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 : المذيع

واعتماده  ، أىم زاد لمداعية في طريقو لتبميغ دعوة اهلل لمناس ىو اتصالو باهلل تعالى
ولو  ، بيا كيف يشاءفقموب الناس بين أصابعو سبحانو يقمّ  ، وتفويض جميع أموره إليو، عميو 

 ، تتفتح األبواب ، وتفويض األمور إليو ، فباالعتماد عميو ، شاء ليدى الناس كميم أجمعين
 . ُمّتَكل وعمى اهلل جل وجاللو كل ، وُيقّرب البعيد ، وتسيل الصعاب

ع األمثمة في قوة رو مى اهلل عميو وسمم في ىذا الباب أضرب لنا رسول اهلل ص
 : خاصة عند األزمات امتثااًل لقولو تعالى ، االتصال باهلل تعالى

 (97 ) ِإنََّك َعَمى ٱْلَحقِّ ٱْلُمِبينِ  ۖ  َفَتَوكَّْل َعَمى ٱلمَِّو 
 سورة النمل

عتمد عمى ربك في جمب أي ا : قال السعدي رحمو اهلل في تفسير ىذه اآلية
قامة الدين ، الرسالة وفي تبميغ ، المصالح ودفع المضار  . وجياد األعداء ، وا 

 

 

 
 : الدكتور راتب

وُرّكب اإلنسان  ، وُرّكب الحيوان من شيوة بال عقل ، ك من عقل بال شيوةُرّكب المم
ن سمت شيوتو عمى عقمو  ، فإن سما عقمو عمى شيوتو أصبح فوق المالئكة ، من كمييما وا 

والمكّمف  ، ول رتبةي ىو المخموق األأ ، مفّضل ، فكم  فاإلنسان كائن مُ  ، وانأصبح دون الحي
ىذا المخموق األول ُخمق لجنة عرضيا السماوات واألرض  ، ب عمى تقصيرهوالمحاسَ  ، عبادة
 : فييا

 . َخَطَر عمى قْمِب َبَشرٍ  وال ،  سِمَعتْ  ُأُذنٌ  وال ،  رَأتْ  عينٌ  الَ  ما في الجنةِ 
 خدريأبو سعيد ال

  : اإلنسان ىو المخموق األول رتبة والمكّمف عبادة والمحاَسب عمى تقصيره 

 دعوة :الأىم طريق لتبميغ اتصال الداعية باهلل 
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عرضيا السماوات  ، والجنة إلى أبد اآلبدين ، الحقيقة مخموق لمجنةفي فاإلنسان ىو 
 ، ليدفع ثمن مفتاح الجنة : واألصح من ذلك ، لى الدنيا ليدفع ثمن الجنةولكنو جاء إ ، واألرض

 . بدلى األسعادة إ ، الجنة ال شيء يقابميا
 

 

 
أودع اهلل فينا الشيوات لنرقى بيا إلى رب األرض  ؛ المفتاح ، الجنة لذلك دفع مفتاح

إذا ُوِضَعت ىذه  ، مادة متفجرة ، شيوة ، ىذه الشيوات حيادية كصفيحة البنزين ، والسماوات
وانفجر في الوقت  ، وَسال ىذا البنزين في األنابيب المحكمة ، الصفيحة في مستودع ُمحكم

ما  ، ك في العيد إلى العقبةتُقمّ  ، وّلد حركة نافعة ، في البستونات ، بوالمكان المناس ، المناسب
 ، كان المناسبوالم ، لكن في الوقت المناسب ، ارات؟ انفج الذي حصل في ىذه النزىة الرائعة

فيذه  ، وأعطيا شرارة تحرق المركبة ومن فييا ، صفيحة البنزين نفسيا صّبيا عمى المركبة
 . رض والسماواتما ارتقينا إلى رب األ ال الشيواتالشيوات لو 

 : المذيع
 . لوال الشيوات ما ارتقينا إلى رب األرض والسماوات

 : الدكتور راتب
؟  ذا غضضت البصرلماذا تؤجر إ ي أنتأ ، ما ارتقينا إلى رب األرض والسماوات

 ؟ إلى اهللماذا ترقى ب ، تزوج ، ن أعطاك قنوات نظيفة لياولك ، ألن اهلل أودع فيك شيوة المرأة
الشيوة في الحقيقة حيادية  ، وكسب غير مشروع ، ب مشروعىناك كس ، أعطاك حب المال

ِدعت في اإلنسان إال أو ما ِمن شيوة  ، أو دركات تيوي بيا ، ممكن أن تكون ُسّممًا ترقى بيا
ال يوجد  ، انباإلسالم ال يوجد حرم ، إذاً  تسري خالليا ، طاىرة ، جعل اهلل ليا قناة نظيفة

 . لكن كل شيوة تأخذ حّدىا المعقول ، حرمان إطالقاً 
ىذا النير لو  ، وأنت أييا اإلنسان ال تجيد السباحة ، : نير عميق ومخيف مثالً 

ا فالبطولة أن أمشي في الشاطئ المستوي الجاف وأن ، وشاطئ مستٍو مائل ، شاطئ مستٍو جاف
الشيوات ىذه  ، % أن تسقط بالنير06تمال وجد احي ، ىنا يوجد مزالق ، في أمن كامل

 . ىنا شيوات وشبياتو  ، اطئ جاف مستوٍ ش اليقينيات ىنا ، والشبيات
 

 
 

 الشيوات حيادية :
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والقتل  ، والخمر خمر ، نا زناأّما الز  ، اتإجماع إال عمى الكميّ  المشكمة اليوم ال يوجد 

: بيت فيو كل الكيربائيات إطالقًا بأعمى  مثالً  ، تفي الشبيا اقمن؟ لكن أين المشكمة  ، قتل
المشكمة ىنا إذا  ، كل ىذه األجيزة الغالية جدًا ال قيمة ليا ، ولكن ال يوجد كيرباء ، مستوى

ألف بيت في العالم  ، تعّطمت كل ىذه األجيزة ، سّيان ،مميمترًا أو مترًا قطعت التيار الرئيسي 
لكن المخمفات  ، وال يوجد زنا ، وال يوجد قتل ، خمرفييم يوجد  في األعم األغمب ال ، اإلسالمي

كل ىذا يقطعك  ، مفتوحةالشاشة بال ، بالسيرات المختمطة ، بإنفاق المال ، األلفّية بكسب المال
 . فالقطيعة إّما بالكبائر أو بالصغائر ، عن اهلل

 . الدين حتى أقطف ثمار ىذا ، فالبطولة أن أضبط ىذا المنيج ظبطًا تاماً  
 

 

 
 : المذيع

ن فال يسأ ، بأن نتائج دعوتو ىي من اهلل سبحانو وتعالى عمى الداعية أن يعيَ  م وا 
 ، نبتغي منو فقط مرضاة اهلل تعالى وكأي عمل آخر ألن ىذا العمل ، رأى صدودًا من الغير

وىذا ال يعني أال نعيد النظر  ، أم لم نر العمل واألجر بإذن اهلل تعالى ثابت سواء رأينا نتائج ليذا
 . ال فيمن ندعوه ، فربما كان العيب في وسيمتنا ، في طريقتنا

 والحمد هلل رب العالمين
 

 ابتغاء مرضاة اهلل من كل عمل :

 بطولة اإلنسان أن يضبط منيجو ضبطًا تامًا :


