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 قيمة العمل وأثره يف نهضة األمة خطبة بعنىان:
 م 7ٕٓٔ أبريل 8ٕ  - ىـ8ٖٔٗ شعبان ٕ

 عناصر الخطبة:   
 العنصر األول: أىمية العمل والحث عليو في اإلسالم  

 الكسب واالحتراف في حياة األنبياء والصالحين: انيالعنصر الث
 : األخذ باألسباب مع التوكل على اهلللثالعنصر الثا

 : العمل ضرب من ضروب العبادة في اإلسالمرابعال العنصر
 المقدمة:                                                            أما بعد:      

 العنصر األول: أىمية العمل والحث عليو في اإلسالم
 وَُكُلوا ِمن رِّْزِقهِ  ُكُم اأَلْرَض َذُلوالً فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَهالقد حث اإلسالم على السعي والكسب من أجل الرزق؛ قال تعايل: } ُهَو الَِّذي َجَعَل لَ 

ويقههرر اإلسههالم أن حيهاة اإلدههان لهدون عيههل هههي عقهيم كريههاة  هير لههال شبههر ا فههي حيههاة ت ه  اؼبقهه  الكبهه  ؛ (1َٔوإِلَْيهِه النشُشههوُر   مل اؼبله : 
 .اتلدي واهب اغبياة الذي يريدها خنبة منتية ك  ة ال ير 

فاإلسهالم ال يعههرن سهناً للتقاعههدا لهل اههب علهى اؼبسههلم أن يكهون وحههدة إاتاجيهة مهها مام قهامراً علههى العيهلا لههل إن قيهام السههاعة ال ينب ههي أن  
لْههِن َعههْن أَاَههِ  ف .حيهول لينههه ولههي القيههام لعيهل منههتيا وِف ذلهه  يههدفعنا النهس مههلى ا  عليههه وسههلم مفعهاً إد حقههل العيههل وعههدم الركهوم والكسههل

ُقهوَم َحه َّ يَهْ رَِسهَهاا فلي رسهها . يهَ ؛ فَهِِِن اْسهَتاَاَ  أَْن اَل َماِلٍ ا َعِن النَِّسَّ َملَّى ا ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَهاَل:   ِإْن قَاَمهِ  السَّهاَعُة َوِف يَهِد َأَحهدُِكْم َفِسهيَلٌة 
لهى ازبهاذ اؼبهنهة للكسهب مهيها كااه  ماي هة فههي خه  مهن اؼبسه لةا [ا كيها حهث اإلسهالم ع أضبد والبخاري ِف األمب اؼبفهرم لسهند مهري ] 

 فَهَيْرَتِاهَب َعلَهى َهْههرِِف فَهَيَتَنهدََّق ِمْنهُه فَهَيْسهتَهْ ِهَ لِهِه َعهنْ  فَعْن َأِب ُهَريْهرََة قَاَل: ظبَِْعُ  َرُسوَل اللَِّه َملَّى اللَُّه َعَلْيهِه َوَسهلََّم يَهُقهوُل:  أَلَْن يَهْ هُدَو َأَحهدُُكمْ 
ٌر َلُه ِمْن أَْن َيْسَ َل َرُجاًل أَْعاَاُف أَْو َمنَهَعُه َذِلَ  فَِِنَّ اْلَيَد اْلُعْلَيا أَْفَضُل ِمْن اْليَ   .ِد السشْفَلى َواْلَدْأ دبَْن تَهُعوُل  ملالرتمذي وحسنه(النَّاِس َخيهْ
: مها مههن مو هت يهه تيه اؼبهوت فيههه أحهب إدَّ مههن مههو ن لهذل  كههان سهيداا عيههر لهن اػباههاب ر هي ا  عنههه يههتم لالعيههل والرت يههب فيهه فيقههول

أتسوق فيه ألهلي أليت وأ رتيا وكان إذا رأي ف  أعيبه حاله س ل عنه: هل له من حرفة ؟ فِن قيل : ال. سقط مهن عينيهه .وكهان إذا مهد  
ال. قههال : لههي  لههذاا . وكههان يومههي  حبضههرته أحههد سهه ل عنههه : هههل لههه مههن عيههل؟ فههِن قيههل : اعههم .قههال : إاههه يسههتر  اؼبههد  . وإن قههالوا :

 فِاه يو   أن حيتاج أحدكم إد مهنةا وإن كان من األ نياء. -الفقراء واأل نياء معاً ل ن يتعليوا اؼبهنة ويقول تربيرا لذل :
يكهرف الرجهل الفهار  ال وكان  كليا مر لرجل جال  ِف الشار  أمام ليتهه ال عيهل لهه أخهذف و هرله لالهدرة وسهاقه إد العيهل وههو يقهول: إن ا  

إن ا  خله  األيهدي لتعيهل فهِن   ذبهد ِف ؛ و :  مكسهبُة ِف ماهاءة خهٌ  مهن سهلال النهاسوكان يقول أيضهاً   عيل الدايا وال ِف عيل اخآخرة.ِف
أمهوُن افسهي وأمهل  الااعة عيال وجدت ِف اؼبعنية أعياال  . وكان سعيد لن اؼبسيب يتاجر لالزي  ويقول: وا  ما للر بة ِف الدايا ولكهن

 .اإلمام ال زايل( –لدين ملإحياء علوم ا رضبي. ا وكان إلراهيم لن أمهم إذا قيل له : كيف أا  ؟ قال : خب  ما   يتريل ملايت   ي.
 َوَلْم يـََتَحاَش ِمْن طُوِل اْلُجُلوسِ ......................ِإَذا ما اْلَمْرُء َلْم َيْطُلْب َمَعاًشا 

 َواِن َكالثَـّْوِب اللَِّبيسِ ــــــَعَلى اإِلخْ ........................ اَر َكاّلً ــقْـَربُوَن َوصَ َجَفاُه األَ 
ُر ِللنِّ ــــــــــِبَما قَ ......................َوَما اأَلْرزَاُق َعْن َجَلٍد َوَلِكْن   ُفوسِ ـــــــــــــــــــَدَر اْلُمَقدِّ

مهههراً علهههى الكفهههان واال تنهههاء عهههن النهههاس فقهههطا لهههل يعتهههربف اإلسهههالم تكفههه اً عهههن الهههذاوبا فقهههد قهههال لعههه  إن أثهههر العيهههل لهههي  قا عبـــاد اهلل:
 السلف: إن من الذاوب ذاولاً ال يكفرها إال اؽبم ِف  لب اؼبعيشة.
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ارت إد اؼبهوت الباه  إن أجسام الناس ما هي إال آالت اب إعياؽبا وعدم تعايلها وإال ممرها العيز واػبور والشهلل ا ومه أحبتي في اهلل:
 واالسهههرتخاء والنهههدأا وربولههه  إد أماة تعويههه  للريهههاة االجتياعيهههة وكوههههاا لهههدالً مهههن أن تكهههون أماة قهههوة وكهههاء وازمههههارا وههههذا مههها كهههان ي رسهههه
علهههى الرسههول مههلى ا  عليههه وسههلم ِف افههوس أمهههراله حينيهها يتوجههت أحههدهم أو يتيههارض أو يهههركن إد اػبيههول والكسههلا معتيههدا ِف ذلهه  
ه إد مدقات احملسنيا مت قدرته على الكسب والعيلا فِذا جاَء أحُدهم إليه ملى ا  عليه وسلم يس لُه مااًلا وكاَن قوياً علهى العيهِل وجهَّه

يُهروى ِف ذلهَ  أن رجهالً العيِل وح َّه عليها وليَّ له أن العيَل مهيا كاَن ؿبتقراً ِف أعِي الناِس فهو أ رُن لإلاساِن من التسهوِل واؼبسه لِةا و ها 
قههال: للههىا ِحلههٌ  الههبُ  لعَضههها وابُسههط لعَضههها وَقعههٌب « أمهها ِف ليتهه   ههيٌء؟»مههن األانههاِر أتههى النههَس مههلى ا  عليههه وسههلم يسهه لُها فقههال: 

قههاَل « مههن يشههرتي هههذين؟: »ا قههاَل: ف تههاف ايههاا ف خههَذ ا رسههوُل اِ  مههلى ا  عليههه وسههلم ليههدفا وقههالَ «ائتههه ايهها»َاشههرُب فيههه اؼبههاَءا قههال: 
ا قهاَل رجهٌل: أاها آخهذ ا لهدر يا ف عاا ها إيهافا وأخهذ الهدر يا -مرتِي أو ثالثهاً -« من يزيُد على مرهٍم؟»رجٌل: أاا آخذ ا لدرهٍما قاَل: 
تهاف لهها فشهدَّ فيهه مهلى ا  عليهه وسهلم ا ف «ا رت ل حد ا  عاماً ف ابذف إد أهل ا وا رت لاخآخِر َقدوماً ف ته له»وأعاا ا األاناري وقاَل: 

ا فههذهَب الرجههُل حَيتاهُب ويبيههُتا فيههاَء وقهد أمههاَب عشههرَة مراهههٍما «اذههب فاحتِاههب ولههتا وال أرينَّهَ  طبسههَة عشههَر يومهاً »عهوماً ليههدفا ا قههاَل: 
  مههن أن ذبههيَء اؼبسهه لُة اكتههًة ِف وجهههَ  يههوَم هههذا خههٌ  لهه»فا ههرتى لبعِضههها ثولههاً ولبعِضههها  عامههاًا فقههاَل رسههوُل اِ  مههلى ا  عليههه وسههلم:  

ملرواف ألهههو ماوَم والرتمهههذيِّ وحسهههنَّه(. « القيامهههِةا إن اؼبسههه لَة ال تنهههلُ  إال ل الثهههٍةا لهههذي فقهههٍر ُمهههدِقٍتا أو لهههذي  ُهههرٍم ُمفِ هههٍتا أو لهههذي َمٍم ُموجهههتٍ 
ل ملى ا  عليه وسلم لالاً من ألهواب الكسهل والتواكهلا فلهو فالرسول ملى ا  عليه وسلم لقن هذا الرجل مرساً ال ينساف ا واذا سد الرسو 

أن الرسههول أعاههاف مههن النههدقة لفههت  لههذل  البههاب علههى منههراعيه للكسههاد واؼبتههواكليا وألمههبر  هههذف مهنههتهم كيهها هههي مهنههة الك هه ين ِف 
ذلههه ا ؽبهههذا كلهههه حهههرم اإلسهههالم الباالهههة  ِف اؼبومهههالت والشهههوار  والارقهههات ألقهههوى مليهههل علهههى –مهههن أم هههال ههههلالء  –ههههذا العنهههرا ومههها يهههرى 

والكسل والركوم ألن ذل  يهلمي إد اطاهاط ِف صبيهت ؾبهاالت اغبيهاةا فِاهه يهلمي إد هبهوط اإلاتهاجا وزبلهف األمهةا وااتشهار الفو هيا وك هرة 
فا فينب هي علهى الفهرم أن يعيهل اؼبتواكليا إ افة إد اؼبذاق ال   الابيعي للقية العيش وخامة إذا حنل عليها الكسهول مهن عهرق جبهي  ه  

َعههْن َرُسههوِل اللَّههِه َمههلَّى اللَّههُه َعَلْيههِه َوَسههلََّم  ؛َعههْن اْلِيْقههَداِم َرِ ههَي اللَّههُه َعْنهههُ لي كههل مههن كسههب يههدف ألاههه أفضههل أاههوا  الكسههبا فقههد أخههرج البخههاري 
رًا ِمْن أَْن يَْ ُكَل ِمْن عَ  : قَالَ    .َوِإنَّ َاِسَّ اللَِّه َماُوَم َعَلْيِه السَّاَلم َكاَن يَْ ُكُل ِمْن َعَيِل يَِدِف  ؛َيِل يَِدفِ َما َأَكَل َأَحٌد  ََعاًما َقطش َخيهْ

إن القلب ليرزن حينيا يري الشباب وهم ِف أعز قواهم العقلية واعبسهدية ومهت ذله  يفهه الشهباب قوتهه و هباله ِف الفهرا  وِف كهل  عباد اهلل:
مههالٍف ومشههارب وطبههور وؾبههون و هه  ذلهه ؛ ولههو   يكههن اإلاسههان ِف حاجههة إد للعيههلا ال هههو وال أسههرتها لكههان مهها حههرم ا  تبههارا وتعههايل مههن 

عليهه أن يعيهل للييتيهت الهذي يعههيش فيهه فهِن ايتيهت يعايههها فاللهد أن ي خهذ منهها علههى قهدر مها عنهدف. يُههروى أن رجهالً مهر علهى أِب الههدرماء 
ي ههرس جههوزةا وهههو ِف  ههيخوخته وهرمههها فقههال لههه: أت ههرس هههذف اعبههوزة وأاهه   ههي  كبهه ا وهههي ال فوجههدف  -ر ههي ا  عنههه -النههراِب الزاهههد 

ت يههر إال لعههد كههذا وكههذا عامههاً ؟  فقههال ألههو الههدرماء: ومهها علههَي أن يكههون يل أجرههها وي كههل منههها  هه ي   وأك ههر مههن ذلهه  أن اؼبسههلم ال يعيههل 
  اغبيوان والا ا والنس ملى ا  عليه وسهلم يقهول:   َمها ِمهْن ُمْسهِلٍم يَهْ هِرُس َ ْرًسها لنفت ايتيت اإلاساين فرسبا لل يعيل لنفت األحياءا ح
ٌر أَْو ِإْاَساٌن أَْو َاِيَيٌة ِإالَّ َكانَ   .َلُه لِِه َمَدَقٌة  ]البخاري[ أَْو يَهْزرَُ  َزْرًعا فَهَيْ ُكُل ِمْنُه  َيهْ

 والدواب.ولذل  يعم الرخاء ليشيل البالم والعبام والايور  
 الكسب واالحتراف في حياة األنبياء والصالحين: انيالعنصر الث

؛ فقهد كهان لكهل واحهد مهن األابيهاء العيهل والكسهب واالحهرتانؽبهم موراً لهارزاً ِف  لوجهداا أنإانها لهو ا راها إد صبيهت األابيهاء  أيها المسلمون:
ا وكااهه  حههواء ت ههزل القيههاشا وكههان إمريهه  وحائكههاً  حراثههاً كههان   –السههالم عليههه  –آمم  هههذاعلههيهم النههالة والسههالم صبيعههاً حرفههة يعههيش اههاا ف

ا وكهان لنهاءً و  اجرينا وكهان إلهراهيم زارعهاً وكان او  وزكريا جنارينا وكهان ههوم ومها  تهاسَّاًجاا  -عليه السالم  -كان إلياُس و ا وخاا اً  خيا اً 
؛ وكهان موسهى و هعيب وؿبيهد حديهد يلبسهه احملهاربا وكهان سهلييان خوامهاً  وههو مر  مهن –أي يننت الزرم  – ا وكان ماوم زراماً أيوب زراعاً 
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لنَّهِسِّ َمهلَّى اللَّهُه َعَلْيهِه َوَسهلََّم ملى ا  عليه وسلم وسائر األابياء عليهم السالم يعيلون دبهنة رعي األ نام. فَعْن َأِب ُهَريْهرََة َرِ َي اللَُّه َعْنُه؛ َعهْن ا
 .البخاري(“مل ِل َمكََّة ُه اَِبيًّا ِإالَّ َرَعى اْلَ َنَم. فَهَقاَل َأْمَرالُُه: َوأَْاَ ؟  فَهَقاَل: اَهَعْم ُكْنُ  أَْرَعاَها َعَلى قَهرَارِيَط أِلَهْ َما لَهَعَث اللَّ ” قَاَل:

؛ كسههب واالحههرتانالعيههل وال ههرب لنهها أرو  األم لههة ِف  خههاا األابيههاء واؼبرسههلي؛هههذا سههيداا ؿبيههد مههلى ا  عليههه وسههلم  أحبتــي فــي اهلل:
فكهان يقههوم دبهنهة أهلههها ي سههل ثولهها وحيلههب  ههاتها ويرقهت ال ههوبا و نههف النعهل؛ ويعلههف لعهه فا وي كهل مههت اػبههامما ويارهن مههت زوجتههه إذا 

ل وسهتي لداهة ليهدفا وكهان ينقه ت اللرهم مهت أزواجهها وحييهل لضهاعته مهن السهوقا وطهر ِف حيهة الهوما  ثالثهاً قاِّهعيي  ويعيهن معههاا وكهان يُ 
أثنهاء لنهاء اؼبسهيدا فعيهل فيهه رسهول ا  مهلى ا  عليهه  -الاهوب الهرتاِب –الرتاب يوم اػبندق ح  ا رب لانها وكان ينقل مت مرالته الله  

 وسلم ل  ب اؼبسليي ِف العيل والبناء والتعي ؛ فقام اؼبهاجرون واألانار وعيلوا جبد واشاط ح  قال أحدهم:
 لذاك منا العمل المضلل ………………يعمل والنبيلئن قعدنا 

رِب النهس مهلى ا  عليهه وسهلم مهرالته الكهرام علهى اعبهد  إن العيل الكسب واالحرتان   يكن ِف حياة األابياء فقط ؛ لل أحبتي في اهلل:
ة؛ قيشهأتهاجر كهان    ديلهو لكهر النهأ هذاا؛ فم مهنة يتكسب الكل واحد منه من أجل البناء والتعي ا فكانواالحرتان واالجتهام والعيل 

 :وكان يقول مفتخراً  ؛ىب  الب عامالً أعلى لن ؛ و ع يان لن عفان تاجراً ؛ و عير لن اػبااب مالالً وكان 
 َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ِمَنِن الرََّجالِ ...................... لنقُل الصخر من قلل الجبال

 قلت العار في ذل السؤالف.................... يـَُقوُل النَّاُس لي في الكْسِب عار  
؛ عيههرو لههن العههاص جههزاراً ؛ و ينههنت النبههال أي ىب وقههاص ابههاالً أسههعد لههن ؛ و  الههزل  لههن العههوام خيا ههاً و  ؛عبههد الههرضبن لههن عههون تههاجراً كيهها كههان 

خههامميا وسههليان ا والههزل  لههن العههوام خيا ًههاا ولههالل لههن رلهها  وعيههار لههن ياسههر كااهها حههداًماا وعبههد ا  لههن مسههعوم راعيًهها خبههاب لههن األرتو 
 ملراجت فت  الباري اللن حير( . .الفارسي كان حالقًا ومللرًا للنخلا وخب ًا لفنون اغبربا والرباء لن عازب وزيد لن أرقم كااا تاجرين

 ومت أهنم معاة ضبلوا مشاعل اؽبداية والنور لألمة؛ إال أهنم سعوا للكسب واالحرتان من أجل لناء ايتيت .
 األخذ باألسباب مع التوكل على اهلل: لثالعنصر الثا

ينب ههي علههى اؼبسههلم ِف عيلههه أن ي خههذ جبييههت األسههباب اؼبومههلة إد  ايتههه وهدفههه مههت التوكههل علههى ا  تعههاد؛ وهههذا مهها  رسههه النههس ِف افهه  
هُل أَْو أُْ ِلُقَهها النراِب الذي أ له  الناقهة متهوكال علهى ا ؛ فعهن أَاَهَ  لْهَن َمالِهٍ  َرِ هَي اللَّهُه َعْنهُه يَهُقهوُل: قَه اَل َرُجهٌل يَها َرُسهوَل اللَّهِه: أَْعِقُلَهها َوأَتَهوَكَّ

ههْل  ملالرتمههذي وحسههنه( ههُل؟ قَههاَل:  اْعِقْلَههها َوتَهوَكَّ إن ك هه ا مههن النههاس يقعههد ِف ليتههه وينت ههر الههرزق مههت أاههه   ي خههذ لاألسههباب و  يسههت عليههه .َوأَتَهوَكَّ
قوًمهها قههالعي ِف رُكههن اؼبسههيد لعههَد مههالة اعبيعههةا فسهه ؽبم: مههن أاههتم؟ قههالوا: طههن  -ر ههي ا  عنههه -فكيههف ي تيههه؟   لههذل  رأى عيههر ر ههي 

ُتوَكِّلون على ا ا فَعالهم عير ر ي ا  عنه لِدرَّ 
ته واَهَهَرهما وقال: ال يَقُعدنَّ أحدُكم عهن  لهب الهرزقا ويقهول: اللههم ارزقهها وقهد علِهَم أن اؼب

 (.ِٓٔل اللَِّه  ملاعبيعة: السياَء ال سُبِاُر ذهًبا وال فّضةا وإن ا  يقول: }فََِِذا ُقِضَيِ  النَّالَُة فَااَتِشُروا ِف اأَلْرِض َوالْهتَهُ وا ِمن َفضْ 
ايا ِف  التوكههل  لسههندف عههن معاويههة لههن قههرةا أن عيههر لههن اػباههابا لقههي ااسهها مههن أهههل الههيينا فقههال: مههن أاههتم؟ قههالوا: طههن وروى الههن أِب الههد

 «.  اؼبتوكل الذي يلقي حبه ِف األرضا ويتوكل على ا  » اؼبتوكلون. قال: لل أاتم اؼبتكلونا إكا 
لاؼبسهيِد اغبهراما فيقهول: مها ُاِلُسهكم؟ قهالوا: فيها انهَنت؟  قهال: ا ُلبهوا مهن فضهِل  وكان سفياُن ال ورّي رضبه ا  دُرش لبع  النهاس وههم جلهوسٌ 

 ا ا وال تكواوا عياالً على اؼبسليي.
إا  لو ا رت إد اؽبيرة وس ل  افس  سلاال: ؼباذا هاجر النس ملى ا  عليه وسلم سرا لينيا ههاجر عيهر لهن اػباهاب    أخي المسلم:

ترهديا قهريش ل سههرهاا وقهال كليتهه اؼبشههورة الهه  سهيلها التهاري    مهفرات  هرن وعههز اؼبسهليي وقهال مترهديا ؽبههم : و ه  النههار..؟   م
 من أرام أن ت كله أمه وييتم ولدف وترمل زوجته فليلقه وراء هذا الوامي  فلم ارؤ أحد على الوقهون ِف وجههها فههل كهان عيهر لهن اػباهاب 

ملى ا  عليه وسلم كان أ يت اػبله  علهى اإل هالقا ولكهن أخهذ النهس  ه عليه وسلم؟   اقول ال: ألاأ يت من سيد اػبل  ؿبيد ملى ا 
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ب ملى ا  عليه وسلم ل سباب النياة من التخاهيط والتهدل  واؽبيهرة خفيهة وازبهاذ مليهل   النهرراءا ليعاينها مرسها للي ها ِف األخهذ لاألسهبا
 أيعيز رلنا أن حييل ابيه ِف سرالة من مكة إد اؼبدينة ِف  رفة عي كيا ِف اإلسراء واؼبعراج ؟     مت األمل وال قة ِف ا  والتوكل عليه.

:   لَهْو أَاَُّكهْم ُكْنهُتْم  -مهلى ا  عليهه وسهلم -فيا أصبل األخذ لاألسباب مت التوكل على ا ا فعن عيهر ر هي ا  عنهه قهال : قهال  رسهول ا 
ُر تَهْ ُدو طِبَاًما َوتَهُروُ  ِلاَااًا   ]أخرجه الرتمذي[. تَهوَكَُّلوَن َعَلى اللَّهِ  ِلِه َلُرزِقْهُتْم َكَيا يُهْرَزُق الاَّيهْ  َح َّ تَهوَكش

ْنههُ  َاْسههًيا َمْنِسههيًّاا  قَهْبههَل َهههَذا وَكُ اا هر إد السههيدة مههره عليههها السههالم قههال ا  فيهها :} فََ َجاَءَههها اْلَيَخههاُض ِإَد ِجههذِْ  النَّْخلَههِة قَالَههْ  يَهها لَْيتَهِه ِمهه ش 
نًهها  فَهَناَماَههها ِمههْن رَبِْتَههها َأالَّ رَبْههَزين قَههْد َجَعههَل َرلشههِ  رَبْتَههِ  َسههرِيًّاا َوُهههزِّي إِلَْيههِ  جِبِههذِْ  النَّْخلَههِة ُتَسهه اِقْط َعَلْيههِ  ُر َبًهها َجِنيًّههاا َفُكلِههي َواْ ههَرِب َوقَهههرِّي َعيهْ

وقلهه : امههرأة جاءههها اؼبخههاض مل  لهه  الههوالمة ( ومههت ذلهه  أمرههها ا  اههز النخلههة واألخههذ لاألسههبابا ت ملهه  ِف هههذف اخآيههة  .(2ٕ -ٖٕملمههره:
 مههت أاهه  لههو ج هه  لعشههرة رجههال ذي جلههد وقههوة مهها اسههتااعوا إالَّ رميههاً لاغبيههارةا وا  قههامر علههى أن ينههزل ؽبهها مائههدة عليههها أ هههى اؼبهه كوالت؛

 ألخذ لاألسباب مت األمل وال قة ِف ا  والتوكل عليه.ولكن ا  أرام أن يعاينا مرساً للي اً ِف ا
أسههوق لكههم قنههة صبيلههة عههن سههلفنا النهها  ِف األخههذ لاألسههباب وعههدم الكسههل والركههوم واالعتيههام علههى مههدقات احملسههني:  فــي اهلل: أحبتــي

ت أن دكث ِف رحلته مهدة  ويلهةا ولكهن يروى أن  قيقاً البلخيا ذهب ِف رحلة ذباريةا وقبل سفرف وم  مديقه إلراهيم لن أمهم حيث يتوق
  دهه  إال أيههام قليلههة حهه  عههام  ههقي  ورآف إلههراهيم ِف اؼبسههيدا فقههال لههه متعيبههاً: مهها الههذي عّيههل لعومتهه ؟ قههال  ههقي : رأيهه  ِف سههفري 

لههه  ههائراً كسههيراً عيبههاًا فعههدل  عههن الرحلههةا قههال إلههراهيم: خهه اً مههاذا رأيهه ؟ قههال  ههقي : أويهه  إد مكههان خههرب ألسههرتي  فيههها فوجههدت 
أعيههىا وعيبهه  وقلهه  ِف افسههي: كيههف يعههيش هههذا الاههائر ِف هههذا اؼبكههان النههائيا وهههو ال يبنههر وال يترههرا؟ و  ألبههث إال قلههيالً حهه  أقبههل 
  ائر آخهر حييهل لهه الع هام ِف اليهوم مهرات حه  يكتفهيا فقله : إن الهذي رزق ههذا الاهائر ِف ههذا اؼبكهان قهامر علهى أن يهرزقها وعهدت مهن
ساعيتا فقال إلراهيم: عيباً ل  يا  قي ا وؼباذا ر ي  لنفس  أن تكون الاائر األعيهى الكسهي  الهذي يعهيش علهى معواهة  ه فا و  تهرض 
أن تكههون الاههائر اخآخههر الههذي يسههعى علههى افسههه وعلههى  هه ف مههن العييههان واؼبقعههدين؟ أمهها عليهه  أن اليههد العليهها خهه  مههن اليههد السههفلى؟ فقههام 

 يم وقّبل يدفا وقال: أا  أستاذاا يا ألا إسراقا وعام إد ذبارته. قي  إد إلراه
رفهت مهن  هلالء قد فهيوا اإلسالما عيالً وتعباًا جهداً ولذاًلا   يفهيوا اإلسالم تقاعساً وال كساًلا وال معهة وال طبهواًلا وذله  ألن اإلسهالم 

  هم.  ن ماحب اليد العلياا وال يريد ألتباعه أن يكواوا عالة على  
 : العمل ضرب من ضروب العبادة في اإلسالمرابعالعنصر ال

لنهب ة العبهامة إذا أخلهل العبهد فيهها    –أيهاً كااه  ههذف األعيهال مايويهة أو أخرويهة  –من ع ية اإلسالم وروحه أاه مبغ أعيال اإلاسهان 
ِف مدرسهههته ا والههزار  ِف مزرعتهههه ا..... اء كههل ههههلالء  سههبرااه وتعهههايلا فالرجههل ِف حقلهههه والنههاات ِف منهههنعه والتههاجر ِف متيهههرف ا واؼبههدرس

ا وههذا ههو الفهارق لهي العامهل اؼبسهلم الهذي يرجهو ثهواب اخآخهرة لنهوا النيهة   تعهايل ِف عيلههميعتربون ِف عبامة إذا ما أحسهنوا واحتسهبوا وأخ
  قههال تعههايل:} َوآَخههُروَن َيْضههرِلُوَن ِف اأَلْرِض يَهْبتَه ُههوَن قبههل ثههواب الههدايا؛ لههل إن ا  تعههايل جعههل الضههرب والسههعي ِف األرض جهههاماً ِف سههبيل ا

( قهال اإلمهام القهر س ِف تفسه ف ؽبهذف اخآيهة:  سهوى ا  تعهايل ِف ههذف اخآيهة لهي ٕٓاؼبزمل:  (ِمن َفْضِل اللَّه َوآَخُروَن يُهَقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اللَِّه   
 فكان هذا ملياًل على أن كسب اؼبال دبنزلة اعبهام ألاه صبعه مت اعبهام ِف سبيل ا   مرجة اياهدين واؼبكتسبي اؼبال اغبالل ا

ألمهراله. فَعهْن َكْعهِب لهن ُعْيهرََةا قَهاَل:   َمهرَّ َعلَهى النَّهِسِّ َمهلَّى اللَّهُه َعَلْيهِه َوَسهلََّم َرُجهٌلا فَههرََأى  -ملى ا  عليهه وسهلم -وهذا ما أكدف الرسول 
َسِبيِل اللَّهِه؟ا فَهَقهاَل َرُسهوُل اللَّهِه َمهلَّى اللَّهُه ِل اللَِّه َملَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ِجْلِدِف َوَاَشاِ ِها فَهَقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه: َلْو َكاَن َهَذا ِف َأْمَراُب َرُسو 

َو ِف َسهِبيِل اللَّهِها َوِإْن َكهاَن َخهرََج َيْسهَعى َعلَهى أَلهَهَوْيِن َ هْيَخْيِ َكبِه َْيِن فَهُههَو ِف َسهِبيِل اللَّهِها َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإْن َكاَن َخرََج َيْسَعى َعَلى َوَلِدِف ِمَ ارًا فَهُهه
هههْياَاِن . ] َسهههِبيِل َوِإْن َكهههاَن َيْسهههَعى َعلَهههى اَهْفِسهههِه يُِعفشَهههها فَهُههههَو ِف َسهههِبيِل اللَّهههِها َوِإْن َكهههاَن َخهههرََج رِيَهههاًء َوُمَفهههاَخرًَة فَهُههههَو ِف  الاهههرباين ورجالهههه رجهههال الشَّ

 ِتَ  ملالبخاري(سعد:  ِإاََّ  َلْن تُهْنِفَ  اَهَفَقًة تَهْبَتِ ي ِاَا َوْجَه اللَِّه ِإالَّ أُِجْرَت ِاَا َح َّ َما ذَبَْعُل ِف ِف اْمرَأَ لسيداا  قالو [ا  النري 
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 اعة وقرلة وعبامة مت أن فيها مآرب أخرى للزوجيا وِف ذله   يقهول مهلى لل إن اإلسالم يذهب إد ألعد من ذل  فيعد اؼبعا رة الزوجية 
ِفيَهها َأْجههٌر؟  قَهاَل: أَرَأَيْههُتْم لَههْو َوَ هَعَها ِف َحههرَاٍم ا  عليهه وسهلم :  َوِف ُلْضههِت َأَحهدُِكْم َمهَدَقٌة قَههاُلوا يَها َرُسههوَل اللَّهِه: أَيَه ِش َأَحههُداَا َ هْهَوتَُه َوَيُكهوُن لَههُه 

النهووي:   ِف ههذا مليهل علهى أن اؼبباحهات تنه   اعهات  سهلم( ا قهالَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟  َفَكهَذِلَ  ِإَذا َوَ هَعَها ِف اغْبَهاَلِل َكهاَن لَهُه َأْجرًا ملمأَ 
لهه ا أو  لهب ولهد مها ا  لالنيات النامقات ا فاعبيا  يكون عبامة إذا اوى له قضاء حه  الزوجهة ومعا هربا لهاؼبعرون الهذي أمهر ا  تعهاد

 أو إعفان افسه أو إعفان الزوجة ومنعهيا صبيعاً من الن ر إد حراما أو الفكر فيها أو اؽبم لها أو    ذل  من اؼبقامد الناغبة. 
ة ؼبها تهواين غب هة إذن فاإلسالم يعترب سعى اإلاسان على افسه وولدف جهاماً وعبامة ي اب عليها ِف اخآخرة؛ ولهو فاهن كهل فهرم إد ههذف اغبقيقه

ِف أماء عيلهها لهل إاهه يسهار  إد أماء عيلهه جبهومة وإتقهان وإخهالصا ال مهن أجهل اغبنهول علهى اؼبهال فسهرب وإكها مهن أجهل ال هواب اعبزيهل 
 واألجر الع يم الذي أعدف ا  له ِف اخآخرة. 

ان ؽبا إ هافة لسهياة: مل العيهل عبهامة ِف  ه  وقه  يلخذ من كل ما سب  أن العيل عبامة ا وهذف عبارة مريرة ِف ميزان الشر  ولكن يض
ألن ك هه اً مههن النههاس يرتكههون النههالة حبيههة العيههل عبههامةا لههذل  وقَّههَ  ا  النههالة لوقهه  فقههال تعههاد:} ِإنَّ النَّههاَلَة َكااَههْ  َعلَههى ؛ العبههامة (

يل  وبر  إد النالةا ألن هذا الوق  مل    وحيرم فيهه ليهت أو  هراء (ا وأمرا أن ترتا ذبارت  وع ٖٓٔاْلُيْلِمِنَي ِكَتالًا َمْوُقوتًا  ملالنساء: 
ههٌر َلُكههْم ِإْن ُكْنههُتْم تَهْعَلُيههوَن  أو عيل:}يَهها أَيهشَههها الَّههِذيَن آَمنُههوا ِإَذا اُههوِمَي لِلنَّههاَلِة ِمههْن يهَههْوِم اعبُُْيَعههِة فَاْسههَعْوا ِإَد ذِْكههِر اللَّههِه َوذَ  فَههَِِذا  ُروا اْلبَهْيههَت َذِلُكههْم َخيهْ
َههها َوتَهرَُكههوَا ُقِضههَيِ  النَّههاَلُة فَااْهَتِشههُروا ِف اأْلَْرِض َوالْهتَه ُههوا ِمههْن َفْضههِل اللَّههِه َواذُْكههُروا اللَّههَه َك ِهه ًا َلَعلَُّكههْم تُهفْ  ِلُرههوَن   َوِإَذا رَأَْوا ذِبَههارًَة أَْو ؽَبْههًوا ااْهَفضشههوا إِلَيهْ

ٌر  ُر الرَّازِِقَي  مل اعبيعة : قَائًِيا ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيهْ  ( ٔٔ – 9ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّيارَِة َواللَُّه َخيهْ
وأمهرهم لاالجتيها ا أذن ؽبهم لعهد الفهرا  ِف االاتشهار  ليعاً و هراءً   َليَّا َحَير ا  عليهم ِف التنرن لعد النداءقال اإلمام الن ك   ِف تفس ف :
ا كيا كان عرَاا لن مال  ر ي ا  عنه إذا مهلى اعبيعهة اانهرن فوقهف علهى لهاب اؼبسهيدا فقهال: اللههم ِف األرض وااللت اء من فضل ا 

ؽبههذا اتفهه  العليههاء ر ههي ا  عههنهم إين أجبههُ  معوتَهه ا ومههليُ  فريضههت ا وااتشههرت كيهها أمههرتها فههارزقه مههن فضههل ا وأاهه  خهه  الههرازقيا 
هههل ينهه  إذا تعا ههاف متعههاط أم ال؟ علههى قههوليا وهههاهر اخآيههة عههدم النههرة كيهها هههو مقههرر ِف  علههى ربههره البيههت لعههد النههداء ال ههاين. واختلفههوا:

 مو عها وا  أعلم.  أ.ه
أي وكان أحهد النهاغبي يعيهل حهداماً فهِذا ظبهت األذان ال ينهزل اؼبارقهة علهى السهندان حه  يسهتييب لنهداء ا ا ألن اؼبهلذن يقهول: ا  أكهربا 

 أكرب  ا ِف يدا.
لينيهها ههو  اهب ِف النههاسا إذ  مهلى ا  عليهه وسهلمب ا  لعه  النههرالة ؼبها ااشه لوا لالتيهارة وتركههوا ظبها  اػبابهةا فهروي أن النههس وقهد عاته

 اهب اسهتعياالً  مهلى ا  عليهه وسهلمقدم اؼبدينة عٌ  ربيل ذبارةا فليا ظبت النهاس اهاا وههم ِف اؼبسهيدا اافضهوا مهن اؼبسهيدا وتركهوا النهس 
هٌر ِمهَن اللَّْهه ينب ي أن يستعيل لها ف ازل ا :ؼبا ال  َها َوتَهرَُكوَا قَائًِيا ُقْل َما ِعْنَد اللَِّه َخيهْ ِو َوِمهَن التَِّيهارَِة َواللَّهُه } َوِإَذا رَأَْوا ذِبَارًَة أَْو ؽَبًْوا ااْهَفضشوا إِلَيهْ

هههُر الهههرَّازِِقَي  ا  سهههخر كهههل ههههذف اؼبخلوقهههات الكوايهههة ػبدمهههة اإلاسهههان ويهههرتا العبهههامةا ألن ا فهههال ينب هههي للعبهههد أن ينشههه ل لالهههدايا ومههها فيهههها َخيهْ
وقههد جههاء ِف األثههر اإلؽبههي:   عبههدي: خلقتهه  مههن أجلههىا وخلقهه  األ ههياء كلههها مههن  ليسههتعي اهها علههى  اعههة ا  ال لتشهه له عههن عبامتههه    

 .ق  العبامة (أجل ا فال تنش ل دبا هو ل  عيا أا  له. ا إذاً : مل العيل عبامة ِف    و 
أن ال  -حبّهها ؽبههم وإ ههفاقاً علههيهم  –هههذف رسههالة أحببهه  أن ألل ههها إلخههواين وآلههائي الههذين يعيلههون ِف حقههوؽبم وزراعههابم وذبههارابم  عبــاد اهلل:

 تش لهم عن راما اللهم إين قد للَّ   اللهم فا هد يا رب العاؼبي.
                          ،،،،،،،،                                صالةالالدعاء،،،،،،                              وأقم 
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