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 معنى الدعوة إلى اهلل - ٔٓالحمقة :  –قناة اليرموك  -برنامج دعاة 
 مٕٕٕٓ-ٗٓ-ٖٓ :لفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي بتاريخ 

 

 
 

 
 

  المذيع :
، وأن يكون  ، ويسعى المؤمن الحّق لنيل األحمى أجراً  تتفاوت األعمال ُحسنًا وأجراً 

ًً مّمن أحسن قولً  ؟ يجيب القرآن عن  وأّي القول والعمل أخير؟ ، فأّي القول والعمل أحسن   وعم
 :                 ذلك بآية كريمة بقول اهلل العزيز الحكيم

ا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِمِمينَ   َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَِّه َوَعِمَل َصاِلحا
                                                        سورة فصمت      

، وأنزل تعاليمو وحيًا عمى رسولو األمين،  ىي دعوة لّمدين الذي ارتضاه اهلل لمعالمين
، وغاية  ، الدعوة هلل ودينو نيج األنبياء ، وبينيا في سّنة النبي األمين الكريموحفظيا في القرآن 

 :      ، قال اهلل بعثيم
ٌة َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن الماُو َعِزيًزا َحِكيًماُسًلا ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن رُ  ًا َيُكوَن ِلمنااِس َعَمى الماِو ُحجا  ِلَئ

 سورة النساء 

مصّدقًا ، ورغم أن ىذه الّدرجة من الّتميز في العمل والقول لمن أخمص عمره داعيًا هلل 
، بل أمرنا أن يكون بيننا  فيذه الّدعوة ليست خيارًا يحتمل الرفض ، دعوتو بتطبيق ما يدعو إليو

 ، قال تعالى:                                                 ق الدعوةيوقد أفمح من أعانو اهلل لسمك طر ، من يسعى لذلك 
َوُأْولَ َِٰٓئَك ُهُم  ۚ  وِف َوَيْنَهْوَن َعِن ٱْلُمنَكِر َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى ٱْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِبٱْلَمْعرُ 

                                                                             (114ٱْلُمْفِمُحون)
 سورة آل عمران

 

 
 

  : الدكتور راتب

 : ثرب أمة واحدة أول مفهوم مواطنة في اإلسًلميأهل 

 إلى اهلل أحسن القول والعمل : الدعوة

 دعاء الختام :

 



2/3 

 [معنى الدعوة إلى اهلل - 11الحمقة :  –قناة اليرموك  -برنامج دعاة ]

، سمميم واحدة  ما فييم الجميعثرب أمة واحدة بي، أىل  أول خطاب من رسول اهلل
ثرب عمى تنوع انتماءاتيم وتاريخيم ي، أىل  ، ىذا أول مفيوم مواطنة في اإلسًم وحربيم واحدة

 .                                                                                    ، ِسمميم واحدة وحربيم واحدة وموقفيم
  المذيع :

 . ، ىذا مشرك ، ىذا ييودي ىذا قبطي: ما قال 
  : الدكتور راتب

 . نيم ولنا دينناي، ليم د كميم واحد
  المذيع :

 . وىذا من أساس قواعد الدعوة إلى اهلل
 

 

 
  : الدكتور راتب

،  ، أن ُيسمم بالّرحمة ، يجب أن ُيسمم بالمعاممة الّطيبة ، أن تحترم اآلخر ، أبداً  أبداً 
، طبعًا إمكاناتو المالّية ل تسمح  : شاب ذىب ليدرس في ألمانيا ، منيا يوجد الكثير من القصص

، ىذه األسرة لدييا فتاة في ريعان الشباب وىي  ، استأجر غرفة عند أسرة ألمانية لو باستئجار بيت
                                         .وىو ينظر إلييا إطًقًا  يا أنو لم يضبط ولو لمرة واحدةي، لفت نظر أبو  جميمة جداً 
  المذيع :

 . حتى الّنظر
  الدكتور راتب:

، فكان ىذا الموقف  ، لم يدعوا طريقة حتى فيموا ىذا اإلسًم يغض البصر عنيا
 األخًقي سببًا في إسًم ىذه األسر.

  المذيع :
 . من األخًق

  : الدكتور راتب
: )اإليمان  ، وطبعًا أنا العبد الفقير أقمت مئتي حمقة بقول ابن القيم خًق فقطمن األ

، اإليمان ىو الخمق  ، ىو شعار المقاء ( ىو الخمق فمن زاد عميك في الخمق زاد عميك في اإليمان
        أما كأخًق.     ًم كمعمومات قضية سيمة جداً ، اإلس فمن زاد عميك في الخمق زاد عميك في اإليمان

  المذيع :

 : أساس قواعد الدعوة إلى اهلل
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 . كبيرة جداً 
  : الدكتور راتب

 : ، لذلك قال تعالى شيء لفت لمنظر
نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ   (4) َواِ 

 سورة القمم

نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ ) : لذي شّد الناس إلى رسول اهلل غير الوحيا  . ((4) َواِ 
 

 
 

  المذيع :
ي جاء بيا سيد الخمق وتصديق الرسالة الت، إلى اهلل ىي الدعوة إلى اإليمان بو  الدعوة

، واجتناب ما نيت عنو من  والعمل بما جاءت بو ىذه الرسالة من عبادات وطاعاتوالمرسمين ، 
، واجتناب  ، فً تنفّك الّدعوة إلى اهلل عن الحّث عمى إتيان األعمال الّصالحة المعاصي والمنكرات

 .                                           وعًقتو مع َمن ىم حولو، ، وىي تتعّمق بمختمف مجالت حياة المؤمن  مال الُمنكرةاألع
 

 هدف الدعوة إلى اهلل :


