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 القموب لغة - 70:  الحمقة – اليرموك قناة - دعاة برنامج
 م2722-70-70لفضيمة الدكتور محمد راتب النابمسي بتاريخ : 

 

 

 

 

 
 : المذيع

وزوايا الثقافة والفكر التي تغمغمت  ، من المالحظات عمى بعض الخطابات المعاصرة
 ، ارة والتزىيد فييا وفي أثرىاوالبشارة والنِّذ ، م الوعظ والتذكيرمقافي نفوس بعض المتدينين تقبيح 

ومواكبة لمموضة الثقافية في  ، اّتكاًء عمى بعض األخطاء في الخطاب الدعوي والوعظي
وىروبًا من االتصاف بصفة الواعظ التي قد ُترى لبعض الناس أنيا ال تميق  ، األوساط العممية

ّمل القرآن عمم يقينًا أن من أعظم مرتكزات الرسالة اإلليية وعظ ومن تأ ، أو مفكر ، بمثقف
وأاّل نجاة  ، وتخويفيم من وعيد اهلل ، وتبشيرىم بما أعّده اهلل ، وبأيامو ، وتذكيرىم باهلل ، الناس

 . وبالتواصي بالصبر ، سر إال بالتواصي بالحقلإلنسان من الخُ 
 . ننا يا سيديما أحوجنا ليا في زما ، رغيب ال الترىيبتال

 

 
 
 : الدكتور راتب

ال يوجد غير جينم في  ، ال مانع ، من الممكن أن تحّدث الناس بصفات جينم
 ؟! ؟ أين الجنة فقط جينم ، حنش األقرعال؟!  ! فقط جينم اآلخرة

 : المذيع
 . عرضيا السماوات واألرض

 : الدكتور راتب
 ، كما أن ىناك ترىيبًا من المعصية وعقابيا الشديد ، ير معقولىذا تطرُّف غ ، أبداً 

والعام  ، ن الترغيب والترىيبيب فالذي يوازن ، رة جداً خيراتيا كبيو  ، يوجد ترحيب بالطاعة
التخويف غير  ، سأنا أريد أن أحبب النا ، واألصول والفروع يكون داعية ناجحاً  ، والخاص

 التوازن بين الترغيب والترهيب :

 : وعظ الناس وتذكيرهم باهلل من أعظم مرتكزات الرسالة اإللهية
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أعوذ  ، وأنواع العذاب ، والحنش األقرع ، مأوصاف جين ، أما كمو خوف خوف ، معقول دائماً 
ب أن يكون جي ، خطير جداً ىو إنسان ؟ الذي لديو تطرف  ال يوجد غيرىا عندك في الدين ، باهلل

فكل  ، فالبّد من التوازن ، نعم ، العذاب والمكافأة ، اإليجابيات والسمبيات ، ىناك توازن سيدي
 . وأعطى فكرة سيئة جدًا عن الدين ، ف تطرُّفًا شديدًا جداً تطرّ  دداعية يعتمد التخويف فق

 

 
 

  : المذيع
 ، أن يكون كالمك معيم صادرًا من قمب حبيب لحبيبو : وسائل كسب قموب الناس

ىم ر واستغفر ليم وشاو  ، الجانب مع الناس لّين كن ، وتقدير إذا كّممك إنسان فانظر إليو باحترام
 ، وقضاء حوائجيم ، خدمة الناس ، وغض الطرف عنيم ، جاوز عن أخطائيموت ، في األمر

كميا من وسائل كسب  ، ُحسن الكالم ، والسماحة في المعاممة ، ةاالمدار  ، وكظم الغيظ ، الحمم
  . قموب الناس التي ينبغي عمى الداعية مراعاتيا في تعاممو مع من يدعو

 والحمد هلل رب العالمين
 
  

 

 وسائل كسب قموب الناس :


