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 ؟ متى نتوقف عن العمل والتخطيط )وأبونا شيخ كبري(

 2020سبتمبر  6خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي
 

نرتحل مع سيدنا موسى عليه السالم وهو مهاجر من مصر وهارب من 
فرعون وجنوده وجواسيسه، حتى يبلغ عليه السالم مدينة تسمى )مدين(، 

ا ا كبيرًوهنا وعند بلوغه المدينة وجد عين ماء وحول عين الماء تلك وجد عددً
وربما اإلبل، ووجد كذلك فتاتين من الرعاة وهم يسقون الماشية واألغنام 

 –تقفان بعيدًا عن الرعاة، وقد وصفهما القرآن الكريم في سورة القصص 
 الماء عن حيواناتهما إبعاد تحاوالن أنهما بمعنى ،(تَُذودَانِ) أنهما 23 اآلية
 من كان فما حيواناتهما، بسقي تقومان ذلك وبعد الرعاة، يغادر حتى

ايتهما إال أن قام هو بتلك المهمة وسقى حك عرف أن بعد موسى سيدنا
لهما، فبررا وجودهما في هذا المجتمع الذكوري الرعوي كما ورد في نفس 

، ولم يذكر لنا القرآن الكريم كم «وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»السورة ونفس اآلية بأن 
 السن في كبير أنه نعرف أن يمكن أننا إال – والد الفتاتين –كان عمر الشيخ 

 يث ال يستطيع أن يقوم ليؤدي مهامه الحياتية بسبب كبر سنه.بحد

عن هذا المشهد، فتغادر الفتاتان ويعودان إلى والدهما  ةتسدل الستار
ليحكيا له قصة ذلك الشاب الذي ساعدهما في سقي الماشية والغنم من 
غير أن يطمع في أي مكافأة مادية أو معنوية، فاستدعاه وسمع حكايته 
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مع فرعون واألمور التي جرت هناك في مصر، ويبدو من سياق عليه السالم 
اآليات أن هذا الشيخ كان ذا فراسة قوية وعليم باألمور التي كانت تجري 
في المنطقة المحيطة به، ليس ذلك فحسب، وإنما كان من الواضح أن هذا 
الشيخ الكبير في السن يتمتع بطموح الشباب لذلك فقد عقد العزم أن يقدم 

لسيدنا موسى عليه السالم وهو أن يعمل لديه نظير أن يتزوج إحدى  عرضًا
 أُنكِحَكَ أَنْ أُرِيدُ إِنِّي قَالَ» 27 اآلية –ابنتيه، قال تعالى في سورة القصص 

 عِنِدكَ  فَمِنْ  َعشْرًا أَْتمَْمتَ فَإِنْ ِحجَجٍ ثََمانِيَ تَْأجُرَنِي أَن عَلَى هَاتَيْنِ ابْنَتَيَّ إِحْدَى
، لذلك يمكن «أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ َعلَيْكَ سَتَِجدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مَِن الصَّالِحِينَ وَمَا

القول بأن هذا الشيخ الكبير في السن على الرغم من كبر سنه إال أنه يتمتع 
 اليوم، وشبابنا نحن نفتقده – ربما –باألمل والعزم واإلدارة والطموح الذي 

هذا األمل وهذا العزم باالستمرار والعمل  كل من يمنعه لم سنه فكبر
 والتخطيط للسنوات العشر القادمة.

مدة عشر سنوات على الرغم ل عمل خطة وضع – تلك اللحظة في –فهو إذن 
من كبر سنه، ويمكن أن نالحظ أن عشر سنوات تعني مساحة زمنية طويلة، 

، في تتغير فيها الظروف واألوضاع واألمزجة والنفوس والكثير من األمور
هذه المساحة الزمنية تموت أعداد كبيرة من البشر وتولد أعداد هائلة أخرى 
من البشر، وعلى الرغم من كل تلك المتغيرات واألحوال لم يمنعه ذلك من 

 تنفيذ أهدافه وخطته واستمرار بقاء أعماله.
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ا ، وعلى الرغم من ذلك وضع خطة عمل لفترة زمنية طوله«وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»
عشر سنوات، كم منا يتوق للتقاعد فقط بهدف أن يستريح ويبتعد عن وجع 

 ؟ الرأس والقيام من النوم في الصباح الباكر والذهاب إلى العمل

 تعاني – وظيفة وجدت إن هذا –كم شاب أو شابة عندما تعمل في وظيفة 
 ؟ لها أفضل لكان تتقاعد أنها لو وتعلن وتضجر وتتأفف

رج للتقاعد يتنفس الصعداء وكأنه خرج من سجن، كم شخص منا عندما يخ
فما يكون منه إال أن يجلس في البيت ليشاهد التلفزيون ويتنقل من محطة 

 ! تلفزيونية إلى أخرى من غير هدف، فقط ألنه ال يوجد ما يفعله

 مستقبله أو لغده يخطط ال وبالتالي هدف، له ليس – اليوم –كم شخص منا 
 ! وأوالده هو

 جلسة وفي البالد، خارج مؤتمر في كنا – 2013ي عام حوال –ذات مرة 
 بعض من – أفراد 9 أو 8 كنا ربما – األفراد من مجموعة اجتمعنا االستراحة

 والخطط األهداف موضوع إلى بنا الحديث وبلغ الكالم ودار العربية، الدول
 وأهداف خطط لديه تكن لم منا األكبر العدد أن فوجدت المستقبلية،

ل إن أحدهم قال إن نهاية حياتي ستكون عند بداية التقاعد، ب مستقبلية،
ا. والغريب أن ا، لن أعمل، لن أفكر، لن أحرك ساكنًوبعد التقاعد لن أعمل شيئً

هذا الشخص نفسه بعد التقاعد تواصل معي قبل فترة قصيرة ليشكو 
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الملل الذي يعيشه والحياة الرتيبة، ويطلب المشورة في وسائل تمضية 
 التقاعد، عجبي. الوقت بعد

ونحن هنا ال ننكر فكرة التقاعد، بل على العكس التقاعد مهم لإلنسان، ولكن 
العمل واالستمرار في التخطيط ليس له عالقة بالوظيفة أو التقاعد أو غير 
ذلك، ولكننا لألسف من خالل تربيتنا الحياتية تعلمنا أن كل حياتنا مرتبطة 

توقف معها كل حياتنا، وهذا حال الكثير بالوظيفة، وما إن تنتهي الوظيفة ت
من اإلخوة واألخوات الذين يتم إحالتهم الى التقاعد في معظم الدول 

 العربية.

ا من الماشية ، لم يمنعه كبر سنه من أن يمتلك قطيعً«وَأَبُونَا شَيٌْخ كَبِيرٌ»
واألغنام وأن يسرح بها في الوديان، وربما بسبب عجزه فقط امتنع أن يسرح 

هو بنفسه، لذلك ترك هذه المهمة لبناته، ولكنه عندما واتته الفرصة بها 
ووجد أن سيدنا موسى عليه السالم يمكن أن يقوم بهذه المهمة استغلها 
واستفاد منها، لذلك استمر هو في العمل والتخطيط وهو في مقعده، وكان 

خ عليه السالم يعمل عند هذا الشيخ الكبير في السن، بمعنى أن هذا الشي
كان هو رب عمل سيدنا موسى عليه السالم. إال أنه يجب أن يكون مفهومًا 
أن عمل هذا الشيخ الكبير في السن ال يتنافى مع مبدأ )تعلم متى تتوقف أو 
تعلم متى تصمت وترحل(، فنحن نتوقف عن الوظيفة وعن بعض األمور 

ديه الحياتية إال أننا ال نتوقف عن العمل والتخطيط، فكم منا كانت ل
مهارات وقدرات لم يُفعّلها في حياته فكان ينتظر فترة التوقف عن 
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الوظيفة حتى يستمتع بهواياته وقدراته، ولكن عندما أتى التقاعد جلس 
متكاسالً في البيت ألنه كبر في السن وهو اآلن ال يمتلك المزاج المناسب 

 ت منه.للقيام بهواياته، أو أن بعض العاهات الجسدية واألمراض قد تمكن

ومن ناحية أخرى وفي نفس الوقت فإن المجتمع ال يتقبل أن يقوم تارك 
 فإن ما بعمل – عمره كان أيا–الوظيفة بأي عمل، فعندما يقوم هذا الشخص 

؟ وكأن  ؟ ألم يكن من األجدى أن يرتاح لماذا: ويتساءل يستغرب الجميع
ن المجالس الراحة هي الجلوس في البيت والتجول في السيارة واالنتقال بي

والديوانيات، والثرثرة اإللكترونية عبر الواتساب ووسائل التواصل 
 الحديثة.

وهنا ربما يمكننا أن نتذكر الحديث النبوي الذي رواه أحمد والبخاري، فعن 
إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ »أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

«. ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُوَم حَتَّى َيغْرِسَهَا فَلْيَغِْرسْهَاوَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ َفِسيلَةٌ
بمعنى أنه حتى في اللحظات األخيرة، ولم يقصد رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم أال يتوانى اإلنسان عن العمل في اللحظات األخيرة لإلنسان نفسه 

لحظات ال يوجد من وإنما اللحظات األخيرة للكون كله، إذ إن بعد هذه ال
يستفيد من هذه النخلة ألن البشرية ستنتهي وستقوم القيامة، وستنتقل 

 الحياة من الدنيا إلى اليوم اآلخر.

إن أهم »المنعم النمر في كتابه )إلى الشباب في الدين والحياة(:  يقول عبد
شيء تقوم عليه هذه الحياة هو العمل، عمل كل إنسان في مجاالت الحياة، 



6 

 

في ذاته حركة، والحركة دليل الحياة، والسكون دليل الموت، لذلك  والعمل
ال يمكن أن تستقيم الحياة بغير عمل، كما ال يمكن أن تنتظم أي حياة بغير 
عمل طيب متقن. ومن أجل ذلك خلق اهلل اإلنسان وفي طبيعته حب العمل 
والسعي، لكي يعيش ويعمر أرضه ويستغل خيراتها ويستخرج كنوزها 

اتها، فالعمل في حد ذاته قاعدة طبيعية وليس بفضيلة أخالقية، ومكون
وإنما يلحق الفضل من الباعث عليه والقصد منه، فاإلنسان مدفوع بطبعه 
وغريزته وفطرته إلى أن يحفظ ذاته ليعيش، وحفظ الذات إحساس طبيعي 
غير أن اإلنسان له شخصيتان إحداهما ذاتية واألخرى اجتماعية، فهو 

ولى يحافظ على الثانية، وبمقتضى الثانية يوائم بين ذاته بمقتضى األ
 «.ومصلحة مجتمعه

، وهذه اآلية الكريمة منهج للحياة، لذلك فعندما فهم «وَأَبُونَا شَيٌْخ كَبِيرٌ»
الصحابة رضوان اهلل عليهم هذه اآلية الكريمة لم يقبلوا الراحة والبطالة، 

واضحًا وجلًيا في العديد من وإنما سعوا إلى العمل أيا ما كان، وكان 
الروايات التي رويت ولعل من أبرزها قصة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن 
عوف والصحابي سعد بن الربيع رضوان اهلل عليهما، فتروي كتب السيرة 
هذه الحكاية، وتقول عندما قدم عبدالرحمن بن عوف المدينة آخى النبي 

الربيع، وكان سعد ذا غنى، فقال  صلى اهلل عليه وسلم بينه وبين سعد بن
له سعد: إني أكثر األنصار مااًل فأقسم لك نصف مالي، وانظر أيَّ زوجتي 
هويت فأنزل لك عنها، فقال عبد الرحمن: بارك اهلل لك في أهلك ومالك، 
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دلوني على السوق، فخرج إلى سوق بني قينقاع فباع واشترى فربح، فجاء 
دو إلى السوق فمكثنا ما شاء اهلل ثم جاء بشيء من سمن وأقط، ثم تابع الغ

وعليه وضر صفرة )األثر، والمراد بالصفرة طيب يصنع من الزعفران وغيره(. 
)أي: ما « مهيم»فرأى النبي صلى اهلل عليه وسلم بشاشة العرس فقال له: 

شأنك( قال: تزوجت امرأة من األنصار، قال: كم أصدقتها، قال: وزن نواة من 
ي صلى اهلل عليه وسلم: بارك اهلل لك أولم ولو بشاة. أخرجه ذهب، فقال النب

 البخاري.

الرحمن لم يقل إنها فرصة للراحة والدعة،  نالحظ أن الصحابي الجليل عبد
وإنما رفض دعوة أخيه في اإلسالم، وذهب إلى العمل والجد واالجتهاد، 

من وكلها أيام أو بضع شهور تزوج وكان المهر الذي قدمه لزوجته قطعة 
 )الذهب(، وهذا هو نتيجة العمل.

، وهذا يعني أن «وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»وربما هذه دعوة نوجهها إلى شبابنا 
نعمل وأال نتوقف عن العمل، فلنطور مهاراتنا وقدراتنا اليوم وغدًا، فالعمل 

 ال يعني الوظيفة وال يرتبط بوظيفة، وإنما العمل هو الحياة ومنهج حياة.

أن نفهم قبيل أن ننتهي من حديثنا اليوم، أن العمل ليس له  وكذلك يجب
حدود أو أطر، وإنا يمكن أن يندرج من أبسط األمور مثل العمل التطوعي 
ويمتد إلى العمل المهني أي أن يعمل المرء بيده وبجهده، ويندرج تحت ذلك 

د الكثير من األمور البسيطة المتواضعة أو التي تحتاج إلى جهد ذهني أو جه
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ا وأن يضع له بصمة في موقع ما بدني. المهم أن يجد اإلنسان لنفسه مكانً
  يمكن أن يتمتع فيه بوقته وجهده.

  

 

 

 


