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 ة العمليةحياالأهمية األخذ باألسباب في : العنصر األول

ن يأخـذ باألســباب املوصــلة إىل ولكــي حيقـق هــذا االسـتخالف الـبـد أ، يـق ـمـنهج االسـتخالف عـلـى هـذه األرضاملسـلم مطاـلـب بتحقإن 
ٍفـليمدد بسبب{: قال تعاىل، ذلك َ ْ ََ ِ ْ ُ َُّ إىل السماء مثَْ ِ َ َّ َ ْ ليـقطعِ َ ْ ًَفأتـبع سببا{ :قال تعاىلو]. ١٥: احلج[}...َْ ََ َ  . ]٨٥: الكهف[} ََْ

 وأـمـا النـتـائج ـفـإن مردهــا إىل اهللا ؛، فأـنـت مطاـلـب بـبـذل األســبابًويكــون عــامال مــن عواـمـل حتقيـقـه، والســبب هــو ـمـا يوصــلك إىل الشــيء
ََوقل اعملوا فسري{: تعاىل، قال تعاىل َ َ ُُ َ َْ َى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنونِ ُِ ْ ُ َ َ َْ ُُ ُ َ ْ ُ َ َ  ].١٠٥: التوبة[} ُ

ْوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة ومن رباط اخليل تـرهبون به عدو اهللا وعدوكم{: ولقد قال اهللا تعاىل لعباده املؤمنني ْ ُْ ََّّ ُ َُ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ َُُّ ِ ُ ِ َْ ْ ِ َِّ ٍ ِّ ُ َْ َُ ْ َّ َ ُّ ] ٦٠: األنفال[} ...َ
ْ إن تـنصروا اهللا يـنصركم ويـثبت أقدامكم {:وقال عز وجل ُْ َ ُ ََ ْ َِّ ْ َ َ ُْ ُ ُْ َْ ُ َ  ] . ٧: حممد[}ِ

واألخــذ باألســباب مــن شــيم املرســلني وأويل األلـبـاب والصــاحلني ومــن متســك باهلــدى املســتقيم، وتركــه مــن شــيم البطــالني اـلـدراويش اـلـذين 
 .يريدون أن يعيشوا على الصدقات واهلبات

مره ربه تبارك وتعاىل بإعداد سفينة عمالقـة حلمـل األحيـاء مـن كـل زوجـني اثنـني ومـن آمـن مـن البشـر ولـو شـاء فها هو نوح عليه السالم أ
 .اهللا أن ينجيه لنجاه ولكنه أرشده إىل األخذ باألسباب

ذا بـالبحر فـإ، ولكنهـا األسـباب! وها هو موسى عليـه السـالم أمـره ربـه تبـارك وتعـاىل أن يضـرب البحـر بعصـاه، وهـل تشـق العصـى البحـر؟
ِّ ولـو شـاء اهللا أن جيعلـه كـذلك مـن غـري ضـرب بالعصـا لفعـل ولكنـه يعلـم أنبيـاءه وعبـاده الصـاحلني األخـذ ؛فرقتني كل فرق كالطود العظيم ُ

 !! األسباب نصيبها من حياة اإلنسانباألسباب، وكذا ضربه احلجر بالعصا لينفجر منه اثنتا عشرة عينا كل هذا لتأخذ
مـسـلم يف حياـتـه العملـيـة أن يأـخـذ جبمـيـع األـسـباب املوصــلة إىل غايـتـه وهدـفـه ـمـع التوكــل عـلـى اهللا تـعـاىل؛ كــل ي عـلـى بغــين: أيهــا املســلمون

ُوهذا ما غرسه النيب يف نفس الصحايب الذي أطلق الناقة متوكال على اهللا؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه يـقول ُـ ََ َُ ُ َْْ َّ َ ِ َ ٍ ِ َ َ َقال رجل يـا رسـول : َ َُ َ َُـ ٌَ َـ
َأعقلها وأتـوكل أو أطلقها وأتـوكل؟ قال: ِهَّالل َ ُ َُّ ََّ ََ ََ ُ َ َ ََ ََ َُِ ِْ ْ ُ ْاعقلها وتـوكل:" ْ ََّ ََ َ ْ ِ  )الرتمذي وحسنه" (ْ

ـلـذلك رأى عمــر !! ؟م علـيـه فكـيـف ـيـأتيهوا باألســباب ومل يســعوا مل يأـخـذم اـلـرزق ـمـع أLــون وينتظــرمKو يف بـيـونإن كـثـريا ـمـن الـنـاس يقـعـد
َا قابعني يف ركن املسجد بعد صالة اجلمعة، فسأهلمً قوم- رضي اهللا عنه-رضي  َحنـن املتوكلـون علـى اهللا، فعالهـم عمـر : من أنتم؟ قـالوا: ُ َِّ ُ َــَرضــي اهللا عـنـه بدرـتـه وLرهم، وقــال َ َّ ُال يقعــدن أحــدكم عــن طـلـب اـلـرزق، ويقــول: ِ َّ ُ ًاللهــم ارزـقـين، وقــد عـلـم أن الســماء ال متطــر ذهبــا وال : َ ُ َِ ُ َ ِ

وا من فضــل اللــه{:  يقــولّــفضة، وإن اهللا إذا قضــيت الصــالة فانتشــروا يف األرض وابـتـغ ِف ِــ َِّ ِ ْ َ َ ُ ُــَــ َ َْ َ ِ َْ ِ ُ َُ َّ ِ َِ َ َكــان عــراك بــن مالــك لــذلك ). ١٠: اجلمعــة(} ِ
ُاللهـم إين أجبـت دعوتـك، وصـليت فريضـتك، وانتشـرت كمـا : رضي اهللا عنه إذا صـلى اجلمعـة انصـرف فوقـف علـى بـاب املسـجد، فقـال َُ

 )تفسري ابن كثري. ( ين من فضلك، وأنت خري الرازقنيأمرتين، فارزق
: نـتم؟ قـالوامـن أ: اب، لقـي ناسـا مـن أهـل الـيمن، فقـال أن عمـر بـن اخلطـ«: بسنده عن معاوية بـن قـرة" التوكل"وروى ابن أيب الدنيا يف 

ُــُّوكــان ســفيان الـثـوري رمحــه اهللا مير . » اهللا ـبـل أـنـتم املتكـلـون، إمنــا  املتوكــل اـلـذي يلـقـي حـبـه يف األرض، ويتوكــل عـلـى: ـقـال. حنـن املتوكـلـون ّ ُ



  )٢( 

ِبـبعض الـنـاس وهـم جـلـوس باملسـجد احلــرام، فيـقـول ُــمـا جيلسكم؟ قـالوا: ٌ ِ ًاطلـبـوا مـن فضــل اهللا، وال تكونـوا عـيـاال عـلـى : ـقـال! َفمــا نصـنع؟: ُ ِ ُ
 .املسلمني

ًال يــرتك ســببا احلقيقــي هــو الــذي يبــذل مــا يف وســعه و، فاملتوكــل ن متــام التوكــل وكمالــهًفــال بــد إذا مــن إحســان األخــذ باألســباب وهــذا مــ
 األقـدار هـي الـيت كتبـت عليـه ذلـك ، أما املتواكل فإنه ال يأخذ باألسباب أو يأخذ بأسباب غري صـحيحة، ويظـن أنًصحيحا إال أخذ به

. َّـقـدر اهللا ذـلـك:  فـقـال مل ســرقت ؟: ً ـيـروي أن أحــد اللصــوص ـسـرق يف عهــد عمــر رضــي اهللا عـنـه فأحضــر ـبـني يدـيـه فســأله عمــر ـقـائال؛
 !!يقطع لسرقته؛ ويضرب لكذبه على اهللا: ًاضربوه ثالثني سوطا مث اقطعوا يده فقيل له ومل ؟ فقال : فقال عمر رضي اهللا عنه 

والتطـري أمـا التشـاؤم ، عاىل أساسان مهمان لتحقيـق النجـاحاملسلم يف سعيه ويف أخذه بكل أسباب النجاح يعلم أن التفاؤل والثقة باهللا تف
 .فإLما حمبطان ومعطالن عن طريق النجاح 

 األخذ باألسباب من خالل الهجرة النبوية : العنصر الثاني
عــد هلــا أهلجــرة النبويــة الشــريفة تأمــل كيــف لقــد ضــرب لنــا النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم أروع األمثلــة يف حســن األخــذ باألســباب ، ففــي ا

 رضـي اهللا –ٌّخطـط النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم خطـة متينـة حمكمـة، فعلـى ف ه اهلجـرة املباركـة،باب النجاح هلـذإعدادا جيدا وأخذ بكل أس
ً علــى فراشــه صــلى اهللا عليــه وســلم مغطيــا رأســه، وبــات اaرمــون ينظــرون مــن شــق البــاب، يتهــافتون أيهــم يضــرب صــاحب الفــراش -عنــه

كائدها فـإذا اخـتلط الظـالم تسـلل إىل الغـار وأخـرب النـيب  صـلى اهللا بسيفه، وعبداهللا بن أيب بكر كان يصبح مع قريش فيسمع أخبارها وم
ًعليه وسلم اخلرب فإذا جاء السحر رجع مصـبحا مبكـة، وكانـت عائشـة وأمسـاء يصـنعان هلمـا الطعـام مث تنطلـق أمسـاء بالسـفرة إىل الغـار وملـا 

ــ ٍ، وأليب بكــر راع امســه عــامر ـبـن )ذات النطــاقني ( نســيت أن ـتـربط الســفرة شــقت نطاقهــا فربطــت ـبـه الســفرة وانتطـقـت ـبـاآلخر فســميت ـب
فهرية ، كان يرعى الغنم حىت يأتيهما يف الغار فيشـربان مـن اللـنب، فـإذا كـان آخـر الليـل مـر بـالغنم علـى طريـق عبـداهللا بـن أيب بكـر عنـدما 

ًيعود إىل مكة ليخفي أثر أقدامه، واستأجر رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم رجـال  كـافرا امسـ ًه عبـداهللا بـن أريقـط وكـان هاديـا خريتـا مـاهرا ً ً ً
ًطا منظما وفق خطة علمية مدروسةًبالطريق وواعده يف غار ثور بعد ثالث ليال، فتوزيع األدوار جاء مرتبا خمط ً!! 

عـامر : يـة وتعميـة العـدوعبـداهللا ، والتغط: أمساء ، واالستخبارات : علي ، والتموين : أبو بكر ، والفدائي : حممد ، واملساعد :  فالقائد 
 .الطريق الساحلي: بعد ثالثة أيام، وخط السري: غار ثور ، وموعد االنطالق: داهللا بن أريقط ، واملكان املؤقتعب: ، ودليل الرحلة 

تقـان وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته صـلى اهللا عليـه وسـلم ، وفيـه دعـوة لألمـة إىل أن حتـذو حـذوه يف حسـن التخطـيط والتـدبري وإ
ًالعمل واختاذ أفضل األسباب مع االعتماد على اهللا مسبب األسباب أوال وآخرا  ً. 

 فتحملـه يف طرفـة عـني مـن مكــة - كمـا سـخرها لسـيدنا سـليمان –ٌإن اهللا قـادر علـى محـل نبيـه يف غمامـة أو سـحابة أو يسـخر لـه اـلـريح 
 .خطيط واألخذ باألسبابًإىل املدينة، ولكن اهللا يريد أن يعطينا درسا ال ننساه وهو الت

ملاذا هاجر النيب صلى اهللا عليه وسـلم سـرا بينمـا هـاجر عمـر بـن اخلطـاب : إنك لو نظرت إىل اهلجرة وسألت نفسك سؤاال: أخي املسلم
متحديا قريش بأسرها، وقال كلمته املشـهورة الـىت سـجلها التـاريخ ىف صـفحات شـرف وعـز املسـلمني وقـال متحـديا !! ؟..ىف وضح النهار

فلـم جيـرؤ أحـد علـى الوقـوف يف وجهـه، فهـل كـان عمـر " من أراد أن تثكله أمه وييـتم ولـده وترمـل زوجتـه فليلقـين وراء هـذا الـوادي: "هلم 
 !! بن اخلطاب أشجع من سيد اخللق حممد صلى اهللا عليه وسلم؟

 صـلى اهللا عليـه وسـلم بأسـباب النجـاة مـن ألن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم كـان أشـجع اخللـق علـى اإلطـالق، ولكـن أخـذ النـيب: نقول ال
. التخطيط والتدبري واهلجرة خفية واختاذ دليل ىف الصحراء، ليعطينا درسـا بليغـا يف األخـذ باألسـباب مـع األمـل والثقـة يف اهللا والتوكـل عليـه

 !!  أيعجز ربنا أن حيمل نبيه يف سحابة من مكة إىل املدينة يف طرفة عني كما يف اإلسراء واملعراج ؟



  )٣( 

مل يقف أمر األخذ باألسباب يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اهلجرة فقط؛ بـل أخـذ صـلى اهللا عليـه وسـلم باألسـباب يف غزواتـه و
 يـنـزل علـى مشــورة ســلمان الفارســي األحــزاب ففــي غـزوة ـبـدر يأخــذ باألســباب وينـزل عـلـى مشــورة احلـبـاب بـن املـنـذر ، ويف وحروبـه كلهــا؛
 !!غري ذلك من األمثلة اليت ال يتسع املقام لذكرها؛ وحبفر اخلندق

َّلو أنكم كنتم تـوكلون على اللـه حق : " قال  رسول اهللا : فما أمجل األخذ باألسباب مع التوكل على اهللا، فعن عمر رضي اهللا عنه قال  َـَ ِ َّ َـ َُ َ ََّ َ ْ ُْْ ُ ُ ََّ ْ
َتـوكله لرزقـتم كما يـرزق الطري تـغدو مخ َ َِ ُ ْ َُُّْ َ ْ ُْ َ َ ُِْ َُ ِِ ًاصا وتـروح بطانا َُّ َ ِ ُ ََُ  ].أخرجه الرتمذي" [ً

ذا وكنــت نســيا { :انظــر إىل الســيدة مــرمي عليهــا الســالم قــال اهللا فيهــا  ين مــت قـبــل ه ًفأجاءهــا المخاض إىل جــذع النَّخلــة قالــت يــا ليت ْ َ ُ َــ َُْ َ َ َ ْ ْ ََــ َ َُّ ِ ِِ َــ َ ََ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ
ِمنسيا، فـناداها من حتتها أال حتزين ََّْ َْ ََ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ t ْ ا، فكلي واشـريب وقــري َ ِّ قد جعل ربك حتتك سريا، وهزي إليك جبذع النَّخلة تسـاقط عليـك رطبـا جني َ َ ََ َ ََِ ْ ِـْ ُِ tـْ ِِّ َِ َ ًََ َ َُـ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ ْ ِ ْ ِِـ َِ ُ t ُِّ ََْ َ َ

 )٢٦ -٢٣:مرمي(} ًَْعيـنا
ة واألخذ باألسباب، مع أنك لـو جئـت ومع ذلك أمرها اهللا wز النخل) طلق الوالدة ( امرأة جاءها املخاض : تأملت يف هذه اآلية وقلت

ًبعشرة رجال ذي جلد وقوة ما استطاعوا إال رميا باحلجارة، واهللا قادر على أن ينزل هلا مائدة عليها أشهى املأكوالت؛ ولكـن اهللا أراد أن  َّ
ًيعطينا درسا بليغا يف األخذ باألسباب مع األمل والثقة يف اهللا والتوكل عليه ً. 

َّتـوكل على الر ْ ََّ َن يف كل حالة ْمحَ ّ ْوال ترتك اخلالق يف كثرة الطلب   * *    ُ ََُّ ْ َ َ َّ َ ِ َْ 
َأمل تر أن اهللا قال لمرمي َ ِ َّ َ ََ ْوهزى إليك اجلذع تساقط الرطب    * *    َْ َ ُّ ِ َ َّ َ َ ْ ِ ِ ِ ُّ 

ّولو شاء أن جتنيه من غري هزها َ َ ِ َِْ ْ ََ جنته ولكن كل أمر له سبب   * * َ ٍَ ْ َُ ُّ ُ ْ 
ٍن علــى اإلنســان األخــذ باألســباب حــىت يف أداء العبــادات، قــال ابــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــاإ: عبــاد اهللا ُ ِكــان أهــل الــيمن حيجــون وال : َ ُ َ

َيـتـزودون ويقوـلـون ُحنــن متوكـلـون، فيحجــون فـيـأتون مكــة فيســألون الـنـاس فــأنزل اهللا: َ َ َ َ َ ََ َ َوتـــزودوا فإن خــري اـلـزاد التـقــوى{: ُ ْ ََّّ ِ َّ َْ َُ َّ َــِ ْ َ َ ، ]١٩٧: البقــرة[} َ
َوسأل رجل أمحد بن حنبل فقال ٍَ َ َ ًأخيرج أحدنا إىل مكة متوكال ال حيمل معه شيئا؟ قال: ٌ ُ ً َ ُ َال يعجبين فمن أين يأكل؟ قال: ُ ُ َ ُيتوكل فيعطيه : ُ

ِفــإذا مل يعطــوه ألــيس يتشــرف حــىت يعطــوه؟ ال يعجبــين هــذا، مل يبلغــين أن أحــدا مــن أصــحاب حم: ُالـنـاس، قــال ً ُ ُ ُ َ ٍمــد صــلى اهللا عليــه وســلم ُُ
ُوالتابعني فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى ُ َ. 

 األخذ باألسباب في حياتنا المعاصرة بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
رتاف؛ ممـا أدى إىل تفـاقم مشـك سنة ا–إال من رحم اهللا–لقد ترك الكثري من الناس  لة ألخذ باألسباب يف احلياة العمليـة والكسـب واالحـ

فالــذى ينــام ىف بيتــه ويريــد أن يرزـقــه اهللا دون أدىن تعــب أو أخــذ بأســباب الــرزق خمـــالف ملــنهج األنبيــاء والصــاحلني، بــل إن هـــذا البطالــة؛ 
 حـيــث قعــد wــم عـــن األخــذ بأســباب الـقــوة والتفــوق عـلــى ؛املــذهب كــان ـلــه تــأثريه الســليب عـلــى اإلســالم واملســلمني ىف عصـــور الضــعف

 !!ل على ختلفهم عن األخذ باألسباب، ولكن ما هم فيه أكرب دليحمركني العامل ىف تفوقه ورفعتهجى منهم أن يكونوا ُاألعداء وقد كان ير
ًـفـال جيــوز للمــؤمن أن يعطــل األســباب، ـبـل ال يكــون مـتـوكال عـلـى احلقيقــة إال بتـعـاطي األســباب، وهلــذا شــرع النكــاح حلصــول الوـلـد، وأمــر 

َّنا ال أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج، لعد من اaأ: باجلماع، فلو قال أحد من الناس ُ  !!انني، فليس هذا من أمر العقالءً
َّ وكـذلك ال جيلـس يف البـيـت أو يف املسـجد يتحــرى الصـدقات ويتحـرى األرزاق تأتـيـه، بـل جيــب عليـه أن يسـعى ويعمــل وجيتهـد يف طـلـب 

 .الرزق احلالل
ت جيــب إعماهلــا وعــدم تعطيلهــا وإال دمرهــا العجــز واخلــور والشــلل ، وصــارت إىل املــوت إن أجســام الـنـاس مــا هــي إال آال: أحـبـيت يف اهللا

ًالبطئ واالسرتخاء والصدأ، وحتولـت إىل أداة تعويـق للحيـاة االجتماعيـة ومنوهـا، بـدال مـن أن تكـون أداة قـوة ومنـاء وازدهـار، وهـذا مـا كـان 
 دون األخــذ توجــع أحــدهم أو يتمــارض أو يــركن إىل اخلمــول والكســل،يغرســه الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم يف نفــوس أصــحابه حينمــا ي



  )٤( 

ُ معتمدا يف ذلك على صدقات احملسنني، مع قدرته على الكسب والعمل، فإذا جاء أحدهم إليه صـلى اهللا عليـه وسـلم يسـأله باألسباب؛ ُ َ
ه عليـه،  َّـماال، وكان قويا على العمـل وجهـه إىل العمـل وحث ِ َِّ ً َ ِوبـني لـه أن العمـل مهمـا كـان حمتقـرا يف أعـني النـاس باب؛ وأمـره باألخـذ باألسـً ِ ً َ َ َّ

ُفهو أشرف لإلنسان من التسول واملسألة، ومما يروى يف ذلك أن رجـال مـن األنصـار أتـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يسـأله، فقـال َ ِ ً َ ُ ِ ِ ِ أمـا «: ُ
َبلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب ن: قال» ٌيف بيتك شيء؟ ٌ َ َ َُ ُ ٌ َشرب فيه املاء، قالِ َفأتـاه wمـا، فأخـذمها : َ، قـال»ائتين wمـا«: ُ

َرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده، وقال ٌقال رجل» من يشرتي هذين؟«: ُِ َأنا آخذمها بدرهم، قال: َ ٍمن يزيد على درهم؟«: ٍ ِمرتني -» ُ
ٌ، قال رجل-ًأو ثالثا ًاشـرت بأحـدمها طعامـا فأنبـذه إىل «: َرمهني، وأعطامهـا األنصـاري وقـالأنا آخذمها بدرمهني، فأعطامها إياه، وأخذ الد: َ

ًأهلك، واشرت باآلخر قدوما فأتين به َ َ، فأتاه به، فشد فيه صلى اهللا عليـه وسـلم عـودا بيـده، مث قـال»ِ ً َاذهـب فاحتطب وبـع، وال أرينَّـك «: َّ ِـ
ًمخسة عشر يوما َ َ، فذهب الرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصا»َ ُ َُ َ ِب عشرة دراهم، فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول اهللا ُ ُ َ ً ًِ ِ ٍ َ َ

ٍهــذا خــري لــك مــن أن جتــيء املســألة نكتــة يف وجهــك يــوم القيامــة، إن املســألة ال تصــلح إال لثالثــة، لــذي فقــر «:  صــلى اهللا عليــه وســلم ٍ ُِ َ ً َُ َ َ ٌ
ٍمدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع ٍ ٍُ ُ ٍَُ ِ ٍ ُ ِّه أبو داود والرتمذي وحسنَّهروا(» ِ ًفالرسول صلى اهللا عليـه وسـلم لقـن هـذا الرجـل درسـا ). َ

ًال ينســاه ، وwــذا ســد الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم بابــا مــن أـبـواب الكســل والتواكــل، فـلـو أن الرســول أعطــاه مــن الصــدقة لفــتح ـبـذلك 
 مـن أمثـال هـؤالء –ما هي مهنة الكثريين يف هذا العصـر، ومـا يـرى الباب على مصراعيه للكساىل واملتواكلني، وألصبحت هذه مهنتهم ك

 يف املوصالت والشوارع والطرقات ألقوى دليل على ذلك، هلذا كله حرم اإلسالم البطالة والكسل والركود ألن ذلك يـؤدي إىل احنطـاط –
ي، وكثـرة املتـواكلني، إضـافة إىل املـذاق الغـري الطبيعـي يف مجيع جماالت احلياة، فإنه يؤدي إىل هبوط اإلنتاج، وختلف األمة، وانتشار الفوضـ

للقمة العيش وخاصة إذا حصل عليها الكسول من عرق جبني غريه، فينبغي على الفرد أن يعمل ليأكل من كسب يده ألنه أفضـل أنـواع 
ـَّـقــال رســول اهللا صلى الل: الكســب، فقــد أخــرج البخــاري عــن املـقـدام ـبـن معــدي كــرب رضــي اهللا عـنـه قــال َّ ه وسلمَــ َه علي َّ َــ َ ِ ْــ ََ ٌمــا أكــل أحــد : "ُ

ّطعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده، وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده ً ّ ً." 
إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم يف أعـز قـواهم العقليـة واجلسـدية ومـع ذلـك يفـين الشـباب قوتـه وشـبابه يف الفـراغ ويف : عباد اهللا

 للعمــل، ال هــو وال أســرته، ك؛ وـلـو مل يكــن اإلنســان يف حاجــةٍ تـبـارك وتـعـايل مــن ـمـاله ومشــارب ومخــور وجمــون وغــري ذـلـكــل مــا حــرم اهللا
 .لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعيش فيه فإن اaتمع يعطيه، فالبد أن يأخذ منه، على قدر ما عنده

ً يروى أن رجال مر على أيب الدرداء الصحايب الزاهد  أتغـرس :  فوجده يغرس جوزة، وهو يف شـيخوخته وهرمـه، فقـال لـه- عنه رضي اهللا-ُ
َومــا علــي أن يكــون يل أجرهــا ويأكــل منهــا : فقــال أبــو الــدرداء! ًهــذه اجلــوزة وأنــت شــيخ كبــري، وهــي ال تثمــر إال بعــد كــذا وكــذا عامــا ؟

نفـع األحيـاء، حـىت احليـوان والطـري، والنـيب صـلى وأكثر مـن ذلـك أن املسـلم ال يعمـل لنفـع اaتمـع اإلنسـاين فحسـب، بـل يعمـل ل!! غريي
ٌما من مسلم يـغرس غرسا أو يـزرع زرعـا فـيأكـل منه طري أو إنسـان أو wيمـة إال كـان له بـه صدقة: " اهللا عليه وسلم يقول ٌَ َ ََ َـ ِْ ِ ِ ِِ ُ َـُ َ ْ َُّ ٍِ َِ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ٌَ َ َـٌْ ْـ ُ ْ ً َُ َ َْْ ً َ ُ ََْ ُ ِ ْ ، ]البخـاري" [ِ

 .عباد والطيور والدوابوبذلك يعم الرخاء ليشمل البالد وال
ويف اخلتام أسوق لكم قصة مجيلة عـن سـلفنا الصـاحل يف األخـذ باألسـباب وعـدم الكسـل والركـود واالعتمـاد علـى صـدقات : أحبىت يف اهللا

مـدة ًيروى أن شقيقا البلخي، ذهب يف رحلة جتارية، وقبل سفره ودع صديقه إبراهيم بن أدهم حيث يتوقع أن ميكث يف رحلته : احملسنني
: ّمـا اـلـذي عجــل بعودتـك؟ ـقـال شــقيق: ًطويلـة، ولـكـن مل ميـض إال أـيـام قليـلـة حـىت عــاد شــقيق ورآه إبـراهيم يف املســجد، فقـال ـلـه متعجـبـا

أويت إىل مكان خرب ألسرتيح فيـه، فوجـدت بـه : ًخريا ماذا رأيت؟ قال شقيق: ًرأيت يف سفري عجبا، فعدلت عن الرحلة، قال إبراهيم
ًطائرا كسيحا أع كيف يعيش هـذا الطـائر يف هـذا املكـان النـائي، وهـو ال يبصـر وال يتحـرك؟ ومل ألبـث إال : مى، وعجبت وقلت يف نفسيً

إن الـذي رزق هـذا الطـائر يف هـذا املكـان قـادر علـى أن : ًقليال حىت أقبل طائر آخر حيمـل لـه العظـام يف اليـوم مـرات حـىت يكتفـي، فقلـت



  )٥( 

ًعجـبـا ـلـك ـيـا شــقيق، وـملـاذا رضــيت لنفســك أن تكــون الطــائر األعمــى الكســيح اـلـذي يعــيش : مـيـرزقين، وعــدت مــن ســاعيت، فـقـال إـبـراهي
على معونة غريه، ومل ترض أن تكون الطائر اآلخر الذي يسعى على نفسـه وعلـى غـريه مـن العميـان واملقعـدين؟ أمـا علمـت أن اليـد العليـا 

 !!ا يا أبا إسحاق، وعاد إىل جتارته أنت أستاذن:ّخري من اليد السفلى؟ فقام شقيق إىل إبراهيم وقبل يده، وقال
ً هؤالء قد فهموا اإلسالم، عمال وتعبا، جهدا وبذال، مل يفهموا اإلسالم تقاعسا وال كسال، وال دعة وال مخوال، وذلك ألن اإلسالم رفع  ًً ًً ًً

 .من شأن صاحب اليد العليا، وال يريد ألتباعه أن يكونوا عالة على غريهم
 إخل........ن أن نأخذ باألسباب يف مجيع جماالت احلياة؛ يف التعليم ؛ يف التداوي ؛ يف الكسب ما آن األواأ: د اهللاعبا

االبــن مــرض، آخــذه إىل أفضــل طبيــب، أشــرف بنفســي علــى الــدواء، وأتصــدق، ويف أعمــاق أعمــاق قلــيب لــو أن : وباملثــال يتضــح املقــال
 تســتطيع أن تأخــذ باألســباب وكأLــا كــل شــيء، مث تتوكــل علــى اهللا وكأLــا ليســت يــارب أنــت الشــايف ال شــفاء إال شــفاؤك، فهنــا: أقــول

ّبشيء، هذا ما ينقص املسلمني اليوم، ال يأخذون باألسباب أبدا، العامل الغريب أخذ wا، واعتمد عليهـا، وأهلهـا ، فوقـع يف وادي الشـرك،  ً
ٍ طريــق علــى ميينــه واد ســحيق، وعلــى يســاره واد ســحيق، !؟لطريــق القــوميًوالعــامل الشــرقي مل يأخــذ wــا أصــال فوقــع يف وادي املعصــية، أي ا ٍ

ًعلـى ميينـه وادي الشـرك إن أخـذت باألسـباب، واعتمـدت عليهـا، ونســيت اهللا عـز وجـل وقعـت يف وادي الشـرك، وإن مل تأخـذ wـا أصــال 
 . وكأLا ليست بشيءوقعت يف وادي املعصية، واملوقف الكامل أن تأخذ wا كأLا كل شيء، مث تتوكل على اهللا

أيهــا األخــوة، أعــداء املـسـلمني يتهمــون املســلمني ـبـأLم متواكـلـون، ـبـأLم حــاملون، ـبـأLم عــاطفيون، ـبـأLم يـثـارون ألتفــه األســباب، تضــعف 
ور مهتهم ألتفه األسباب، هذا الوضـع هـو الـذي ضعضـع مكانـة املسـلمني يف العـامل، الطـرف اآلخـر يعمـل بعقلـه، يأخـذ باألسـباب، ال يثـ

ًوال يهــوج، حنــن Lــوج وال نفعــل شــيئا بالنهايــة، لكــن العــامل اآلخــر يســتغل هــذا اهليــاج وهــذه االنفالتــات ويتهمنــا بــالتخلف، فلــذلك آن 
 .األوان أن نأخذ باألسباب وكأLا كل شيء، مث نتوكل على اهللا وكأLا ليست بشيء

ـفـإن اـلـدعاء مــن أعظــم األســباب اـلـيت هللا تعــاىل مــع األخــذ باألســباب؛ مــن آداب األخــذ باألســباب اـلـدعاء والتضــرع إىل ا: أيهــا املســلمون
 األسباب اليت حيصل wا الرزق هي من مجلة مـا قـدره اهللا وكتبـه، فـإن كـان ":تعني على حتقيق املطلوب، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 قـدره لـه باالكتسـاب ال حيصـل بـدون االكتسـاب ومـا قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه، أهلمه السـعي واالكتسـاب، وذلـك الـذي
سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزراعة والتجارة، وسعي : قدره له بغري اكتساب كموت مورثه يأتيه به بغري اكتساب، والسعي سعيان

 .  اهـ".بالدعاء والتوكل واإلحسان إىل اخللق وحنو ذلك، فإن اهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
 فقد دعا النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؛ويشرع فعل الدعاء قبل السبب وأثناءه وبعده وآكده قبله، ملا يف ذلك من االستعانة باهللا يف البداية

 !!بل اإلقدام على الفعل الذي يريده وأمر من هم بأمر باالستخارة وسؤال اهللا التيسري ق؛ببدر قبل وقت املعركة
، حىت يقوى املسلمون، حىت يقفـوا أمـام أعـدائهم، ألن األخـذ باألسـباب مـع  عمليإىل سلوكهذا الكالم  أن يرتجم لآم :سلمونأيها امل

 كــل أخــذ باألســباب وكأLــانينبغــي أن  : ًأرددهــا كثــريامــا زلــت  wــذه املقولــة الــيت مــن هــذا اللقــاءســنلخص واإلميــان بــاهللا أســاس النجــاح، 
 .ست بشيءتوكل على اهللا وكأLا لينشيء، مث 




 
 


