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

 

 

 

 

 
 : المذيع

 : أبرز أىداف الدعوة إلى اهلل
عمى وتبشيرىم باألجر المترتب  ، إقامة الحجة عمى الناس بتبميغيم الرسالة -ٔ

نذارىم بالعقاب الذي ينتظر من يضل ، واتباع طريق الحق ، اإليمان ويحيد  ، وا 
فجاءت الدعوة إلى اهلل من أجل أن يتم إعمار  ، ويتبع ىواه ، عن الطريق

القائم عمى مبادئ يضمن لمناس الحياة في المجتمع  ، رض وفق تشريع ربانيّ األ
 . والسالم الخير

العقيدة اللصحيحة  وذلك ألن ، لصال  عقيدة الناسإلكما تيدف الدعوة إلى اهلل  -ٕ
 في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ، عميو لصال  حياة الناس ىي األلصل الذي ينبني

تبر إلصال  عقيدة يع ، وغياب العقيدة اللصحيحة يؤدي إلى فساد حياة الناس
 . ىداف التي جاءت بيا الدعوة إلى اهللالناس من أىم األ

  : بمسي قولو تعالىاد راتب النكيف يقرأ الدكتور محم
ِمًحاَوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا مِّمَّن َدَعٓا ِإَلى ٱلمَِّه   (ٖٖ) َوَقاَل ِإنَِّنى ِمَن ٱْلُمْسِمِمينَ  َوَعِمَل لصََٰ

 سورة فصمت
 

 
 

  : الدكتور راتب
 دعا إلى اهلل بخطابو ، ليس عند اهلل بنص ىذه اآلية إنسان أفضل ممن دعا إلى اهلل

ا ) بعممو ، بسيراتو ، بمقاءاتو ، ِمحا  إنفاق مالو ، كسب مالو ، اآلن حركتو في الحياة ( َوَعِمَل صََٰ
ا ) نوع تجارتو ، خروج بناتو ، تربية أوالده ، اختيار زوجتو ، ِمحا  إننيَوَقاَل  ) ال يكفي ( َوَعِمَل صََٰ

 ، وكل دعوة أخرى ال قيمة ليا ، أنا الداعية األول : ا قالم ، لمتبعيض : من ( ِمَن ٱْلُمْسِمِمينَ 

 أفضل إنسان من دعا إلى اهلل وعمل صالحاا :

 مقدمة :
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ا ) ألصحابيا معيم توحد ، موجود مثل ىذه الحاالت ِمحا َوَقاَل ِإنَِّنى ِمَن  َدَعٓا ِإَلى ٱلمَِّه َوَعِمَل صََٰ
 . ( ٱْلُمْسِمِمينَ 

 : المذيع
 .( ِمَن ٱْلُمْسِمِمينَ  يَوَقاَل ِإنَّنِ ) 
 : الدكتور راتب

 . ة الدعاةأنا من عام
 

 
 

ألنيم جميعًا  ، ممكن ، ممكن أن يكونوا في دائرة واحدة -أخي الكريم -ألن الدعاة 
قد يكون ال يوجد  ، عمى حد معقول : كممة دقيقة ، جميعاً  ، عمى حد معقول من فروع الدين

نرسم عمى الدائرة  ،ق في التفسيرلكن بعضيم تفوّ  ، حد معقول ، وال يوجد بساطة ، شطح لألعمى
ىذه المثمثات متكاممة فيما  ، ىذا في العمل اللصالح ، ىذا في السيرة  ، ىذا في اإلعجاز ، اً مثمث
 فأنت أخذت ، فنحن إذا رفضنا التكامل يكون لدينا خطأ كبير ، فالتكامل ألصل في حياتنا ، بينيا

 ، نتكامل فيما بيننا ونبتعد عن التنافس ،وىذا أخذ جانبًا آخر  ، أنا معك ، جانبًا ونجحت فيو
 والشديد ، ونحن مع األسف الشديد ، ة% قواسم مشترك٘وبينيم  ، يتعاونون تعاونًا مذىالً أعداؤنا 

 . % قواسم مشتركة5٘وبيننا  ، بل نتقاتل ، ال نتعاون بل نتنافس ، لشديداو  ،
 : المذيع

 . لألسف
 : الدكتور راتب
 . ذه ولصمة عار بحق األمةى

 : المذيع
 . عممًا أن ىذه األمة أمة واحدة

 : الدكتور راتب
 . أبداً  ، أبداً 

 : المذيع
 : ويقول اهلل تعالى
ِذهِ  ِحَدةً ۦِإنَّ ىََٰ ُتُكْم ُأمًَّة وََٰ  (5ٕ) َربُُّكْم َفٱْعُبُدونِ  ۠  َوَأَنا ٓ  ُأمَّ

 سورة األنبياء
 

 : التكامل أصل في حياتنا
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 : ور راتبالدكت

لو أم  ، ؟ ال اآلخر زان ، لك أم وأب ، أنت تنتمي إلى حمقة ،أخي ىذا  ، ىذا أخي
وشيخ  ، لكن ىناك أيضًا طالب عمم آخر ، معك حق ، تحبيما اً وأب اً لك أم كما أن ، وأب أيضاً 

 ، وتوالصموا ، ذا تعاونواإ ، فأنا من أنلصار االئتالف بين العمماء ، جميل ولصادق وعالم، 
سقطوا  ، يمبل تراشقوا التّ  ، فإذا لم يتعاونوا بل تنافسوا ، التقى الناس جميعًا عند اهلل ، تراحمواو 

 . نتعاون وال نتنافس ، ومن عين الناس ، جميعًا من عند اهلل
 : المذيع

َزُعوْا َفَتْفَشُموْا َوَتْذَهَب ِريُحُكمْ  ۥَوَأِطيُعوْا ٱلمََّو َوَرُسوَلوُ  ِبِرينَ  ِإنَّ ٱلمََّو َمعَ  ۖ  ِبُرو ْا َوٱلصْ  ۖ   َوًَل َتنََٰ  ٱللصََّٰ
(ٗٙ) 

 سورة األنفال

 : الدكتور راتب
 . نعم ، نعم

 

 

 
 : المذيع

 : قال تعالى ، وعمل عمى إثر عمل ، إنو عطاء تمو عطاء 
 (8ب )ِإَلىَٰ َربَِّك َفٱْرغَ  (ٚ) َفِإَذا َفَرْغَت َفٱنَصبْ 

 سورة الشرح

ذا فرغت من الجياد فانلصب إلى الطاعة ، رغت من الفرائض فاشرع بالنوافلإذا ف   وا 
ذا فرغت من ميدان دعوي ، والعبادة لى اهلل فارغب بالدع ، فانلصب في ميدان آخر وا  ء أن اوا 

وموالصمة لمعمل حتى نمقى وجو اهلل  ، واستمرار عميو، إنو ثبات عمى الدين  ، يتقبل منك العمل
 : عميو ىم يعمو وال ُيعمواإلسال ، سبحانو

َمِمينَ  ومماتيُقْل ِإنَّ َصََلِتى َوُنُسِكى َوَمْحَياَى   (ٕٙٔ ) ِلمَِّه َربِّ ٱْلعََٰ
 سورة األنعام

 والحمد هلل رب العالمين
 

 

 خاتمة وتوديع :

 التمسك بالتعاون واًلبتعاد عن التنافس :
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