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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 هل نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش
 الشيخ خاشع حقي 

عبارة ترتدد على األلسنة يف بعض اجملالس فما موقعها من الصحة؟ واجلواب )غالبًا ( يكون أنكل  
  لنحيا ونستمتع ابلطعام لنعيش 

 وقد لفت نظري وأان أتصفح جملة )الوعي اإلسالمي ( الكويتية موضوع ) اعتكاف أو اعتالف(  
وهو موضوع جيد ولفتة نظر جديرة ابالهتمام وقد أجاد الكاتب يف عرضه )جزاه هللا خرياً( ووقع  

خرى  أر فكان يل وجهة نظ  :) أنكل لنعيش أم نعيش لنأكل (نظري يف ثناايه على العبارة التالية وهي  
رمبا اختلفت عن وجهة الكاتب وأخذت منحى غري منحاه وهي رؤية بعيدة إىل حد ما عن رؤيته وعن 

واجلواب الصواب الذي أراه أننا ال نعيش لنأكل وال أنكل لنعيش للدنيا القريبة الزوال   املعىن الذي قصده
جّل جالله قال تعاىل )وما خلقت بل أنكل ونستمتع ابلطيبات اليت خلقها هللا لنا يف ظل عبادة اخلالق 

اجلن واإلنس إال لعبدون( فالطيبات خملوقة لنا لنستمتع هبا وحنن العباد خملوقون لعبادة هللا ومن اخلطأ أن 
 ننشغل مبا خلق لنا عما خلقنا له  

 كنت كنزاً فالثقالن )اإلنس واجلن ( خملوقون لعبادة هللا عز وجل وطاعته ومعرفته كما جاء يف األثر "  
 "  خمفياً فأحببت أن اعرف فخلقت العباد .

واإلنس من بني الثقلني خص مبزيد من العناية الرابنية إذ جعله ربه سبحانه وتعاىل بعد خلقه آدم 
 ....( َخِليَفةً  اأَلر ضِ  يف  َجاِعل   ِإّنِ  لِل َمالَِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  َوِإذ  )خليفته يف الوجود كما قال تعاىل 

ه ونواهيه وينفذها بدقٍة وأمانة إذ حتمل  واخلليفة ينبغي أن أيخذ عن املستخلف ) بكسر الالم( أوامر 
َنا  )ِإانَ :وطواعية كما قال تعاىل ( عن رضيهذا اخلليفة األمانة الكربى وهي )افعل وال تفعل ََمانَةَ  َعَرض    األ 

َر ضِ  الَسَماَواتِ  َعَلى َِبالِ  َواأل  َ  َواجل  َفق نَ  ََي ِمل نَ َها َأن فَأََبني  َها َوَأش  نَسان   َوََحََلَها ِمن     ظَل ومًا َجه وال(ً  َكانَ   ِإنَه   اإل ِ
يكون كذلك ملا يف هذه اخلالفة من ميزات عظيمة   فإالنسان من بني املخلوقات أمجع متيز هبا واختار أن 

 ِمن  راً َبشَ  َخاِلق   ِإّنِ  لِل َماَلِئَكةِ  َربُّكَ  قَالَ  ِإذ   ):وأمهها رفعته حيث اسجد هللا مالئكته له قال تعاىل 
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مث شرفه هللا تعاىل ابلتكاليف   ( {72}َساِجِدينَ  َله   فَ َقع وا رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونَ َفخ ت   َسَوي  ت ه   فَِإَذا{ 71}ِطنيٍ 
َعَها ِإالَ  نَ ف ساً  الّل   ي َكلِّف   الَ أي ابلعبادة )أمراً وهنياً( يف حدود طاقته وسعته فقال تعاىل: ) ( فكانت  ل و س 

العبادات املفروضة عليه من ربه جل وعال يف الكتب اليت أنزهلا هللا على رسله من البشر حىت كان آخرها  
نَ  َخَلق ت   َوَما ) :)القرآن الكرمي( على خامتهم حممد عليه الصالة والسالم وفيه قوله تعاىل  ِإاَل  َواإل ِنسَ  اجلِ 

أواًل وعبادته اثنياً وتتلخص يف أركان اإلسالم من )صالة وصيام وزكاة  والعبادة هنا تعين معرفته ، (لِيَ ع ب د ونِ 
وحج( لكنها ال تقتصر عليها بل تتعداها إىل كل عمل صاحل يقوم به اإلنسان املسلم يبتغي به وجه هللا  

كالعلم أبنواعه  اليت ذكرانها أو تتعلق ابلدنيا )تعاىل سواء يف ذلك األعمال اليت تتعلق ابآلخرة ك
فروضها مث  صاته وجماالته الواسعة( و أشرفه )معرفة هللا عز وجل ( وما يتصل به من أمور العقيدة و وختص

كالعلوم اإلنسانية والنظرية والتجريبية( وما توصل إليه اإلنسان يف الوقت املعاصر من ما له عالقة ابلدنيا )
 رية صغرية( اخرتاعات وصناعات وتقنية واتصاالت سريعة حىت غدت الكرة األرضية )ق

قل انظروا ماذا يف وتعلم هذه العلوم وغريها مما يستجد مطلوب شرعا بل فريضة قال تعاىل )
( وعلى املسلم أن يسعى إليها ولو كانت يف أقاصي املعمورة كما قال عليه الصالة السموات واألرض....

 فهي ملك  للبشرية مجعاء . ألن احلقائق العلمية ال وطن هلا  (اطلبوا العلم ولو يف الصني)والسالم : 
احلكمة ضالة املؤمن أينما  )واملسلم حباث  عن احلكمة حىت إذا عثر عليها أخذها ففي احلديث 

 ويف لفظ آخر) كان أحق هبا(   (وجدها أخذها
واآلخروية  وعليه فإن اإلسالم من بني األداين مجيعاً مل يفرق يف تعاليمه وتوجيهاته بني العلوم الدنيوية 

مادام كلها يصب يف القنوات اليت تنفع اإلنسان يف عبادة هلل دائمة . وحىت يدفع املسلم إىل طلبها 
  الَل   يَ ر َفعِ ًا فضل العلماء ودرجتهم )ن والتبحر فيها ويشوقه إليها جعلها فريضة وعبادة فقد قال تعاىل مبي

(. ونفى املساواة بينهم وبني من ال َخِبري   تَ ع َمل ونَ  مبَا َوالَل   َدَرَجاتٍ  ل مَ ال عِ  أ وت وا َواَلِذينَ  ِمنك م   آَمن وا اَلِذينَ 
َتِوي َهل   ل  ق ) :يعلمون فقال تعاىل  (  يَ ع َلم ونَ  اَل  َواَلِذينَ  يَ ع َلم ونَ  اَلِذينَ  َيس 

له طريقًا إىل سهل هللا  -أّي علمٍ  -من سلك طريقا يلتمس فيه علماً ) :وقال عليه الصالة والسالم
 طالهبا والسالكون إليها بشرطني :  ( فالعلوم الدنيوية نتقلب إىل آخروية يؤجر عليها اجلنة

 (  إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى) لقوله عليه الصالة والسالم أوهلما )النية(
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غري ضارة حلديث )ال ضرر وال ضرار( لذلك كانت الصناعات أبنواعها  انفعة( واثنيهما )كوهنا 
َتطَع ت م  َما هَل م َوأَِعدُّوا  واملخرتعات أبصنافها عبادة ملا يف ذلك من قوٍة للمسلمني ونفع هلم ولقوله تعاىل )  اس 

ما من مسلم يغرس )( وكذلك املهن املختلفة كالغراس والزراعة قال عليه الصالة والسالم ....ق  َوةٍ  مِّن
( ومثل الزراعة )التجارة( فهي  غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به أجر

إذا اؤمتنوا التجار الذين إذا قالوا صدقوا و  إن أطيب الكسب كسبعبادة كما قال عليه الصالة والسالم )
 ( موا وإذا كان هلم مل يعسروا وإذا كان عليهم مل ميطلوامل خيونوا وإذا ابعوا مل ميدحوا وإذا اشرتوا مل يذ

 َعَلى ال ق ر آنَ  َهَذا  أَنزَل َنا َلو  }والعمل عبادة فكرايً كان أو يدواًي فالتفكري عبادة بل فريضة قال تعاىل 
َيةِ  مِّن   مَُّتَصدِّعاً  َخاِشعاً  لَرَأَي  َته   َجَبلٍ  ثَال   َوتِل كَ  اللَِ  َخش  َم  َا األ  وقال تعاىل  {يَ تَ َفَكر ونَ  َلَعَله م   لِلَناسِ  َنض رهب 

ِتاَلفِ  َواأَلر ضِ  الَسَماَواتِ  َخل قِ  يف  ِإنَ }  {األل َبابِ  ألِّ و يل  آلاَيتٍ  َوالنَ َهارِ  الَلي لِ  َواخ 
 ( سى مغفوراً لهمن أمسى كاالً من عمل يده أموالعمل اليدوي عبادة قال عليه الصالة والسالم )

وهكذا جند أن اإلسالم قد مشل بتعاليمه علوم الدنيا واآلخرة من خالل كتاب هللا عز وجل وسنة 
الَم   اللِّ  ِعندَ  الدِّينَ  ِإنَ دين هللا قال تعاىل )  ألنه رسوله عليه الصالة والسالم  ( وأكمله ورضيه لعباده  اإِلس 

َمل ت   ال يَ و مَ ديناً قال تعاىل ) َم ت   ِديَنك م   َلك م   َأك  اَلمَ  َلك م   َوَرِضيت   نِع َميِت  َعَلي ك م   َوأمت   (  ِدينا اإِلس 
وهبذا املعىن الشامل للعبادة يعمر اإلنسان دنياه اليت أنشأه هللا من أرضها ووظفه لعمارهتا فقال تعاىل:  

تَ ع َمرَك م   اأَلر ضِ  مِّنَ  أَنَشَأك م ه وَ )  ( . ِفيَها  َواس 
كما يؤّمن مستقبله الذي هو آيل إليه إن عاجاًل أو آجاًل ابالنتقال منها إىل الدار اآلخرة وهناك  

ِخَرةَ  الَدارَ  ِإنَ العيش وهبجته كما قال تعاىل :) َ  َيَ َوان   هلَِيَ  اآل  , أي احلياة الطيبة اليت    (يَ ع َلم ونَ  َكان وا   َلو   احل 
 يها وال حسد وال بغض وال حقد بل عيش  رغيد  وعم ر مديد  . ال نكد ف

ترى .... أال ميكن لإلنسان أن يعيش مع أخيه اإلنسان يف وائم وتراحم وحب وتفاهم دون حتارب  
أو تقاتل يفين بعضهم بعضاً بسب شرهه وطمعه وأاننيته وصلفه , واألرض اليت نعيش عليها تسعه وتسع  

 قال الشاعر: غريه وتكفيهم مجيعاً كما
 ولكن أحالم الرجال تضيق          لعمرك ما ضاق البالد أبهلها

  َجَنح وا   َوِإنأال ميكن أن نقيم حياتنا على سلم عاملي )وهو ما يدعو إليه اإلسالم( قال تعاىل : )
َنح   لِلَسل مِ   (  هَلَا  فَاج 



 خاشع ابن شيخ إبراهيم حقي   الشيخ                                                                          هل نعيش لنأكل أم أنكل لنعيش

  

 www.naseemalsham.com     موقع نسيم الشام                                                                           4

متوادين مرتاَحني ننعم ابحلياة دون  أال ميكن أن نعيش ونتعايش يف أمن وآمان واطمئنان وسالم 
خوف أو فزع كما هو عليه يف الوقت املعاصر أيكل بعضنا بعضاً كأننا يف غابة للوحوش الضارية والسباع  

 املتوحشة بل أشد ضراوة وفتكاً منها كما قال الشاعر :
 وأيكل بعضنا بعضاً عياان           ومل نر ذئباً أيكل حلم ذئب  

 ملاذا ال يكون الواحد منا بلسماً جلراح أخيه حمباً له كما قال آخر :  
 وحالوة إن صار غريك علقمــــاً            كن بلسماً إن صار دهرك أرقما  

 أبغض فيمسي الكون سجناً مظلمـاً           أحبب فيغدو الكوخ قصراً نيــراً 
 يب البلبل املتـــــر منـــا أو من يث              من ذا يكافئ زهرًة فـّواحـــة
 هبمـا جتد هذين منهم أكـــــــرمــا              عد الكرام احملسنني وقسهـم
 1أنـي وجـدت احلبَّ علماً قيمـــــــاً             اي صاِح خذ علم احملبة عنهما

 د ا زيل إن أهل اجلنة يتنعمون إخوة متحابني على سرر متقابلني ألن ما كان يفرقهم من )ِغل( ق
َواانً  ِغلٍّ  مِّن   ص د ورِِهم  يف  َما  َونَ َزع َناقال تعاىل : )  ( . مُّتَ َقابِِلنيَ  س ر رٍ  َعَلى ِإخ 

حبذا راجعنا حساابتنا مع أنفسنا فأزلنا )الِغل( الذي يتمثل يف احلقد واحلسد واألاننية أو خففنا منه  
العداوات , ولنتواضع بعضنا لبعض فال يتعاىل أحدان على وتبعًا لذلك خنفف من ويالت احلروب وانر 

اآلخر بسب منصبه أو ماله أو جنسه أو لونه يف جو من اإلنسانية الرحيمة والنظرة املتفائلة واحرتام 
َوانِ  اإِلمث ِ  َعَلى تَ َعاَون وا   َوالَ  َوالتَ ق َوى ال ربِّ  َعَلى َوتَ َعاَون وا  اإلنسان ألخيه اإلنسان قال تعاىل : )   ( . َوال ع د 

فإذا عرف املسلم هده احلقيقة عاش هلل وسخر طاقاته املادية وملكاته الفكرية والعقلية ال رضاء ربه  
عز وجل وطاعته فهو ال يعيش ليأكل وال أيكل لعيش عيش البهائم والدواب إمنا يعيش يف عبادة هللا  

السعادة ألنه وجد نفسه وعرفها ومن عرف نفسه ليكون عبداً خالصاً لربه ال لدنياه . وهو هبذا سعيد كل 
معرفًة صحيحة عرف ربه وخالقه , عرف أبنه قبضة من طني األرض ونفخة من روح هللا فمن عرف 
اجلانب الطيين منه ومل يعرف نفخة الروح فيه فقد جانب الصواب ومل يعرف حقيقته ومن أعطى اجلزء 

يعط اجلانب الروحي غذاءه من اإلميان ابهلل ومعرفته عز وجل  الطيين فيه غذاءه وريه مما انبتت األرض ومل 

 
 الشاعر إيليا أبو ماض 1
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وأشواق روحه وسالمة فطرته ومل يعطها حقها بل جهل قدرها وحرمها ما به حياهتا وقوامها , فقد ظلم 
    الفطرة اإلنسانية

)كتب أحد األطباء الالمعني جدواًل لطيبات احلياة املعرتف هبا ابلرغائب الدنيوية فذكر اآليت :  
الصحة, احلب , املوهبة , القوة , الثراء , الشهرة مث تقدم هبا إىل شيٍخ حكيم فقال الشيخ : جدول  بديع  
وهو موضوع على ترتيب ال أبس به ولكن يبدو يل أنك أغفلت العنصر املهم الذي يعود جدولك بدونه  

ذه هي اهلبة اليت وقال ه( )سكينة النفسعبأ ال يطاق وضرب ابلقلم على اجلدول كله وكتب كلمتني
يدخرها هللا ألصفيائه وأنه ليعطي الكثريين الذكاء والصحة واملال والثراء والشهرة أما سكينة النفس فإنه  

فالذي يعيش ليأكل أو أيكل ليعيش شخصان ال يعرفان الغاية من وجودمها وال اهلدف  2( مينحها بقدر
من حياهتما فيعيشان للجسد ومتطلباته وشهواته وينسيان متطلبات الروح وأشواقها وما به سعادهتا  

 وراحتها ويرحم هللا من قال :
 تبتغي الربح مما فيه خسران         اي خادم اجلسم كم تشقى خلدمته

 فأنت ابلنفس ال ابجلسم إنسان.         قبل على النفس واستكمل فضائلهــا ا
ومثل هذا اإلنسان ال يدري الغاية من وجوده كما ال يدري مل يعيش وكيف يعيش ومن أين جاء وإىل  
أي شيء يصري ! فهو وأمثاله َييون حياًة ال طعم هلا وعيشاً ال معىن له كله قلق وحرية وعالمات استفهام  

 ال تستقر على حال من القلق.     سئلة ال جتد عندهم جواابً فهم كريشٍة يف مهب الريح طائرة وأ
تشعر هبذا حني تقرأ مؤلفاهتم وكتاابهتم )نثرًا وشعراً( فهذا الشاعر إيليا أبو ماضي يقول يف قصيدته 

 اليت مساها )الطالسم( : 
 مي طريقاً فمشيتولقد أبصرت قدا          جئت ال اعلم من أين ولكن أتيت

 لست أدري( ) كيف جئت كيف أبصرت طريقي     وسأبقى سائراً شئت هذا أم أبيت  
وهي قصيدة طويلة اكتفينا منها هبذين البيتني اللذين تدل كلماهتما على حريته وضياعه وجهله فإذا  

ما ابلك مبن كان هذا اجلهل والضياع واحلرية لشاعر كبري طار صيته يف اآلفاق وحفظ شعره األجيال ف
 دونه!؟. 

 
 اإلميان واحلياة للقرضاوي 2
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وهذا ما عليه اإلنسان املعاصر اليوم ضياع يف دنياه وجهل مببدئه ومنتهاه شقي  يف ظل احلضارة 
املادية التعيسة اليت تغذيها املفاهيم الغربية والشرقية على حد سواء )من دعارة ومخر وجنس ومسكرات ( 

قاً بسب بعده عن احلقيقة وجهله بنفسه وربه الذي  حىت أصبح إنساانً ممسوخاً روحاً وإنسانية وفكراً وأشوا
نَ  َخَلق ت   َوَماخلقه وقال له ) وق يقول أحد ( فالعبودية للخالق هي وظيفة املخل لِيَ ع ب د ونِ  ِإاَل  َواإل ِنسَ  اجلِ 

القمر بينما  إذا مل نكن واعني فإن التاريخ سيذكران على أننا اجليل الذي رفع إنساان إىل : ) أقطاب الغرب 
فإذا انتشرت يف بالدهم وبني أسرهم وشباهبم األمراض  3(هو غائص إىل ركبتيه يف األوحال والقاذورات 

املستعصية النفسية منها والعضوية واجلنسية اليت كان آخرها االيدز واحلاالت العصبية من جنون وانتحار  
ه من شاهق أو يف حبر ليغرق ليتخلص بنوعيه البطيء عن طريق املخدرات والسريع عن طريق إلقاء نفس 

من أزماته اخلانقة وأوجاعه األليمة لفقده العنصر الروحي من حياته فهذا ليس بعجب وال مستغرب 
 واألعجب واألغرب أهنم َيسبون أهنم مهتدون وأهنم َيسنون صنعا. 

حرف وإرشادهم إىل وهنا أييت دور الدعاة من العلماء األكفاء ليبصروهم بواقعهم املؤمل وطريقهم املن
لفكرية  طريق النجاة املؤدية إىل دوحة اإلميان يف ظل عبادة الرَحن حيث جيد اإلنسان هناك الراحة ا

نينة القلبية والنوم العميق اهلينء ملء اجلفون بال حبوب) فوستان وفاليوم (  والسعادة النفسية و الطمأ 
الراحة ال جتديه شيئًا وال تنتشله من أمراضه الكثرية  وعريهتما املختلفة وبال )ابر مورفني( ليأخذ قسطًا من 

وازماته اخلانقة بينما املسلم إبميانه وعبادته لربه ومتسكه بكتابه وسريه على سنة نبيه و حمجتها البيضاء يف  
رِ  َأالَ امٍن وراحٍة واطمئناٍن قال تعاىل : ) تعاىل ازداد طمأنينة   ( وكلما ازداد ذكراً هللال ق ل وب   َتط َمِئنُّ  اللِّ  ِبذِك 

َلح ونَ  لََعَلك م   َكِثرياً   اللَّ  َواذ ك ر وا  وراحة ابل لذا قال تعاىل : )  ( .ت  ف 
الفردي والرتبية    مث كانت الصالة اليت هي أهم عبادٍة يف اإلسالم من أعظم وسائل اإلصالح

َشاء َعنِ  تَ ن  َهى الَصاَلةَ  ِإنَ  الَصاَلةَ  َوأَِقمِ األخالقية والرتويح عن النفس قال تعاىل: ) ر   َوال م نَكرِ  ال َفح   َوَلذِك 
رَب   اللَِ  (  أقمها اي بالل وأرحنا هبا( وكان النيب عليه الصالة والسالم إذا حزبه أمر جلأ إىل الصالة وقال )َأك 

لقى ربه عز وجل وهناك وهكذا ... وهكذا يعيش املسلم لربه ال لبطنه فينتعش ويسعد ويطمئن إىل أن ي
 الفرحة الكربى يف الفراديس العالية والرضوان األكرب من هللا جل جالله . 

 
 إنسانية اإلنسان )ريينه دوبو(  3
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  ظَاِهراً  ع َلم ونَ هنم كما قال هللا تعاىل عنهم : )َ أما ما عليه الشعوب الغربية والشرقية على حد سواء فإ
ََياةِ  مِّنَ  ن  َيا احل  ِخَرةِ  َعنِ  َوه م   الدُّ  (.َغاِفل ونَ  ه م   اآل 

يعيش اإلنسان يف تلك البالد لنفسه وشهواته العاجلة وملذاته القاتلة اليت فيها شقاؤه وتعاسته  
وضياعه إذ ال هم له سوى إشباع شهوتيه )البطن والفرج( عيشة البهائم والدواب غافال عن مصريه يف 

َن  َعام   ََت ك ل   َكَما  َوأَي ك ل ونَ  يَ َتَمتَ ع ونَ  َكَفر وا  َواَلِذينَ ) كما قال تعاىل :    اآلخرة ( ويقال هلم  هَل م   َمث  ًوى  َوالَنار   األ 
ت م  ) -تبكيتا ً  -يوم احلسرة والندامة  يوم القيامة  ن  َيا َحَياِتك م   يف  طَيَِّباِتك م   أَذ َهب   تَ ع ت م الدُّ َتم  ( أجل  هِبَا  َواس 

لسماء واجلاحد اإلميان ابهلل الواحد املنكر يوم املعاد واجلزاء يوم توىف  يعيش هذا اإلنسان اجملانب هداية ا
كل نفسٍ  ما كسبت وهم ال يظلمون ال يدري لعيشه سبباً سوى املزيد من الطعام والشراب كالبهائم اليت 
ال هم هلا سوى إشباع شهوتيها ينكح ويستمتع ولكن دون هدف أو غاية يف جٍو خانٍق مسموٍم مظلٍم 

ى هكذا يتنقل بني الشقاء والتعاسة والضياع ويبقى كذالك حىت يعثر على اإلميان الذي هو منه  ويبق
( لكن غروره بعقله وعلومه ومنجزاته املادية  ت  ب ِصر ونَ  أََفاَل  أَنف ِسك م   َويف )  )قاب قوسني أو أدىن( قال تعاىل

َمع   ك نَا  َلو   َوقَال وا) َيول بينه وبني ذلك يقول تعاىل عن هؤالء وهم يصطرخون يف النار   ك نَا   َما نَ ع ِقل   أَو   َنس 
قاً  ِبَذنِبِهم   فَاع رَتَف وا{ 10}الَسِعريِ  َأص َحابِ  يف  َص َحابِ  َفس ح  ( جاء هذا االعرتاف   {11}الَسِعريِ  ألِّ

أكل ليعيش متأخرا كثرياً عن وقته حني كان يف الدنيا وهذه هي هناية ذلك اإلنسان الذي عاش ليأكل أو 
حياته شقاًء وتعاسة ويوم القيامة يرد إىل أشد العذاب فعلى الدعاة إىل هللا والسيما الذين يعيشون بينهم  
ويلمسون ويرون هذا الضياع والشقاء واجلهل أبنفسهم ومستقبلهم أن يدعوهم إىل هللا أي إىل )األمن 

وحواراٍت أبسلوب عصري حكيم جذاب واألمان وسكينة النفس واطمئنان القلب( يف ندواٍت ولقاءاٍت 
ابلدعوة إىل ) العاملية ( بداًل من العوملة والعدل والرَحة واملساواة بداًل من )الدميقراطية( ويف نظري أهنم لو  
د عو إىل هللا هبذا األسلوب اجملدي الذي يتلخص يف قوله تعاىل : )ادع  إىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة  

خلروج من حظوظ النفس وابحلوار اهلادئ اهلادف والقول احلسن كما قال تعاىل : احلسنة(على أن يكون اب
 )وقولوا للناس ح سنا ( . 

لو فعل ذلك الدعاة إىل هللا ألثروا فيهم َتثرياً كبريًا وأزالوا عنهم خيوط اجلهل والغرور والغفلة 
ومنتهاهم إىل معرفة املبدأ واملصري كما  وأخرجوهم من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان ومن اجلهل مببدأهم 

َها قال تعاىل : ) َناك م   ِمن   َها ن ِعيد ك م   َوِفيَها َخَلق  َرى  ََتَرةً  خن  رِج ك م   َوِمن    (. أ خ 
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 نعيدكم للدود والرتاب ومنها خنرجكم للعرض واحلساب . منها خلقناكم للثواب والعقاب وفيها 
 ة والعاملني يف حقل الدعوة اإلسالمية أينما كانوا. وابرك هللا يف جهود املخلصني من الدعا

 وصلى هللا تعاىل على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني 


