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التوكؿ عمى اهلل
ممخص الخطبة

ٔ -حقيقة التوكؿ -ٕ .فضؿ التوكؿ عمى اهلل -ٖ .التوكؿ عمى اهلل مف صفات المؤمنيف -ٗ .حب
اهلل تعالى لممتوكميف -٘ .وجوب توحيد اهلل تعالى بالتوكؿ -ٙ .انخذاؿ المعتمديف عمى األسباب.
-------------------------

الخطبة األولى

الدنيا عبثا ،وانما ِ
لعباد ِة رّبكـ.
أما بعد :فاتقوا اهلل ػ عباد اهلل ػ واعبدوه؛ فإنكـ لـ تخمقوا في ىذه ّ
خمقتُـ َ
أييا المسمموف ،حديثنا اليوـ عف خصمة مف الخصاؿ التي يحبيا اهلل عز وجؿ ،والتحمي بيا مف
الواجبات التي أوجبيا عمينا ربنا ،وكثي ار ما تمر عمينا حينما نق أر كتاب اهلل ،أتدروف ما ىذه الصفة

الكريمة التي تحمّى بيا المؤمنوف الصادقوف؟ إنيا صفة التوكؿ عمى اهلل عز وجؿ ،قاؿ تعالىَ :فِإ َذا
ِ
ت فَتَ َو َّك ْؿ َعمَى المَّ ِو ِإ َّف المَّ َو ُي ِح ُّ
يف [آؿ عمراف ،]ٔ٘1:أي :اعتمد عمى حوؿ اهلل وقوتو،
َع َزْم َ
ب اْل ُمتَ َو ِّكم َ
متبرئا مف حولؾ وقوتؾ.
ِّ
وحقيقة التوكؿ ىو صدؽ اعتماد القمب عمى اهلل عز وجؿ في استجالب المصالح ودفع المضار مف

أمور الدنيا واآلخرة كمّيا ،وتفويض األمور كميا إليو ،وتحقيؽ اإليماف بأنو ال يعطي وال يمنع وال
يضر وال ينفع سواه.

قاؿ سعيد بف جبير" :التوكؿ جماع اإليماف" ،وقاؿ وىب بف منبو" :الغاية القصوى التوكؿ" ،وقاؿ

الحسف" :إف توكؿ العبد عمى ربو أف يعمـ أف اهلل ىو ثقتو".

وعف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عف النبي قاؿ(( :لو أنكـ تتوكموف عمى اهلل حؽ توكمو لرزقكـ
كما يرزؽ الطير؛ تغدو خماصا وتروح بطانا)).

التوسؿ
وكؿ عمى اهلل ،قاؿ بعض السمؼ" :بحسبؾ مف
إف مف أعظـ األسباب التي تجمب الرزؽ الت َ
ّ
إليو أف يعمـ مف قمبؾ حسف توكمؾ عميو ،فكـ مف عبد مف عباده قد فوض إليو أمره فكفاه منو ما
ِ
أىمو" ،ثـ ق أر :و َم ْف َيتَّ ِ
ب [الطالؽ.]ٖ ،ٕ:
ؽ المَّ َو َي ْج َع ْؿ َلوُ َم ْخ َرًجا َوَي ْرُزْقوُ ِم ْف َح ْي ُ
ث ال َي ْحتَس ُ
َ
لو حقّؽ الناس التوكؿ عمى اهلل بقموبيـ لساؽ اهلل إلييـ أرزاقيـ مع أدنى سبب كما يسوؽ إلى الطير

الغدو والرواح ،وىو نوع مف الطمب والسعي ،لكنو سعي يسير ،وقاؿ تعالىِ :إ ْف
أرزاقيا بمجرد
ّ
َّ ِ
ِِ
ِ
َِّ
ِ
َّ
وف
ص ْرُك ْـ الموُ َفال َغال َ
ص ُرُك ْـ م ْف َب ْعده َو َعَمى المو َفْم َيتَ َو َّك ْؿ اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ب لَ ُك ْـ َوِا ْف َي ْخ ُذْل ُك ْـ َف َم ْف َذا الذي َي ْن ُ
َي ْن ُ

[آؿ عمراف .]ٔٙٓ:مف عمـ أنو ال ناصر لو إال اهلل سبحانو وأف مف نصره اهلل ال غالب لو ومف
خذلو ال ناصر لو فوض أموره إليو وتوكؿ عميو ولـ يشتغؿ بغيره.
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َّ
َِّ
ِ
اس ِإ َّف َّ
اس َق ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْـ فَ ْ
يم ًانا َوَقالُوا َح ْسبَُنا الموُ
وقاؿ تعالى :الذ َ
الن َ
يف َقا َؿ لَيُ ْـ النَّ ُ
اخ َش ْو ُى ْـ َف َز َاد ُى ْـ إ َ
َونِ ْع َـ اْل َو ِكي ُؿ [آؿ عمراف ،]ٖٔٚ:والمعنى أنيـ لـ يفشموا لما سمعوا ذلؾ وال التفتوا إليو ،بؿ أخمصوا هلل
وازدادوا طمأنينة ويقينا ،وقالوا :حسبنا اهلل أي :كافينا اهلل ،والوكيؿ ىو مف توكؿ إليو األمور ،أي:
نعـ الموكوؿ إليو أمرنا ،أو الكافي أو الكافؿ.

والمؤمنوف يعتمدوف بقموبيـ عمى ربيـ في جمب مصالحيـ ودفع مضارىـ الدينية والدنيوية ،ويثقوف

بأف اهلل تعالى سيفعؿ ذلؾ .والتوكؿ ىو الحامؿ لألعماؿ كميا ،فال توجد وال تكمؿ إال بو.
ِ
وقاؿ تعالىِ :إ َّف المَّ َو ُي ِح ُّ
ويحب أىميا ىي
يف [آؿ عمراف .]ٔ٘1:إف الخمّةَ التي يحبيا اهلل
ّ
ب اْل ُمتَ َو ِّكم َ
تميز المؤمنيف عف غيرىـ ،والتوكؿ عمى
الخمة التي ينبغي أف يحرص عمييا المؤمنوف ،بؿ ىي التي ّ

أف َّ
مرد األمر كمو هلل،
اهلل ورد األمر إليو في النياية ىو الحقيقة التي غفؿ عنيا الكثير ،وىي حقيقةً ّ
وأف اهلل فعاؿ لما يريد… .
ض ٍؿ َع ِظ ٍيـ
اف المَّ ِو َوالمَّوُ ُذو َف ْ
وء َواتََّب ُعوا ِر ْ
وقاؿ تعالىَ :ف ْان َقمَ ُبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم ْف المَّ ِو َوَف ْ
ض َو َ
ض ٍؿ لَ ْـ َي ْم َس ْسيُ ْـ ُس ٌ
[آؿ عمراف ،]ٔٚٗ:قاؿ العمماء :لما فوضوا أمورىـ إليو واعتمدوا بقموبيـ عميو أعطاىـ مف الجزاء

أربعة معاف :النعمة ،والفضؿ ،وصرؼ السوء ،واتباع الرضا .فرضَّاىـ عنو ورضي عنيـ.
وىنا فائدة لطيفة وىو تقديـ الجار والمجرور في قولو :وعمَى ِ
اهلل تفيد الحصر ،لـ يقؿ" :فميتو ّكؿ
ََ
ِ
وف ،فتقديـ الجار والمجرور يفيد الحصر،
المؤمنوف عمى اهلل" ،وانما قاؿَ :و َعَمى اهلل َفْم َيتََو َّك ِؿ اْل ُم ْؤ ِمنُ َ
محصؿ
أي :عمى اهلل توكموا ال عمى غيره؛ ألنو قد عمـ أنو الناصر وحده ،فاالعتماد توحيد
ّ
لممقصود ،واالعتماد عمى غيره شرؾ غير نافع لصاحبو ،بؿ ضار.

وفي تمؾ اآلية األمر بالتوكؿ عمى اهلل وحده ،وأنو بحسب إيماف العبد يكوف تو ّكمو.
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ...

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف ،وأصمي وأسمـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ،وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

أما بعد :أييا المسمموف ،إف التوكؿ عمى اهلل واجب مف أعظـ الواجبات ،كما أف اإلخالص هلل

أمر بالوضوء
واجب ،كما أف حب اهلل ورسولو واجب ،وقد أمر اهلل بالتوكؿ في غير آية أعظـ مما َ
اع ُب ْدهُ َوتََو َّك ْؿ َعَم ْي ِو [ىود،]ٕٖٔ:
والغسؿ مف الجنابة ،ونيى عف التوكؿ عمى غير اهلل ،قاؿ تعالىَ :ف ْ
َّ
َّ ِ
َّ
وف [التغابف.]ٖٔ:
وقاؿ :الموُ ال ِإلَ َو ِإال ُى َو َو َعمَى المو َفْم َيتَ َو َّك ْؿ اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
إذا توجو العبد إلى اهلل بصدؽ االفتقار إليو واستغاث بو مخمصا لو الديف أجاب دعاءه وأزاؿ ضرره
وفتح لو أبواب الرحمة ،فبذلؾ يذوؽ العبد مف حقيقة التوكؿ والدعاء هلل ما لـ يذقو غيره .ومف ظف

االستغناء بالسبب عف التوكؿ فقد ترؾ ما أوجب اهلل عميو مف التوكؿ ،وأخؿ بواجب التوحيد ،فيو
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كما أنو مأمور باألخذ باألسباب فكذلؾ ىو مأمور بالتوكؿ؛ وليذا يخذؿ أمثاؿ ىؤالء إذا اعتمدوا عمى

يرج َو ّف
األسباب ،فمف رجا نص ار أو رزقا مف غير اهلل خذلو اهلل كما قاؿ عمي رضي اهلل عنو( :ال ُ
عبد إال ربو ،وال يخا َف َّف إال ذنبو) ،وقد قاؿ تعالىَ :ما َي ْفتَ ْح المَّوُ ِل َّمن ِ
اس ِم ْف َر ْح َم ٍة فَال ُم ْم ِس َؾ َليَا َو َما
ِ
يـ [فاطر.]ٕ:
ُي ْم ِس ْؾ فَال ُم ْرِس َؿ لَوُ ِم ْف َب ْعِد ِه َو ُى َو اْل َع ِز ُ
يز اْل َحك ُ
أييا اإلخوة ،إف المخموؽ ليس عنده لمعبد نفع وال ضر وال عطاء وال منع وال ىدى وال ضالؿ وال
نصر وال خذالف وال خفض وال رفع وال عز وال ذؿ ،بؿ ربو ىو الذي خمقو ورزقو ونصره وىداه،

مسو اهلل بضر فال يكشفو عنو غيره ،واذا أصابو بنعمة لـ يرفعيا عنو سواه،
فأسبغ عميو نعمو ،فإذا ّ
وأما العبد فال ينفعو وال يضره إال بإذف اهلل.
فإذا كاف األمر كذلؾ فينبغي لمعبد التوكؿ عمى اهلل واالستعانة بو ودعاؤه ومسألتو دوف ما سواه،

ويقتضي أيضا محبة اهلل وعبادتو إلحسانو إلى عباده واسباغ نعمو عمييـ وحاجة العباد إليو في ىذه
النعـ ،والقرآف ممموء مف ذكر اآليات التي تتحدث عف حاجة العباد إلى ربيـ دوف ما سواه ،ومف

وعدىـ في اآلخرة مف صنوؼ النعيـ والمذات ،وليس عند المخموؽ
ذكر نعمائو عمييـ ،ومف ذكر ما َ
شيء مف ىذا ،فإذا استشعرنا ذلؾ ػ أييا اإلخوة ػ حقّقنا التو ّك َؿ عمى اهلل والشكر لو ومحبتو عمى

إحسانو.

وبتجربة الناس والواقع واالستقراء :ما عمّؽ العبد رجاءه وتوكمو بغير اهلل إال خاب مف تمؾ الجية ،وال

استنصر بغير اهلل إال خذؿ.

والعبد مفتقر دائما إلى التوكؿ عمى اهلل واالستعانة بو ،كما ىو مفتقر إلى عبادتو ،فال بد أف يشيد

دائما فقره إلى اهلل وحاجتو إلى أف يكوف معبودا لو وأف يكوف معينا لو ،فال حوؿ وال قوة إال باهلل ،وال

ممجأ مف اهلل إال إليو.

