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  : محمد راتب النابلسيلفضيلة الدكتور

 

 
 

 
 

 المذيع:
 
ُ َعْنُهَما قال: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاهِ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسله  َم َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي َّللاه

ُجِل َيوَم الِقَياَمةِ  َفَيُدوُر بَها كما َيُدوُر   ،  َفَتْنَدِلُق َأْقَتاُب َبْطِنهِ   ،  فُيْلَقى في النهارِ   ،  َيُقوُل: ُيْؤَتى بالره
َحى  عروفِ َأَلْم َتُكْن َتْأُمُر بالمَ   ؟  فَيقولوَن: يا ُفََلُن ما َلكَ   ،  َفَيْجَتِمُع إَلْيِه َأْهُل النهارِ   ،  الِحَماُر بالره

 َوَأْنَهى َعِن الُمْنَكِر َوآِتيهِ  ، قْد ُكْنُت آُمُر بالَمعروِف َوََل آِتيهِ  ،  فَيقوُل: َبَلى  ؟ َوَتْنَهى َعِن الُمْنَكرِ  ،
. 

 ُمتهَفٌق َعَليهِ 

علما   عمله  هللا  إلى  الداعية  يصدق  أال  أخطر  هللا   ،  فما  إلى  الدعوة  قواعد  ومن 
  .  راقة تظهر لكن مضامينها فارغةشعارات ب ،  المضامين ال العناوين

 

 

 
 الدكتور محمد راتب النابلسي : 

جدا   رائع  بشكل  الكعبة  صورة  بيتك  في  تضع  أن  ممكن  الثانية    ،  سيدي  وبالغرفة 
ولكن يا ترى   ،  هذا ليس خطأ أبدا    ،  ا  ممكن أن تضع في السيارة مصحف   ،  صورة الحرم النبوي 

ا بالدخلهل يوجد  فيها مواد   ؟  بالسهرات   ؟  باإلنفاق  ؟  ستقامة  يا ترى هل يوجد عندك صناعة 
هذه أشياء   ،   المحاسبة هنا   ؟  هل يمكن أن يكون هناك غش بالصناعة   ؟   حافظة ممنوع استعمالها 

هذا   ،بسملة    ،  لوحات   ،  ما دام هناك أشياء صارخة  ،  لكلوري و إسالم ف:  أنا أسميه    ،   لكلوريةو ف
قد يكون   ،  قد يكون في الدخل حرام  ؟  يحالدخل صح  ،  ال يكتفى بهكله جيد ليس خطأ أبدا  ولكن  

 ،   : ممكن أن نحضر بضاعة غذائية ينتهي مفعولها بعد سنتين   مثال    ،   هناك غش بالبيع والشراء

 تصديق القول بالعمل :

 قواعد الدعوة إلى هللا : من  المضامين َل العناوين
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بضاعة  فترسل العبوات إلى معمل ُيمحى التاريخ السابق ويوضع تاريخ جديد كأنه طبيعي فتبيع ال
 .  مفعولوهي منتهية ال 

تضر ويصبح بها مواد    غير صحيح  ،  كان هناك وهم إذا انتهى مفعولها ال تضر
انتهاء الصالحية هذه مشكلة كبيرة جدا     ،   سامة أساء  هو  الحقيقة    ، فيفالذي يحاول أن يغير 

 .  لألمة بأكملها 
 

 

 
 المذيع:

مال) سمعت  وهب  ابن  يقولعن  إَل  كًا  العلم  تعلهمت  ما  تعلهمت    ،  لنفسي   :  وما 
وهذا فيه إشارة عظيمة منه رحمه هللا إلى    ،   أي العلماء  وكذلك كان النهاس(  ،  ليحتاج النهاس إليه 

ثم يفيض من علمه على الناس فيفيد ،  وأن يعمل به أوال   ،  أهمية أن يطلب المرء العلم لنفسه  
األولى  ،  ويستفيد دينه    فالغاية  أمر  إتمام  الداعية  تعلم  به  ،  من  ربه  ،  والعمل  ورفع ،  ومعرفة 
     . درجاته

 والحمد هلل رب العالمين 
                          

 

 :  م الداعية إتمام أمر دينه والعمل بهالغاية األولى من تعل  


