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ُل ظذ اهللِ  -5  التوكُّ

ؾِلح َفالَ َهادِ  َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح َد هللِِ َكحح َؿح َي إِنَّ اْلح

ًدا َظبحُدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ اهلل َوحح  َلُه، َوَأصح

ُد.  ا َبعح  َأمَّ

 فقا أَيا ادممـون.

روا قؾوَبؽم من اتؼوا اهللَ تعاىل الذي يعؾم خائـَة األظنِي  وما ُُتػي الصدوُر، وضفِّ

ِهني ظن  اآلثاِم والذكوِب، فنن آثاَم الؼؾوِب دققؼٌة خػقٌة، حتى إنَّ كثرًا من ادتـزِّ

ضون يف ألواٍن من  كى وَشِب اخلؿِر وغِرمها يتورَّ قِة من الزِّ الؽبائِر واآلثاِم اْلسِّ

بباِل أحِدهم أكه مريُض الؼؾِب، شؼقُم  مـفا، وال خيطرُ  مَ الؽبائِر الؼؾبقِة مثؾِفا أو أظظ

 الػماِد فضاًل ظن أن يتوَب مـفا أو يؼؾَع ظـفا، وما ذاك إال خلػاِئفا وغػؾِة الـاس ظـفا. 

، وكم هي الؼؾوُب 
ِ
ياء فؽم هم أصحاُب الؼؾوِب ادريضِة بالُعجِب والرِّ

بؿحبَِّة غِر اهلل تعاىل، ادشحوكُة بالغلِّ واْلسِد واْلؼِد، وكم هي األفئدُة التي ُبؾقتح 

 وخوِف غِره أو االغساِر به شبحاكه، أو شوء الظنِّ به؟! إهنا واهلل كثرة. 

 ومن َيـُج مـفا َيـُج منن ذي ظظقؿنٍة 
      0 

 ()و إاِل فننننن ِّ ال إِخاُلننننك كاجًقننننا 
0 

 أَيا ادممـون.

فا خطرٌة ظظقؿٌة، فالؼؾُب شقُِّد اجلوارِح، وهو ادترصُف امَ إن خطايا الؼؾوِب وآث

                                 

 (.281( البقان والتبقني ))
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فقفا واجلوارُح تابعٌة مـؼادٌة له، تؽتسُب اشتؼامَتفا وضالََلا مـه، ويشفد لذلك 

أال وإنَّ »ويـطق به، ما أخرجه الشقخان ظن الـعامِن بن بشر  ريض اهلل ظـه مرفوظًا: 

ؾُّه، وإذا فسدت فَسَد اجلَسُد ُكؾُّه، أال يف اجلسِد مضغًة، إذا صُؾَحت صُؾَح اجلسُد كُ 

 . «وهي الؼؾُب 

إن من اآلفاِت الؽباِر واآلثاِم العظاِم، التي َغَزتح قؾوَب كثٍر من ظباَد اهللِ، 

َؼفا بغِر اهللِ تعاىل، واظتامَدها  تِفا واشتؼامتِفا تعؾُّ الـاٍس وأفسدهتا، ورَصفتحفا ظن صحَّ

ودفِع ادضاِر، واشتعاكَتفا وركوهَنا إىل غِر اهلل تعاىل، وكل  ظذ غِره يف جؾِب ادـافعِ 

ِل وضعَػه بحسِب قوة  هذه األمراِض تُدلُّ ظذ ضعِف إيامِن صاحبِفا، فنن قوَة التوكُّ

ُؾك  اإليامن وضعِػه، فاكظر يا ظبد اهلل إىل إيامكِك فنكه كؾام قِوَي إيامُكك باهلل كان توكُّ

ُل ظذ اهللِ ضعقػًا، ففو ظؾقه أقوى، فنذا ضُعَف ا ُل، وإذا كان التوكُّ إليامُن ضُعَف التوكُّ

، قال اهلل تعاىل:  ُؾوا إِْن ُكـْتُْم دلقٌل ظذ ضعِف اإليامِن وال بدَّ ﴿َوَعَذ اَّللَِّ َفَتَوكَّ

 اإليؿناِن ظـَد فجعل ، ُمْؤِمـنَِي﴾
ِ
َل َشضًا يف اإليامِن، فدلَّ ظذ اكتػاء شبحاكه التوكُّ

 التوكنِل، وقال يف آية أخرى
ِ
ِل ادُْْؤِمـُوَن﴾اكتػاء ُر اش : ﴿َوَعَذ اَّللَِّ َفْؾَقَتَوكَّ  مِ ، فِذكح

 اإليامن لؾتوكِل.
ِ
 اإليامِن هاهـا دوَن شائِر أشامِئفم دلقل ظذ اشتدظاء

ََم ادُْْؤِمـُوَن : توكَل من أخصِّ صػاِت ادممـني، قال تعاىلوجعل شبحاكه ال ﴿إِكَّ

                                 

  (  .2488(، ومسؾم )41( أخرجه البخاري ))

  (12( شورة ادائدة ))

  (211ظؿران )( شورة آل )
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ِمْ  ْم إِيََمكًا َوَعَذ َرُبه ْم َوإَِذا ُتؾَِقْت َعَؾْقِفْم آَياُتُه َزاَدْْتُ  الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اَّللُ َوِجَؾْت ُقُؾوُُبُ

ُؾوَن﴾ وال يؼصدون إال إياه  ،ال يرجون شواه:أي "قال ابن كثر رمحه اهلل: ،َيَتَوكَّ

 ،وال يرغبون إال إلقه،وال يطؾبون حوائجفم إال مـه  ،وال يؾوذون إال بجـابه،

ال َشيك له وال  ،وأكه ادترصف يف ادؾك ،ويعؾؿون أكه ما صاء كان وما مل يشل مل يؽن

التوكل ظذ اهلل مجاع "وَلذا قال شعقد بن جبر:9وهو رسيع اْلساب  ،معؼب ْلؽؿه

 . ()"اإليامن

بل  ،فنكه ال يستؼقُم توكل العبد حتى يصح له توحقده "قال ابن الؼقم رمحه اهلل: 

فامدامت يف الؼؾب ظالئق الرشك فتوكؾه معؾول ،حؼقؼة التوكل توحقد الؼؾب

فنن العبد متى التػت إىل ، وظذ قدر جتريد التوحقد تؽون صحة التوكل ،مدخول 

فـؼص من توكؾه ظذ اهلل بؼدر ذهاب  ،االلتػات صعبة من صعب قؾبهذلك غر اهلل أخذ 

 .()"تؾك الشعبة

فقا لقَت صعري كم كؼَص من إيامِن وتوحقِد أولئك الذين ركـت قؾوُُبم إىل ما 

جيري َلم، من الرواتِب واألجوِر من الدولِة وغِرها، أم لقت صعري ما حاُل أولئك 

 
ِ
، أم لقت  الذين تعؾََّؼت قؾوُُبم باألضباء

ِ
 وزواِل الداء

ِ
 يف حصوِل الشػاء

ِ
اء والُؼرَّ

َل أولئك الذين جابوا الػقايَف والِؼػاَر وقطعوا الصحارَي والبحاَر  صعري كقف توكَّ

                                 

  (1( شورة ألكػال ))

 .3/21( تػسر ابن كثر )

 .1/210( مدارج السالؽني )
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 أو 
ِ
فني، يطؾبون مـفم رفَع البالء الني وادحرِّ جَّ يالحؼون السحرَة وادشعوذين والدَّ

 ؟!!َوكِقاًل﴾ َكَػى بِاَّللِ﴿وَ دفَعه،  أين همالء مجقعًا من قوله تعاىل: 

                                 

 (72( شورة الـساء ))
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 أَيا ادممـون.

إن التوكَل ظذ اهللِ تعاىل الذي هو صدُق االظتامِد ظؾقه شبحاكه يف جؾِب ادـافِع، 

ودفع ادضاِر، وظدِم االلتػاِت إىل األشباِب َلَُو من أَجلِّ الُؼُرباِت وأَشِف الطاظاِت، 

اَك كصُف الديِن، واإلكابُة كصُػه الثا ، قال اهلل تعاىل:حتى قال بعضفم: التوكُل  ﴿إِيَّ

اَك َكْسَتِعنُي﴾ يِن، والتوكل هو االشتعاكُة، واإلكابُة  ،َكْعُبُد َوإِيَّ وهذه اآلية مِجاُع الدِّ

 هي العبادُة.

ِل ظذ اهلل تعاىل فوائُد ظديدٌة كثرٌة،   مـفا: ولؾتوكُّ

شببًا ْلصوِل ادطؾوِب واكدفاِع ادرهوِب، قال ابن جعَل التوكَل ظؾقه  أن اهللَ 

ْل َعَذ اَّللِ" الؼقم رمحه اهلل: كايف من يثق به يف كوائبِه  :أي 9َفُفَو َحْسُبُه﴾ ﴿َوَمْن َيَتَوكَّ

ه وأقؾَؼه، وكؾام كان العبُد حسَن الظنِّ بربِّه حسَن   له ومفامتِه، يؽػقه كل ما أمهَّ
ِ
الرجاء

صادَق التوكِل ظؾقه، فنن اهلل تعاىل ال خيقب أمَل آمٍل صادٍق، وال ُيضقع ظؿَل 

والسمذي بسـد جقد  أخرجه أمحد 9 لذا قال الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم فقام()"ظاملٍ 

ؾتُم »قال:  صذ اَّلل عؾقه وسؾمظن رشول اهلل  ريض اَّلل عـه  ظن ظؿر لو أكَّؽم توكَّ

ؾِه لرَزَقؽم كَم َيْرُزُق الطََّر، تغُدو ِِخاصاً  عذ اَّللِ َحقَّ  أي: تذهب يف الصباِح ؛«توكُّ

                                 

  ( 4( شورة الػاحتة ))

 (2( شورة الطالق ))

 .2/362( مدارج السالؽني )
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 وقد أجاد من قال:  .ترجع يف ادساء صبعة :أي؛ «وتُروح بِطاكاً »جائعًة 

ْل عذ الرمح  ن يف كله حاجة                أَرْدَت فإن اَّللَ َيؽِػي ويؼِدرُ توكَّ

ؾفا بغره، قال بعض  ومن فضائل التوكل وفوائده: أكه يؽسُب العبَد قوًة ال حيصِّ

ه أن يؽون أقوى الـاس فؾقتوكلح ظذ اهللِ تعاىل "السؾف:  ، فنن الؼوة "من رسَّ

ِل، والؽػايُة واْلسُب والدفُع ظـه حاصل له9 ولذا كان األكبقاء  -مضؿوكٌة لؾؿتوكِّ

وأرشَخفم يؼقـًا  ،وأصؾَبفم ثباتاً ،ى اخلؾحِق إيامكًا أقو - صؾوات اهلل وشالمه ظؾقفم

وأصؾَبفم ِمراشًا، وألتباِظفم الصادقني وورثتِفم العامؾني كصقٌب من ذلك كؾِّه، ،

ُم الـَّاُس إِنَّ ففذا كبقـا صذ اهلل ظؾقه وشؾم وأصحاُبه دا قال َلم الـاُس:  ﴿الَِّذيَن َقاَل ََلُ

َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيََمكًا َوَقاُلوا َحْسُبـَا اَّللُ َوكِْعَم اْلَوكِقُل َفاْكَؼَؾُبوا  الـَّاَس َقْد ََجَُعوا َلُؽمْ 

َبُعوا ِرْضَواَن اَّللِ َواَّللُ ُذو َفْضٍل َعظِقٍم﴾  . بِـِْعَؿٍة ِمَن اَّللِ َوَفْضٍل ََلْ َيْؿَسْسُفْم ُسوٌء َواتَّ

ٌد بلجٍر ظظقٍم وفضٍل كبٍر، فػي التوكِل وفضؾِه: أن ادتوكَل موظو ومن مزايا

يف حديِث السبعني ألػًا الذين يدخؾون اجلـََّة بغِر حساٍب، قال الـبي  "الصحقحني"

ون، وال »:صذ اهلل ظؾقه وشؾم يف بقاِن من ُهم هم الذين ال يْسرتُقون، وال يتطرَّ

م يتوكؾون  .«يؽتوون، وعذ رُبه

                                 

 ( تؼدم ُترجيه.)

  (263 -262( شورة آل ظؿران ) )

( من حديث ظؿران بن حصني ريض اهلل ظـه.127(، ومسؾم ) 4641) "صحقح البخاري "()
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ولو مل يؽن فقه إال أن أهَؾه هم أحباُب  ،هذه أَيا األخوة بعض فضائل التوكل 

ؾنَِي﴾اهللِ لؽػاه فضاًل ومـؼبًة، قال اهلل تعاىل:  قال الغزايل رمحه  ،﴿إِنَّ اَّللَ ُُيِبُّ ادَُْتَوكه

فلظظِم بؿؼاٍم موشوٍم بؿحبِة اهللِ تعاىل صاحُبه، ومضؿوٍن بؽػايِة اهلل تعاىل  "اهلل: 

بُّه وُمراظقه فؼد فاَز الػوَز الؽبَر، فنن ُمالبُسه، َفَؿن اهلل تعاىل حسبُ 
ه وكافقه وُُمِ

ُب وال يبِعُد وال حيِجُب   . ()"ادحبوَب ال َيعذِّ

 أَيا ادممـون.

إكه ال مـافاَة بني التوكِل الصادِق وبني األخِذ باألشباِب، ففذا كبقُّؽم صذ اهلل 

يلخذ باألشباِب، فؼد طاهَر يوم ُأحٍد بني ظؾقه وشؾم إمام ادتوكؾني وشقُدهم كان 

خُر قوَت أهؾِه شـًة وهو شقد ادتوكؾني.   درظني، وكان يدَّ

فالواجب ظذ ادممِن الصادِق أن يتوكَل ظذ اهللِ تعاىل بؼؾبِه، وذلك بلن يعؾَم 

َل ظؾقه فقه حقَّ الؼقاِم، وأ ن غره ويممَن بلن اهلل تعاىل كافقه، وأكه شبحاكه يؼوم بام توكَّ

 ال يؼوُم مؼاَمه يف ذلك، فنكه شبحاكه كػى به وكقاًل.

لتحصقِل  شبقالً  وظؾقه مع هذا أن يلخَذ باألشباِب التي جعَؾفا اهللُ تعاىل

الغاياِت، وضريؼًا لؽسب ادؼاصِد وادبتغقاِت، فاشللوا اهلل من فضؾه، وظؾِّؼوا قؾوَبؽم 

 الرشَّ إال هو. به، فنكه ال يليت باخلِر إال هو، وال يرفُع 

 

                                 

 (248( شورة آل ظؿران ))

 .1/122( إحقاء ظؾوم الدين )
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.  

 فقا أَيا ادممـون.

اظؾؿوا أكه ال ِغـى بلحد من اخلؾِق ظن التوكِل ظذ اهلل تعاىل يف حصوِل مطؾوبِه 

وإصابِة مؼصوِده، ويشفد لذلك أن التوكَل يؼُع من ادممـني والؽػاِر، ومن األبرار 

لبفائِم، فلهُل السامواِت واألرض مجقُعفم والػجار، بل ومن الطِر والوحِش وا

ِق مبتغقاهِتم ظذ اختالفِفا  ُمتاجون إىل التوكِل ظذ اهللِ تعاىل يف حتصقِل مراداهِتم، وحتؼُّ

ِظفا.   وتـوُّ

 أَيا ادممـون.

ِل ظذ اهللِ إال التوكَل ظؾقه يف حتصقِل  إن كثرًا من الـاِس ال يػفؿون من التوكُّ

زوجٍة أو ولٍد، أو غِر ذلك من جؾِب حوائِج العبِد وحظوِطه  رزٍق أو ظافقٍة أو

الدكقويِة، أو دفع الرشوِر وادصائِب الدكقويِة، وال صك أن هذا مما جيُب ظذ العباِد أن 

يعؾِّؼوا قؾوَُبم فقه ظذ اهلل تعاىل، فنكه ال يليت باخلِر إال هو، وال يدَفُع الرشَّ إال هو 

أن يتوكَل ظذ اهللِ بؾساكه وقؾبِه، وقد اكجػل إىل ادخؾوقني  شبحاكه، وال يؽػي العبدَ 

واصتغَل باألشباِب ظن مسبِّبِفا، بل البد من ركوِن الؼؾِب إىل اهللِ تعاىل واظتامِده ظؾقه 

 وشؽوكِه إلقه. 

ِل مرتبٌة أخرى خصَّ اهللُ ُبا أولقاَءه ادتؼني وحزَبه  وفوَق هذه ادرتبِة من التوكُّ

 كؾؿتِه وجفاِد ادػؾحني، 
ِ
وهي التوكل ظؾقه يف اإليامِن به ويف كرصِة ديـِه وإظالء
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أظداِئه، ويف حصول ُمابِّه والؼقاِم بلوامِره، ففذه ادرتبة هي من أخصُّ مؼاماِت 

 ادممـني، قال اهلل تعاىل يف بقاِن موقِف رشؾِه وأولقاِئه من كقِد أظداِئه وهتديداهِتم:

َل َعَذ اَّللِ َوَقْد َهَداَكا ُسبَُؾـَا﴾﴿َوَما َلـَا َأال َكَتوَ   .كَّ

، وقاَلا ُمؿد صذ "حسبـا اَّلل وكعم الوكقل"وقال اخلنؾقل حني ألِؼَي يف الـاِر:

مجعوا لؽم، فعذ اهلل ظؾقه وشؾم  وأصحابه ظـدما قال َلم الـاس: إن الـاس قد 

أتباِظفم من ضؾبِة العؾِم ومحؾِة الرشالِة وأهِل الدظوِة والصحوِة أن يسؾؽوا شبقَؾفم، 

ِل ظذ من وأن حيُذَوا  يف كرِص ديِن اهللِ وإظزاِز  حذَوهم يف التوكُّ
ٍ
بقِده مؾؽوُت كلِّ يشء

 كؾؿتِه وجفاِد أظداِئه، بعد أخِذِهم باألشباِب من العؾم 
ِ
والتعؾقِم جـِده وإظالء

 والبذِل والدظوِة والـصِح لؾخؾِق والصِز ظذ ذلك. 

 ويا محؾَة الرشالِة ويا دظاَة اْلقِّ أن ال كتوكَل ظذ اهللِ، 
ِ
فام لـا يا ورثَة األكبقاء

بام  -بارك اهلل فقؽم -وكحن كلوي إىل ركن صديد وكعتصم بحبٍل متنٍي، فؼوموا 

دظوِة إلقه والصِز ظؾقه، وتوكؾوا ظذ اهلل افسضه اهللُ ظؾقؽم من كرصة ديـِؽم وال

ظـَّؽم تؽالُب أظداِئؽم، وال توايل كقِدهم وال متادَيم ،تعاىل يف حتؼقِق آمالِؽم  وال يروِّ

فنن ظاقبَتفم الػشُل يف الدكقا واآلخرة، فنن اهلل ال يصؾح ظؿَل ادػسدين، 9 يف غقِّفم 

وا َعْن َسبِقِل اَّللَِّ َفَسُقـِْػُؼوََنَا ﴿إِنَّ الَِّذيَن َكَػُروكام قال اهلل تعاىل:  ْم لَِقُصدُّ ا ُيـِْػُؼوَن َأْمَواََلُ

وَن﴾ ًة ُثمَّ ُيْغَؾُبوَن َوالَِّذيَن َكَػُروا إََِل َجَفـََّم ُُيََْشُ  .ُثمَّ َتُؽوُن َعَؾْقِفْم َحْْسَ

                                 

 (.21( شورة إبراهقم ))

 (25ألكػال )ا( شورة )



almosleh.com 

 
11 

ؾبَة فراِغؿوا أظداَء اهللِ ورشولِه، واصدظوا باْلقِّ واكصحوا لؾخؾِق، فنن الغ

 اهللِ تعاىل وألتباع رشؾِه
ِ
﴿َكَتَب اَّللُ ألْغؾَِبنَّ َأَكا  والظفوَر والعزَة والتؿؽنَي ألولقاء

 .َوُرُسِِل إِنَّ اَّللََّ َقِويٌّ َعِزيٌز﴾

ه ه ظذ ؾومن صدَق توك  كؾؿتِه كػاه اهللُ ما أمهَّ
ِ
اهلل تعاىل يف كرِص ديـِه وإظالء

 وأظاَكه ظذ أموِر ديـِه ودكقاه. 

جعؾـا اهلل وإياكم من أولقائه ادتوكؾني ظؾقه الذين يبؾغنون رشاالِت اهللِ 

 وخيشوكه وال خيشون أحدًا إال اهللَ. 

 

                                 

 ( 12( شورة ادجادلة ) )


