01.04.11
 -1المر بالتوكل كما ذكرته النصوص -2 .منزلة التوكل في الدين -3 .تعريف التوكل -4 .درجات
التوكل -5 .دعاء الستخارة -6 .ترك العمل بالسباب خرق.

الخطبة الولى
أما بعد:
عباد ا يقول تعالى:

ومن يتوكل على ٱلله فهو حسبه
وإليك ٱلمصي
ٱلحق 4ٱلمبي

وعلى ٱلله فتوكلوا إن كنتم مؤمني
]الطلق[3:

]المائدة .[23:ويقول جل وعل:

 .وقال عن أوليائه ر.ب.نا عليك توكلنا وإليك أنبن((ا

]الممتحنة .[4:وقال لرسوله صلى ا عليه وسلم:
]النمل .[79:وقال:

 .[159قال جل في عله:

فتوكل على ٱلله إن.ك على

فإذا عزمت فتوكل على ٱلله إن ٱلله يحب ٱلمتوك7لي

وتوكل على ٱلله وكفى@ بٱلله وكيل=

]آل عمران:

]النساء .[81:وقال عن أصحاب

نبيه رضوان ا عليهم ٱلذين قال لهم ٱلن.اس إن ٱلن.اس قد جمعوا لكم فٱخشوهم فزادهم إي(@نا= وق((الوا
حسبنا ٱلله ونعم ٱلوكيل

]آل عمران . [173:وفي الصحيحين في حديث الس88بعين ألف88ا ال88ذين

يدخلون الجنة بغير حساب ))هم الذين ل يسترقون ول يتطيرون ول يكت88وون وعل88ى ربه88م
يتوكلون((.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي ا عنهما قال)) :حسبنا ا ونعم الوكي88ل.

قالها إبراهيم صلى ا عليه وسلم حين ألقي في النار .وقالها محمد صلى ا عليه وسلم
حين قالوا له

إن الناس قد جمعوا لك88م فاخش88وهم فزاده88م إيمان88ا وق88الوا حس88بنا ا8

ونعم الوكيل((.

وعند الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي ا عنه مرفوعا)) :ل88و أنك88م تتوكل88ون عل88ى
ا حق توكله لزرقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا(( وفي السنن من حديث
أنس رضي ا عنه قال :قال رسول ا صلى ا عليه وسلم م88ن ق88ال حي88ن يخ88رج م88ن
بيته)) :بسم ا توكلت على ا ول حول ول قوة إل بالله.يقال له :ه8ديت ووقي88ت وكفي88ت
فيقول الشيطان لشيطان آخر :كيف لك برجل قد هدي ووقي وكفي؟((.

أيها الموحدون ،هذا كلم ا وكلم رس88وله ص88لى ا علي8ه وس8لم ف88ي التوك88ل .وم88ا
ذكرناه قليل من كثير من اليات والحاديث في فضل التوكل وأهميته.

التوكل عباد ا عبادة عظيمة القدر قد ض88ل عن8ه ك88ثير م88ن المس88لمين م88ا بي88ن جه88ل

بماهية التوكل أو عجز وتفريط في هذه العبادة ،ق88ال أه88ل العل88م :التوك88ل نص88ف ال88دين
والنصف الثاني الناب8ة .ف8إن ال8دين اس8تعانة وعب8ادة فالتوك88ل ه8و الس8تعانة  8أي ب8الله 8
والنابة هي العبادة.
ومصداق ذلك في قوله تعالى:

إياك نعبد وإياك نستعين

ومعناها :نحن ل نعب88د إل

أنت يا ا ،وبك نستعين على عبادتك ،فإنه ل معين لنا إل أنت.

ويقول سهل بن عبد ا التستري :العل8م كل8ه ب8اب م8ن التعب8د ،والتعب8د كل8ه ب8اب م8ن
الورع ،والورع كله باب من الزهد ،والزهد كله باب من التوكل.

والمتوكلون عل88ى ا أن88واع وأقس88ام ،فأولي88اؤه وخاص88ته يتوكل88ون علي88ه ف88ي اليم88ان
ونصرة دينه وإعلء كلمته وجه8اد أع8دائه ،وأق8ل م8ن ه8ؤلء مرتب8ة م8ن يتوك8ل علي8ه ف8ي
استقامته في نفسه وإصلحها ،وأقل من هؤلء مرتبة من يتوك8ل عل8ى ا ف8ي أم8ر ين8اله
منه ،من رزق أو عافية أو نصر عل8ى ع88دو أو زوج88ة أو ول8د ،وأفض88ل التوك88ل التوك88ل ف88ي
الواجب ،وهو واجب الخلق وواجب النفس ،وأوسع التوكل وأنفعه التوكل ف88ي الت88أثير ف88ي
الخارج في مصلحة دينية أو رفع مفسدة دينية ،وهو توكل النبياء في إقامة دين ا ودفع
فساد المفسدين في الرض.

ثم الناس بعد ذلك في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم ،فمن متوكل على ا
في حصول الملك ،ومن متوكل على ا في الحصول على رغيف خبز .ومن صدق ت88وكله
عل8ى ا ف8ي حص8ول ش8يء ن8اله .ف8إن ك8ان محبوب8ا لل8ه مرض8يا ك8انت ل8ه في8ه العاقب8ة
المحمودة ،وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه.

واعلم هداني ا وإياك للصواب أن التوكل من أعمال القلوب ل من أعم88ال الج88وارح،
قال المام أحمد رحمه ا :التوكل:عمل القلب .معنى ذلك أن88ه عم88ل قل88بي ،لي88س بق88ول
اللسان ول عمل الجوارح.

وأما تعريف التوكل فقد قال بعض أهل العلم التوك8ل :ه8و عل8م القل8ب بكفاي8ة ال8رب
للعبد .وقال غيره :هو انطراح القلب بين يدي الرب ،وه88و ت88رك الختي88ار والسترس88ال م88ع
مجاري القدر .وقال غيره :هو الرضا بالمقدور.

والتوكل عباد ا درجات منه8ا الدرج8ة الول8ى معرف8ة ب8الرب وص8فاته م8ن ق8درة ا
وكفايته وقيوميته وانتهاء المور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وق8درته ،وه8ذه المعرف8ة
هي أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل .فكل م88ن ك88ان ب88الله أعل88م وأع88رف
كان توكله أصح وأقوى.

الدرجة الثانية من درجات التوك88ل :إثب88ات الس88باب والمس88ببات .وإن م88ن جه88ل بع88ض

الناس أنهم تركوا الخذ بالسباب وظنوا أن ه88ذا ه88و التوك88ل وأنه8م ينتظ88رون م88ن ا أن
يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم وهم نائمون على فرشهم دون عم88ل ول ض88رب ف88ي الرض
للحصول على ذلك.

وهذا عباد ا هو العجز الذي نهى عنه صلى ا عليه وسلم ففي صحيح مس88لم م88ن
حديث أبي هريرة رضي ا عنه قال :ق8ال رس8ول ا ص8لى ا علي8ه وس8لم)) :اح8رص
على ما ينفعك واستعن بالله ول تعجز ،وإن أصابك شيء فل تقل  :لو أني فعلت كذا لكان
كذا وكذا ،ولكن قل :قدر ا وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عم88ل الش88يطان(( ولك88ن ليعل88م
المتوكل أنه يأخذ بالسباب ول يتعلق قلبه بها إنما القلب متعلق بالله .فأنت تطلب الوظيف88ة
ولكن ل يتعلق قلبك بها ،وتجمع مال تغني به ورثتك من أه88ل وأبن8اء ولك88ن يبق8ى تعلق88ك
بالله ل بهذا المال.

والخذ بالسباب من سنة المصطفى عليه أفضل الص88لة والس88لم فق88د لب88س درعي88ن
يوم أحد ولم يترك لبس الدروع محتجا بأنه متوكل على ا .وق8د ك88ان ي88دخر لهل8ه ق88وت
سنة -كما في صحيح البخاري -وهو سيد المتوكلين.

الخطبة الثانية

الحمد لله وكفى ،وصلة وسلما على النبي المصطفى ،وعلى آله وصحبه ممن وف88ى،
ومن اتبع هداهم واستن بسنتهم واقتفى.
وبعد:

الدرجة الثالثة من درجات التوكل :رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل .فإنه ل يستقيم
توكل العبد حتى يصح له توحيده .فكيف يكون متوكل  tمن يعتقد أن الولي الفلني حيا كان
أو ميتا ينفع ويضر من دون ا .بل هذا قد أفسد توكله على ا وأفسد دينه كله.
الدرجة الرابعة من درجات التوكل :اعتماد القلب على ا واستناده إليه وسكونه إلي88ه.

بحيث ل يبقى في88ه اض88طراب م88ن تش88ويش الس88باب أو الس88كون إليه88ا .فبع8ض الن88اس ل
يطمئن قلبه إل إذا عمل بالسباب ،وإذا قدر ا عليه عدم الحصول على السباب ل88م يه88دأ
له بال ،فهذا ت88وكله ن88اقص ،وعلم88ة التوك88ل الح88ق أن ل يب88الي النس88ان بوج88ود الس88باب
وعدمها لنه يعلم أن المر كله لله وأن المر بيده يقول للشيء كن فيكون.

الدرجة الخامسة :التفويض ،وهو روح التوكل ولبه وحقيقته وهو جعل أمورك كلها إلى

ا وإنزاله88ا ب8ه طلب88ا واختي88ارا ل كره88ا واض88طرارا ب88ل كتف88ويض الب88ن الع88اجز الض88عيف
المغلوب على أمره كل أموره إل8ى أبي8ه الع88الم بش8فقته علي8ه ورحمت8ه ب8ه وتم88ام كف8ايته
وحسن وليته وتدبيره له ،فهو يرى أن ت8دبير أبي8ه ل8ه خي88ر م88ن ت8دبيره لنفس88ه وقي88ام أبي8ه
بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها .وق8د ج88اء التف8ويض ف88ي
القرآن فيما حكاه ربنا عن مؤمن آل فرعون وق888وله:

وأفو4ض أمرى إلى ٱلله

]غ888افر.[44:

والمفوض يفوض أمره إلى ا وهو يعلم أن ما يقضيه ل88ه ا خي88ر ول88و ك88ان قض88اء ا
بخلف ما يظنه خيرا أو يظهر له أنه ليس بخير ،فه88و يرض88ى ب88ه ،لن88ه يعل88م أن88ه خي88ر ول88و
خفيت عليه جهة المصلحة فيه.

والدرجة السادسة :الرضا وه88ي ثم88رة للتف88ويض وثم88رة للتوك88ل ول88ذلك فس88ر بع88ض
العلماء التوكل بأنه الرضا بما يقضيه ا للعبد.

وكان بعض العلماء يقول المقدور يحيط به أمران :التوك8ل قبل8ه والرض8ا بع8ده .فم8ن
توكل على ا قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد ق8ام بالعبودي8ة .وه8ذا ه8و
معنى قول النبي صلى ا عليه وسلم في دعاء الستخارة)) :اللهم إني أستخيرك بعلمك،
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظي8م(( فه8ذا توك8ل وتف8ويض ث8م ق8ال)) :فإن8ك
تعلم ول أعلم ،وتقدر ول أقدر وأنت علم الغيوب(( فهذا تبرؤ إلى ا م88ن العل88م والح88ول
والقوة ثم توسل إليه بأسمائه وصفاته ثم سؤال له أن يقضي له الخير ويقدره له.

وهك88ذا عب88اد ا يعلمن88ا رس88ول ا

التوك88ل م88ن خلل دع88اء الس88تخارة .ف88أين

المتوكلون؟ ال8ذين ق8د تعلق8ت قل8وبهم ب8الله فل يرج8ون إل ا ول ي8دعون إل ا ،ال8ذين
يعملون السباب وتعلقهم بمس88بب الس88باب .يع88املون الخل88ق واعتم88ادهم عل88ى الخ88الق.

فطوبى لهم ويا فوزهم ،وهم يأوون إلى من بي88ده مقالي88د الس88ماوات والرض .وغيره88م
يرجو مخلوقا مثله ل يملك لنفسه ضرا ول نفعا.

معاشر المؤمنين ،إن المتوك88ل عل88ى ا ل يطل88ب رزق ا بمعص88يته ،ول يخ88اف ف88ي
هذه المسألة إل ا .يعلم أن رزقه بيد ا ل بيد فلن ،يعلم أن رزقه قد كتب له وهو في
بطن أمه يقول

كما في الصحيحين)) :إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم88ا

وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبع8ث إلي88ه المل8ك في88ؤذن ب8أربع
كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح ،فإن أح88دكم ليعم88ل
بعمل أهل الجنة حتى ل يكون بينها وبينه إل ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعم88ل أه88ل
النار فيدخل النار ،وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الن88ار ح88تى م88ا يك88ن بينه88ا وبين88ه إل ذراع،
فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها((.

فإذا كان الرزق قد كتب لك ،وهو آت إليك وإن لم تأته ،فلماذا الخوف ولم88اذا الوق88وع
في المشتبهات والمحرمات من أجل كسب الرزق.

عباد ا ،في الحديث عن جابر ب88ن عب8د ا رض88ي ا عنهم88ا ق8ال :ق88ال رس8ول ا
صلى ا عليه وسلم)) :أيها الناس اتقوا ا وأجمل8وا ف88ي الطل8ب ،ف8إن نفس8ا ل8ن تم8وت
حتى تستوفي رزقها ،وإن أبطأ عنها ،فاتقوا ا وأجملوا في الطلب ،خذوا ما ح88ل ،ودع88وا
ما حرم(( ]رواه بن ماجه[.

أيها المؤمنون ،خرق للتوكل أن يترك العبد العمل بالس88باب كم88ا أن التعل88ق بالس88باب
أيضا خرق للتوكل .فبعض الناس يترك العمل بالسباب زعما منه أنه متوكل على ا ،وقد
ذم ا قوما تركوا العمل بالسباب وزعموا أنهم متوكلون .روى البخاري في ص8حيحه ع8ن
ابن عباس رضي ا عنهما قال) :كان أهل اليم88ن يحج88ون ول ي88تزودون ويقول88ون :نح88ن
المتوكلون ،فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل ا تعالى:

وتزو.دوا فإن خير ٱلز.اد ٱلت.ق((وى@

]البقرة.([197:

فالخذ بالسباب من التوكل على ا ،لكن المهم أن يبق8ى قل8ب العب8د بع8د أن يعم8ل
بالسباب معلقا بالله تعالى لنه سبحانه مسبب السباب والقادر على كل شيء.

