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 البالغ إال عميك إن - ٗٓ:  الحمقة – اليرموك قناة - دعاة برنامج
 مٕٕٕٓ-ٗٓ-0ٓ : لفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي بتاريخ

 

 

 

 

 
 :  المذيع

فما آمن معو في  ، يدعو قومو ألف سنة إال خمسين عاماً مكث نوح عميو السالم 
بأن كان أحد أولي العزم  ، عميو السالم نال لقب الشرف العالي عند اهلل لكنو ، النياية إال قميل

احو لم يكن مرتبطًا بعدد وذلك ألن نج ، ي بيمنبيو بالتأس ى اهلل سبحانوالذين وصّ  ، من الرسل
نما بكونو بذل الجيد ، من أسمموا إلى اهلل  ةفيا أييا الداعي ، وبّمغ الرسالة ، واتبع األمر ، وا 

 :تذكر
ْنَساَن ِمنَّا َرْحَمًة َفِرَح  ِإْن َعَمْيَك ِإالا اْلَباَلغ  ِإْن َأْعَرُضوا َفَما َأْرَسْمَناَك َعَمْيِيْم َحِفيًظا فَ  نَّا ِإَذا َأَذْقَنا اْْلِ َواِ 

ْنَساَن َكُفوٌر ) ْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة ِبَما َقدََّمْت َأْيِديِيْم َفِإنَّ اْْلِ  (4ِٗبَيا َواِ 
 سورة الشورى

 

 

 
 : الدكتور راتب

أحيانًا يوجد ثياب غير مقبولة بأوروبا  ، في األصل ىناك قيم ال عالقة ليا بالدين
ولديك قدرة عمى  ، ولديك حكمة بالغة ، معك عمم غزير فإن كان ، ةمقبول ثياب مدنيّ  ، مثالً 

ىناك  ، ؟ ليس ىناك مشكمة إطالقاً  ذي يحدثما ال ، ةكل ثيابك مدنيّ و  ، إقناع الناس باْلسالم
 ، لى ىدفك بنعومةإ لْ صِ  ، نت كن ذكياً فأ ، فوضة في األساس في بعض البالدنة مر أشكال معيّ 

 اأن : فقال ، ممنوع دعوة رجال الدين عميو لكن ، عميو إقبال كثير اً خ أن ىناك برنامجأ ثنيحدّ 
 . ئة حمقةثالثموقّدم فيو  ، أنا أستاذ جامعة ، رجل دينلست 
 : المذيع

 ؟ في ىذا البرنامج
 : الدكتور راتب

 : الصحيحة وطرح المضامين الذكاء في الدعوة إلى اهلل

 بذل الجهد عند تبميغ الرسالة :
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 . بحاجة لذكاء سيدي ، ونقل رسالة لمناس كميا بيذه الطريقة
 : المذيع

 ؟ ذكاء في الدعوة إلى اهلل
 : الدكتور راتب

 . نعم
 : المذيع

 ؟ بطرح المضامين
 : الدكتور راتب

ذا كان األمر يقتضي الشكميات  ، المضامين أن أتساىل   تقّدم وال تؤخرلتي الاوا 
 .بيا

 : المذيع
 ... الشكل أيضاً  ، لكن بعض الناس يركز عمى المضمون ويغفل الشكل

 

 

 
 : الدكتور راتب

 . الحادين خطأ والتطرف بطرفي ، وىذا خطأ ، ىذا خطأ ، خطأ
 : المذيع

 ؟ عرض؟ لذلك المضمون يحتاج إلى تسويق وطريقة  مشكمة
 : الدكتور راتب

 ؟ بو اً ليس شيئًا مقطوعأ؟  الخمر أليس حراماً  ، أنا معي الدليل القرآني ، عفواً  ، نعم
 : اسمع اآلية

َرىٰ يَ ََٰٓأيَُّيا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا  َمٰوَة َوَأنت ْم س كَٰ اِبِرى َسِبيٍل عَ  َحتَّى  َتْعَمُموْا َما تَُقوُلوَن واََل ُجُنًبا ِإالَّ  اَل َتْقَرب وْا ٱلصا
نُكم مَِّن ٱْلَغآَِٰئِط َأْو لَ َمْسُتُم ٱلنَِّسآَٰءَ  ۚ  َحتَّى  َتْغَتِسُموْا  ن ُكنُتم مَّْرَضى َٰٓ َأْو َعَمى  َسَفٍر َأْو َجآََٰء َأَحٌد مِّ َفَمْم  َواِ 

 ٖٗ ِإنَّ ٱلمََّو َكاَن َعُفوِّا َغُفوًرا ۚ  َتِجُدوْا َمآًَٰء َفتََيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفٱْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُكْم َوَأْيِديُكْم 
 سورة النساء

 ، ؟ ليعممنا اهلل الّتدرُّج لَم بقيت ، آية قرآنية ، تسكر بين الصمواتأن تصمي و لك أن 
 . فرةال الطّ 

 : المذيع
 ؟ نستطيع أن نأخذىا قاعدة أيضاً 

 اجة المضمون إلى تسويق وطريقة عرض :ح
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 : الدكتور راتب

لدييم ما يقارب األلف  ، أنت ذىبت لبمد معين مثالً  ، ديقاعدة بآخر الزمان سي
أما بخطبة واحدة تتكمم عن  ، كل أسبوع تكمم عن خطأين ، تكّمم عن خطأين ىذه الميمة ، خطأ

الحكمة  ، ىذه الحكمة ، لغيت الدين كمو عندىمأ ، ينفرون من الدين ! عشرين أو ثالثين خطأ
 ، بالتدريج اصعدبالصعود  ، ونزول مفاجئ ، يوجد صعود مفاجئ ، سيدي استخدام الخط المائل

 ، تصعد ىكذا فجأة ، وأنت ىنا ، أنت ىدفك ىنا ، الخط المائل فيو حكمة ، وبالنزول بالتدريج
 صعدا ، ال ، وبيتو كمو ، ألغيت لو حرفتو كميا ، اً حرام اً دبنتعطي اْلنسان الذي أسمم خمسين 

عسى أْن يكوَن  ما ىوًنا حبيَبكَ  أِحبَّ  : عنو قال عن عميٍّ رضي اهلُل  ، وانزل بالتدرج ، بالتدرج
 . ما يوًما حبيَبكَ  أْن يكونَ عسى  ما ىوًنا وأبِغْض بغيَضكَ  ،  ما بغيَضَك يوًما

َمٰوَة  ) ألم يكن ىناك خمر؟ ، ؤمن الناسيوتريد أن  ، إن أردت اهلل اَل َتْقَرب وْا ٱلصا
َرىٰ  ن اآلية طبعًا منسوخة ولك ، معنى المخالف بإمكانك أن تسكر بين الصالتينال ( َوَأنت ْم س كَٰ

 . ج في آخر الزمان؟ بقيت كي نتعمم التدرّ  ولكن لماذا بقيت ، اآلن
 : المذيع

 : األحاديثفمن  ، بيذا أيضًا يوجد أولويات
وا وا وال َيسِّر  وا ، ت َعسِّر  وا وال وَبشِّر   ت َنفِّر 

 صحيح البخاري

 َقالَ  ، سوَل المَِّو َصمَّى اهلُل عميو وسمََّم َلمَّا َبَعَث ُمَعاًذا َرِضَي المَُّو عْنو عَمى الَيَمنِ أنَّ رَ 
لَ  َفْمَيك نْ  ، إنََّك َتْقَدُم عَمى َقْوٍم أْىِل ِكَتابٍ  :  ، َفِإَذا َعَرُفوا المَّوَ  ، ِعَباَدة  الماهِ  إَلْيهِ  َتْدع وه مْ  ما أوا

فأْخِبْرُىْم أنَّ المََّو  َفِإَذا َفَعُموا ، المََّو قْد َفَرَض عمييم َخْمَس َصَمَواٍت في َيوِمِيْم وَلْيَمِتِيمْ فأْخِبْرُىْم أنَّ 
َفُخْذ منيْم وَتَوقَّ َكَراِئَم أْمَواِل  َفِإَذا أَطاُعوا بَيا ، َفَرَض عمييم َزَكاًة ِمن أْمَواِلِيْم وُتَردُّ عَمى ُفَقَراِئِيمْ 

 . النَّاسِ 
 صحيح البخاري

 : الدكتور راتب
 . نعم ، نعم

 

 

 

 اإلسالم رسالة العقل والفكر والمنطق :

 اعتماد التدرج في الدعوة إلى اهلل :
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 : المذيع
مَِٰت ٱلماِه َوَيْخَشْوَنه    (93) َوَكَفٰى ِبٱلماِه َحِسيًبا ۗ  َواَل َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالا ٱلماَه  ۥٱلاِذيَن ي َبمِّغ وَن ِرسَٰ

 سورة األحزاب

ويعتمد عمى  ، لذلك فيو يخاطب العقول ، والمنطق ، والفكر ، اْلسالم رسالة العقل
يصال العقيدة والفكر إلى الناس ، والدليل في اْلقناع ةالحجّ  ومن ىنا كانت الدعوة إلى اهلل  ، وا 

يكون لمناس حجة في لئال  ، وأتباعيم والتبميغ بالتي ىي أحسن واجب األنبياء والرسل ، سبحانو
والدعوة  ، وقد كمفنا اهلل بحمل اْلسالم ، لصدود عن الحقوا ، إلى كممة اليدىعدم االستماع 

 : ذلك خاطب اهلل األمة اْلسالمية بقولوول ، إلى البشرية كافة سبحانو إليو
ك ْم أ ماًة َوَسًطا لَِّتك ون وْا ش َهَدٓاَء َعَمى ٱلنااِس َوَيك وَن ٱلراس ول  َعَمْيك ْم َشِهيًدا ِلَك َجَعْمنَٰ  َوَما ۚ   َوَكذَٰ

ن َكاَنْت  ۚ  َجَعْمَنا ٱْلِقْبَمَة ٱلَِّتى ُكنَت َعَمْيَيآَٰ ِإالَّ ِلَنْعَمَم َمن َيتَِّبُع ٱلرَُّسوَل ِممَّن َينَقِمُب َعَمى  َعِقَبْيِو  َواِ 
َنُكْم  ۚ  ٱلَِّذيَن َىَدى ٱلمَُّو  َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَمى اِس َلَرُءوٌف ِإنَّ ٱلمََّو ِبٱلنَّ  ۚ  َوَما َكاَن ٱلمَُّو ِلُيِضيَع ِإيمَ 

 ٖٗٔرَِّحيمٌ 
 سورة البقرة

 والحمد هلل رب العالمين
 


