بسم هللا الرحمن الرحيم
قيمة العمل في اإلسالم
قيمة اإلنسان ما يتقنه من عمل :
قيمة اإلنسان ما يتقنه من عمل ،سيدنا عمر يقول:
" إني أرى الرجل ليس له عمل فيسقط من عيني "
حجمك عند هللا بحجم عملك الصالح.
اآلن نحن نسعد كثيراً إذا ضحى إنسان بحياته من أجل أن يهز كيان العدو ،ونطرب لهذا الخبرر،
ونرتاح له ،ولكن ال بد من أن أضيف إليكم أن أمتنا بحاجة إلى من يموت فري سربيلها ،وهري فري
أمس الحاجة أيضا ً إلى من يعيش في سبيلها ،ماذا يمنع الشاب أن يختار فرعا ً من فروع الجامعة
يخدم به أمته؟ يقوي به أمتره؟ يحصرن بره أمتره؟ لرذلك ينبيري أن نعريش فري سربيل هرذ ا مرة وال
نكتفي أن نكون صالحين ،ورد في ا ثر أن هللا عز وجل أرسل المالئكرة إلهرالك قريرة ،فقرالوا :
إن فيها رجالً صالحاً؟ قال  :به فابردووا ،ولر يم يرا رب؟ قرال  :نره لرم يكرن يتمعرر وجهره إذا رأى
منكراً.
عندما تقرول :أنرا لريس لري عالقرة ،فخرار يكسرر بعضره ،ينطبري عليرك هرذا الحردي ،
ا مر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إسالمي ،لذلك:
صل ُِحونَ ﴾
﴿ َو َما َكانَ َر ُّب َك لِ ُي ْهلِ َك ا ْلقُ َرى ِب ُظ ْل ٍم َوأَهْ لُ َها ُم ْ
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ما قال صالحون ،قال :مصلحون ،المصلح ال يردمر أمرا الصرالح فيهلرك نره قصرر،
صالح في نفسه و لم يفكر أن يصلح غير .
العمل قيمة راقية جداً :
أيها ا خوة الكرام ،العمل قيمة راقية جرداً ،أمسرك النبري عليره الصرالة والسرالم بيرد
ابن مسعود وكانت خشنة من العمل ،أمسك يد ورفعها وقال :هذ اليد يحبها هللا ورسوله ،و قال
أيضا ً:
س َها َف ْل َي ْف َعلْ))
اع أَنْ ََل َيقُو َم َح َّتى َي ْغ ِر َ
اس َت َط َ
اع ُة َوبِ َي ِد أَ َح ِد ُك ْم َفسِ يلَ ٌة َفإِنْ ْ
الس َ
(( إن َقا َم ْت َّ
[ أحمد عن أنس بن مالك]

قامت الساعة ،وانتهت الحياة ،معك فسيلة اغرسها ،هل هناك من معنى أدي من هذا
المعنى بوجوب العمل؟

سيدنا عمر زار بلدة فرأى أكثر الفعاليات االقتصادية بيد غير المسلمين ،فعنفهم أشد
التعنيف ،فقالوا :لقد سخرهم هللا لنا ،فقال لهم قبل ألف وأربعمئة عام:
كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟
الخليفة العمالي أدرك قبل ألف وأربعمئة عام أن المنتج قوي والمستهلك ضعيف ،تعمير
محرررك لطررائرة يكلررف خمس رة ماليررين دوالر ،ضرررب خمسررين ،مئترران وخمس رون مليررون ،أربعررة
محركات مليار ،كم طن قمرح؟ كرم طرن قطرن؟ كرم طرن شرعير؟ إنتاجرك الزراعري كلره يرذهب فري
تعمير طرائرة ،نهبونرا حينمرا باعونرا ،وحينمرا اشرتروا منرا ،الصروف يشرترونه بسرعر يعرود علينرا
نسيجا ً من أعلى مستوى بألف وسبعمئة وخمسين ضعفا ً ،يجب أن نعمل ،كل شاب منكم يجب أن
يفكر بعمل يخدم به أمته ،لذلك قال النبي عليه الصالة والسالم:
س ِلَ ،وا ْل ُج ْب ِن َوا ْل ُب ْخ ِل َوا ْل َه َر ِمَ ،وأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ َع َذا ِ
ب ا ْل َق ْب ِر،
(( اللَّ ُه َّم إِ ِّني أَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ ا ْل َع ْج ِز َوا ْل َك َ
َوأَ ُعو ُذ ِب َك مِنْ فِ ْت َن ِة ا ْل َم ْح َيا َوا ْل َم َما ِ
ت ))
[ متفق عليه عن زيد بن أرقم]

لذلك أيها ا خوة:
الضعِيفِ ))
ب إِلَى َّ ِ
ِن َّ
ي َخ ْي ٌر َوأَ َح ُّ
(( ا ْل ُم ْؤمِنُ ا ْل َق ِو ُّ
هللا مِنْ ا ْل ُم ْؤم ِ
[ مسلم عَنْ أَبِي ه َُر ْي َر َة]

ن المومن القوي خيارات العمل الصالح أمامه واسعة جداً.
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