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 األسباب واملسببات وأثرها يف نهضة األمة   خطبة بعنوان: 
 م9201  ديسمرب  6  -هـ  1144  ربيع اآلخر  9بتاريخ:     

 
 عناصر الخطبة:

 من سنن الله في الحياة  كونية األسباب والمسببات سنة: األولالعنصر 
 األخذ باألسباب صور ونماذج مشرقة : انيالعنصر الث

 واالجتهاد واألخذ باألسبابالعمل  مة إلىالعنصر الثالث: دعوة أفراد األ
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

  من سنن الله في الحياة كونية األسباب والمسببات سنة: األولالعنصر 
وسبَّبها وأوجد مسبَّباهتا هبا، فجعل النكاح   أنه خلق األسباب  سنن هللا تعاىل يف هذا الكون الفسيح منإن   أيها المسلمون:

َبع، وجعل اجلد واالجتهاد سببًا للنجاح،  سببًا للولد، والبذر سببًا للزرع، وجعل شرب املاء سببًا للري، وجعل األكل سببًا للش ِّ
 .وجعل الكسل والتواين سبباً للفشل، وجعل النار سبباً لإلحراق، وجعل قطع الرأس سبباً للموت وهكذا

وهذه األسباب يستوي فيها املسلم والكافر والرب والفاجر، فمن شرب روي، ومن أكل شبع، ومن اجتهد حصَّل، ومن زرع 
 حصد،... إىل آخره.

فهذه األسباب ومسبَّباهتا كلها خلق هللا، هو الذي خلقها وجعلها أسبااب بسعة علمه وعظيم حكمته ليجري الكون على هذه 
ى املتوكل على هللا أن أيخذ مبا يستطيع من األسباب، ولو خلق هللا الكون بغري نظام وسنن ال تتخلف األسباب؛ وهلذا جيب عل 

َرحُض َوَمنح فِّيهِّنَّ } قال هللا تعاىل:  ؛لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن  َواَءُهمح َلَفَسَدتِّ السََّماَواُت َواألح َقُّ َأهح  {َوَلوِّ اتَـَّبَع اْلح
 .  [71ملؤمنون:]ا
 ؛  وال تعتقد أهنا تسبب األمور بذاهتا بل بقدرة هللا تعاىل وإرادته  أن أتخذ ابألسباب ولكن ال تعتمد عليها ؛  أخي املسلم  يكفعل

اإلعراض عن األسباب التفات القلب إىل األسباب قدح يف التوحيد، وحمو األسباب قدح يف العقل، و " حد السلف : يقول أ
 ."  قدح يف الشرع

العتقاد اجلازم أبن األسباب يف ذاهتا هي مسببة دون قدرة هللا ومشيئته قدح يف التوحيد ؛ ألهنا ال تسبب ومعىن ذلك : أن ا
بذاهتا ولكن بقدرة هللا وإرادته ؛ فالنار سبب اإلحراق ؛ ولكنها مل حترق إبراهيم عليه السالم حني ألقي فيها ؛ ألن هللا سلب 

ال يتحقق املسبب خلري أتخذ ابألسباب و لسالم ؛ ولو أحرقت لكانت املضرة ؛ فقد منها صفة اإلحراق كرامًة وجناًة له عليه ا
ًئا َوُهَو َشرٌّ }  :هللا لك وخفي عليك ؛ وهذا معىن قوله تعاىل أراده ًئا َوُهَو َخريحٌ َلُكمح َوَعَسى َأنح حتِّبُّوا َشيـح َرُهوا َشيـح َوَعَسى َأنح َتكح

ُتمح  ُ يـَعحَلُم َوأَنـح  .  (216البقرة:  ){  اَل تـَعحَلُموَن    َلُكمح َواَّللَّ
هذا عام يف األمور كل ها، قد ُيِّب  املرُء شيًئا، وليس له فيه خرية وال مصلحة. ومن ذلك الُقُعود عن يقول اإلمام ابن كثري : " 

ُتمح  القتال، قد يـَعحُقُبه استيالء العدو على البالد واْلكم. ال تـَعحَلُموَن { أي: هو أعلم بعواقب  مث قال تعاىل: } َواَّللَُّ يـَعحَلُم َوأَنـح
 "  األمور منكم، وأخرَبُ مبا فيه صالحكم يف دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا له، وانقادوا ألمره، لعلكم ترشدون.
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ينبغي على املسلم يف عمله أن أيخذ جبميع األسباب املوصلة إىل غايته وهدفه مع التوكل علــى هللا تعــاىل؛ وهــذا مــا غرســه النــ   ف
ا   يف نفس الصحايب الذي أطلق الناقة متوكالً  وَل اَّللَِّّ: َأعحقُِّلهــَ َُ َرســُ ٌل  وُل: قـَـاَل رَجــُ ُ َعنحُه يـَقــُ َي اَّللَّ على هللا؛ فعن أََنَس بحَن َمالٍِّك َرضِّ

 َوأَتـَوَكَُّل َأوح ُأطحلُِّقَها َوأَتـَوَكَُّل؟ قَاَل:" اعحقِّلحَها َوتـَوَكَّلح" )الرتمذي وحسنه(.
لهه:أحبتي في ا إن كثــريا مــن النــاس يقعــد يف بيتــه وينتظــر الــرزق مــع أنــه مل أيخــذ ابألســباب ومل يســع عليــه فكيــف أيتيــه؟     ل

ا قـــابعني يف رُكـــن املســـجد بعـــَد صـــالة اجلمعـــة، فســـ هلم: مـــن أنـــتم؟ قـــالوا:  ـــن    -رضـــي هللا عنـــه  -لـــذلك رأم عمـــر رضـــي   قومـــً
بدِّرَّته وهَنََرهم، وقال: ال يَقُعدنَّ أحــدُكم عــن طلــب الــرزق، ويقــول: اللهــم ارزقــ ،  املُتوَكِّ لون على هللا، فَعالهم عمر رضي هللا عنه  

ُروا يفِّ اأَلرحضِّ َوابـحتَـ  الَُة فَانَتشــِّ َيتِّ الصــَّ ة، وإن هللا يقــول: }فـَـضَِّذا ُقضــِّ لِّ اَّللَِّّ{  وقد علَِّم أن السماَء ال ُُتطُِّر ذهبـًـا وال فضــ  ن َفضــح غــُوا مــِّ
 (.10)اجلمعة: 

مــن أهــل الــيمن، فقــال: مــن أنــتم؟     الدنيا يف "التوكل" بسنده عن معاويــة بــن قــرة، أن عمــر بــن اخلطــاب، لقــي  ســاً وروم ابن أيب
 قالوا:  ن املتوكلون. قال: بل أنتم املتكلون، إمنا » املتوكل الذي يلقي حبه يف األرض، ويتوكل على هللا «. 

ــه هللا ضــُرُّ بــبع  النــاس وهــ  كم؟ قــالوا: فمــا نصــَنع؟  قــال:  وكــان ســفياُن الثــوري  ُر م جلــوٌس ابملســجدِّ اْلــرام، فيقــول: مــا جُيلِّســُ
 اطلُبوا من فضلِّ هللا، وال تكونوا عيااًل على املسلمني.

وهكذا ظهر لنا بوضوح أن األسباب ومسبباهتا سنة كونية يف اْلياة ؛ وأنه جيب على اإلنسان أن أيخذ ابألسباب يف حياتــه كلهــا  
  خالق األسباب واملسببات .؛ متوكاًل على هللا

  األخذ باألسباب صور ونماذج مشرقة: انيالعنصر الث
سههلمون: ههها الم ــاء    أي ــاة األنبي ــا يف هــذا العنصــر لنعــرض لكــم صــوراً ومنــاذاب مشــرقة مــن األخــذ ابألســباب يف حي تعــالوا بن

 يف حياتنا العملية:  على أرض الواقع  ونطبقهالن خذ منها العربة والعظة ؛  والصاْلني والطيور واْلشرات 
األخذ  هلم دوراً ابرزاً يف    لوجد  أنإننا لو نظر  إىل مجيع األنبياء   األخذ باألسباب في حياة األنبياء عليهم السالم:

  هــذا؛ فقد كان لكل واحد من األنبياء عليهم الصــالة والســالم مجيعــاً حرفــة يعــي  هبــا، فالعمل والكسب واالحرتافابألسباب و 
عليــه    -كــان إليــاُس  و ،  وخطاطــاً   ، وكانــت حــواء تغــزل القمــاإ، وكــان إدريــس خياطــاً وحائكــاً   حــرا ً كــان    –لســالم  عليــه ا  –آدم  

، وكــان داود  ، وكــان أيــوب زراعــاً بنــاءً و   نسَّاًجا، وكان نوح وزكُر جنارين، وكان هود وصاحل اتجرين، وكان إبراهيم زارعاً  -السالم 
؛ وكــان موســى وشــعيب وحممــد صــلى هللا  حديــد يلبســه ا،ــارب، وكــان ســليمان خواصــاً وهو درع مــن  –أي يصنع الزرد  – زراداً 

نح النــَّ ِّ ِّ  ُه؛ عــَ ُ َعنــح َي اَّللَّ َرَة َرضــِّ نح َأيبِّ ُهَريـــح هِّ    عليه وسلم وسائر األنبيــاء علــيهم الســالم يعملــون مبهنــة رعــي األغنــام. فعــَ ُ َعَليــح لَّى اَّللَّ صــَ
َ  اَّللَُّ  ا بـَعـــَ اَل:ب مـــَ لََّم قـــَ لِّ َوســـَ َهـــح َرارِّيَ  ألِّ ى قــــَ ا َعلـــَ ُت َأرحَعاهـــَ مح ُكنـــح اَل: نـَعـــَ َت؟  فـَقـــَ َحابُُه: َوأَنـــح اَل َأصـــح َنَم. فـَقـــَ ى الحغـــَ ا إِّالَّ َرعـــَ َة   نَبِّيـــإ  َمكـــَّ

 .“) البخاري(
  ســباباألخــذ ابأل  ضــرب لنــا أروع األمثلــة يف  خامت األنبياء واملرسلني؛هذا سيد  حممد صلى هللا عليه وسلم    أحبتي في الله:

؛ فكان يقوم مبهنة أهله، يغسل ثوبه، وُيلب شــاته، ويرقــع الثــوب، ونصــف النعــل؛ ويعلــف بعــريه،  العمل والكسب واالحرتافو 
ع اللحم مع أزواجه، وُيمل بضــاعته مــن الســوق، و ــر  قط ِّ وأيكل مع اخلادم، ويطحن مع زوجته إذا عييت ويعجن معها، وكان يُ 

الطــوب    –بيده، وكان ينقل الرتاب يوم اخلندق حىت اغرب بطنه، وكان ينقــل مــع صــحابته اللــ    وستني بدنة يف حجة الوداع ثال ً 
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أثنـــاء بنـــاء املســـجد، فعمـــل فيـــه رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم لريغـــب املســـلمني يف العمـــل والبنـــاء والتعمـــري؛ فقـــام    -الـــرتايب
 املهاجرون واألنصار وعملوا جبد ونشاط حىت قال أحدهم:

 يعمل……………… لذاك منا العمل المضلل والنبيا لئن قعدن
إنك لو نظرت إىل اهلجرة وس لت نفسك سؤاال: ملاذا هاجر الن  صلى هللا عليه وسلم سرا بينما هاجر عمر بن اخلطاب ىف و 

ل وضح النهار..؟   متحدُ قري  أبسرها، وقال كلمته املشهورة الىت سجلها التاريخ ىف صفحات شرف وعز املسلمني وقا
متحدُ هلم : "من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده وترمل زوجته فليلق  وراء هذا الوادي" فلم جيرؤ أحد على الوقوف يف وجهه، 

صلى هللا عليه وسلم كان أشجع   هفهل كان عمر بن اخلطاب أشجع من سيد اخللق حممد صلى هللا عليه وسلم؟   نقول ال: ألن
لن  صلى هللا عليه وسلم أبسباب النجاة من التخطي  والتدبري واهلجرة خفية واختاذ دليل ىف اخللق على اإلطالق، ولكن أخذ ا

الصحراء، ليعطينا درسا بليغا يف األخذ ابألسباب مع األمل والثقة يف هللا والتوكل عليه. أيعجز ربنا أن ُيمل نبيه يف سحابة من 
 اب ؟    مكة إىل املدينة يف طرفة عني كما يف اإلسراء واملعرا 

تُّ و  تـَـ ِّ مــِّ َُ لَيـح لـَـةِّ قَالــَتح  ذحعِّ النَّخح اُض إِّىَل جــِّ ا الحَمخــَ ُت  انظر إىل السيدة مرمي عليها السالم قــال هللا فيهــا :} فََ َجاَءهــَ َذا وَُكنــح َل هــَ  قـَبــح
رِّ  يإا، فـََناَداَها مِّنح حَتحتَِّها َأالَّ حَتحَزينِّ َقدح َجَعَل رَبُّكِّ حَتحَتكِّ ســَ ًيا َمنحسِّ اقِّ ح َعَليــحكِّ ُرطَبـًـا َجنِّيــإا، َفُكلــِّي  َنسح لـَـةِّ ُتســَ ذحعِّ النَّخح ز ِّي إِّلَيــحكِّ جبــِِّّ ، َوهــُ ُإ

ًنا{ )مــرمي: َريبِّ َوقـَر ِّي َعيـح أتملــت يف هــذه اآليــة وقلــت: امــرأة جاءهــا املخــاض ) طلــق الــوالدة ( ومــع ذلــك أمرهــا  .  (26 -23َواشح
عشــرة رجــال ذي جلــد وقــوة مــا اســتطاعوا إالَّ رميــاً ابْلجــارة، وهللا قــادر  هللا هبــز النخلــة واألخــذ ابألســباب، مــع أنــك لــو جئــت ب

على أن ينزل هلا مائــدة عليهــا أشــهى املــ كوالت؛ ولكــن هللا أراد أن يعطينــا درســاً بليغــاً يف األخــذ ابألســباب مــع األمــل والثقــة يف  
 هللا والتوكل عليه.

عمل الكســب واالحــرتاف مل يكــن يف حيــاة األنبيــاء فقــ  ؛  إن ال  :األخذ باألسباب في حياة الصحابة والسلف الصالح
لكــل    من أجل البناء والتعمري، فكــانواالحرتاف  ريب الن  صلى هللا عليه وسلم صحابته الكرام على اجلد واالجتهاد والعمل   بل

ثمــان بــن عفــان  ع ؛ و عمــر بــن اخلطــاب دالالً ة؛ وكــان  قمشــ أاتجــر  كــان  بــو بكــر الصــديق  أ  هــذاواحــد مــنهم مهنــة يتكســب هبــا؛ ف
 :وكان يقول مفتخراً  ؛ىب طالب عامالً أعلى بن ؛ و اتجراً 

 َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ِمَنِن الرََّجاِل...................... لنقُل الصخر من قلل الجبال
 فقلت العار في ذل السؤال.................... َيُقوُل النَّاُس لي في الكْسِب عاٌر

ن بن عو كما كان   عمــرو بــن العــاص  ؛ و يصنع النبــال  أي  ىب وقاص نباالً أسعد بن   ؛ و الزبري بن العوام خياطاً و   ؛ف اتجراً عبد الُر
خبــاب بــن األرت حــداًدا، وعبــد هللا بــن مســعود راعيـًـا، والــزبري بــن العــوام خياطــًا، وبــالل بــن رابح وعمــار بــن ُســر كــا   ؛ و جزاراً 

)راجــع    .، وخبريًا بفنون اْلرب، والرباء بن عازب وزيد بن أرقم كــا  اتجــرين خادمني، وسلمان الفارسي كان حالقًا ومؤبًرا للنخل
 فتح الباري البن حجر( .

 ومع أهنم دعاة ُلوا مشاعل اهلداية والنور لألمة؛ إال أهنم سعوا للكسب واالحرتاف من أجل بناء اجملتمع .
لهه: أحبتي ســباب وعــدم الكســل والركــود واالعتمــاد علــى  أســوق لكــم قصــة مجيلــة عــن ســلفنا الصــاحل يف األخــذ ابأل فهي ال

صدقات ا،سنني: يروم أن شــقيقاً البلخــي، ذهــب يف رحلــة قاريــة، وقبــل ســفره ودع صــديقه إبــراهيم بــن أدهــم حيــ  يتوقــع أن  
الــذي  ضك  يف رحلته مدة طويلــة، ولكــن مل ضــ  إال أُم قليلــة حــىت عــاد شــقيق ورآه إبــراهيم يف املســجد، فقــال لــه متعجبــاً: مــا  
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عج ل بعودتك؟ قال شقيق: رأيت يف سفري عجباً، فعدلت عــن الرحلــة، قــال إبــراهيم: خــرياً مــاذا رأيــت؟ قــال شــقيق: أويــت إىل  
مكان خرب ألسرتيح فيه، فوجدت به طائراً كسيحاً أعمى، وعجبت وقلــت يف نفســي: كيــف يعــي  هــذا الطــائر يف هــذا املكــان  

ب  إال قليالً حىت أقبل طائر آخر ُيمل لــه العظــام يف اليــوم مــرات حــىت يكتفــي، فقلــت:  النائي، وهو ال يبصر وال يتحرك؟ ومل أل
إن الذي رزق هذا الطائر يف هــذا املكــان قــادر علــى أن يــرزق ، وعــدت مــن ســاع ، فقــال إبــراهيم: عجبــاً لــك ُ شــقيق، وملــاذا  

مل تــرض أن تكــون الطــائر اآلخــر الــذي يســعى  رضيت لنفسك أن تكون الطائر األعمى الكسيح الذي يعي  على معونة غريه، و 
على نفسه وعلــى غــريه مــن العميــان واملقعــدين؟ أمــا علمــت أن اليــد العليــا خــري مــن اليــد الســفلى؟ فقــام شــقيق إىل إبــراهيم وقبــ ل  

 يده، وقال: أنت أستاذ  ُ أاب إسحاق، وعاد إىل قارته.
هــؤالء قــد فهمــوا اإلســالم، عمــالً وتعبــاً، جهــداً وبــذالً، مل يفهمــوا اإلســالم تقاعســاً وال كســالً، وال دعــة وال  ــوالً، وذلــك ألن    

 اإلسالم رفع من ش ن صاحب اليد العليا، وال يريد ألتباعه أن يكونوا عالة على غريهم.
أن الطيور كلها تسعى على رزقها متوكلة على هللا  في حياة الطري قدف األخذ باألسباب في حياة الطير والحشرات:

فعن عمر رضي هللا عنه قال : قال   تذي هبا ؛  دون تقاعس أو كسل أو تواكل ؛ حىت حثنا نبينا صلى هللا عليه وسلم على أن 
ُتمح تـَوَكَُّلوَن َعَلى اَّللَِّّ َحقَّ تـَوَ  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا َاًصا َوتـَُروُح : " َلوح أَنَُّكمح ُكنـح ُ تـَغحُدو  ِّ ُتمح َكَما يـُرحَزُق الطَّريح كُّلِّهِّ َلُرزِّقـح

 بِّطَاً  " ]أخرجه الرتمذي[.
ويف حياة اْلشرات جند النملة أصغر اْلشرات تسعى جبد واجتهاد يف األخذ ابألسباب والسعي على املعيشة وطلب رزقها ؛   
يفوق   النملة هلا من االحتيال لنيل مطلوهبا ما   إصرار ومثابرة ومواصلة، مث إنكفاح وصرب و ؛  في حياة النملة عربة لقوم يعقلون  ف

 تاءفتخزن قوت الش ؛ ختراب يف الشتاء النملة أهنا تدخر قوهتا من الصيف إىل الشتاء ألهنا ال الوصف، فقد ذكر من ألف عن
لذي أعطى كل شيء خلقه مث هدم بكسر اْلبة املخزون، تقوم إبذن هللا ا وخوفًا من أن ينبت اْلب ؛ وال أتكله إال يف حينه

 .تلئال تنب  نصفني  وسطها  من
النمل مع جمموعة منها جسرًا فوق املاء حي  تتشابك النمل  تستطيع عبوره تشكل وإذا مرت يف طريقها خبليج ماء صغري ال  

فسبحان الذي ؛  اآلخر    الطرففضذا مرت مجيع النمل من فوق هذا اجلسر انسحب جسر النمل إىل    ؛  كاجلسر فوق معرب املاء
 أعطى كل شيء خلقه مث هدم   

ه غريها، يع  ما عند النمل تواكل، ما عنده كسل، ما عند النمل أن الواحد يعي   تعلى ما مجع اْلب ال تتغذم منالنملة و 
 .  سالً ، أما  ن البشر قد فينا تكاقد وقتهد، كل األمة  سعى ويعملعلى حساب اآلخرين، كل النمل يكسالن  

 ة ( ؟   النمل هذه اْلشرة الصغرية )  من   واألخذ ابألسباب منا النشاط واْلركةلَّ عَ أفال تَـ   
 الوصول إىل رزقه:   إصراره على  ويف ختام هذا العنصر أسوق لكم هذا املوقف املعاصر وهذه اْليلة للنمل يف

العسل يف الوس  حىت ال يصل إليه النمل، مث  فمرة جاء شخص إب ء عسل، وجاء بطست كبري، ووضع فيه املاء، ووضع إ ء
دخل الغرفة فوجد النمل على العسل، فنظر فضذا النمل ملا رأم العسل، فكر فصعد اْلائ ، وتسلقه مث مشى على و جاء 

السقف فلما حاذم اإل ء سق  عليه، فهذا تدبري النمل للحصول على القوت، وطلب الرزق، واختاذ اْليلة للوصول إىل 
  سبحان هللا ف،  لطلب رزقه  أما بع  البشر ما عنده استعداد أن يتحرك خطوتني  وب.املطل 

 يف الصحراءِّ إذا مل قدح طعاماً ، نصبت نفسها كالعودِّ ، فيقُع عليها الطائُر فت كلُه . انظر إىل اْليةو 
 ؟    التوكل على هللا تعاىل  مع  فهال أخذ  العظة والعربة من الطيور واْلشرات يف السعي على الرزق واألخذ ابألسباب
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 واالجتهاد واألخذ باألسبابالعمل  إلى أفراد األمة دعوةالعنصر الثالث: 
لههه: بههاد ال ُم اأَلرحَض َذلــُوالً    ع َل َلكــُ َو الــَّذِّي َجعــَ لقــد حــ  اإلســالم علــى الســعي والكســب مــن أجــل الــرزق؛ قــال تعــاَ: } هــُ

ويقرر اإلســالم أن حيــاة اإلضــان بــدون عمــل هــي عقــيم كحيــاة  ؛  (15َوإِّلَيحهِّ النُُّشوُر { ) امللك:   هِّ وَُكُلوا مِّن ر ِّزحقِّ  فَامحُشوا يفِّ َمَناكِّبَِّها
 .شجر بال مثر ، فهي حياة تثري املقت الكبري لدي واهب اْلياة الذي يريدها خصبة منتجة كثرية الثمرات

اجية ما دام قادراً على العمل، بل إن قيــام الســاعة ال  فاإلسالم ال يعرف سناً للتقاعد، بل جيب على املسلم أن يكون وحدة إنت  
ينبغــي أن ُيــول بينــه وبــني القيــام بعمــل منــتج، ويف ذلــك يــدفعنا النــ  صــلى هللا عليــه وســلم دفعــاً إىل حقــل العمــل وعــدم الركــود  

لََّم قـَـاَل: "ف .والكسل هِّ َوســَ لَّى هللاُ َعَليــح َّ صــَ َتطَاَع    َعنح أََنسِّ بحنِّ َمالٍِّك، َعنِّ النَّ ِّ يَلٌة ؛ فـَـضِّنِّ اســح دُِّكمح َفســِّ اَعُة َويفِّ يــَدِّ َأحــَ إِّنح قَامــَتِّ الســَّ
 .[ أُد والبخاري يف األدب املفرد بسند صحيحُقوَم َحىتَّ يـَغحرَِّسَها، فليغرسها". ] يَـ َأنح اَل 

وَل اَّللَِّّ    كما ح  اإلسالم على اختاذ املهنــة للكســب مهمــا كانــت دنيئــة فهــي خــري مــن املســ لة، فعــَنح َأيبِّ    ُت َرســُ عــح ِّْ َرَة قـَـاَل:  ُهَريـــح
ُه فـََيســح  دََّق مِّنــح رِّهِّ فـَيَـَتصــَ َب َعلــَى َظهــح َتطــِّ دُُكمح فـََيحح ُدَو َأحــَ وُل:" أَلَنح يـَغــح لََّم يـَقــُ هِّ َوســَ ُ َعَليــح لَّى اَّللَّ نح َأنح  صــَ ريحٌ لـَـُه مــِّ نح النــَّاسِّ خــَ َ بــِّهِّ عــَ تَـغح ِّ

َ َل رَُجاًل َأعحطَاُه َأوح َمنَـ  َنح تـَُعوُل" )الرتمذي وحسنه(َيسح َلى َوابحَدأح مبِّ  .َعُه َذلَِّك فَضِّنَّ الحَيَد الحُعلحَيا َأفحَضُل مِّنح الحَيدِّ السُّفح
لذلك كان سيد  عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه يهتم ابلعمــل والرتغيــب فيــه فيقــول: مــا مــن موضــع أيتيــ  املــوت فيــه أحــب إىلَّ  

وأشرتي، وكان إذا رأي فىت أعجبه حالــه ســ ل عنــه: هــل لــه مــن حرفــة ؟ فــضن قيــل : ال. ســق   من موطن أتسوق فيه ألهلي أبيع  
من عينيه .وكان إذا مدح حبضرته أحد س ل عنه : هل له من عمل؟ فضن قيل : نعم .قال : إنه يســتحق املــدح . وإن قــالوا : ال.  

فضنه يوشــك أن ُيتــااب أحــدكم إىل    -هنة ويقول تربيرا لذلك:قال : ليس بذاك . وكان يوصي الفقراء واألغنياء معاً أبن يتعلموا امل
 مهنة، وإن كان من األغنياء.

وكــان  كلمــا مــر برجــل جــالس يف الشــارع أمــام بيتــه ال عمــل لــه أخــذه وضــربه ابلــدرة وســاقه إىل العمــل وهــو يقــول: إن هللا يكــره  
إن هللا خلــق  ؛ و : "مكســبُة يف د ءة خــرٌي مــن ســؤال النــاسوكــان يقــول أيضــاً   الرجل الفارغ ال يف عمل الدنيا وال يف عمل اآلخرة.

األيدي لتعمل فضن مل قد يف الطاعة عمال وجدت يف املعصية أعماال ". وكــان ســعيد بــن املســيب يتــاجر ابلزيــت ويقــول: وهللا مــا  
ي."، وكان إبراهيم بن أدهــم إذا قيــل لــه : كيــف أنــت ؟   قــال : خبــري مــا مل يتحمــل  للرغبة يف الدنيا ولكن أصوُن نفسي وأصل ُر

 .اإلمام الغزاَ(  –مؤن  غريي. )إحياء علوم الدين 
 َوَلْم َيَتَحاَش ِمْن ُطوِل اْلُجُلوِس......................ِإَذا ما اْلَمْرُء َلْم َيْطُلْب َمَعاًشا 

 َواِن َكالثَّْوِب اللَِّبيِســــــَعَلى اإِلْخ........................ًا اَر َكّلــَجَفاُه اأَلْقَرُبوَن َوَص
 ُفوِســـــــــــــــــــَدَر اْلُمَقدُِّر ِللنِّــــــــــِبَما َق......................َوَما اأَلْرَزاُق َعْن َجَلٍد َوَلِكْن 

الــذنوب، فقــد  إن أثر العمل ليس قاصراً على الكفاف واالغتناء عــن النــاس فقــ ، بــل يعتــربه اإلســالم تكفــرياً عــن   عباد الله:
 قال بع  السلف: إن من الذنوب ذنوابً ال يكفرها إال اهلم يف طلب املعيشة.

إن أجسام الناس ما هي إال آالت جيب إعماهلا وعدم تعطيلها وإال دمرها العجز واخلور والشلل ، وصارت    أحبتي في الله:
الجتماعيــة ومنوهــا، بــدالً مــن أن تكــون أداة قــوة ومنــاء  إىل املــوت البطــال واالســرتخاء والصــدأ، وحتولــت إىل أداة تعويــق للحيــاة ا

وازدهار، وهــذا مــا كــان يغرســه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم يف نفــوس أصــحابه حينمــا يتوجــع أحــدهم أو يتمــارض أو يــركن إىل  
صــلى هللا  اخلمول والكسل، معتمدا يف ذلك علــى صــدقات ا،ســنني، مــع قدرتــه علــى الكســب والعمــل، فــضذا جــاَء أحــُدهم إليــه  
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ً على العملِّ وجهَّه إىل العمــلِّ وحثَــّه عليــه، وبــنيَّ لــه أن العمــَل مهمــا كــاَن حمتقــراً يف أعــنيِّ   النــاسِّ  عليه وسلم يس لُه ماالً، وكاَن قُو
ه،  فهــو أشــرُف لإلنســانِّ مــن التســولِّ واملســ لةِّ، ولــا يــُروم يف ذلــَك أن رجــالً مــن األنصــارِّ أتــى النــَ  صــلى هللا عليــه وســلم يســ لُ 

لٌس نلبُس بعَضه، ونبُس  بعَضه، وَقعٌب َنشرُب فيه املاَء، قــال: »ائتــ  هبمــا«، قــاَل:   فقال: »أما يف بيتك شيٌء؟« قال: بلى، حِّ
ف اته هبما، ف خــَذ ا رســوُل هللاِّ صــلى هللا عليــه وســلم بيــده، وقــاَل: »مــن يشــرتي هــذين؟« قــاَل رجــٌل: أ  آخــذ ا بــدرهٍم، قــاَل:  

ــى   ــُد علـ ــن يزيـ ــٍم؟«  »مـ ــال ً -درهـ ــرتنيِّ أو ثـ ــا  -مـ ــدر ني، وأعطا ـ ــذ الـ ــا إُه، وأخـ ــدر ني، ف عطا ـ ــذ ا بـ ــٌل: أ  آخـ ــاَل رجـ ، قـ
األنصاري وقاَل: »اشرت أبحــد ا طعامــاً ف نبــذه إىل أهلــك، واشــرت ابآلخــرِّ قـَـدوماً فــ ت  بــه«، فــ اته بــه، فشــدَّ فيــه صــلى هللا عليــه  

ب وبــع، وال أرينــََّك  ســَة عشــَر يومــًا«، فــذهَب الرجــُل َُيتطــُب ويبيــُع، فجــاَء وقــد  وســلم عــوداً بيــده، مث قــاَل: »اذهــب فاحتطــِّ 
ها طعاماً، فقاَل رسوُل هللاِّ صلى هللا عليه وسلم:  »هذا خرٌي لــك مــن أن قــيَء   ها ثوابً وببعضِّ أصاَب عشرَة دراهٍم، فاشرتم ببعضِّ

ٍع، أو لــذي َدٍم ُموجــٍع«  املس لُة نكتًة يف وجهَك يوَم القيامةِّ، إن املس لَة ال ت صلُح إال لثالثٍة، لذي فقٍر ُمدقٍِّع، أو لــذي غـُـرٍم ُمفظــِّ
)رواه أبو داوَد والرتمذيِّ  وحسنَّه(. فالرسول صلى هللا عليه وسلم لقن هذا الرجل درساً ال ينساه ، وهبذا سد الرسول صــلى هللا  

اه مــن الصــدقة لفــتح بــذلك البــاب علــى مصــراعيه للكســاىل  عليــه وســلم ابابً مــن أبــواب الكســل والتواكــل، فلــو أن الرســول أعطــ 
يف املوصــالت    –مــن أمثــال هــؤالء    –واملتــواكلني، وألصــبحت هــذه مهنــتهم كمــا هــي مهنــة الكثــريين يف هــذا العصــر، ومــا يــرم  

طــاط يف  والشوارع والطرقات ألقوم دليل علــى ذلــك، هلــذا كلــه حــرم اإلســالم البطالــة والكســل والركــود ألن ذلــك يــؤدي إىل ا 
مجيع جماالت اْلياة، فضنه يــؤدي إىل هبــوط اإلنتــااب، وختلــف األمــة، وانتشــار الفوضــي، وكثــرة املتــواكلني، إضــافة إىل املــذاق الغــري  
الطبيعي للقمة العــي  وخاصــة إذا حصــل عليهــا الكســول مــن عــرق جبــني غــريه، فينبغــي علــى الفــرد أن يعمــل لي كــل مــن كســب  

ُ َعنحهُ يده ألنه أفضل أنواع الكسب،  َي اَّللَّ َدامِّ َرضِّ لََّم قـَـالَ ؛  فقد أخراب البخاري َعنح الحمِّقح هِّ َوســَ ُ َعَليــح لَّى اَّللَّ ولِّ اَّللَِّّ صــَ ا    :"عــَنح َرســُ مــَ
ًا مِّنح َأنح أيَحُكَل مِّنح َعَملِّ يَدِّهِّ  َّ اَّللَِّّ َداُوَد َعَليحهِّ السَّاَلم َكانَ  ؛َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َق ُّ َخريح   أيَحُكُل مِّنح َعَملِّ يَدِّهِّ ".َوإِّنَّ َن ِّ

إن القلب ليحزن حينما يري الشباب وهم يف أعز قواهم العقلية واجلســدية ومــع ذلــك يفــ  الشــباب قوتــه وشــبابه   عباد الله:
يف الفــراغ ويف كــل مــا حــرم هللا تبــارك وتعــاَ مــن مــالٍه ومشــارب و ــور وجمــون وغــري ذلــك؛ ولــو مل يكــن اإلنســان يف حاجــة إىل  

مل، ال هو وال أسرته، لكان عليه أن يعمل للمجتمع الذي يعي  فيه فضن اجملتمع يعطيــه، فالبــد أن أيخــذ منــه، علــى قــدر مــا  للع
فوجــده يغــرس جــوزة، وهــو يف شــيخوخته وهرمــه،    -رضــي هللا عنــه-لــى أيب الــدرداء الصــحايب الزاهــد  عنده. يُروم أن رجالً مر ع 

؟  فقــال أبــو الــدرداء: ومــا علــَي أن يكــون َ  ال تثمر إال بعد كذا وكــذا عامــاً   ري، وهيفقال له: أتغرس هذه اجلوزة وأنت شيخ كب
أجرها وأيكل منها غريي   وأكثر مــن ذلــك أن املســلم ال يعمــل لنفــع اجملتمــع اإلنســاين فحســب، بــل يعمــل لنفــع األحيــاء، حــىت  

لٍِّم   نح ُمســح ا مــِّ اٌن َأوح  اْليــوان والطــري، والنــ  صــلى هللا عليــه وســلم يقــول: " مــَ ُه طـَـريحٌ َأوح إِّنحســَ ُل مِّنــح ا فـََي حكــُ زحرَُع َزرحعــً ا َأوح يـــَ رُِّس َغرحســً يـَغــح
 وبذلك يعم الرخاء ليشمل البالد والعباد والطيور والدواب. .]البخاري[الَّ َكاَن لَُه بِّهِّ َصَدَقٌة"هبِّيَمٌة إِّ 
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