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. التوكل بحسن الظن باهللا  

 .م٢٠٠٠-٢-١٤: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
السالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين، اللهم ال لحمد هللا رب العالمين، والصالة وا        

، زدنـا علمـاً  ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا و ال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمناعلم لنا إ

واجعلنا ممن يستمعون القول ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه

 .فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

في منازل  ،مع الدرس الثالث والثمانين من دروس مدارج السالكين ،أيها األخوة المؤمنون        

  .إياك نعبد وإياك نستعين، وال زلنا في منزلة التوكل

يتناقض ، وبينت أنه ال عن عالقة التوكل باألخذ باألسبابتحدثت في الدرس الماضي         

 ، ومتى نقلألن التوكل محله القلب، واألخذ باألسباب محله األعضاء األخذ باألسباب مع التوكل،

، وما من موضوع المسلمون في التوكل إلى األعضاء كان التواكل، والتواكل دمر األمة اإلسالمية

، ثم ن يأخذوا باألسباب وكأنها كل شيء، أه أكثر من أن يفهموا معنى التوكلأشد الحاجة إلي

ُأمر اإلنسان أن يأخذ  وقد ،ا ليست بشيء، يأخذ باألسباب على أنها أسبابوكلون على اهللا وكأنهيت

  .مفوض له، راض بحكمه، ، مستسلم لهباألسباب، لكن قلبه معتمد على اهللا

  .هـ، وأن اإلنسان إن ضعف توحيده ضعف توكلة التوكل بالتوحيدوبينت أيضاً عالق        

زيد، وتتوهم أن األمر بيد عبيد، يضعف اعتمادك حينما تدعى إلى أن تعتمد على أنت         

، ألن عليه، إذا دعيت إلى أن تعتمد على زيد، وأنت متوهم أن األمر بيد عبيد، لن تتوكل على زيد

اإلنسان أن  ، وكلما أيقنعبيد، فكلما ضعف التوحيد ضعف التوكل وهمك يصور لك أن األمر بيد

وال معز وال مذل، وال معطي وال مانع، وال قابض ، خافضوأنه ال رافع وال ، األمر بيد اهللا وحده

لوجوه ، وعمل لوجه واحد فكفاه اهللا اواحداً فكفاه اهللا الهموم كلها جعل همه هماً ،إال اهللا وال باسط

  .كلها، هذا في الدرس الماضي

  

  
  

 :ما عالقة التوكل بحسن الظن باهللا؟ 

 :ما سبق ذكره 
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اإلنسان في عالقاته مع بني ذكرت مرة أن  :ند عالقة التوكل بحسن الظن باهللاوأقف مليا ع        

، ويدعوه يباً منه، ويدعوه إذا كان يسمعهيدعوه إذا كان قرالبشر، يدعو إنساناً إذا كان موجوداً، و

، فأنت مؤمن له، فإذا دعوتَ اهللا عز وجل ، ويدعوه إذا كان محباًتلبية طلبه إذا كان قادراً على

، فكيف يتوكل ربه، مؤمن بقدرته، مؤمن بمحبته، مؤمن بقمهمؤمن بسمعه وبصره وعل ،جود اهللابو

  .؟الظن به يءوهو ساإلنسان على اهللا 
  

  
  

  : حينما تقرأ قوله تعالى        

  
  ]٢٣ :سورة األنبياء اآلية[

  

  :ية كما ورد تفسيرها في بعض الكتب، أضرب مثالًبإمكانك أن تفهم هذه اآل        

لبيت الخالء، ووضــع ع إحداهما باباً ــ، وضو أن نجارا عنده لوحتان من خشبل        

، ولكن ما قولك لو األخرى باباً لقصر، ألك أن  تقاضيه؟ ال، ألن اللوحتين ملكه، هكذا كالم يقال

  ....:ال  :لىفهمنا قوله تعا

  
  ]٢٣: سورة األنبياء اآلية[

  

، وعرض السلم على وصحح األوراق، أستاذٌ امتحاناً أجرى :وأضرب لذلك مثالً آخر        

، دون فإذا بدرجته أخذها دقيقة جداً، ، فكل طالب تتبع ما كتب وما يستحقووزع األوراق، السبورة

  .؟ عدلههل من سؤال؟ كل الطالب سكتوا، ما الذي أسكتهم: ، فقال األستاذنقصانزيادة أو 

وهو أن اإلنسان : عدلُه أسكت األلسنة، أم هناك معنًى آخر :ى هكذاـِلم ال تفهم قوله تعال        

  .؟مقهور بالوسيلة

  .أنت ينبغي أن تكـون في حلب غداً، فال بد من سيارة، فالسيارة وسيلة، والغاية حلب        

، والهدف إخراج لة، فحفر البئر وسيأنت مضطر إلى الماء لمزرعتك، ال بد من حفر بئر        

ن أنواع ضعفه أنه ، ومأنت مضطر أن تأكل قمحاً، ال بد من زرع القمح، اإلنسان ضعيف الماء،

ان لضعف بصره يستخدم الميكروسكوب، ولقصور بصره يستخدم ، اإلنسمقهور بالوسائل

له من  ، ال بدال يستطيع بإصبعه فتح بطن إنسان ،ولضعف يده يستخدم المباضع، التلسكوب

 :لك أن تفهم هذه اآلية كما ورد تفسيرها في بعض الكتب 
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، فاإلنسان ضعفه ، أو وسيلة يتغلب بها علىنسان هي امتداد ألعضائهتخدمه اإلفكل أداة يس ،مشرط

ن ، فإذا إنسابنا عز وجل لكمال قدرته كن فيكون، ما في عند اهللا وسائلأما ر ،مقهور بالوسيلة

يعني يحتاج إلى ، يجعل اهللا عز وجل في صفة اإلنسانكأنه  لماذا فعل اهللا هكذا؟ :تطفل وسأل

  :﴾ال يسأل عما يفعل﴿ :ك جاء الجواب من اهللا عز وجل، لذلوسيلة ليحقق غاية

  
  ]٨٢: اآليةسورة يس [

  

   .، ولكمال قدرته أمره ينفذ فوراًاإلنسان مقهور بالوسيلة، لكن اهللا عز وجل منزه
  

  
  

  .كن تحتاج إلى وقت :ن بعض علماء التوحيد قالوا كلمةإحتى         

، أما مره وبين تحقيق أمره مسافة زمنية، قال هذا تقريباً لعلمناالها اهللا للتقريب ، بين أهذه ق        

؟ مضى حياته في طاعة اهللا في النار، لماذاأنّه قد يضع إنسانًا أ ،﴾ال يسأل عما يفعل﴿ :مــأن تفه

ألنه  :؟ قالى حياته في المعاصي في الجنانولماذا يضع إنساناً أمض ،﴾ال يسأل عما يفعل﴿ :ألنـه

، فإن سوء الظن باهللا يضعف التوكل ،توهمت أن اهللا قد ال تتوكل عليه فإذا  ،﴾ال يسأل عما يفعل﴿

وء ، فإن سوكما أن ضعف التوحيد يضعف التوكل، األخذ باألسباب يتناقض مع التوكلكما أن عدم 

، وال يسأل ده قاعدةعن، أنت حينما تتعامل مع إنسان قوي ليس الظن باهللا عز وجل يضعفه أيضاً

سؤال لمريم اآلية  .كان يملك قواعد واضحة فأنت مطمئن، أما إذا عن أخطائه، قلما تعتمد عليه

  .أضعها في قوس 
  

  
  

  :قال تعالى        

  
  ]١٧ :سورة سبأ اآلية[

  :قاعدة هي        

 :عند اإلنسان؟  التوكل متى يضعف

 :القرآن الكريم كله قواعد 
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  ]٣٠: اآليةسورة الشورى [

  :قاعدة هي        

  
  ]١٤٧ :سورة النساء اآلية[

  :قاعدة هي        

  
  ]١٦: اآليةسورة الجن [

  

، بحث في القرآن الكريم عن القواعد، أو عن السنن، نيعني أن القرآن كله قواعد، قاعدة هي            

  :مصطلح القرآن الكريم عن الكلمات أو بحسب

  
  ]٣٤:اآلية سورة األنعام[

  

  
  

  :حتماً وانين المقدمات تفضي إلى النتائجفي القرآن ق              

  
  ]٩٧ :سورة النحل اآلية[

  

لنظر عن الشدة التي قد ، وبصرف افي أي بلد، وبصرف النظر عن أوضاع أي بلد

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو ﴿ ،، وبصرف النظر عن تفلت الناس من منهج اهللاتحيط ببلد

  :﴾نحيينه حياة طيبةمؤمن فل

 :في القرآن قوانين المقدمات تفضي إلى النتائج 
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  ]١٢٤: اآليةسورة طه [

  

، ألن اهللا من رحمته جعل للتعامل معه نــ، إنه تعامل مع قوانيالتعامل مع اهللا سهل جداً        

   .قواعد
  

  
  

  .لنا كي نصل إليه ألف طريٍق وطريق، منها الصدقةواهللا عز وجل رسم               

  .))الَء ال يتَخَطَّى الصدقَةَباكروا بِالصدقَة فَِإن الْب((: قال عليه الصالة والسالم        

  ))صدقة السر تطفئ غضب الرب((           
  ]والطبراني في المعجم األوسط ،خرجه الطبراني في المعجم الكبيرأ[

  

وبر ، ، والصيام طريقلصالة طريقالصدقة طريق، والدعاء طريق، االستغفار طريق، وا        

أنفاس الخالئق ، ألن اهللا يحبنا،  ، والطرائق إلى الخالق بعددالوالدين طريق، ورعاية األيتام طريق

 تستطيع أن تصل ، قد الويحب أن يرحمنا، لذلك رسم لنا ألف طريٍق وطريق، أما اإلنسان القوي

يريد أن ، يحبنا، طرق، فلذلك حسن الظن باهللاا ربنا عز وجل رسم لنا آالف ال، أمإليه طوال حياتك

  :خلقنا ليسعدنا ،يتوب علينا

  
  ]١١٩ :اآلية سورة هود[

  

به، ليجيبنا إذا  استعناخلقنا ليسعدنا، خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليغفر لنا إذا استغفرناه، ليعيننا إذا               

  :لظن باهللا يحملك على التوكل عليه، حسن اها سألناه، ليتوب علينا إذا تبنا إلي، ليعطينا إذدعوناه

  
  ]٢٣ :سورة المائدة اآلية[

  

  
 :من لوازم اإليمان 

 :طرق التي رسم اهللا لنا لكي نصل إليه من ال
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  .كل على اهللا فهو بعيد عن اإليمان، ومن لم يتوفالتوكل من لوازم اإليمان        

  .ئك له يكون توكلك عليهعلى قدر حسن ظنك بربك ورجا: قال العلماء        

  .ن يفسروا التوكل بحسن الظن باهللا ما دفع بعض العلماء إلى أوهذ        

وهو في مرض الموت، قدم له دواء لذات الجنب، وهو  -الصالة والسالمليه -والنبي         

  .ذلك مرض ما كان اهللا ليصيبني به :مرض خطير، فقال عليه الصالة والسالم

لمؤمن المستقيم ال يفضحه اهللا، يلبسه تهمة باطلة ا: من باب حسن الظن باهللا، وأنا أقول لكم        

  .، من باب حسن الظنهذا مستحيل، يدمره
  

  
  

  :قال تعالى        

  
  ]٤٨ :سورة الطور اآلية[

  

هي  ،-عليه الصالة والسالم-موجهة للنبي اآليات التي هي : بل إن بعض العلماء قال        

فإنك ﴿ :، فإذا قال اهللا عز وجللمؤمن موجهة إليه أيضاً بالتبعيةبحسب إيمان ابشكل أو بآخر 

قدر  ، وعلىوكل مؤمن على قدر إيمانه، وعلى قدر توحيده، وعلى قدر استقامته، ﴾بأعيننا

، يجب أن تعتقد أن اهللا حينما ب أن تعتقد أن اهللا ال يتخلى عنك، يجإخالصه هو بعين اهللا عز وجل

  :لقا

  
  ]٥١:التوبة اآليةسورة [

  

وبين  ،﴾قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا﴿: ، لم يقل علينا، فرق شاسع بين أن تقول﴾لنا﴿        

الظن باهللا يدعو إلى التوكل أن حسن  :، الكالم الدقيقلن يصيبنا إال ما كتب اهللا عليناقل : لأن تقو

  .-واهللا أعلم- على من ال ترجوه اء ظنك به، وال توكل، إذ ال يتصور توكٌل على من سعليه

، أحد د أسباب التوكل الصحيح التوحيد، أحباب حسنِ التوكل حسن الظن باهللاأحد أس :إذاً        

  .شروط التوكل األخذُ باألسباب
  

 :يجب أن تعتقد 
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ير عمره أربع صغطفل  :لوهناك عالقة أخرى بين التوكل وبين استسالم القلب هللا عز وج        

، والده ال يملك قوت يومه ال ر الوقود السائل ال يهتم الطفل، إذا ارتفع سعسنوات في بيت والده

لتدفئة، وال لثياب، ، وال األب يحمل هما كبيرا، واالبن مرتاح، ال يهتم لطعام، وال لشراب، يهتم

ل هو الغني  الغنى المطلق، وهو عز وج ، ما دام اهللاهمه عند والده، يعني المؤمن من باب أولى

  .، ينبغي أن يستسلمالقادر على كل شيء، وهو الرحيم، وهو اللطيف، وهو السميع، وهو المجيب
  

  
  

  :المؤمن مهمة واحدة أن تطيعه فقط، والباقي على اهللا، قال تعالى لك أيها        

  
  ]٦٦ :سورة الزمر اآلية[

  

ال أدري  ،، يعطيني كثيراًهو حكيم ؟يا ترى يعطيني ؛انتهت مهمتك عند الطاعة، وال تسأل        

زوجة من ، يعطيني يعطيني قليالً فأنا راضٍ، يعافيني فالحمد هللا، مرضتُ فأنا صابر على حكم اهللا

، ك الحمدأوالدا متفوقين يا ربي ل، يعطيني الدرجة األولى الحمد هللا، من الدرجة العاشرة الحمد هللا

، ، همه اُهللا عز وجل، المؤمن ال هم لهمقصرين يا ربي أعن على تربيتهم، حالة استسالم رائعة

وم ي اهللا عز وجل يكفيك الهم، فحينما تضع همك فوهو حكيم، وعليم، وسميع، ومجيب، وقريب

   .كلها، وهذا يحتاج إلى استسالم

   .؟، هل يشعر هذا الطفلغني والده، وال درهماً طفل ال يملك ديناراً        

  .هذا الطفل غني بغنى أبيه: فالعلماء قالوا        

   :و لم تجد بجيبه وال درهم فهو غني، واآلن أقول لكمل        

بالمعنى المادي هو غني عند اهللا، ألنه إذا سأله أعطاه، وإذا دعاه  لو أن المؤمن فقير        

وإن استغاثة أغاثه، وإذا استنصره ينصره، وإن استعان به أعانه، وإن لباه، ، وإذا ابتهل إليه أجابه

اك حاالت للتعفف ال يمكن ، هنسأله أعطاه، وإن تاب إليه تاب عليه، فالمؤمن غني باهللا عز وجل

  .هي ثقة اإلنسان باهللا عز وجل ،إال بحالة واحدة أن تفسر
  

  
  

 :المؤمن عزيز 

 : هذه مهمتك

 :ما العالقة بين التوكل وبين استسالم القلب هللا عز وجل؟ 
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، أراد أن سلني حاجتك: والتقى بعالم جليل، وقال له، ت اهللا الحرامحج بيأحد الخلفاء         

، ل غير اهللا في بيت اهللاأحي أن أسواهللا إني ألست: ى اهللا في تلبية حاجة هذا العالم، فقال لهيتقرب إل

 ا، أفأسألها من الواهللا ما سألتها من يملكه: سلني حاجتك، قال له: فالتقاه خارج بيت اهللا، قال له

، ، وأن تنقذني من النارأريد أن تدخلني الجنة: سلني حاجتك، قال له: يملكها، ثم ألح عليه، قال له

  .ليس لي عندك حاجة: إذًا: هذه ليست لي، قال له: قال له

تعفف  :، واألجمل من ذلكما هذه العفة؟ المؤمن عزيز، ال أجمل من إكرام الغني للفقير        

  .قة باهللا عز وجل، ثقير عن مال الغنيالف
  

  
  

  :، أنا عدلتهال تسألن عن السبب :هذا بيت شعر، والبيت أصله، ملك الملوك إذا وهب        

  قُْم فَاسَألَْن عنِ السبـْب     ملك الملُوك ِإذَا وهـْب 

 شَــاءْن يي مْعطي اَأل    اللَّه ــدلَى حفْ عْب فَقد  

ى حفظ ، والذي أعانه علالذي أعطاه يعطيك، والذي أكرمه يكرمك، والذي قربه يقربك        

ان ؟ كن ، لماذا تحب أن تكون تحت رحمة إنسكتاب اهللا يعينك أنت أيضاً، والذي يسأله يعطيه

  . التوكلهو  طع المنازعات، وق، فاستسالم القلب إلى اهللا، وانجذابه إليهتحت رحمة الواحد الديان

، وفي قلب ما لو وزِّع على أهل بلد لكفاهمفي قلب المؤمن من التوكل واالستسالم والراحة         

  .ا لو وزِّع على أهل بلد ألشقاهمغير المتوكل من القلق والخوف والضياع والتوتر م
  

  
  

  .يدي المغسلميت بين المريد بين يدي الشيخ كال: يقال        

أمر أنصارياً على بعض  -المعليه الصالة والس- أن النبي  :، والدليلال، ليس هذا صحيحاً        

  :قَاَل -رضي اللَّه عنْه-، فَعن علي أن هذا األنصاري كان ذا دعابة :رة، وقد ورد في السيأصحابه

        )) ثَ النَّبِيعب-هلَيع لَّى اللَّهص لَّمسةً -ورِيارِ ،سالَْأنْص نلًا مجر هِملَيع رَأمو،  َأن مهرَأمو

وهيعطي، هِملَيع بقَاَل ،فَغَضو:  النَّبِي رَأم قَد سَألَي -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي -صونيعتُط قَالُوا ؟َأن: 

فََأوقَدوا  ،فَجمعوا حطَبا ،ثُم دخَلْتُم فيها ،وَأوقَدتُم نَارا ،لَيكُم لَما جمعتُم حطَباقَد عزمتُ ع :قَاَل ،بلَى

صلَّى اللَّه -ِإنَّما تَبِعنَا النَّبِي  :قَاَل بعضهم ،فَقَام ينْظُر بعضهم ِإلَى بعضٍ ،فَلَما هموا بِالدخُوِل ،نَارا

لَّمسو هلَيا -عخُلُهالنَّارِ َأفَنَد نا مارر؟ف كَذَِلك ما هنَميفَب، هبغَض كَنسو تْ النَّاردِللنَّبِيِّ  ،ِإذْ خَم رفَذُك

-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها :فَقَاَل - صدا َأبنْهوا مجا خَرا مخَلُوهد لَو، وفرعي الْمةُ فا الطَّاعِإنَّم(( .  

 :نقطة مهمة 

 : يشعرالبيت تعديل في هذا ال
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 :، والكلمة القاطعة الحاسمةا إال بالدليل، وال ترفض شيئاً إال بالدليلال تقبل من إنسان شيًئ        

  .لدليل من كتاب اهللا أو سنة رسولها

  .، وهو القويالحكيم، وهو العليم، فاهللا عز وجل هو كان عمر وقافاً عند كتاب اهللا        
  

  
  

  : ملمح لطيف في قول ربِّنا عز وجل هناك        

  
  ]١٢ :سورة الممتحنة اآلية[

  .قيدت معصية النبي في معروف        

، ، حضرت درسا في الحرم بين المغرب والعشاءة كنت في الحج أو العمرة ال أذكرمر        

إنني ال أحب اليقطين فقتله، ألن : قال له ابنه، هللا عز وجل رجل محب: الذي يلقي هذا الدرس قال

، أنا استنكرت هذا ه لليقطين ليس حكماً شرعياً، هو قضية شخصية، حبالنبي كان يحب اليقطين

  .الكالم
  

  
  

ن الدين في م جريمة من غير ذنب، ال، هذا ليس ،أن ثالثين رجالً قتلوا في تركيا تسمع        

  .شيء

دي إلي؛ تقي القلب، نقي أحب عبا :قال ؟أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبكيا ربي ((        

يا ربي إنك تعلم : ، قالوحببني إلى خلقي، وأحب من أحبني ،أحبني ،، ال يمشي ألحد بسوءاليدين

  .))ئيائي وبالذكرهم بآالئي ونعم :أني أحبك، وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال

صورة المؤمن، بشكل  ، أو لتشويهعى جاهداً لتنفير الناس من الديندائماً عدو الدين يس        

  .يدعو للنفور الشديد

ال شيء عليه، أما إذا ما صلى، إذا ما صام، هنا المشكلة، ، إذا كان ابن ما أحب اليقطين        

ماً يحبب العباد إلى اهللا عز وجل، لذلك قال بعض ، يجب أن يقول كالفدائماً اإلنسان قبل أن ينطق

  :العلماء

، بل إن أن يقولوا على اهللا ما ال يعلمون، أهون بكثيرأهون من  ،العوام لئن يرتكبوا الكبائر        

 ،بدأ بالفحشاء والمنكر ،، رتبها ترتيباً تصاعدياًل حينما ذكر بعض المعاصي واألثاماهللا عز وج

 :هذه مهمة عدو الدين 

 :ملمح لطيف في هذه اآلية 
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  :وجعل في رأس هذه المعاصي ،والشرك والكفر ،ثم والعدوانواإل

  
  ]٣٣: سورة األعراف اآلية[

  

لدنيا وأجبره على أن يكون كافراً، أجبره على ، وجاء إلى ابل أن يخلقكتب عليه الكفر ق        

  :؟، ما قولك بهذا الكالمواستحق جهنم إلى األبد، أن يزني، أجبره على أن يشرب الخمر

  
  ]١٤٨ :ةسورة األنعام اآلي[

  

الناس عن  ، هناك من يقول كالما فيقطععقيدة الجبر عقيدة أهل الشرك، فهناك كالم منفر        

  .، يبعدهم عن الديناهللا عز وجل، ينفرهم من اهللا عز وجل
  

  
  

  .يت بين يدي مغسلهكالم ،وأن يكون العبد بين يدي ربه ،استسالم القلب هللا، وانجذابه إليه        

  ،، وقلة حيلتياللهم إليك أشكو ضعف قوتي((: كما دعا النبي الكريم في الطائف اللهم        

ن لم يكن بك إ -إلى أن يقول- ؟..... ، إلى من تكلنيواني على الناس يا رب المستضعفينوه

، و ه الظلماتبنور وجهك الذي أضاءت ل، أعوذ لكن عافيتك أوسع لي غضب علي فال أبالي، 

، لك العتبى حتى أن تنزل بي سخطك، أو تحّل علي غضبك، الدنيا واآلخرة صلح عليه أمر

  .))وال قوة إال باهللا العلي العظيم ، وال حولىترض

  .وهللا األسماء الحسنة فادعوه بها ،يجب أن تستسلم، ألن اهللا كماله مطلق        
  

  
  

واالستسالم لتدبير الواحد الكبير، في غير األمر ، التوكل إسقاط التدبير: ال بعضهموق        

وهناك عالقة بين التوكل والتفويض، والتفويض هو روح ، لتفويض، وفوق االستسالم اوالنهي

، قاء األمور كلها إلى اهللا عز وجل، وإنزالها به طلباً واختياراً، ال كرهاً واضطراراً، وهو إلالتوكل

، ، العالم بشفقته عليهغلوب على أمره كل أموره إلى أبيهكتفويض االبن العاجز الضعيف الم

تدبير األب خير من  ، فاالبن الضعيف يرى أنتمام كفايته، وحسن واليته وتدبيره، وورحمته به

 :الدعاء النبوي؟ هذا من التي نستخلصها العبر  ما

 :ما العالقة بين التوكل والتفويض؟ 
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  .تدبيره لنفسه

    .))اللهم خر لي واختر لي((: ة النبويةورد في بعض األدعي        

عندي هدية، اختر من : ، قال لكيبيع قطع الذهب والماس لو دخلت إلى صديق لك !بِّكبر        

إذا كان يحبك حباً جماً ماذا ، ال واهللا، أنت اختر لي: ، قلتأنت ذكي جداً، هذه القطع ما يعجبك

أنت : يفعل؟ أنت استعرت خبرته، واستعرت محبته وإخالصه، فانتقى لك أغلى قطعة، ألنك قلت له

قد يكون حجمها صغيرا و اختر قطعة من هذه القطع، قد يكون حجمه كبيرا،: ، قال لكلياختر 

سوف ، ، وهو كريماختر لي أنت، وهو يحبك: أضعاف، لما قلت له ، وثمنها خمسةفيها الماس

خر لي واختر لي، وأنت حينما تفوض، وحينما : ، ألنك قلت لهيختار لك أغلى قطعة في محله

، سيأتيك حسن الظن باهللا، وحينما توحد، بعد أن تأخذ باألسباب، وتتوكل عليهتستسلم، وحينما ت

  .أفضل من أي سعي وكد

  .))أعطيته فوق ما أعطي السائلين ،من شغله ذكري عن مسألتي((        

توكلت على اهللا و ،إذا أخذت باألسباب وكأنها كل شيء، فلكن نحتاج إلى حسن ظن باهللا        

، فإنه واستسلمت إلى اهللا، وفوضت أمرك إليه، يء، ثم قوي توحيدك، وحسن ظنكوكأنها ليست بش

  :، درجة الرضا عن اهللاينقلك إلى درجة هي أروع درجة في الدين

  
  ]١١٩ :سورة المائدة اآلية[

  

  
  

راءه اإلمام هل أنت راضٍ عني؟ وكان و، يا رب: فقال ،كان رجل يطوف حول الكعبة        

من أنت  !يا سبحان اهللا : هل أنت راض عن اهللا حتى يرضى عنك، قال ،يا هذا: الشافعي، فقال له

يا  :كيف أرضى عنه وأنا أطلب رضاه؟ قال له: أنا محمد بن إدريس، قال له: حمك اهللا؟ قال لهير

  .كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن اهللاهذا إذا كان سرورك بالنقمة 

إيمان إطالقاً، إن أعطاه اهللا  هحتى إذا كان ما في، إنسان حتى إذا كان ضعيف اإليمان فأي        

وأوالداً ، ومكانة  ،طاه اهللا ماالً رضي، أو أعطاه اهللا عزاً، وزوجة، وأعصحة رضي عن اهللا

، وأنت ضعيف، أن ترضى عنه وأنت مريض: ن البطولة، لكرضي عن اهللا، هذا شيء بديهي

   .وفي أوالدك مشكلة، هنا االمتحان بيتك مشكلة،وأنت فقير، وفي 

حن المركبة إال في ؟ ال تمتريق نازلهل رأيتم إنساناً واحداً يمتحن مركبة في ط :بربكم        

واألنبياء   ،، ال يمتحن إال في الشدةنسان ال يمكن أن يمتحن في الرخاء، واإلالطريق الصاعد

 :الرضا عن اهللا ثمرة من ثمار التوكل 
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، وكل مؤمن صادق مروا بمضائق صعبة جداً :-والسالم ةعليه الصال-الكرام وعلى رأسهم النبي 

  .ن أن يمر بمضائق على قدر إيمانهال بد م

  .))م بالء ثم األمثل فاألمثلوأنا أشده ،أشد الناس بالء األنبياء((        

ت راضٍ عن اهللا في الرخاء والشدة، وفي المنشط وفي المكره، وفي إقبال ، أنوطِّن نفسك        

بإقبال ،  ، بالصحة أو بالمرضإدبارها، بزواج أو من دون زواج، بدخل أو من دون دخلالدنيا و

  :، هذا المؤمنهللا، أنت راضٍ عن االدنيا أو بإدبارها

  
  ]٢٣ :سورة األحزاب اآلية[

  

  :أما ضعاف اإليمان قالوا        

  
  ]١٢ :سورة األحزاب اآلية[

  

إلى مرتبة الرضا عن اهللا عز  حال التفويض ينقلك :هؤالء ضعاف سقطوا، إذاً هذا الحال        

  .، بل هو ثمرة من ثمار التوكلعن اهللا عز وجل من أعلى الدرجات ، والرضاوجل
  

  
  

 ،حجمه المالي كبير جداً، لى إنساندخلت ع: حدثني إنسان يعمل في فعل الخير، قال لي        

في  ،لحكمة أرادها اهللا عز وجل: جته وأوالده هموم كالجبال، قال ليكا لي حاله وبيته وزوفش

في  ،جاءتني امرأة محجبة تطلب مساعدة، سألتها عن مكان سكنها، فقالت خارج دمشق اليوم نفسه

يجب  هناك امرأة: قال لهم، ، بعد ما انتهى االجتماعالمساء التقى مع جمعية خيرية، أخذ عنوانها

المنطقة المنخفضة ، حالتها، فقاموا معه، ودخلوا البيت، والبيتُ تحت درج أن نزورها لنتحقق من

، األعلى غرفة، مع فتحة صغيرة سماوية تحت درجة، البيت نظيف، م، األعلى بقليل حمادورة مياه

 ،أوالد كالزهور، لباسهم نظيف، والزوج مريض، مستلٍق على السرير، البيت قطعة من الجنة

بل هي ألفا ليرة، فقالت : ، قالوامنة طلبتْ المساعدة، هي ألف ليرة في الشهرالمحجبة المؤ المرأة

   .في أجرة البيتال ألف تك: له

 :؟ القصتينج من هاتين تماذا تستن
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هي ، اهللا عز وجل على كل شيء قدير، يشقي اإلنسان وهو غني، وقد يسعده وهو فقير        

مأله غنًى، ومأله ، ، فربنا عز وجل إذا تجلَّى على قلب إنسانالسكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء

  .، فأنت ترضى عن اهللاطمأنينة واستقراراً وتفاؤالً
  

  
  

سمع اهللا لمن حمده ،  :، بعد أن تقوللك الحمد والشكر والنعمة والرضى يا ربي :لذلك        

ن اهللا هذا قمة أن ترضى ع، لك الحمد والشكر والنعمة والرضى، حمداً كثيراً طيباً مباركاً ربنا

اضٍ عنك فقد يا ربي لك الحمد أنا ر: تعرفه، ترضى عنه في كل ما يعطيك، إذا قلت ،اإليمان

أن : ، بطولتكإذا رضيت ارتقيت عند اهللا عز وجل، فوإذا نجحت أزاح اهللا عنك كل بالء، نجحت

حة، والشِّدة المحنة من، ألن المحن هي في الحقيقة منح، يا ربي لك الحمد: تقول وأنت في محنة

  .إليه شَدة
  

  
  

، وكان مسرفاً على نفسه في المعاصي، ال صالة، وال صوم، رداًخواننا كان شاأأخ من         

مرِض مرضا شديدا، أدخله ، على أثر محنة قاسية جداً وال شيء إطالقاً، ثم عرف اهللا عز وجل

 ؟أتحب أن ألقاك عارياً ،يا رب: ، قلت لهاولة العناية المشددة بكيتوأنا على ط :، قال ليالمستشفى

أتوب إليك، فمنحه اهللا فرصة، ولزم الدروس، وأحكم صالته، وشعر أنه هو  أعطني فرصة كي

  .إنسان آخر

ترسل ِلم لَم  ،كل هذه السعادة في القرب منك ،يا رب: قلت له، أناجي ربي: قال لي مرة        

  .كل هذه السعادة ض قبل عشر سنوات؟لي هذا المر

  :، التوكل ينتهي بك إلى الرضىالتوكل له عالقة: إذاً        

  
   ]١٠٠ :سورة التوبة اآلية[

  

  
  

  :اآلن راضيا فسوف ترضى إذا لم تكن :وهناك معنى آخر        

 :ما معنى هذه اآلية؟ 

 :هذه بطولتك في المحنة 

 :التوكل ينتهي بك إلى الرضا 
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  ]٥ :سورة الضحى اآلية[

  

تحمل اآلن وسترتاح بعد ذلك، نحن اآلن بطور : يقول الطبيب للمريض يرضيك فيما بعد،        

اإلنسان أيام الشدة يتألق، والحزن يقربك من اهللا عز وجل، ويدعوك إلى ، والمعالجة، الحزن خالق

  .، هذا كالم قطعياالستسالم، الحزن يذيقك طعم القرب منه
  

  
  

دخََل علَى ُأمِّ الساِئبِ َأو ُأمِّ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-َأن رسوَل اللَّه  ،بنِ عبد اللَّه عن جابِرِ        

 ،ه فيهالَا بارك اللَّ ،الْحمى :قَالَتْ ؟ما لَك يا ُأم الساِئبِ َأو يا ُأم الْمسيبِ تُزفْزِفين(( :فَقَاَل ،الْمسيبِ

  . ))فَِإنَّها تُذْهب خَطَايا بني آدم كَما يذْهب الْكير خَبثَ الْحديد ،لَا تَسبِّي الْحمى :فَقَاَل

  .ما يبتلى به المؤمن تكفير وتقريبكل         

، هال أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحم، وعزتي وجاللي((: ورد في األثر القدسي        

، إال ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده، أو إقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده

الموت حتى يلقاني كيوم ولدته شددت عليه سكرات  ،، فإذا بقي عليه شيءمنه مثل الذر حتى أبلغ

  .))أمه

لمؤمن حينما يرى مقامه ، اإذا كان اهللا عز وجل فضل علينا، وكنا على شفي القبر طاهرين        

حينما يرى مكانه  - والعياذ باهللا-، والكافر لم أر شراً قط: يقول ،وهو على فراش الموت ،في الجنة

  .لم أر خيراً قط: يقول ،في النار

، إال وقد زارهبالعالم  مكان لم يترك، معزوم أكثر من ألفي عزيمة، كون ساكن بأحلى بيتي        

  .لم أر خيراً قط: يقول لك ،جومونازل بمئة فندق خمس ن

، وكل نعيم وما شر بعده الجنة بشر، ما خير بعده النار بخير، يا بني: سيدنا علي يقول        

  .وكل بالء دون النار عافية ،دون الجنة محقور
  

  
  

هللا كبير، فال توازن نفسك مع سان في الدرجة االجتماعية السفلى، ولكنه عند اقد يكون اإلن        

، وإن فأنت في الدرجات العليا، أنت األولي ،، فإذا كنت مطيعاً هللاأحد، وازن نفسك مع منهج اهللا

  :قالمة ظفرك تساوي مليار إنسان مترف غني بعيد عن منهج اهللا

 :كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية اهللا 

 :كل ما يبتلى به المؤمن تكفير وتقريب 



 

 .عالقة التوكل بحسن الظن باهللا  - ٣-منزلة التوكل: ١٠٠- ٠٨٣الدرس  - مدارج السالكين -بية اإلسالميةالتر

  
  ]٤٢:سورة إبراهيم اآلية[

  

  :، فأنت الفائزأنت بالطاعة نم قرير العين :إذًا ،لى عدوك نصراً أنه في معصية اهللاكفاك ع        

  
  ]٧١ :سورة األحزاب اآلية[

  

يننا على أن نتمثل هذه المنازل، ومن هذه المنازل منزلة أرجو اهللا سبحانه وتعالى أن يع        

  .التوكل
  

  
  

سيدنا محمد  لصالة والسالم علىوا ،، الحمد هللا رب العالمينبسم اهللا الرحمن الرحيم        

، أرضنا الصادق الوعد األمين، اللهم أعطنا وال تحرمنا، أكرمنا وال تهنا، آثرنا وال تؤثر علينا

  .النبي األمي وعلى آله وصحبة وسلموصلى اهللا على سيدنا محمد  ،وارض عنا
  .والحمد هللا رب العالمين

  

  

 

 :دعاء الختام 


