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 .م٢٠٠٠-١-٣١: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،   لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا        

ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا    الحكيم، اللهم علمنااللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم 

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، زدنا علماًو

 .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

في  ،مع الدرس الواحد والثمانين من دروس مدارج السالكين ،أيها األخوة الكرام

   .منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والمنزلة اليوم منزلة التوكُّل

نه وتعالى ربط ، فاهللا سبحالقرآن الكريم في آيات كثيرة جداًهذه المنزلة وردت في ا       

  :التوكل مع اإليمان، فقال تعالى

  
  ]٢٣: اآليةسورة المائدة [ 

  

أن تتوكلوا على  :، بل من خصائص إيمانكمفمن عالمة إيمانكم، ومن لوازم إيمانكم

  .اهللا

  :وفي آية ثانية

  
  ]١٢: اآليةسورة إبراهيم [ 

  .، ينبغي أن تتوكل على اهللافإن كنت متوكالً على جهة ما

  :يقول اهللا عز وجل: وفي آية ثالثة

  

 :من عالمة إيمان المرء
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  ]٣ :اآليةسورة الطالق [ 
  

ت على الواحد ، أما إن توكلتوكل على إنسان فيقصر، أو ال يستطيع، أو ينسىقد ت          

  .، ويغنيكالديان فهو حسبك؛ يكفيك، ويحميك

  :وفي آية أخرى

  
  ]٤: اآليةسورة الممتحنة [ 

  :وفي آية أخرى

  
   ]٢٩ :اآليةسورة الملك [ 

  
   ]٧٩ :اآليةسورة النمل [ 

  

  
  

  :محمد يا

  
   ]٧٩ :اآليةسورة النمل [ 

  

وإن توكلت على ، اهللا ، تتوكل علىحينما تكون على الحق :وفي هذه اآلية ملمٌح رائع

 ، ويؤيدك، وينصرك، ما دمت على الحق، فتوكل على الحق، ويغنيكاهللا فهو حسبك، يكفيك

  :وهو اهللا عز وجل

  
   ]٧٩ :اآليةسورة النمل [ 

  

 :ملمح رائع في هذه اآلية 
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  :قال تعالى            

  
  ]٨١: اآليةسورة النساء [ 

  

كَّلت على حيٍ يموت فقد يخيب ظنك، وقد ، إن توهو الذي يكفي وال يكفي سواه

 فإذا عزمت، إن توكلت على الحي الذي ال يموت، أنت الفالح والناجح ، أماتصاب باإلحباط

ن اهللا قادر على أن يحبط ، ألى اهللاتوكل عل ،جازمة في فعل شيء وتولدت عندك إرادة

  : الوا، وقد قعزيمتك

  .عرفت اهللا من نقض العزائم

ومهما غطَّيت كل االحتماالت، ومهما تمكَّنت من ، فمهما درست الموضوع وأحكمته

، وتوكل على الحي الذي السيطرة عليه، فإن لم تأتك معونة اهللا عز وجل، لن تنجح في عملك

  :ال يموت

  
  

  ]١٥٩: اآلية عمرانسورة آل [

  .آية تتحدث عن التوكل من زاويةكل 
  

  
  

  :آيةٌ أخرى

  
  ]١٢ :اآليةسورة إبراهيم [ 

  

 :عالمة المؤمن 

   : عن التوكل من زاوية أخرى ثهذه اآلية تتحد
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ح السبيل إلى التوكل عليه، وقد وصف المؤمنين بأنهمفاهللا عز وجل بيقال ن ووض ،

  :تعالى

  
  ]١٧٣ :سورة آل عمران اآلية[ 

  

، أو يكيدون سيدمرونه، أو سيغلبونه مهما أوهمه خصومه أنهم ،لثباتا :عالمة المؤمن

  :نه متوكل على اهللا عز وجلأل

  
  ]٥٦-٥٥: اآليةسورة هود [ 

  

  
  

أخيرة يصف اهللا المؤمنين فيقول وفي آية:  

  
  ]٢: اآليةسورة األنفال [ 

  

تتوكل على اهللا إال إذا كنت على الحق أنك لن تستطيع أن  :أستخلص من هذه اآليات

، فكل هذا الجهد ا، وإذا توكلت عليه يكفيك، وإذا أحكمت أمرك ولم تتوكل على اهللاوكنت مؤمنً

  :ألن اهللا هو الموفِّق ،الكبير ضائٌع

  

 :هذا ما وصف اهللا المؤمنين 
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  ]٨٨ :اآليةسورة هود [ 
  

  
  

وكل ، ألن التل، وتوكله أعظم توكلالمتوكِّ -صلى اهللا عليه وسلم-بي من أسماء الن

ه الصالة علي-، لذلك آية كريمة خاصةٌ بالنبي كلما ازداد إيمانك ازداد توكُّلك، فيتبع اإليمان

  :يقول اهللا فيها -والسالم

  
  ]٧٩ :اآليةسورة النمل [ 

  

  
  

ائف، لماذا الخوف؟ أال تعبد أن تجد إنساناً مستقيماً، وهو خ :ى العجبوالذي يدعو إل

  :؟في قبضته ؟تعبد إلهاً هؤالء األقوياء بيده ؟ أالإلهاً قوياً؟ أال تعبد إلهاً بيده كل شيء

  
  

  ]٥٦ :سورة هود اآلية[

   

وال تثق  ف تعبدهـــكي! ؟كيف تعبده وال تثق بعدله! كيف تعبده وال تثق بقدرته؟

  .!!؟بحمايته ألوليائه
  

  
  

 :قَاَل - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- َأن رسوَل اللَّه  ،عن عمران بنِ حصينٍ :وفي الصحيحين

ا هم الَّذين لَ :قَاَل ؟من هم يا رسوَل اللَّه :قَالُوا ،يدخُُل الْجنَّةَ من ُأمتي سبعون َألْفًا بِغَيرِ حسابٍ((

قُونتَرسي، ونرتَطَيلَا يو، ونكْتَولَا يو، كَّلُونتَوي هِمبلَى رعو(( .   

  .أنه يمأل قلب اإلنسان أمناً :، مقام التوكل من لوازمهمقام التوكل مقام كبير جداً
  

 :من لوازم مقام التوكل 

 :!! مما يدعو إلى العجب

 :من أسماء النبي عليه الصالة والسالم 
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قَالَها ِإبراهيم  ،للَّه ونعم الْوكيُلحسبنَا ا ،عن ابنِ عباسٍ :وفي صحيح البخاري

ـْعلَي ِإن (( :حين قَالُوا - صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-وقَالَها محمٌد  ،حين ُألْقي في النَّارِ ،ه السلَامــ

  . ))حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيُل :واوقَالُ ،النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم ِإيمانًا

فإن كنت مستقيماً، وكنت في مرضاة اهللا، وكنت في مظلة اإلسالم والمنهج، فالتوكل 

أما حينما تنحرف تخجل أن تتوكل                    سهل جداً، 

كما أنه يمنع الصالة يمنع التوكل، والتوكل يحتاج إلى ، والحجاب على اهللا، ألنّك محجوب

  .ست توكل على اهللال، فإن كنت على الحق فواستقامة، وصدق، ، وإلى إخالصقرب من اهللا
  

  
  

َوَعلَْيَك  ،َوبَِك آَمنْتُ ،اللَُّهمَّ لََك َأْسلَْمتُ((: -الة والسالمـعليه الص- ومن أدعية النبي 

الَْحي  َأنْتَ ،اللَُّهمَّ َأُعوذُ بِِعزَِّتَك لَا ِإلََه ِإلَّا َأنْتَ َأْن تُِضلَِّني ،َوبَِك خَاَصْمتُ ،َوِإلَْيَك َأنَْبتُ ،تََوكَّلْتُ

       ))َوالْجِن َوالِْإنُْس َيُموتُوَن ،الَِّذي لَا َيُموتُ
  ]في الصحيح أخرجه البخاري ومسلم[

  .لَك َأسلَمتُ وبِك آمنْتُ وعلَيك تَوكَّلْتُ
  

  
  

 مر بنِ الْخَطَّابِعن ع ،فيما رواه اإلمام الترمذي -عليه الصالة والسالم-ثم إن النبي 

 ،لَو َأنَّكُم كُنْتُم تَوكَّلُون علَى اللَّه حقَّ تَوكُّله :- صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-قَاَل رسوُل اللَّه (( :قَاَل

رقُ الطَّيزرا يكَم زِقْتُمبِطَانًا ،لَر وحتَراًصا ومو ختَغْد((.   

البيت، يهيئ طعاًما يكفيه مدة سفره، ويعطي  يهيئ كل شيء في ،دناقبل أن يسافر أح

ن يمد لهم يد العون عند الحاجة، ويعطيهم رقم هاتفه م ،، ويوصي بهماألهل مبلغًا من المال

، ما تركت توكلت على اهللا، وسلمتهم إلى اهللا: ة بهم، ويقولـ، وهو على صلة دائمفي السفر

هو رسول اهللا ، وسيد المتوكلين ، بعد ذلك يتوكل على اهللاإال اتّخذته سبًبا من أسباب الرعاية

  .صلى اهللا عليه وسلم
  

  
  

 :توكل غريب جداً 

 :ما معنى هذا الحديث؟ 

 :متى يكون التوكل سهل؟ 

 :من أدعية النبي عليه الصالة والسالم 
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حينما أمره اهللا عز وجل أن يضع  ،هو توكل سيدنا إبراهيم :وهناك توكل غريب جداً

ماء ما ، تعجبت! ى أين؟إل: زوجته وابنه في واد غير ذي زرعٍ، وأن يغادر، فقالت له زوجته

آهللا أمرك بهذا : في، ال ماء وال طعام، أرض جرداء قاحلة جافة، إلى أين؟ ثم استدركت، قالت

مطلقة أيضاً فعلها سيدنا ، والعبودية الهذا التوكل المطلق، من دون أي سبب، نعم: ؟ قال

  :إبراهيم، حينما قال له ربه أن يذبح ابنه

  
   ]١٠٢ :اآليةسورة الصافات [

  

لَو َأنَّكُم كُنْتُم  :-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-قَاَل رسوُل اللَّه (( :عن عمر بنِ الْخَطَّابِ قَاَل

هكُّلقَّ تَوح لَى اللَّهع كَّلُونتَو، رقُ الطَّيزرا يكَم زِقْتُمبِطَانًا ،لَر وحتَراًصا ومو ختَغْد(( .   
  

  
  

رجل أراد أن يحج بيت اهللا ، هذا الأن رجالً صالحاً اسمه حاتم األصم :تروي الكتب

أذن أوالده ، فاست يملك ما يكفي للنفقة على عياله، وتاقت نفسه إلى الحج، ويبدو أنه الالحرام

يا أبت اذهب : قالت له، ةً؟ إال أن بنتاً له صالحتتركنا؟ إلى من إلى أين :وزوجته فلم يأذنوا له

 ،فرحل، ن كلمتها ألقت على قلبه طمأنينةً، وكأفأنت لست برازق، اهللا يرزقنا، فيبدو أنهم سكتوا

، فدخل أوالده وزوجته على وذهب إلى بيت اهللا الحرام حاجاً، بعد أيامٍ نفد الطعام والشراب

اذهب : أتينا بالطعام؟ أنت قلت ألبيكأين الطعام؟ من ي :طيبة ليعنِّفوهاهذه البنت الصالحة ال

  .؟ت اهللا الحرام فإنك لست رزاقاً، ماذا نفعلوحج بي

، وتوسلت إلى اهللا عز وجل أن يرزقها أن هذه البنت دخلت إلى غرفتها: تروي القصة

فشعر ، وصل إلى بيت حاتم األصم، أمير المدينة كان في جولة تفقدية، فالذي حصل أن 

: وقالوا، آتوني بكأسٍ من الماء، طرقوا باب حاتم األصم: ألحد رجاله بعطشٍ شديد، فقال

هذا األمير ، يت اجتهدوا أن يكون الكأس نظيفاً، والماء بارداً، أهل الباألمير يطلب كأس ماء

بيت من هذا  :ما انتهى من شربه قال، فلأذاقه اهللا أطيب طعمٍ لهذا الماء، وشرب حتى ارتوى

  .؟

  .األصمبيت حاتم : قالوا

  .؟هذا الرجل الصالح: قال

 :ما ترويه الكتب 
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  .نعم: قالوا

  .لنسلم عليه: فقال

  .هو في الحج: قالوا

إذاً له علينا حق، معه صرة من ذهب فأعطاهم إياها، ولم يكتف بهذا، قال لمن : قال

  .من أحبني فليفعل فعلي: حوله

دخلوا على هذه نانير الذهبية على أهل هذا البيت، واغتنوا لعام تقريباً، فجأة انهالت الد

  .!؟لك تبكين، وقد أغنانا اهللا عز وجل ما: البنت الصالحة، فإذا هي تبكي، قالوا لها

           :!؟خالق األكوان، فكيف لو نظر إلينا ي ألن إنساناً نظر إلينا فأغناناأبك: قالت        

  
   ]٧٩ :اآليةسورة النمل [

  

  
  

ِإذَا خََرَج الرَُّجُل ِمْن َبْيِتِه (( :قَاَل -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-َأن النَّبِي  ،بنِ ماِلكعن َأنَسِ 

ُهِديتَ َوكُِفيتَ  :ِحينَِئٍذله ُيقَاُل ، لَا َحْوَل َولَا قُوَّةَ ِإلَّا بِاللَِّه ،تََوكَّلْتُ َعلَى اللَِّه ،بِْسمِ اللَِّه :فَقَاَل

  ))؟كَْيفَ لََك بَِرُجٍل قَْد ُهِدَي َوكُِفَي َوُوِقَي :فََيقُوُل شَْيطَاٌن آخَُر ،الشيطانتَنَحَّى لَُه يفَ ،َوُوِقيتَ

   
  ]في سننهما خرجه أبو داود والترمذيأ[

  

جهِل ، اٌر؛ حادث سير، طغيان ظالم، صفقة خاسرةـكلما خرجت من بيتك القتْك أخط

تَوكَّلْتُ علَى ، بِسمِ اللَّه((: قبل أن تخرج من البيتعليك، ضللت، عصيت، كذبت، فإذا قلت 

اللَّه ،ةَ ِإلَّا بِاللَّهلَا قُوَل وولَا ح ،ينَِئذقَاُل له حيتَ: يقويتَ وكُفيتَ ودالشيطان، ه ى لَهقُوُل ، فَيتَنَحفَي

طَاٌن آخَرشَي :ده ٍل قَدجبِر فَ لَك؟كَييقوو يكُفو ي(( .  
  

  
  

التوكل نصف الدين، والنصف الثاني هو اإلنابة، ذلك أن الدين : وقال بعض العلماء

فالدين ، اتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وجمعت الفاستعانةٌ وعبادة، جمع القرآن في الفاتحة

  .بة هي العبادة، التوكل نصف الدين، واإلنانةاستعانة وعبادة، فالتوكل هو االستعا

العلم كلـه باب من التعبد، والتعبد كله باب من : اء قول رائع، يقولـلبعض العلم

 :هذا ما قاله بعض العلماء 

 :ء الخروج من البيت دعا
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  .، والزهد كله باب من التوكلالورع، والورع كله باب من الزهد
  

  
  

بالنازلين لسعة  ال تزال معمورةً، وة من أوسع المنازل وأجمعهاــهذه المنزل: قال

وغيرهم في مقام  ،المكلفون ، فأهل السموات واألرضمتعلَّق التوكل، وكثرة حوائج العالمين

،  ، ونصر الدينخاصته يتوكلون عليه في اإليمانفأولياؤه و ،متعلَّق توكلهم ،وإن تباين ،التوكل

  .وامرهوتنفيذ أ ،، وفي محابهوإعالء كلمة اهللا، وجهاد أعدائه

 ،، لهداية الناسٌن يتوكل على اهللا لنشر الدين، إلقرار الحق، لتفريج غم المسلمينإنسا

لشيء صغيرٍ جداً  ، وإنسان يتوكل على اهللايتوكل على اهللا لشراء بيت مثالً، أو لزواج وإنسان

ان ، إنسومن دون هؤالء، بين المتوكلين في مضمون التوكّل ، ولكن التفاوت، كلهم متوكلون

، يرجو توكل على اهللا في استقامة، وحفظ حاله مع اهللا، تعنيه نفسه فقط، فتوكُّله متعلّق بذاتهي

كلون على اهللا من أجل عموم ، األنبياء والصديقون يتوأن يبقيه مستقيماً منيباً خاضعاًاهللا 

  .، وإبطال الباطلالناس، من أجل هداية الناس، من أجل ترسيخ الحق

يتوكلون على اهللا في شؤون الدنيا؛ من رزق، أو عافية، أو اٌس ومن دون هؤالء أن

ونحو ذلكزوجة أو ولد ،.  
  

  
  

كل على اإلطالق التوكل في الواجب، أي واجب الحق أفضل أنواع التو: العلماء قالوا

ينية، أو دفع مفسدة ير في مصلحة د، وأوسعه التوكل في التأث، واجب الخَلق، واجب النَفس

دفع مفسدة عنهم ، أو لى اهللا لجلب مصلحة دينية للخلقأن تتوكل عل :، أعلى أنواع التوكلدينية

توكل األنبياء في إقامة دين اهللا، ودفع فساد المفسدين في األرض، ، وهو ، هذا أعلى توكل

ن متوكل على فم ،صدهمى حسب هممهِم ومقا، ثم الناس بعد في التوكل علوهذا توكل ورثتهم

لْكومن متوكل على اهللا من أجل رغيف ،اهللا في حصول م.  

له كانت ، فإن كان محبوباً كُّله على اهللا في حصول شيء نالهومن صدقَ تو: ثم قالوا

  .، وإن كان مسخوطاً مبغوضاً كانت العاقبة مفسدة كبيرة لهله فيه العاقبة المحمودة

أن ينجح ، همه ذلك إنسان جاهل، يتوكل على اهللا في معصيةإنسان  :ة هنا دقيقةالفكر

تدعو ربها وتتوكل : أن تنجح في هذا الدور في التمثيل، أو همها في هذا الدور في التمثيل

ها ، حصل من نجاح توكلفي أمر ال يحبه اهللا، فقد تنجح، لكن هذا الشيء إذا نجحت فيه، عليه

 :منزلة التوكل من أوسع المنازل وأجمعها 

 :ما أفضل أنواع التوكل؟ 
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، وإن كان مباحاً مشهور بين من يعمل في حقل الفن شيء ، وهذاعلى اهللا مفسدةٌ لها كبيرة

  .أعلم ، واهللان لم يستعن به على طاعةحصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إ

  ،، الواجب الديني إما عام أو خاصتوكل في شأن سامٍ واجب ديني: والخالصة

 لترسيخ اإليمان في على اهللا ، يتوكلونون ومن ينوب عنهم في إبالغ الحقاألنبياء والمرسل

أجل سالمة  ؛ من يتوكل على اهللا منقلوب الناس، ولدفع المفسدة الدينية عنهم، دون هؤالء

على اهللا في شأن من شؤون الدنيا، فإن كان  ، أما الذين يتوكلوناستقامته وحسن خاتمته وحده

  .ة هلكوا، وإن كان مفسدكان مباحاً نجوا ، أوطاعة
  

  
  

  .التوكل من أعمال القلب: العلماء قالوا

وال هو من باب ، وال بعمل الجوارح، ليس بقول اللسان ،أنه عمل قلبي :ومعنى ذلك

وكل نُقَل من ألن الت ،وهلك المسلمون  ،، فالقلب حينما يعبد اهللا يتوكل عليهالعلوم واإلدراكات

أما القلب يفوض  ،، األعضاء يجب أن تأخذ باألسبابالقلب إلى األعضاء، ال، التوكل داخلي

  .، صار تواكالًَل التوكل من القلب إلى األعضاء، نُقأمره إلى اهللا، أما إذا عكست اآلية

   .؟من أنتم: - رضي اهللا عنهم-س كسالى سألهم عمر أنا

  .نحن المتوكلون: قالوا

  .اهللا حبة في األرض ثم توكل على المتوكل من ألقى ،كذبتم: قال
  

  
  

هو علم : فيقول، من أبواب المعارف والعلوم من الناس من يتوهم أن التوكل باٌب

  .القلب بكفاية الرب

ال ، تدبر، توكّل على اهللا دبر أالت، ومنهم من يفسره بالسكون، وخمود الحركة، اجلس

توكل  ،وكل، توكل الكسالى، توكل الحمقىتفعل شيئاً، يأتيك رزقك إليك، هذا أسوأ أنواع الت

  .العاطلين عن العمل

ار  ، وهو ترك االختيكل هو انطراح القلب بين يدي الربالتو: وقال بعضهم

  .واالسترسال مع مجاري األقدار

وأجهزته ال بقلبه، التوكل مكانه ع التوكل، يتوكل بأعضائه هذا أسوأ نوع من أنوا

  . والسعي ل والحركةالقلب، واألعضاء من أجل العم

 : من تعاريف التوكل

 :التوكل من أعمال القلب 
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  .كل االسترسال مع اهللا مع ما يريدالتو: -ولهذا القول معنى-قال بعضهم 

  .هذا معنى جيد

  .التوكل هو الرضا بالمقدور: وقال بعضهم اآلخر

  .، ومواصلة الحقائقالتوكل هجر العالئق: -وعلى هذا القول تحفُّظ-وقال بعضهم 

  . العالئق ومواصلة الحقائق، هجر يعني ال يتزوج، وال يعمل، وال يسعى
  

  
  

  ،، ال تتم حقيقة التوكل إال بهاالتوكل حاٌل مركبة من مجموع أمورأن  :أما الحقيقة

أشار إلى أحد عناصر التوكل، ولم يشر إلى كل شروط   ،زاويةوكل إنسان عرف التوكل من 

وانتهاء ، رب وصفاته؛ من قدرته، وكفايته، وقيومتهمعرفة بال: أولى هذه الشروط: التوكل، قال

ع بها العبد ، وهذه المعرفة أول درجة يضاألمور إلى علمه، وصدورها عن مشيئته وقدرته

  .قدمه في مقام التوكل

ف اهللا الذي ينبغي أن تتوكل عليه، أن تعرفه قوياً، وأن أول شيء في التوكل أن تعر

أن تعرفه رحيماً، وأن تعرفه سميعاً، وأن تعرفه بصيراً، وأن تعرفه قادراً، وأن تعرفه غنياً، و

  .، إن عرفت هذا توكلت عليهتعرفه مجيباً، وأن تعرف أن األمر كله بيده

وال ممن يؤمن بأن لإلنسان فعل، فاهللا عز وجل هو  ،توكل من فيلسوفال يصح ال

 ،، له قدرة على أن يفعل شيئاًاناً ماالفعال، ال يقع شيٌء في كونه إال بأمره، فإذا توهمت أن إنس

من ينسب الفعل للمخلوق فقد ، كل أو دون أن يريد اهللا، فهذا شرك، جع إلى اهللادون أن ير

  .ل العباد وبين مشيئة اهللا عز وجل، ما يربط بين أفعاهذا ال يتوكل على اهللا: قال، فأشرك

فاعل باختياره، وال له إرادة  د أن اهللا ال يعلم جزئيات العالم، وال هووهناك من يعتق

، حتى يصح نسان ال يمكن أن يتوكل على اهللا، فال بد من أن تصح عقيدتك، هذا اإلومشيئة

  .توكلك
  

  
  

ـع األخذ باألسباب ال يمكن أن يتناقض التوكل م: هـشيء دقيقٌ جداً ينبغي أن تعلمون

وكل يأخذ باألسباب وكأنها كل ، المتأنه ال يأخذ باألسباب نى المتوكل، ليس مع، بل يتكامالن

كامل للمؤمن، وما أندر هذا النموذج، ، الموقف اليتوكل على اهللا وكأنها ليست بشيء، ثم شيء

يأكل فاكهة دون غسيل، فإن : ، أبسط شيءمؤمنًا يتوكل وال يأخذ باألسباب ؟ تجدأنت ماذا تجد

 :ما ينبغي أن تعرفه 

 :هذه حقيقة التوكل 
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، يتوكل دون أن يأخذ اهللا، ال يضر مع اسمه شيء، هذا جهٌل سم: قال، يا أخي اغسلها: قيل له

  .إنسان آخر يأخذ باألسباب وال يتوكل ،باألسباب

وع ما تكون وال يتوكلون على اهللا، يتوكل عليها، يأخذون باألسباب بأر :الغرب مثالً

، قـف، وكالهما ال يوال يأخذ بها ويتوكل، األول أشرك والثاني عصى، الشرق وقع في الشرك

ا فعل ، كمتتوكل على اهللا وكأنها ليست بشيء، ثم أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء ينبغـي

  .النبي عليه الصالة والسالم

توكل على اهللا، واستسلم ، لغارا وصلوا إلى ا، فلمالهجرة لم يدع سبباً إال أخذ به ففي

  .له

وَأنَا في  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-تُ ِللنَّبِي قُلْ(( :قَاَل -رضي اللَّه عنْه-فَعن َأبِي بكْرٍ 

  .))؟ما ظَنُّك يا َأبا بكْرٍ بِاثْنَينِ اللَّه ثَاِلثُهما :فَقَاَل ،لَو َأن َأحدهم نَظَر تَحتَ قَدميه لََأبصرنَا :الْغَارِ

،  اآلثار، وكلَّف إنسانًا يمحو ورـث سافر صلى اهللا عليه وسلم مساحالً واختبأ في غار

الطعام، واستأجر خبيًرا مشركًا، ولم يترك حيلةً إال وأخذ ، وإنسانًا يأتيه بوإنسانًا يأتيه باألخبار

 ،وصلوا إليه توكل على رب األرباب، هذا الكمال ، ولمابها، هذا التعبد، هذا األخذ باألسباب

، ال توكل على اهللا وكأنها ليست بشيء، تريد أن تسافرت، ثم أن تأخذ باألسباب وكأنها كل شيء

جهاز التوازن، ثم ، ت، المكبحـ، الزيللسيارة؛ العجالت، ضغط العجالتبـد من فحصٍ دقيق 

أخذتَ باألسباب وتوكّلت على اهللا، أما إذا ، يا رب سلِّمني، يا رب أنا بحفظك ورعايتك: تقول

  . ، لم تأخذ باألسبابغيرك، فقد اختل شرط التوكليا من ال يوجد : لم تفحص المركبة وقلت

  ،، وإن لم تأخذ بها فقد عصيتباألسباب واعتمدت عليها فقد أشركتإن أخذت 

  .يتوكل على اهللا وكأنها ليست بشيء، وامل يأخذ باألسباب وكأنها كل شيءوالمؤمن الك
  

  
  

 ،، ونستعين توكلاك نستعين، العبادة إنابة إلى اهللا اتصالإياك نعبد وإي :نصف الدين        

هللا إال إذا كنت ، ولن تستطيع أن تتوكل على انا عن التوكل نتحدث عن نصف الدينفإن تحدث

، بل لو خطر في باله أن على الحق المبين، أما إنسان شارد، وال يخطر في باله أن يتوكل

  .؟ مستحيل!يتوكل على من يغضبه ؟!صيهيستحي أن يتوكل، يتوكل على من يع، يتوكل
  

  
  

، ، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمينالحمد هللا رب العالمين

 :دعاء الختام 

 :خالصة القول 
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   ،، أرضنا وارض عنار عليناــ، آثرنا وال تؤثاللهم أعطنا وال تحرمنـا، أكرمنا وال تهنا

  .األمي وعلى آله وصحبه وسلم النبيوصلى اهللا على سيدنا محمد 
  .والحمد هللا رب العالمين

  

 


