
 بين األمل والعمل

 בין התקווה לעבודה

, ועם היאוש לא קיימים חיים, יאושקיים לא עם החיים החיים מלאים תקווה, 

לפתור אותה. ואילו  -לכל הפחות-או מנסה  הוא שמוצא פתרון לכל תסבוכת,הנבון ו

כיוון שההלכה יש קבוצה מהתסבוכות המתערבבות. השוטה רואה כי בכל פתרון 

התחיקות משום שׂשכל הבריא, ב יתכן להתנגד לא -אסלאםהשל - האמיתית

להׂשיג את אנטרסי כל האנשים, לכן המדענים חשבו את ההתיאשות ואת משתדלות 

סיפר כי איש אמר<  -ירצהו אללה-. אבן עבאס גדולים לחטאים מרחמי אללה היאוש

הם עליו השלום< -ּכּבאיר[? אמר הנביא -שליח אללה! מהם החטאים הגדולים ]אל

. והוסיף כי הוא הפוליתיאיזם, ההיוואשות מרחמי אללה וההיתיאשות מחמלתו

 מבטיח גן עדן לאדם שאללה שומר ומונע ממנם.

אמר בהידברותו  -עליו השלום-מסר בקוראן כי אברהם  -ויתעלהישתבח -אללה 

רו לי כזאת אף כי זקנתי? "האם תבׂש עליו השלום<-עם המלאכים שבישרו לו ביצחק 

רו? אמרו< בישרנו לך על אמת. על כן אל תהיה מבין המתוואשים! אמר< תבׂש הכיצד

הא  [.:9 -98(< 59]אלחג'ר )סורה  לא מתוואש מרחמי ריבונו אלא כי אם התועים?!

לפי הקוראן< "בני! לכו והתחקו אחר  בניואומר בנאומו ל -עליו השלום-גם יעקוב

האנשים  אש מרחמי אללה כי אםלא מתוויוסף ואחיו, ואל תיוואשו מרחמי אללה, 

אומר בקוראן< "ֱאמור<  -ישתבח ויתעלה-[. אללה;>(< 56כופרים" ]יוסף )סורה ה

סולח את כל הוי עבדי ששיקעו עצמם בהוללות, אל תיוואשו מרחמי אללה, אללה 

 .[97(< =7)סורה  זומר -אל] חטאים, הן הוא הסולח והרחום"ה

את  עׂשה -יתגדל ויתהלל-שום שאללה מ ייאש ָאֵשם ממחילת אללה,על כן אל 

מסר כי אללה אמר  -עליו השלום- כפתוח לרווחה. שליח אללהבתשובה שער החזרה 

על כל בחדית' הקודסי< בן אדם! בכל עת שאתה קורא לי ומתחנן אלי, אני סולח לך 

אם תביא אשמות במלא הארץ, אני אביא אליך מעׂשיך ולא אכפת לי. בן אדם! 

)הוציא  בתנאי שלא תקבל אף אחד כשותף לאללה)כמוהן(  ווהבמידה שמחילה 

 תרמד'י(.-אותו< אל

אך שומה עליו אפילו אם היתה מחלתו חושכת מרפא, ואל ייאש חולה מבריאות, 

דוגמה יפה מאיוב לנקוט באמצעי ההתרפאות יחד עם החסות באללה. אנו לוקחים 

זכר( את איוב בקוראו אל ו)ישתבח שמו< "-באמור עליו אללה  -עליו השלום-הנביא 

יסרנו את ריבונו לאמור< הנה נגעה בי הרעה, ואתה הרחום ברחמנים, ונעתרנו לו, וה

רחמים מאתנו הכפלנו אותם( למשנה )מה שבא עליו מן הרעה, ונתנו לו את בני ביתו 

 [.8>, 7>(< 65אנביא )סורה -וזיכרון לעובדים לאללה )למתפללים(" ]אל



אשת ורא, אל תיאש מרחמי אללה ומעתרת נדיבותו, הא לך ואם תהיה עקר לא פ

לה בילד אף בעת שהמלאכים בישרו  האומרבוגמה יפה, דכ -עליו השלום-אברהם 

על פי זקנתה< "אוי לי, האלד ואני זקנה וזה בעלי זקן? אכן זה דבר פלא, אמרו 

ית, משפחת הבעל יכולת אללה, רחמי אללה וברכותיו עליכם )המלאכים(< התתמהי 

 -עליו השלום-[. והא לך זכרייה 7;, 6;(< 55כי הוא משובח ומהולל" ]הוד )סורה 

תששו עצמותי )כלו הנני ריבוני! כדוגמה נוספת, בקריאתו אל ריבונו לאמור< "

אומלל,  -ריבוני-בקריאתי אליך  מעולם כוחותי(, וראשי הלבין מׂשיבה, ולא הייתי

יורש"  אתךהיתה עקרה, לכן הבה לי מ , ואשתיועתה ירא אני את היורשים אחרי

"הוי זכרייה! הנה אנו ואללה נענה לו בדחיפות, אז אמר<  [.9, 8(< =5]מרים )סורה 

לאיש מלפנים" ]מרים )סורה מבׂשרים אותך בבן, ושמו יחיה, לא נתנו את שמו 

ואמר< "ריבוני! היכן יהיה לי בן ואני באתי בימים  -עליו השלום-וכשתמה [. ;(< =5

שיחפוץ" היגעתי לעת זקנה( ואשתי עקרה, אמר< ככה יהיה, אללה יעׂשה את מה )

"כה אמר ריבונך< הנקלה לתו ואמר< א[, ענה אללה על ש84(< 7]אל עמראן )סורה 

 [.=(< =5היא לי, וכבר בראתיך מלפנים כשלא היית מאומה" ]מרים )סורה 

ש שהוא עני כעת אולי ואם היית במצב עוני )אביונות(, שומה עליך לדעת כי האי

והימים מצחלפים , האיש שהוא עשיר כעת אולי יהיה עני בעתיד, יהיה עשיר בעתיד

, הרי עבדטובת הלהביא דבר מה ל -יתעלה-בין האנשים, וכי אם יחפוץ אללה 

"אכן דרכו בחופצו לדבר מה שיאמר לו< היה, אמר בקוראן< הוא מעביר אותו אליו, 

את מה שאללה פותח לבני ישתבח ויתעלה< "-, ואמר [6>(< :7]י.ס )סורה " והיה

אדם מרחמיו, אין עוצר אותם, ואת מה שיאצור הוא, אין שולח אותם אחריו, והוא 

 .[6(< 79האדיר והחכם" ]פאטר )סורה 

להחזיק במעוז אם גם יהיו חייך מלאים )עמוסים( בשעות של הפורענות, עליך 

כשהיתה במצר, ולא , כדוגמה -השלום עליה-יתגדל ויתהלל, הא לך מרים -אללה 

ייתן ומתי לפני כן, ונשכחתי מלב, וצללתי מצאה חסות אלא באללה, היא אמרה< "מי 

אך אללה ביׂשר לה בהצלה וברחמים, ואמר< "הוא  [.67(< =5נשייה" ]מרים )סורה 

. )ְבנָּה( קרא אליה מתחתיה ואמר< אל תיעצבי! כבר שת ריבוניך תחתיך פלג מיים

עי אליך את גזע הדקל, והוא מפיל עליך תמרים טריים ורעננים, אכלי ושתי ונענ

ורווי נחת )ׂשמחי(, ואם תראי אדם, אמרי< הנה נדרתי לרחמן צום, ולא אדבר היום 

 [.:6 -68(< =5את איש" ]מרים )סורה 



פשיטת עובדי בהכופרים מכתרים אותם מכל הצדדים  הנה הם המםסלמים כשהיו

(, הובא אליהם הניצחון מאת אללה, , או מלחמת אלח'נדקאחזאּב-אל ג'זותהאלילים )

 אמר< אז קוראן,ב -יתעלה-אללה  . המצב הזה תיארו)שיפללו( מאיןבלא שישערו 

בבוא עליכם גדודים, אז שילחנו  חסד שנטה לכם אללההוי המאמינים! זכרו את ה"

אתם עוׂשים, הם שלא ראיתם אותם, אללה היה רואה את מה שעליהם רוח וגדודים 

עד הגרונים באו עליכם ממעל לכם ומלמטה מכם, אז בהו העינים, והלבבות הגיעו 

)באו מיים עד נפש(, וחשבתם על אללה המחשבות, שמה נוסו המאמינים, וחרדו 

 [.55 -=(< 77אחזאּב )סורה -חרדה עזה" ]אל

מו בתוך אז השליכוהו בני עכדוגמה יפה,  -עליו השלום-הא לך אדונינו אברהם 

אמרנו< האש! היי קר ושלום על אברהם, הם , ואללה הציל אותו באומרו< "האש

, =:(< 65אנביא )סורה -התנכלו )חרשו עליו רעה(, ואנו שתנו אותם לאובדים" ]אל

;4.] 

כדוגמה נוספת, כשבלע אותו הדג  -עליו השלום-והנה הוא יונה הנביא 

ונו, לכן הציל אותו אללה ברחמיו, אז והחזיק במעבאללה,  חסה הוא אבל)הלוויתן(, 

, וקרא בצלמוות לאמור< אין נציק אותו ו זועף, וחשב שלאנון, בלכת-אמר< "וד'ו אל

נוהו מן צלונעתרנו לו וה אלוה מבלעדיך, ישתבח שמך, אכן הייתי מן הפושעים,

 [.>>, ;>(< 65אנביא )סורה -]אל את המאמינים" נצילככה הייסורים, ו

אשר  בין יתר רחמי אללה בנו, שהוא גומל )מחשב( אותנו על הנקיטה באמצעים,

. אם אנו הטבנו את הנקיטה בגורמים, וחסינו באללה ָעֵרב להןאללה  לתוצאותת הרי

לנו את שערי רחמיו בעולם הזה ובעולם הבא. כראוי, הוא פותח  -יתגדל ויתהלל-

 -עליו השלום- שמע את שליח אללה סיפר כי הוא -ירצהו אללה-ח'טאּב -עומר בן אל

עופות אומר< "אם תהיו חסים באללה כראוי, הוא יכלכל אתכם כמו שיכלכל את ה

-כשיהיו הולכים בבטן ריקה )רעבים( ושבים בבטן מלאה )שבעים( ]הוציא אותו< אל

כל מי שיירא את אללה, הוא יעׂשה לו "ישתבח שמו< -אמאם אחמד[. אמר אללה 

, יהיה לו די בו, אכן , ומי שיישען על אללהבלא שישער מאין מוצא ויכלכל אותו

 [.7, 6(< 9:טלאק )סורה -]אל . כבר שת אללה לכל דבר קצבאללה מׂשיג את חפצו

טלאק -ישתבח שמו< "ומי שיירא את אללה, ישית לו את מצוותו קלה" ]אל-וגם אמר 

דו, והם ייראוך האין אללה די להושיע את עבישתבח שמו< "-[. ואמר8(< 9:)סורה 

זומר )סורה  -באלה שמבלעדיו, ומי שיתעה אללה, אין לו מאשר בדרך הישר"]אל

7= >)7:.] 



אבל התקווה בלא עבודה, תהיה תקווה אפסית, ותהיה גם תקוות שוו כזבניות. 

היה אומר< "אל יישב אחד מכם בחיבוק  -ירצהו אללה-ח'טאּב -אדונינו עומר בן אל

, ויאמר< אלוהי! כלכל נא אותי!, אמר )עומר(< כבר ידעתי כי ידיים וישען על אחרים

-. עלינו לדייק את העבודה, כיוון שעאישה זהב או כסף"השמים אינם ממטירים 

אללה אוהב אם יעבוד אחד מכם מר< "א -עליו השלום-הנביא כי  הסיפר -ירצָה אללה

ועׂשו אמינו ישכלל אותה" ]מוסנד אבי יעלא[. אללה אומר< "אלה שה עבודה, כי

אכן  [.74(< >5כהף )סורה -, אין אנו גורעים את ׂשכר המיטיבים לעׂשות" ]אלהטוב

 וא קורא להצטיינות ולדיוק.יג איזו עבודה ותו לא, אלא שההאסלאם אינו קורא להׂש

יתגדל -אמר< "אללה  -עליו השלום-סיפרה כי שליח אללה  -ירצָה אללה-עאישה 

ביהקי, -]מסר אותו< אל מכם עבודה, כי ישכלל אותה"אוהב אם יעבוד אחד  -ויתהלל

קשה להשית בסתר ובגלוי.  -יתגדל ויתהלל-. וזה תלוי ביריאת אללה שועּב[-ב"אל

ואפשר לאמור שאינו מתקבל על הדעת, הדבר , והוא משקיףלכל אדם שומר או 

 שהוא דבר אּבסורדי )לא אפשרי(, ואפילו אם עׂשינו ככה, יהיה השומר נזקק למי

 ויהיה המשקיף נזקק למי שישקיף אותו, וקל מזה שנקיים בתוך כל אדם שישמורו, 

, משום שהוא ירא אללה שלא מצפון נקי, דובר אמת, וקורא לעׂשות את הטוב

 שנה או תנומה.תֹאחזנו 

עבוד עד הנשימה ל אותנוהאסלאם מדגיש על חשיבות העבודה, ועל כן הוא קרא 

, אין זה אלא לגלה את חיינו את תוצאות עבודתנוהאחרונה, אפילו אם לא נראה ב

 -ירצהו אללה-התוצרת לפרטים ולאומות. אנס בן מאלּכ  ערך העבודה, ואת חשיבות

מכם מי יום התחייה, והיה  חלאמר< "אם  -עליו השלום- סיפר כי שליח אללה

אדּב -אם יוכל לשתול אותו לפני שתקום השעה, ישתול" ]אלשמחזיק בשתיל, 

 [.אלמופרד

אז ציווה מן הפולחנות,  עבודה, והשית אותהמען הל הקוראן הנכבד קראגם 

ז'ומעה(, והיא -לאת אלששי )צהנו על תפילת הקהל ביום אות -ישתבח שמו-אללה 

, הוא אמר< להתפזר בארץ -עם תום התפילה-אחר כךת ציווה אותנו פולחן גדול. ו

אל זכר אללה, והזניחו את  כשייָקרא לתפילה ביום הששי, אוצו"הוי המאמינים! 

התפילה התפזרו בארץ  עם תוםהמׂשא והמתן, זה טוב לכם, אם הייתם יודעים. 

 ז'ומעה-ובקשו לכם מנדיבות אללה, והרבו לזכור את אללה למען תצליחו" ]אל

היה בתום תפילת הקהל  -ירצהו אללה-אדונינו עראּכ בן מאלּכ  [.154=(< 6:)סורה 

אני עניתי מד ליד שער המסגד לאמור< "אלוהי! הנה ביום הששי, מתפזר, ועו

מחסדך, כי אתה הטוב לקריאתך, התפללתי והתפזרתי כפי שצווית. אלוהי! כלכֵלני 

 במכלכלים" ]תפסיר אבן כת'יר[.



-בעוד שהאסלאם קורא להׂשיג את העבודה ואת התוצרת, הוא גם מגנה 

מגורמי ם האלה הם את האבטלה, העצלנות והקבצנות, משום שהנהגי -בחריפות

היה חוסה באללה מחסר האונים  -עליו השלום-הנחשלות והאבדון. הנביא 

היה  -עליו השלום- סיפר כי שליח אללה -ירצהו אללה-ומהעצלנות. אנד בן מאלּכ 

אומר< "אלוהי! הנני חוסה בך מחסר האונים, מהעצלנות, ממורך הלב, מהזקנה 

יסורי הקבר ומפיתוי החיים והמוות" המופלגת ומהקמצנות, גם אני חוסה בך מי

 ]הוציא אותו< אלאמאם מוסלם[.

ואוסר את האבטלה מחבב על העבודה,  -עליו השלום-לכן, היה הנביא 

 -עליו השלום- כי שליח אללה -ירצהו אללה-והעצלנות, אז סיפר אבו הוריירה 

 את על גבו את עצי הסקה, מפשיטת ידואמר< "טובה לכל אחד מכם לחטוב ולׂש

-בוכ'ארי[. אבן עומר -לבקש נדבה, אז יתנו לו, או ימנעו ממנו ]הוציא אותו< אל

על מיטב הרווח, אמר< זהוא  נשאל -עליו השלום- סיפר כי שליח אללה -ירצהו אללה

מוסנד", -עׂשיית יד וכל מכירה שלרצון אללה ]הוציא אותו< אלאמאם אחמד ב"אל

סיפר כי שליח  -ירצהו אללה- מקדאםלּכּביר"[. א-מועז'ם אל-טּבראני ב"אל-ואל

אמר< "אף אחד מעולם לא אכל אוכל טוב מאוכלו מעׂשיית ידו,  -עליו השלום- אללה

 בוכ'ארי[.-היה אוכל מעׂשיית ידו ]הוציא אותו< אל -עליו השלום-והנה דוויד הנביא 

אמר< "כמה  -עליו השלום- סיפר כי שליח אללה -ירצהו אללה-אבו הוריירה 

עומרה. -חג' ולא אל-לא אללא התפילה, לא הצום,  אין מכפרם )מעבירם( מהעוונות

אמרו< אז, מה היא כפרתם, אמר )שליח אללה(< כפרתם היא הדאגות בבקשת 

- סיפר כי הנביא -ירצהו אללה-אבו הוריירה  טּבראני[.-הפרנסה ]הוציא אותו< אל

שווה למי שחורף אמר< מי שעוׂשה את צרכי האלמנה והמסכין, הוא  -עליו השלום

-את נפשו בשביל אללה", הוסיף אבו הוריירה לאמור< "סברתי שהוא אמר< "והוא 

 ]חדית' מוסכם[. "לעומד בתפילה שלא נחלש, ולצם שלא מפסיק את צומושווה  -גם

על חשיבות העבודה והתוצרת, כיוון אין כל שנזכרו לעיל אלא למען ההדגשה 

ברצון תושביָה, ובהשתדלותם  למען הׂשגת  , אלאלא יועמדו ברשות עצמןשהאומות 

 ,ןלבוש ,תןשתיי ,ןמאכלוהתעוררותיהן, ואלא ביכולתן על יצירת  התפתחותיהן

הדבר שלא יקום אלא במדע,  ,תן, כלי נשקיהן וכל יסודות חייהן )אמצעי קיומן(רפוא

  שפיר.בעבודה ובתכנון ה
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