصصت هذه األصناف الثالثة من الناس بالذكر وهم األهل أو األقرباء واجلريان ومن         

                                                 
، النسائي    )٢٥١٥(، الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع   )٤٥(، مسلم اإلميان  )١٣( البخاري اإلميان )١(

 .  )٢٧٤٠(، الدارمي الرقاق   )٣/٢٧٢(، أمحد   )٦٦(، ابن ماجه املقدمة   )٥٠١٦(اإلميان وشرائعه 
 .  )٢/٢٨٨(، أمحد  )٤٦( اإلميان   مسلم)٢(
 .  )٢٩٤٨(، أبو داود اخلراج واإلمارة والفيء    )١٣٣٢( الترمذي األحكام  )٣(
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كثرة اللقاء هبم، والثاين كثرة التقصري أو اإلمهال حلقوقهم    : نلقاهم يف وظائفنا لسببني مها 
ال عن الداعية ينبغي أن يسع   مما له األثر السليب يف تقبلهم ملا ندعوهم إليه؛ إذن فاملسلم فض   

) صلى اهللا عليه وسلم (الناس كلهم خبلقه وتضحيته ولذلك وصفت خدجية الرسول 
 على إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني {: فقالت

 .  )١( }نوائب احلق

  الوسيلة الثانية

 احللم وكظم الغيظ 
يوعد فيخلف أو يتأخر أو جيرحك بلسانه    ..  يف حقك-      ً   أحيان ا -خيطئ بعض الناس

فال بد لكسبه من حلم وكظم للغيظ ألنك صاحب هدف وغاية تريد أن تصل إليها؛ ولذا      
tÏϑ {: ة فيقول ميتدح هذا الصنف من الدعا   ال بد من حسن تصرفك واهللا   Ïà≈ x6ø9$#uρ 

xáø‹tó ø9$# tÏù$ yè ø9$#uρ Çtã Ä¨$̈Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† šÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪{ )١٣٤:  آل عمران، اآلية  )٢ .

كنت أمشي مع رسول اهللا وعليه برد غليظ احلاشية، فأدركه {:  قال وعن أنس

اهللا صلى اهللا عليه     ( أعرايب فجذبه جذبة شديدة حىت أزالت الرداء إىل صفحة عاتق رسول     
مد مر يل من مال اهللا يا حم: وقد أثرت هبا حاشية الرداء من شدة جذبته مث قال) وسلم

وضحك، وأمر له     ) صلى اهللا عليه وسلم ( فالتفت إليه رسول اهللا.. الذي عندك
 ال حيتاج منا -عليه أفضل الصالة والسالم  -وهذا املوقف من سيد اخللق   .  )٣( }بعطاء

                                                 
 .  )٦/٢٣٣(، أمحد  )٣٦٣٢(، الترمذي املناقب   )١٦٠(، مسلم اإلميان   )٤( البخاري بدء الوحي  )١(
 .  ١٣٤:   سورة آل عمران آية  )٢(
 .  )٣/١٥٣(، أمحد  )١٠٥٧(سلم الزكاة  ، م )٢٩٨٠( البخاري فرض اخلمس  )٣(
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y7 { يف وصف نبيه        ما قاله احلق     : إىل تعليق سوى أن نقول         ¯Ρ Î) uρ 4’ n? yè s9 @, è= äz 

5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪{ )٤:  القلم، اآلية )١ . 

  الوسيلة الثالثة

 السماحة يف املعاملة 
أصول املعاملة اليت يدخل فيها املسلم إىل قلوب         )صلى اهللا عليه وسلم ( يوجز الرسول 

ً                              رحم اهللا رجل ا مسح ا إذا باع وإذا اشترى وإذا    {: الناس ويكسب ودهم وحبهم فيقول    ً          

                   ً    أال يكون البائع شحيح ا   : فالسماحة يف البيع .  }وإذا قضى{ ويف رواية  )٢( }اقتضى

 .             ً              ً                بسلعته، مغالي ا يف الربح، فظ ا يف معاملة الناس

شتري سهال مع البائع فال يكثر من املساومة؛ بل والسماحة يف الشراء أن يكون امل  
والسماحة يف   .                                                      ً      ً يكون كرمي النفس وباألخص إذا كان املشتري غنيا والبائع فقري ا معدم ا

ورمبا جتاوز عن .. أي عند طلب الرجل حقه أو دينه فإنه يطلبه برفق ولني: االقتضاء
كان رجل يداين الناس فإذا رأى {: املعسر أو أنظره كما يف حديث أيب هريرة مرفوعا 

 والسماحة يف     )٣( }معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعل اهللا أن يتجاوز عنا فتجاوز اهللا عنه   

يف الوقت املوعود  هو الوفاء بكل ما عليه من دين أو حقوق على أحسن وجه : القضاء
 إىل قلب هذا الرجل الذي روى قصته اإلمام البخاري يف   وانظر كيف دخل الرسول

ّ               فتقاضاه فأغلظ فهم  به أصحابه          ً           أن رجل ا أتى النيب {: صحيحه عن أىب هريرة قال                   

                        ً               ً                              دعوه فإن لصاحب احلق مقال ا مث قال أعطوه سن ا مثل سنه قالوا يا رسول       النيبفقال

                                                 
 .  ٤:   سورة القلم آية  )١(
 .  )٣/٣٤٠(، أمحد  )٢٢٠٣(، ابن ماجه التجارات   )١٣٢٠(، الترمذي البيوع    )١٩٧٠( البخاري البيوع  )٢(
 .  )٢/٣٦١(، أمحد  )٤٦٩٤(، النسائي البيوع  )١٥٦٢(، مسلم املساقاة    )١٩٧٢( البخاري البيوع  )٣(
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 فقال الرجل   )١( }اهللا ال جند إال أفضل من سنه فقال أعطوه فإن خريكم أحسنكم قضاء    

 .  )٢( }أوفيتين أوىف اهللا بك{

فعن أنس قال  . تشديد يف حماسبة من قصر يف حقكعدم ال: ومن السماحة يف املعاملة
أف قط وال قال لشيء فعلته مل :  عشر سنني واهللا ما قال يل خدمت رسول اهللا{

  )٣( }فعلت كذا وهال فعلت كذا

 الوسيلة الرابعة 

 اة املدار
واملداراة هي لني الكالم والبشاشة وحسن العشرة ألناس      .. املداراة وليست املداهنة 

روى البخاري يف صحيحه عن عائشة   . عندهم شيء من الفجور والفسق ملصلحة شرعية 
..  فلما رآه قال بئس أخو العشرية أن رجال استأذن على النيب   {:  رضي اهللا عنها-

 وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا    فلما جلس تطلق له وجه النيب   
رسول اهللا رأيت الرجل قلت كذا وكذا مث تطلقت يف وجهه وانبسطت إليه فقال   

 اهللا مرتلة يوم القيامة من  يا عائشة مىت عهدتين فاحشا، إن شر الناس عند الرسول
 .  )٤( }تركه الناس اتقاء فحشه

ويف احلديث جواز غيبة املعلن بالفسق أو       ( قال ابن حجر رمحه اهللا نقال عن القرطيب  
الفحش وحنو ذلك من اجلور يف احلكم والدعاء إىل البدعة مع جواز مداراهتم اتقاء شرهم      

                                                 
٤٦١٨(، النسائي البيوع   )١٣١٦(، الترمذي البيوع  )١٦٠١(، مسلم املساقاة    )٢١٨٣(اري الوكالة   البخ)١(

 .  )٢/٤٥٦(، أمحد  )٢٤٢٣(، ابن ماجه األحكام  )
 .  )٢/٣٧٧(، أمحد  )٤٦١٨(، النسائي البيوع   )٢١٨٢( البخاري الوكالة  )٢(
(، أبو داود األدب    )٢٠١٥(مذي الرب والصلة  ، التر )٢٣٠٩(، مسلم الفضائل   )٥٦٩١( البخاري األدب  )٣(

 .  )٣/١٩٧(، أمحد  )٤٧٧٣
، أبو داود     )١٩٩٦(، الترمذي الرب والصلة     )٢٥٩١(، مسلم الرب والصلة واآلداب     )٥٦٨٥( البخاري األدب   )٤(

 .  )٦/١٥٨(، أمحد  )٤٧٩٢(األدب 
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 ال زال الكالم للقرطيب تبعا   -مث قال .. اىلما مل يؤد ذلك إىل املداهنة يف دين اهللا تع 
والفرق بني املداراة واملداهنة أن املداراة بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو مها    : لعياض

معا وهي مباحة ورمبا استحبت واملداهنة ترك الدين لصالح الدنيا والعياذ باهللا إذن فنحن 
 والقيام حبسن العشرة هلدايتهم إىل   حباجة إىل كسب قلوب الفسقة أيضا بلني الكالم   

 )..   التقاء شرهم- أو على األقل -الصواب  

وبعض الفسقة اليوم أدوات بيد أهل العلمانية جيولون هبم ويصولون بسبب بعد أهل        
   اخلري عنهم أو عدم مداراهتم كما فعل الرسول 

 الوسيلة اخلامسة 

 إدخال السرور على اآلخرين 
كما إن إدخال     .. يف تقوية الروابط وامتزاج القلوب وائتالفها   وهي من أهم الوسائل   

السرور على املسلم يعد من أفضل القربات وأعظم الطاعات اليت تقرب العبد إىل رب    
وإلدخال السرور إىل القلوب املسلمة طرق كثرية وأبواب عديدة        .. األرض والسماوات

 : منها ما ورد يف حديث ابن عمر

!! أحب الناس إىل اهللا أنفعهم وأحب األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مؤمن        {

ولئن  .            ً                 ً                  ً     تكشف عنه كرب ا أو تقضي عنه دين ا أو تطرد عنه جوع ا    : قال! ولكن كيف تدخله؟ 
               ً                    من أن أعتكف شهر ا يف املسجد ومن كف    أمشي مع أخي املسلم يف حاجة أحب إيل   

غضبه ستر اهللا عورته ومن كظم غيظه ولو شاء اهللا أن ميضيه أمضاه مأل اهللا يف قلبه رجاء            
يوم القيامة ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجة حىت يثبتها له ثبت اهللا قدمه يوم تزل فيه     

مة والبشاشة فابتسامتك   وإن سوء اخللق ليفسد األعمال فال أقل من االبتسا  }األقدام

بوجه من تلقاه من املسلمني هلا أثر يف كسب قلوهبم؛ولذلك قال عليه الصالة والسالم   
 والوجه الطلق هو     )١( }                    ً                              ال حتقرن من املعروف شيئ ا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق   {

                                                 
 .  )١٨٣٣(، الترمذي األطعمة   )٢٦٢٦( مسلم الرب والصلة واآلداب  )١(
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           ً   ما رأيت أحد ا  {قال عبد اهللا بن احلارث .. على حمياه البشاشة والسرورالذي تظهر 

ً             أكثر تبسم ا من رسول اهللا          { )وقال جرير  )١ }ل اهللا صلى اهللا ما حجبين رسو  

 .  )٢( }منذ أسلمت وال رآين إال تبسم

 ينبسط مع الصغري والكبري يالطفهم ويداعبهم وكان ال يقول إال حقا   كما كان
 .  وكسبه لقلوب صحابته وإليك هاتني الصورتني من صور مداعبته

 :  مع كبار السن-األوىل 

      ً                             ً           أن رجل ا من أهل البادية كان امسه زاهر ا وكان     {  أخرج أمحد عن أنس  

 وهو يبيع متاعه فاحتضنه من     فأتاه رسول اهللا)     ً قبيح ا(                 ً اهللا حيبه وكان دميم ا رسول
ل يلصق  فجع ؟ فالتفت فعرف النيب من هذا.. أرسلين: خلفه وال يبصره الرجل فقال 

يا : فقال) ؟ من يشتري العبد(  يقول  حني عرفه وجعل النيب    ظهره بصدر النيب 
 واهللا جتدين كاسدا فقال رسول اهللا لكن عند اهللا لست بكاسد أو قال      - إذن   -رسول اهللا  
 .  )٣( }عند اهللا غال

 من  فعند البخاري.. فهي مالطفته لألطفال وإدخال السرور عليهم   : أما الصورة الثانية 
               ً                                أحسن الناس خلق ا وكان يل أخ فطيم يسمى أبا عمري   كان رسول اهللا{حديث أنس 

يا أبا   (  يالطف الطفل الصغري ويقول   لديه عصفور مريض امسه النغري فكان رسول اهللا  
 .  )٤( }فعل النغريعمري ما 

                                                 
 .  )٤/١٩٠(، أمحد  )٣٦٤١( الترمذي املناقب  )١(
، ابن ماجه  )٣٨٢٠(، الترمذي املناقب  )٢٤٧٥(، مسلم فضائل الصحابة  )٢٨٧١( البخاري اجلهاد والسري )٢(

 .  )١٥٩(املقدمة 
 .  )٣/١٦١( أمحد )٣(
،  )٤٩٦٩( داود األدب   ، أبو )٣٣٣(، الترمذي الصالة    )٢١٥٠(، مسلم اآلداب     )٥٨٥٠( البخاري األدب   )٤(

 .  )٣/٢١٢(، أمحد  )٣٧٢٠(ابن ماجه األدب  
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    ً                 سبيل ا إىل قلوب الناس  )  صلى اهللا عليه وسلم( وهكذا أخي الداعية ما ترك رسول اهللا 
صلى اهللا عليه  (                      ً                                     إال وسلكه ما مل يكن حرام ا، فإذا كان كذلك كان أبعد الناس عنه 

 ). وسلم

 الوسيلة السادسة 

 احترام املسلمني وتقديرهم والتأدب معهم وتبجيلهم وإجالهلم 
 جيل من يدخل عليه ويكرمه ورمبا بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة اليت   فقد كان

حتته ويعزم عليه يف اجللوس عليها إن أىب ويرتل الناس منازهلم ويعرف فضل أويل الفضل       
 )١( }ىب سفيان فهو آمن من دخل دار أ {وقال عليه أفضل الصالة والسالم يوم الفتح   

 ومما    )٢( }ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه   {  وقال

 :  يف هذا املقام- أخي الداعية  -ينبغي أن نذكرك به 

وعدم انتقاصه  .. جمال لالختالف ومتسع للنظر  احترام من خالفك يف الرأي مما فيه     
 . ورميه باجلهل وقلة الفقه وسوء الظن به ما دام ظاهره السالمة   

 إذا حدثه أحد        قال ابن كثري رمحه اهللا وكان . احترام املتحدث وعدم مقاطعته 
التفت إليه بوجهه وجسمه وأصغى إليه متام اإلصغاء وال يقطع احلديث حىت يكون املتكلم      

 . الذي يقطعههو 

 الوسيلة السابعة 

 حسن الكالم 

الكلمة   {   على طيب القول وحسن الكالم، كما يف قوله       لقد حث النيب 

 ملا هلا من أثر يف تأليف القلوب وتطييب النفوس إنه ليس من املهم     )٣( }الطيبة صدقة

                                                 
 .  )٢/٥٣٨(، أمحد  )١٧٨٠( مسلم اجلهاد والسري  )١(
 .  )٥/٣٢٣( أمحد )٢(
 .  )٢/٣١٢(، أمحد  )١٠٠٩(، مسلم الزكاة   )٢٨٢٧( البخاري اجلهاد والسري  )٣(
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.. ن األهم هو الوعاء الذي سيحمل تلك احلقيقة هباتوصيل احلقيقة إىل الناس فقط ولك
زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن    { يقول  فإذا كان الرسول

مكم فان الكالم    فمن باب أوىل أن نقول للدعاة زينوا الدعوة حبسن كال     )١( }حسنا

أن النصح عالج مر فليصحبه    .. وخاصة عند النصح .. احلسن يزيد الدعوة حسنا وجاذبية 
شئ من حلو الكالم فكن من الذين يعملون احلق ويرمحون اخللق وامسع إىل حيىي بن معاذ   

وكم  ))  أحسن شئ كالم رقيق يستخرج من حبر عميق على لسان رجل رقيق  (( :يقول
ية ألقاها صاحبها ومل يبال بنتائجها وبتبعاهتا فرقت بني القلوب ومزقت  من كلمة سوء ناب

  الصفوف وزرعت احلقد والبغضاء والكراهية والشحناء يف النفوس؛ ولذلك ثبت عنه     
الكلمة ما يتبني ما فيها يهوي هبا يف النار أبعد مما بني املشرق  إن العبد ليتكلم ب{أنه قال 

 .  )٢( }واملغرب

وأختم هذه الوسيلة هبذا املوقف التربوي الذي دار فيه احلوار بني     .. أيها األخ الكرمي
دخل رهط من {:  وعائشة رضي اهللا عنها قالت عائشة رضي اهللا عنها  الرسول

عليكم السام : فقالوا السام عليكم قالت عائشة ففهمتها فقلت  اليهود على رسول اهللا 
    ً                                            مهل ا يا عائشة فقلت يا رسول اهللا أو مل تسمع ما     فقال رسول اهللا: واللعنة قالت

 مع أهل     فكالم الرسول )٣( }عليكم قد قلت و ؟ قالت فقال رسول اهللا قالوا

 . الفجور والفسوق والكفر حيتاج منا إىل دراسة متأنية ففيه البصرية النافذة واحلكمة البالغة  

                                                 
، أمحد    )١٣٤٢(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ،  )١٤٦٨(، أبو داود الصالة   )١٠١٥( النسائي االفتتاح )١(

 .  )٣٥٠٠(، الدارمي فضائل القرآن    )٤/٢٨٥(
،  )٢/٣٣٤(، أمحد  )٢٣١٤(، الترمذي الزهد    )٢٩٨٨(، مسلم الزهد والرقائق     )٦١١٢( البخاري الرقاق   )٢(

 .  )١٨٤٩(مالك اجلامع 
، ابن ماجه    )٢٧٠١(ترمذي االستئذان واآلداب   ، ال )٢١٦٥(، مسلم السالم    )٥٦٧٨( البخاري األدب   )٣(

 .  )٦/١٣٥(، أمحد  )٣٦٩٨(األدب 
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 الوسيلة الثامنة 

 التواضع ولني اجلانب 
  ذكر أنس  . بتواضعه ولني جانبه قلوب الناس من حوله   لقد كسب رسول اهللا 

إن امرأة كان يف عقلها شئ جاءته     {ة والسالم فقال  صورة من صور تواضعه عليه الصال  

فقالت إن يل إليك حاجة قال اجلسي يا أم فالن يف أي طرق املدينة شئت أجلس إليك    
 )١( } فرغت من حاجتها إليها حىت   حىت أقضي حاجتك قال فجلست فجلس النيب 

 فتنطلق  إن كانت األمة من إماء أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا     {: وعند البخاري

 له  به حيث شاءت حىت يقضي حاجتها ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال  
هون عليك فإين لست مبلك إمنا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل    ((  رسول اهللا
 إىل شغاف قلوب     وهبذا األسلوب والتواضع ولني اجلانب دخل الرسول  )٢( }القديد

 . الناس من حوله

أما الظهور مبظهر األستاذية والنظر إىل املسلمني نظرة دونية فهي صفة شيطانية ال      
$tΑ {. لبغض والقطيعةتورث إال ا s% O$ tΡr& ×öyz çµ ÷ΖÏiΒ (  Í_ tFø)n= yz ÏΒ 9‘$̄Ρ …çµ tG ø)n= yz uρ ÏΒ &ÏÛ ∩∠∉∪{ )٣( 
  }          ً     ً     ً                    من كان هين ا لين ا سهل ا حرمه اهللا على النار {  وقد قال .٧٦ :ص، اآلية

  الوسيلة التاسعة

 اجلود والكرم 
...  هذا السخاء وذلك اجلود يأسر القلوب ويطيب النفوس    - أخي احلبيب  -إليك  
ً                      فأعطاه غنم ا بني جبلني فرجع إىل     رجال سأل رسول اهللا  إن{:  قال فعن أنس           

                                                 
 .  )٣/١١٩(، أمحد  )٤٨١٨(، أبو داود األدب   )٢٣٢٦( مسلم الفضائل  )١(
 .  )٣/٩٨(، أمحد  )٤١٧٧(، ابن ماجه الزهد  )٤٨١٨(، أبو داود األدب   )٢٣٢٦( مسلم الفضائل  )٢(
 .  ٧٦:   سورة ص آية)٣(
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 فانظر وفقك اهللا كيف )١( }              ً                         أسلموا فإن حممد ا يعطي عطاء من ال خيشى فاقة:بلده وقال

              ً       بعد أن كان حرب ا    - بإذن اهللا -أثر هذا السخاء النبوي على قلب هذا الرجل وجعل منه    
 . على اإلسالم أصبح داعية إليه 

 ومن اجلود    )٢( } عن شيء قط فقال ال  ما سئل النيب{ل  قا وعن جابر

 فاهلدية باب من أبواب كسب القلوب وتنمية    }هتادوا حتابوا{  اهلدية وقد قال  

 . التآلف بينها

 الوسيلة العاشرة 

 الرفق 

إن اهللا رفيق حيب الرفق {  اهللا قالت قال رسول - رضي اهللا عنها -فعن عائشة 

 بل الرفق مفضل على كثري من األخالق؛ لذا كان ما يعطيه اهللا     )٣( }يف األمر كله

.. لصاحبه من الثناء احلسن يف الدنيا واألجر اجلزيل يف اآلخرة أكثر مما يعطيه على غريه 
إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي بالرفق ما ال يعطي  { أفضل الصالة والسالم لقوله عليه

 .  )٤( }على العنف وما ال يعطي على سواه 

وانظر ايل هذه الصورة   . جلاهلومن املواطن اليت يتأكد فيها الرفق عند تقومي خطأ ا 
 . املعربة يف تقومي األشخاص عند خطئهم واليت ميلؤها الرفق والرمحة  

                                                 
 .  )٣/٢٦٠(، أمحد  )٢٣١٢(سلم الفضائل   م)١(
 .  )٧٠(، الدارمي املقدمة    )٣/٣٠٧(، أمحد  )٢٣١١(، مسلم الفضائل   )٥٦٨٧( البخاري األدب  )٢(
، الدارمي      )٢٧٠١(، الترمذي االستئذان واآلداب   )٦٥٢٨( البخاري استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم  )٣(

 .  )٢٧٩٤(الرقاق 
، الترمذي     )٢٥٩٣(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٦٥٢٨(تتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم   البخاري اس)٤(

 .  )٦/٣٧(، أمحد  )٢٧٠١(االستئذان واآلداب  
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 إذ عطس                 ُ              بينما أنا أ صلي مع رسول اهللا{ قال  فعن معاوية بن احلكم السلمي 

رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فرماين القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم  
؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فما رأيتهم يصمتونين لكين سكت     تنظرون إيل 

ً            فبأيب هو وأمي ما رأيت معلم ا قبله وال بعده أحسن تعليم ا منه      فلما صلى رسول اهللا                          ً                          
إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم    (( بين وال شتمين قالفواهللا ما هنرين وال ضر

 قلت يا رسول  أو كما قال رسول اهللا ))  الناس إمنا هي التسبيح والتكبري وقراءة القران  
اهللا إين حديث عهد جباهلية وقد جاء اهللا باإلسالم وإن منا رجاال يأتون الكهان   

ذلك شيء جيدونه يف صدورهم فال        (( ون قالقلت ومنا رجال يتطري )) فال تأهتم (( قال
 .  )١( }يصدهنم

  واألمثلة على ذلك كثرية كحديث األعرايب الذي بال يف املسجد ومعاملة الرسول    
 . للشاب الذي استأذنه بالزنا وحسن تصرفه عليه الصالة والسالم معه  

عن دائرة  ويف اجلملة؛ فإن الذي ينظر إىل هذه الوسائل جيد أهنا ال تكاد خترج  
                ً    أكمل املؤمنني إميان ا   {  األخالق، فالتزامها إمنا هو التزام باخللق احلسن الذي قال عنه     

  )٢( }أحسنهم خلقا 

وقبل هذا وكله وبعده ال بد أن نذكرك مبالك ذلك كله وهو اإلقبال على اهللا اإلقبال       
إذا أحب اهللا  { قال   عن النيب -ب ونيل حمبته حلديث أىب هريرة  على رب القلو

   ً                       ً                                                   عبد ا نادى جربيل إن اهللا حيب فالن ا فأحبه فيحبه جربيل فينادي جربيل يف أهل السماء إن    

                                                 
/٥(، أمحد   )٩٣٠(، أبو داود الصالة     )١٢١٨(، النسائي السهو    )٥٣٧( مسلم املساجد ومواضع الصالة       )١(

 .  )١٥٠٢(، الدارمي الصالة   )٤٤٧
 .  )٢٧٩٢(، الدارمي الرقاق   )٢/٢٥٠(، أمحد  )١١٦٢( الترمذي الرضاع   )٢(
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 )١( }حبوه فيحبه أهل السماء مث يوضع له القبول يف أهل األرض    اهللا حيب فالنا فأ
واملراد     (( وحسبك بداعية قد وضع اهللا له القبول يف أهل األرض قال ابن حجر رمحه اهللا

 ))  قبول القلوب له باحملبة وامليل إليه بالرضا عنه : بالقبول

             ً                     ً           وإذا أبغض عبد ا دعا جربيل إين أبغض فالن ا فأبغضه  {وزاد اإلمام مسلم رمحه اهللا 

إن اهللا يبغض فالنا فأبغضوه فيبغضه أهل  : فيبغضه جربيل فينادي جربيل يف أهل السماء
 .  والعياذ باهللا)٢( }السماء مث توضع له البغضاء يف األرض  

                                                 
(، أمحد    )٣١٦١(، الترمذي تفسري القرآن    )٢٦٣٧(، مسلم الرب والصلة واآلداب   )٥٦٩٣( البخاري األدب  )١(

 .  )١٧٧٨(، مالك اجلامع  )٢/٤١٣
(، مالك اجلامع   )٢/٤١٣(، أمحد  )٣١٦١(، الترمذي تفسري القرآن   )٢٦٣٧( مسلم الرب والصلة واآلداب )٢(

١٧٧٨(  . 
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 املنفرات 
                    ً                    ً                              ك أن مساوئ األخالق عموم ا من أشد األمور تنفري ا للناس عن الداعية، إذا       ال ش

اتصف بشيء منها، بيد أننا سنخص بعض املنفرات ملا هلا من األثر الكبري يف تنفري الناس     
 : وانفضاضهم، ومن هذه املنفرات 

 أوال عدم مراعاة أحوال الناس وظروفهم 

إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف  { الدعاة  إىل األمر فقال ملعشر وقد نبه الرسول

 فهي    )١( }فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبري وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء  

ع الدعاة بضرورة مراعاة    وصية من داعية هذه األمة عليه أفضل الصالة والسالم جلمي        
أحوال الناس يف ركن من أهم أركان هذا الدين؛ لذا فمراعاة الناس فيما دون ذلك مرتبة        

 . من العبادات واملعامالت من باب أوىل

وإليك هذه احلادثة اليت تدل على أن إغفال هذه الوصية يؤدي إىل نفرة الناس ورمبا      
 . يسبب تركهم للعمل الصاحل أو تأخرهم عنه 

 العشاء مث      مث يأيت فيؤم قومه فصلى ليلة مع النيب كان معاذ يصلي مع النيب{

أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فاحنرف رجل فسلم مث صلى وحده وانصرف فقالوا       
؟ قال ال واهللا وآلتني رسول اهللا صلى اهللا عليه فألخربنه فأتى رسول     ن له أنافقت يا فال

                                                      ً                    فقال يا رسول اهللا إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذ ا صلى معك العشاء    اهللا
؟ اقرأ     أفتان أنت (( : على معاذ فقال  مث أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول اهللا 

                                                 
، أبو     )٨٢٣(، النسائي اإلمامة    )٢٣٦(، الترمذي الصالة    )٤٦٧(، مسلم الصالة    )٦٧١( البخاري األذان   )١(

 .  )٣٠٣(، مالك النداء للصالة   )٢/٤٨٦(، أمحد  )٧٩٤(داود الصالة 
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اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك    ! ؟ أفتان أنت ثالثا: ويف رواية ( بكذا اقرأ بكذا
  )١( }األعلى وحنومها

 ثانيا التعلق مبتاع الدنيا وزخرفها 

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما عند  {  وهذا املنفر أصله حديث الرسول 

 يعلمنا كيف نكسب الناس وننال حمبتهم وذلك     فالرسول)٢( }الناس حيبك الناس

بالزهد فيما يف أيديهم ألننا إذا تركنا هلم ما أحبوه أحبونا وقلوب أكثرهم جمبولة مطبوعة    
على حب الدنيا ومن نازع إنسانا يف حمبوبه كرهه وقاله ومن مل يعارضه فيه أحبه       

ال يزال الرجل كرميا على الناس ما مل يطمع فيما بني أيديهم  واصطفاه قال احلسن البصري 
 . فحينئذ يستخفون به ويكرهون حديثه ويبغضونه  

؟ قالوا احتاج     ؟ قالوا احلسن قال مب سادكم    وقال أعرايب ألهل البصرة من سيدكم
 .ما أحسن هذا: الناس إىل علمه واستغىن هو عن دنياهم، فقال

 ثالثا الغلظة والفظاظة 

$ { لسيد الدعاة عليه أفضل الصالة والسالم       ا املنفر أصله قول احلق    وهذ yϑ Î6 sù 

7π yϑ ôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î= xî É=ù= s)ø9$# (#θ ‘ÒxΡ]ω ôÏΒ y7Ï9öθ ym ({ )آل عمران   )٣ 

                   ً                                                 وما من شيء أشد تنفري ا للناس عن احلق واخلري مثل دعوهتم إليه بالغلظة       . ١٥٩اآلية 
 . واخلشونة

                                                 
، أبو    )٨٣٥(، النسائي اإلمامة  )٥٨٣(ي اجلمعة ، الترمذ )٤٦٥(، مسلم الصالة  )٦٧٩( البخاري األذان )١(

(، الدارمي الصالة   )٣/٣٠٨(، أمحد  )٩٨٦(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها   )٧٩٠(داود الصالة 
١٢٩٦(  . 

 .  )٤١٠٢( ابن ماجه الزهد  )٢(
 .  ١٥٩:   سورة آل عمران آية  )٣(
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ولقد احنسر أثر بعض الدعاة املخلصني يف الناس ومل يوفقوا إىل إيصال ما لديهم من     
س حق إىل عموم املسلمني وغريهم ألهنم أخطأوا األسلوب الذي يفتحون به قلوب النا 

 . وعقوهلم فغلب عليهم اجلدل باليت هي أخشن واملواجهة بالغلظة واحلدة    

 رابعا خمالفة القول العمل 
ما أشد بغض الناس لداعية خالفت أفعاله أقواله وما أعظم نفرهتم؛ بل ما أكرب مقت     

$ {   هلذه الصفة اخلسيسة، حيث يقول   اهللا pκš‰ r'̄≈ tƒ t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω 

tβθ è= yèøs? ∩⊄∪ uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθè= yè øs? ∩⊂∪{ )٢،٣:  الصف اآليتان)١  

 * {حانه على أقوام يأمرون الناس بالرب ويدعون أنفسهم يف غيها      ولقد أنكر اهللا سب  
tβρ âß∆ù's?r& }¨$ ¨Ψ9$# ÎhÉ9 ø9$$ Î/ tβ öθ |¡Ψ s?uρ öΝä3|¡àΡr& öΝçFΡr&uρ tβθ è=÷G s? |=≈ tG Å3ø9$# 4 Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s? ∩⊆⊆∪{ )البقرة اآلية)٢  :

٤٤ . 

$! {: ولذلك قال شعيب لقومه ما أخربنا اهللا به حيث يقول اهللا تعاىل على لسانه tΒ uρ 

ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3xÏ9% s{é& 4’ n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρr& çµ ÷Ζtã 4 ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈n= ô¹ M}$# $ tΒ àM ÷èsÜtG ó™  هود اآلية  )٣( }4 #$

.. ولكن ال بد من اإلجابة على شبهة يرددها بعض الناس نعرضها على شكل سؤال. ٨٨
 ؟   وهو هل يترك الداعية األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حالة عدم متكنه من فعله  

عروف وفعله واجب ال يسقط أحدمها بترك   فكل من األمر بامل: قال ابن كثري رمحه اهللا
وذهب بعضهم إىل أن مرتكب   . اآلخر على أصح قول العلماء من السلف واخللف  

والصحيح أن العامل يأمر باملعروف وإن مل      . املعاصي ال ينهى غريه عنها، وهذا ضعيف 
ملعروف  لو كان املرء ال يأمر با : يفعله، وينهى عن املنكر وإن ارتكبه، قال سعيد بن جبري 

قلت . وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون فيه شيء ما أمر أحد مبعروف وال هنى عن منكر       
                                                 

 .  ٣:   سورة الصف آية )١(
 .  ٤٤:   سورة البقرة آية )٢(
 .  ٨٨:   سورة هود آية )٣(
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لكنه واحلالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله املعصية لعلمه هبا      : - ابن كثري -القائل 
 ". وخمالفته على بصرية فإنه ليس من يعلم كمن ال يعلم 

 خامسا التعسري والتعقيد 
 الناس يبحثون عن كل صعب ومعسر ليقدموه للناس على أنه اإلسالم،   هناك فريق من

وهذا خالف ملا كان عليه أفضل     . دون مراعاة ليسر اإلسالم ورفعه للحرج عن الناس  
ما خري بني أمرين قط إال  {: الصالة والسالم حيث قالت عنه عائشة رضي اهللا عنها   

 يف  - وملا للتيسري )١( }                        ً             ً                    اختار أيسرمها ما مل يكن إمث ا؛ فإن كان إمث ا كان أبعد الناس منه

   من أثر يف تأليف القلوب وزيادة ربطها هبذا الدين نادى الرسول-حدود الشرع  
لو اقتصر   : قال النووي .  )٢( }يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا  {: بالدعاة قائال

لنفي التعسري يف  " وال تعسروا:"                                      ً       على يسروا لصدق على من يسر مرة وعسر كثري ا فقال 
واملراد تأليف من قرب إسالمه، وترك       " وال تنفروا:" مجيع األحوال، وكذلك يف قوله  

بتداء، وكذلك الزجر عن املعاصي ينبغي أن يكون بتلطيف ليقبل،   التشديد عليه يف اال
وكذلك تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج ألن الشيء إذا كان يف ابتدائه سهال حبب       

 .))                                                 ً                   إىل من يدخل فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالب ا االزدياد خبالف ضده 

                                                 
، مالك  )٦/١١٦(، أمحد   )٤٧٨٥(، أبو داود األدب    )٢٣٢٧(، مسلم الفضائل    )٣٣٦٧( البخاري املناقب   )١(

 .  )١٦٧١(اجلامع 
، سنن أيب داود كتاب      )١٧٣٤(، صحيح مسلم كتاب اجلهاد والسري       )٦٩( صحيح البخاري كتاب العلم      )٢(

 .  )٣/٢٠٩،  ٣/١٣١ (، مسند أمحد )٤٨٣٥(األدب 
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 اخلامتة 
 : وبعد

ست باليسرية إال ملن يسرها اهللا له؛ ولذا علينا أن نلح   فإن كسب قلوب الناس مهمة لي
.                                                            ً                   على اهللا بالدعاء ليفتح قلوبنا وقلوهبم للحق وجيعلنا وإياهم أنصار ا لدينه ومحلة دعوته 

ومع هذا الدعاء ال بد من األخذ باألسباب اليت توصلنا بإذن اهللا إىل كسب القلوب 
جتناب ما استعرضناه من منفرات يعني على  الشاردة؛ ولعل العمل مبا ذكرناه من وسائل وا
 .                                  ً       رد تلك القلوب الشاردة؛ إىل اهلدى رد ا مجيال  

                                        ًًًً                    أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن جيعلنا هداة     مهتدين غري ضالني         ً          وأخري ا أسأل اهللا 
 . وال مضلني وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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 فهرس اآليات
 ٢١.........................أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون
 ٨...........................الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس

 ٢٠....................فبما رمحة من اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك
 ١٥...............................................من طنيقال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته 

 ٢١............................قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا
 ٢١......................................................كرب مقتا عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون

 ٩........................................................................وإنك لعلى خلق عظيم
 ٣...............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون

 ٣...................................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
 ٢١.....................................................ياأيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون

 ٣......................ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
 ٣.........................يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز



 كيف تكسب الناس

 ٢٥

 فهرس األحاديث
 ١١..................منأحب الناس إىل اهللا أنفعهم وأحب األعمال إىل اهللا سرور تدخله على مؤ

 ١٧..................إذا أحب اهللا عبدا نادى جربيل إن اهللا حيب فالنا فأحبه فيحبه جربيل فينادي
 ١٩..............إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبري وإذا صلى

 ١٧.............................................................أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا
 ١٤............................إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما فيها يهوي هبا يف النار أبعد مما

 ١٦..........................................................إن اهللا رفيق حيب الرفق يف األمر كله
 ١٦.......إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي بالرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على سواه

 ١٥...................إن امرأة كان يف عقلها شئ جاءته فقالت إن يل إليك حاجة قال اجلسي يا
 ٩..........................إنأن رجال أتى النيب فتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال النيب دعوه ف

 ١٠..................أن رجال استأذن على النيب فلما رآه قال بئس أخو العشرية فلما جلس تطلق
 ١٥..................إن رجال سأل رسول اهللا فأعطاه غنما بني جبلني فرجع إىل بلده وقاألسلموا
 ١٢...................أن رجال من أهل البادية كان امسه زاهرا وكان رسول اهللا حيبه وكان دميما

 ١٥.....................أخذ بيد رسول اهللا فتنطلق به حيثإن كانت األمة من إماء أهل املدينة لت
 ٨........إنك لتصل الرحم وحتمل الكل وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق

 ١٠...........................................................................أوفيتين أوىف اهللا بك
 ٢٠...................................ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد فيما عند الناس حيبك الناس

 ١٣...........................................................................الكلمة الطيبة صدقة
 ٤......................خري من املؤمن الذي ال خيالطاملؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم 

 ١٧..............بينما أنا أصلي مع رسول اهللا إذ عطس رجل من القوم فقلت يرمحك اهللا فرماين
 ١٠.................خدمت رسول اهللا عشر سنني واهللا ما قال يل أف قط وال قال لشيء فعلته مل

 ٦........................................................خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي
 ١٤............... عليكم قالت عائشة ففهمتهادخل رهط من اليهود على رسول اهللا فقالوا السام

 ٩...........................................رحم اهللا رجال مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى
 ١٤.................................زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن حسنا

 ٩.........................كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه جتاوزوا عنه لعل اهللا
 ١٢...........مى أبا عمري لديه عصفوركان رسول اهللا أحسن الناس خلقا وكان يل أخ فطيم يس

 ١٩........................كان معاذ يصلي مع النيب مث يأيت فيؤم قومه فصلى ليلة مع النيب العشاء



 كيف تكسب الناس

 ٢٦

 ٦........................كان يكون يف مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة يتوضأ وخيرج إىل الصالة
 ٨.....................كنت أمشي مع رسول اهللا وعليه برد غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب فجذبه

 ١١.....................................و أن تلقى أخاك بوجه طلقال حتقرن من املعروف شيئا ول
 ٧...................................ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه أو قال جلاره ما حيب لنفسه
 ١٣.................................ليس منا من مل جيل كبرينا ويرحم صغرينا ويعرف لعاملنا حقه
 ١٢................................ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا منذ أسلمت وال رآين إال تبسم

 ٢٢..........................إن كان إمثاما خري بني أمرين قط إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا؛ ف
 ١٢......................................................ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول اهللا

 ١٦............................................................ما سئل النيب عن شيء قط فقال ال
 ٤........................مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه

 ١٣..............................................................من دخل دار أىب سفيان فهو آمن
 ١٥....................................................من كان هينا لينا سهال حرمه اهللا على النار

 ٦...................................................وم اآلخر فليكرم جارهمن كان يؤمن باهللا والي
 ٧...................من واله اهللا شيئا من أمور املسلمني فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم
 ١٨....................وإذا أبغض عبدا دعا جربيل إين أبغض فالنا فأبغضه فيبغضه جربيل فينادي

 ٩.......................................................................................وإذا قضى
 ٧..........................واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، واهللا ال يؤمن، قال قائل من هو يا رسول

 ٤................................................................... إن منكم منفرينيا أيها الناس
 ٢٢........................................................يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا
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 الفهرس
 ٢............................................................................................التقدمي
 ٣...........................................................................................املقدمة

 ٦................................................................الوسائل النبوية يف كسب قلوب الربية
 ٦................................................الوسيلة األوىل  خدمة الناس وقضاء حوائجهم

 ٨............................................................الوسيلة الثانية  احللم وكظم الغيظ
 ٩...........................................................الوسيلة الثالثة  السماحة يف املعاملة

 ١٠.....................................................................الوسيلة الرابعة  املداراة

 ١١.............................................الوسيلة اخلامسة  إدخال السرور على اآلخرين

 ١٣...........الوسيلة السادسة  احترام املسلمني وتقديرهم والتأدب معهم وتبجيلهم وإجالهلم

 ١٣..............................................................الوسيلة السابعة  حسن الكالم

 ١٥.......................................................الوسيلة الثامنة  التواضع ولني اجلانب

 ١٥..............................................................الوسيلة التاسعة  اجلود والكرم

 ١٦......................................................................الوسيلة العاشرة  الرفق

 ١٩........................................................................................املنفرات

 ١٩....................................................أوال عدم مراعاة أحوال الناس وظروفهم

 ٢٠............................................................ثانيا التعلق مبتاع الدنيا وزخرفها

 ٢٠.......................................................................ثالثا الغلظة والفظاظة

 ٢١....................................................................القول العملرابعا خمالفة 

 ٢٢....................................................................خامسا التعسري والتعقيد

 ٢٣..........................................................................................اخلامتة

 ٢٤...................................................................................فهرس اآليات

 ٢٥................................................................................فهرس األحاديث

 ٢٧.........................................................................................الفهرس

 


