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بدل أن  للدعوة أساليب وطرق خمتلفة وعلى الداعي اىل اهلل حبق أن يلم هبا ويتقنها وإال أفسد
الندري أيتصنعها و  يصلح .. نظرت فوجدت الدعاة اىل دين اهلل تعاىل منهم من تأخذه الغرية كل مأخذ

ومنهم من  على غري بصرية وتثبت .. أم أمل به غضب ال يستطيع معه التحكم بلسانه الذي يتهم به غريه
بل يكتفي بالتذكري بالعبادات والفروض ..ومنهم  ال يتطرق بنصح وال ارشاد على اأمور غاية يف االمهية

من يعادي... وال واهلو هذه مناذج ال ترضي امام الدعاة وقدوة  من يكفّر...ومنهم من يهاجم.... ومنهم
 :تعىن برسالته السمحة ...بل إن الداعي اىل اهلل حبق عليه أنعليه وسلم وال  العاملني حممد صلى اهلل

به  يصدق أوال يف نيته االصالح وانتشال الضال من ضالله دون أن حيمل يف نقسه قصد تشهري أن -1
 أوحتقريه أوإضعاف شأ نه إهانة له بسبب لؤم يف نفسه وغاية .

 يحاول أن جيمع وال يفرق ..وييسر وال يعسرثانيا ما تشعب عليه املسلمون اليوم ..ف عليه أن يراعي -2
 ويبشر وال ينّفر فكيف به اليوم يكفّر ويوقع املسلمني يف دوامة التنازعات ؟؟؟

حيذر  عليه ان يكون ناصحا ومرشدا قوميا ذا سلوك مشهود كقدوة يف كل خري يدعو اليه أو شر  -3
 منه...فال يناقض سلوكه قوله ...خاصة يف زمن فنت

 الناس طامعا مبا عند اهلل وحده حىت تصدق نيته مع الكل سواسية مستغنيا عما يف أيدي أن يكون -4
بعلم النفس أوعلى االقل أن يراعي االختالف بني طباع البشر ويتمرس على دراسة  عليه أن يلم -5

 وسلوكاهتم حىت يتمكن من اصالحها .هلم من مراعاة الفروق بينهم...  طباعهم
به الداعي حبق والذي يريد ان يأخذ اخاه وينتشله من خطئه )الذي عافاه اهلل  شبهوليس عندي ما أ

اويت من  اال ان ينظر اىل هذا اخلطأ على انه أوساخ علقت وأنه عليه تنظيفها وتطهريها له مبا (منه بفضله
لكن اهلل من أحببت و  فن وعلم وخربة وتطهري وذلك كله بفضل اهلل وعونه وتوفيقه ألنه )إنك ال هتدي

أشكال وكذلك وسائل تنظيفها  ( واالوساخ هذه اذا علقت بقلوبنا وسلوكنا تكون علىيهدي من يشاء
اوالة االوساخ عنها دون قصد افسادها  ختتلف باختالف أنواعها واشكاهلا ومدهتا والقصد الصادق يف

ل اىل درجة التعفن والتلف ان ما اتسخ من االشياء ووص.. ةختريبها والفارق هنا بني االشياء واالنسان
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اوساخه اال بإتالفه ..أنه ال ميكنك ذلك بالنسية للبشر حىت لو وصل  حبيث ال ميكنك التخلص من
اال اذا كان عدوك الذي على غري دينك ويف وقت حرب مع قومه ، يؤذي من حوله اتساخ سلوكه حبيث

صلى اله عليه  ين اهلل وااللتزام بسنة حبيبهوأما من تدعونه اىل د، فتتخلص منه حينها بقتاله.. ال سلم
 فاعّوج سلوكه عن طريق اهلل فال يتعدى وسلم وهو من أمته ولكن أشغلته الدنيا ومغرياهنا وعن التزام اوامره

انت ان تتقن تنظيف ذلك االتساخ بأسلوبك وعلى قدر  وعليك ...أنه اال انه متسخ السلوك ال غري
 .ار ما كنت ناجحا وموفقا يف دعوتكتنظيفه( مبقدار ما عرفت ذلك مبقد يقةمعرفتك وبصريتك خبطئه )وطر 

تكون جمرد غبار طفيف حيتاج دفقة هواء خفيف يزيل ذراته لتعود نظافة هذا  فبعض االوساخ -1
 بعض السلوكات تكون جمرد غشاوة بسيطة جيب إزالتها برقة ولطافة وكالم بسيط الشيئ وكذلك

 تربة حتتاج بعد اهلواء اىل بلل باملاء واستخدام أداة ..وكذلك بعضاالوساخ تكون ا وبعض -2
ازالة  السلوكات تكون غشاوة مسيكة حتتاج تذكريا ووعظا قليال وعليك هنا ان تراعي الفروق يف

كانت على  االتربة بينما اذا كانت على سطوح أو أدوات حساسة )كالكهربائييات ( وبيمنا اذا
وأشخاص ال .... ته الفرق بني أشخاص يتأثرون بالوعظ والتذكريسطوح تغسل بسهولة وهو ذا

 يروهنا ااال سياطا موجعة ..
مستأصلة فيحتاج تنظيفها اىل وقت وجهد وصرب طويل  وبعض االوساخ تكون عالقة بالشيئ -3

اىل ادوات ومساحيق منظفة فعالة وكذلك هي بعض  ورمبا مراحل كثرية من نقع اىل فرك
وقت و صرب طويل ومراحل عديدة واستخدام ادوات  يف البشر حتتاج اىلالسلوكات اخلاطئة 

تذكري اىل قصص وعرب ..لريى اي دواء فعال حلالته  جديدة وحديثة يف كل مرة من وعظ اىل
 فريكز عليه ... 

املنظف للشيئ ال بد أن يكون نظيفا بذاته عاشقا للنظافة والطهارة ..فال  هذا وجيدر بالذكر أن
 وهو أوىل بالتنظيف منه وكذلك الداعي اىل اهلل ,املصلح لسلوكات غريه عليه ان يتنظف ينظف الشيئ

االمن هداه اهلل  من دناءة نفسه ورعوناهتا وآلفات رذائلها .وهذا اليسلم لكل الناس ويتطهر جيدا قبال
ى وذنب ووآفة وسلوكاتنا من كل هو  ( اللهم سلم قلوبنااىل تزكية نفسه ...)اال من أتى اهلل بقلب سليم

وزكها انت خري من زكاها انت وليها وموالها  عالقة فيه بفضلك ورمحتك ..ربنا آت نفوسنا تقواها
 سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على


