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 ربانيين كونوا - 30:  الحمقة – اليرموك قناة - دعاة برنامج
 م2322-30-30لفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي بتاريخ : 

 

 

 

 
 

 : المذيع
ر من أىم الخصائص التي تيس   ا  يصدرج في الدعوة إلى اهلل تعالى خصيعتبر الت

والبدء باألىم  ، خطوة معناه التقد م خطوةو  ، تطبيقو في الواقعل تكاليفو و وتحم   ، أمور الدين
 . وىذا من أىم المسائل ، لمترقي إلى أعمى المراتب مع المدعو ، فالميم

بوة نزول القرآن منجما  حسب درج من زمن الن  ة في الت  من صور التطبيقات الدعوي  
وبناؤه صمى  ، والبدء بدعوة األقربين ، لوالبدء بالدعوة إلى توحيد اهلل عز وج ، الوقائع واألحداث

 ، في فترة المرحمة المكي ة ، اآلخروباليوم  ، اهلل عميو وسمم عمى ذلك الجيل صفوة اإليمان باهلل
واألوامر  ثم األمر بالتكاليف ، ومعامالت في مكة ، دم األمر بالتكاليف الشرعية من عباداتوع

  ل ببقاء بعض األمور الجاىميةب  بي صمى اهلل عميو وسمم ق  بل إن الن ، الشرعية في المدينة المنورة
 : أ النفوس بالتخمي عنياوتتيي   ، العقيدة حتى تستقر  

صمَّى المَُّو عميو  وسمَّم  قال  لرجٍل : كيف  تقوُل في الصَّالة ؟ قال  : أتش يَُّد ثم  النَّبي  
  : قالَ ، وال أحسُن دندنَتك وال دندنَة معاٍذ  ، النَّار  أقوُل : المَّيمَّ إنِّي أسأُلك الجنَّة  وأعوُذ ب ك من  

 . ُندندنُ  حوَلها
 ابن حجر العسقالني

 . تبسيط وتيسير
 

 

 
 : الدكتور راتب

ويوجد  ، : يوجد مناقشة سأقول لك كممة ممتعة ، مناقشة ممتعة ، ىذه مناقشة
عن ىذه  أنا ال أتراجع ، شة دائما  تدخل الذات بالموضوعبالمناق ، راءاآل: تبادل  مصطمح آخر

بالمناقشة يوجد  ، ي اليدفالحقيقة ىفأما الحوار  ، ثبات الذاتفاليدف إ ، األفكار ألنيا أنا

 كمما ارتقينا نعتمد الحوار ال النقاش أو المجادلة :

 ص التي تيّسر أمور الدين :من أهم الخصائ التدرج في الدعوة إلى اهلل تعالى
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لذلك  ، الحقيقة ىي اليدفففي الحوار  أما ، ة كالميف إثبات صح  اليد ، موضوع إثبات الذات
أو ال  ، فكمما ارتقينا نعتمد الحوار ال النقاش ، العالم الكبير إن وجد الحق مع اآلخر يخضع لو

مفيوم تأكيد الذات  ، يوجد مفيوم سمبي في المجادلة ، نعتمد الحوار ال المجادلة ، المجادلة
 . ال يتراجع ، لسيطرة عمى الموقفاو 

 : المذيع
 . فيِه برفقٍ  فأوغموا متين   الدِّينَ  هذا إن  

 السخاوي
 

 

 
 : الدكتور راتب

اإلسالم دين  ، ورسالتو كاممة ، خمقو كامل ، اهلل ذات كاممة ، و من وحي السماءألن
ل وِّ أو حديث صحيح أُ  ، أما إن دخل حديث موضوع ، أبدا   ، كمالو مطمق حتمية يأ ، كامل

 . يتناقض تأويال  آخر
 

 

 
 : المذيع

ىو  منيا ما ، والعرب قد استحكمت فييم عادات وسمم وكان النبي صمى اهلل عمي 
يريد الشارع الحكيم  ، ومنيا ما ىو ضار ، وين األمةكال ضرر منو عمى ت ، صالح لمبقاء
كمال دينوو  ، ن حكموبي  يل ، فشيئا   ج معيم شيئا  فاقتضت حكمتو أن يتدر   ، إبعادىم عنو ن أل ، ا 

وأفكار  ، واعتقادات ، ين مفارقة ما كانوا عميو من عاداتمن أصعب األمور عمى نفس المدعو 
قع جديد لى واإ لفوه لمدة طويمةالذي أ فينتقمون نقمة واحدة من واقعيم ، بسرعة في مدة قصيرة

عو عنو من الباطل ج فيما يرفسالم عمى الناس أنو راعى سنة التدر  فمن تيسير اإل ، بشكل كامل
 . موكالحق في الس   ةو بالتدريج أيضا  صور لتحل محم   ، رفعا  تدريجيا  

 والحمد هلل رب العالمين
 

 التدرج من تيسير اإلسالم عمى الناس :

 ديننا دين متين ألنه من وحي السماء :


