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 [1[    هذه المادة لم تزاجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ                                             ابن سعدي  فً جامع ولىالدورة التأصيلية األ

 

 أما ادلقاـ : ﴿َفال َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِني ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾ :ودليُل الخوِف قولو تعالى: -رحمو اهلل-قال المؤلف
وىو توقع مكروه عن إمارة أو عالمة مظنونة أو معيوبة، إذف -: أيها اإلخوة-مقاـ اخلوؼ، واخلوؼ معروؼ: الثاين فهو

انفعاؿ يقع يف القلب وىو من العبادات، : األمن، واخلوؼ عبادة، اخلوؼ: توقع أمر مكروه، وضد اخلوؼ: اخلوؼ حقيقتو
 ُكنْمُت ْم  ِإفْم  َوَخاُفوفِ  َ َاُفوُى ْم  َفاَل } ىو قوؿ اهلل عز وجل- كما استدؿ الشيخ رمحو اهلل- والدليل على أف اخلوؼ عبادة 

َا} ة، فقد جعل ذلك شرطًا يف اإلدياف، وأوؿ ىذه اآلي [175: عمراف آؿ { ]ُم ْمِمِنٌنَ  لَِياَاهُ  خُيَوِّوؼُ  الشميْم َافُ  َذِلُك ُ  ِإَّنم  َفاَل  أَوْم
لَِيااهُ }، ومعىن  [175: عمراف آؿ { ]ُم ْمِمِنٌنَ  ُكنْمُت ْم  ِإفْم  َوَخاُفوفِ  َ َاُفوُى ْم  . أي خيوفك  بأوليائو:  {خُيَوِّوُؼ أَوْم

 :أنواع- أيها اإلخوة-والخوف  فدؿ ذلك على أف اخلوؼ عبادة، :﴿َفاَل َتَخاُفوُىْم َوَخاُفوِن ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنيَن﴾: قال
، ونضرب لذلك أمثلة حىت يتميز ما يوقع يف الشرؾ شلا يوقع  منو خوؼ العبادة، ومنو اخلوؼ ال بيعي، ومنو اخلوؼ احملـر

: يف احلراـ شلا ىو مباح، نبتدئ بأدناىا وىو اخلوؼ ال بيعي
 كاخلوؼ من السبع واحلية والنار : ىو ما جبل اهلل تعاىل عليو اآلدميٌن من اخلوؼ من األمور الضارة: الخوف الطبيعي

 َوىلم }والعدو؛ فهذا خوؼ طبيعي وىو يقع لكل الناس، حىت أف موسى عليو السالـ دلا ألقى العصا وانقلبت ثعبانًا 
ِبرًا ، إذف ََث خوؼ طبيعي ركبو اهلل تعاىل يف بنية ابن آدـ  [31: القصص{ ]َ َ ْم  َوَ   أَقْمِبلْم  ُموَسى يَا يُػَعقِّوبْم  وَ ْم  ُمدْم

لدواـ سالمتو وضماف اجلنس اإلنساين، ولو   يكن عند اإلنساف خوؼ ذللك الناس منذ القدـ ؛ ألف اخلوؼ حيمل 
ابن آدـ على أف يتقي ما يضره ،ولو   يكن يف قلبو ىذا الدافع وىذا الوازع لوقع يف ادلهلكات، إذف ىذا نوع مباح   

. يالـ عليو صاحبو
  ؛ فهذا اخلوؼ   :ىو الخوف المحرم: النوع الثاني  وىو ما منعك من فعل واجب، أو محلك على الوقوع يف زلـر

جيوز، فإذا كاف عند اإلنساف خوؼ مبالغ فيو، ومنعو من فعل ما أوجب اهلل تعاىل عليو، وأوقعو فيما حـر اهلل تعاىل 
 وجب اجلهاد على ادلسلمٌن واستنفرى  :أأرر لللل مثالاًل عليو؛ فهذا خوؼ زلـر لكنو   يبلغ بو مبلغ الشرؾ، 

، فمنع اخلوؼ بعض آحاد ادلسلمٌن من القياـ هبذا [وإذا استنفرمت فانفروا]: اإلماـ وقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسل 
؛ ألنو حاؿ بينو وبٌن فعل ما أوجب اهلل تعاىل عليو؛ وذلذا  ؟ ىذا اخلوؼ مذمـو الواجب فهذا اخلوؼ زلمود أـ مذمـو

َذُروُى ْم  َلُك ْم  َعُدوًّا َوأَوْمَ دُِك ْم  أَزْمَواِجُك ْم  ِمنْم  ِإفم  آَمُنوا المِذينَ  أَيػَُّها يَا} حذر اهلل عباده وقاؿ   دلا قعدوا [14: التغابن{ ]فَاحْم
 .عن اجلهاد خوفًا على أىليه  وأزواجه  وأو دى 

 ؛ ألف زللو القلب   ي لع أما النوع الثالث، وىو بيت القصيد؛ فهو خوف العبادة ويسمى أيضاًلا خوف الشرك
خوؼ العبادة ىو أف خياؼ من غًن اهلل فيما   يقدر عليو إ  اهلل، فمن وقع منو ذلك؛ :عليو إ  العلي  باألسرار، و

كأف خياؼ من جن أو سللوؽ أو غًن : فقد وقع يف الشرؾ األعظ ، أف خياؼ من غًن اهلل فيما   يقدر عليو إ  اهلل
ذلك أف يصيبو بشئ   ديلكو   يست يعو؛ فهذا اخلوؼ خوؼ ينايف التوحيد؛ فال جيوز صرفو لغًن اهلل عز وجل، 

وجيب على اإلنساف أف يعل  أنو   يأيت باحلسنات إ  اهلل و  يصرؼ  السيئات إ  اهلل عز وجل، فمن خاؼ غًن اهلل 
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 [2[    هذه المادة لم تزاجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ                                             ابن سعدي  فً جامع ولىالدورة التأصيلية األ

 

 فال جيوز صرفو لغًن ؛"خوف العبادة، أو خوف الشرك": فيما   يقدر عليو إ  اهلل؛ فهذا ىو اخلوؼ الذي يسمى
 .اهلل عز وجل

القدر الواجب من : "يقوؿ فيو- رمحو اهلل- وهبذا يتبٌن لنا أف اخلوؼ مراتب، ولعلي أنقل لك  كالًما بديًعا  بن رجب 
؛ فإف زاد على ذلك؛ حبيث صار باعثًا للنفوس على التشمًن يف نوافل  اخلوؼ ما محل على أداا الفرائض واجتناب احملاـر
ال اعات، وا نكفاؼ عن دقائق ادلكروىات، والتبسط يف فضوؿ ادلباحات؛ كاف ذلك فضاًل زلموًدا، فإف تزايد على 

ذلك؛ بأف أورث مرًضا أو موتًا أو ومهًا  زًما؛ حبيث يق ع عن السعى يف اكتساب الفضائل ادل لوبة احملبوبة هلل عز وجل؛ 
اخلوؼ احملمود، وىو اخلوؼ الذي حيجزؾ عن زلاـر اهلل؛ -: معشر اإلخواف - ، فاخلوؼ ادل لوب منا "  يكن زلموًدا

اخلوؼ احملمود ما حجزؾ عن زلاـر اهلل، فما زاد فال حاجة لك بو، وبياف -: "رمحو اهلل-وذلذا قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
ذلك أنك حتتاج حصة من اخلوؼ يف قلبك تكوف رادًعا لك عن غشياف احلراـ، فإذا حتقق ذلك فأنع  وأكـر   بأس إف 
زاد قلياًل ومحلك على مزيد توؽ من ادلشتبهات وادلكروىات، فهذا نور على نور، لكن إف تزايد ذلك اخلوؼ حبيث أفسد 
عليك عيشك، وأقض مضجعك، وصرت   هتنأ بعيش؛ فهذا عليك أف تتخف  منو؛ ألنو ليس من ىدي النيب صلى اهلل 

، فبعض الناس مثاًل الذين يدمنوف قرااة ادلواعظ والزواجر اعليو وسل ؛ بل الواقع أنو يتحوؿ إىل حالة نفسيو غًن مراد شرع
رمبا يتضاع  عندى  ىذا الشعور حىت يسبب ذل  قلًقا وأرقا وبلبلة وتشويًشا إىل درجة أنو يع ل عليه  مصاحله  الدينية 

كاف من - وىو سيد اخلائفٌن بأيب ىو وأمي صلى اهلل عليو وسل - والدنيوية؛ فال يهنأ بعيش ونبينا صلى اهلل عليو وسل 
أطيب الناس عيًشا وأىنأى  رللًسا، اخلوؼ الذي حنتاج إليو ىو اخلوؼ الذي حيجزنا عن زلاـر اهلل ومازاد فال حاجة لنا 

 .بو

 ا َوال  :ودليُل الرَّجاِء قولو تعالى: -رحمو اهلل-قال المؤلف ﴿َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمالاًل َصاِلحاًل
ا﴾ أنو ظن وانفعاؿ يقـو يف القلب يقتضي : أما اخلصلة اليت بعدىا فهي الرجاا، وحقيقة الرجاا: ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحداًل

حصوؿ مافيو مسرة، ورمبا من أقرب الكلمات اليت نتداوذلا األمل، فالرجاا ىو األمل، أف يأمل اإلنساف حصوؿ شئ 
 فَػلْميَػعْمَملْم  رَبِّووِ  لَِقااَ  يَػرْمُجو َكافَ  َفَمنْم  }: زلبوب، ىذا الرجاا أيًضا عبادة، والدليل على كوف الرجاا عبادة قوؿ اهلل عز وجل

رِؾْم  َوَ   َصاحِلًا َعَماًل  َفَمن َكاَف يَػرْمُجو لَِقاا رَبِّوِو }! ، أرأيت  كي  أف الرجاا عبادة؟[110: الكه { ]َأَحًدا رَبِّووِ  ِبِعَباَدةِ  ُيشْم
  :والعمل الصالح ما جمع وصفين، {فَػلْميَػعْمَملْم َعَماًل َصاحِلًا}؛ إذف ليس باألماين   بد من العمل {فَػلْميَػعْمَملْم 

 اإلخالص هلل:الوصف األول  .
 ادلتابعة لرسوؿ اهلل:الوصف الثاني . 

ا }: قال  فدؿ ذلك على أف رجاا غًن اهلل فيما   يقدر عليو إ  اهلل شرؾ، وهبذا نست يع أف :{َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّو َأَحداًل
 :رجاا عبادة ورجاا مباح:  إن الرجاء أيضاًلا نوعان:نقوؿ
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 ر وىو أف يتعلق القلب يف سويدائو بادلرجو يف حصوؿ منفعة أو دفع س   جيوز صرفو لغًن اهلل، رجاا اؿفرجاء العبادة
: مضرة

 .جيوز صرفو لغًن اهلل فإف كاف ذلك األمر   يقدر عليو إ  اهلل؛ فال

أرجوؾ أع ين : أما إف كاف ذلك األمر شلا يقدر عليو الغًن فال حرج فيو، و  بأس بأف ي لب من الغًن فإذا قلت لصاحبك
أرجوؾ امسع لكذا وكذا، وىو شلن يقدر على صنع ذلك األمر، فهذا ليس : الكتاب، ىذا ليس رجاًاا شركًيا، إذا قلت

أىل التحقيق وأىل التوحيد البالغ يفحصوف رجااى  حىت إذا طلبوا من غًن اهلل - أيها اإلخواف-رجاًاا شركًيا، ومع ذلك 
عز وجل أمرًا ليتحقق على أيديه    يفارقه  شعور بأف مسبب األسباب ىو اهلل عز وجل، فإذا ذىب مثاًل إىل طبيب 

يعل  أنو استشاري مشهور،   جيد قلبو معلق بشخص ىذا ال بيب، وإَّنا يقـو يف قلبو أف ىذا الذي أمامو سبب ساقو اهلل 
تعاىل إليو ورمبا أجرى الشفاا على يديو، فقلبو يف احلقيقة يستقبل قبلة ربو ولكنو   يب ل األسباب، يعل  أف اهلل سبحانو 

كالـ مجيل نتلوه عليك  يف - رمحو اهلل-وتعاىل ىو مسبب األسباب،   يلغي السبب لكنو   يغفل ادلسبب، و بن القي  
: وقيل". الرجاا حاٍد حيدو القلوب إىل بالد احملبوب وىو اهلل والدار اآلخرة ويُ يب ذلا السًن-: "رمحو اهلل-الرجاا يقوؿ 

.  ىو ا ستبشار جبود وفضل الرب تبارؾ وتعاىل وا رتياح دل العة كرمو سبحانو
: ىو الثقة جبود الرب سبحانو وتعاىل وقد قيل شعرًا : وقيل

نفس احملب حتسرًا ومتزقػًا ***    لو  التعلق بالرجاا تق عت  
. لقاسرت حبموذلا لديارى  ترجو اؿ*** لو  الرجا حيدو ادل ي دلا    

 لِ  أََماينِّو  َوَ   بَِأَمانِيِّوُك ْم  لَيْمسَ }، ب اؿعة اؿضااألماين ب-: أيها الكرام فرق بين الرجاء وبين األماني- وىناك  أَىْم
: الكه  { ]فَػلْميَػعْمَملْم  رَبِّووِ  لَِقااَ  يَػرْمُجو َكافَ  َفَمنْم }الرجاا مقروف بعمل،  [123: النساا { ]بِوِ  جُيْمزَ  ُسوًاا يَػعْمَملْم  َمنْم  الْمِكَتابِ 
، أما األماين فإهنا تشوفات وت لعات غًن مقرونة بعمل، فال يلبث أف يرى أف بساط العمر قد طوي و  خيرج  [110

رمحو -إذف كما تروف ذكر الشيخ . ؛ فإنو   يوصلك إىل مقصودؾ-مزلق األماين- ب ائل، فإياؾ أف تقع يف ىذا ادلزلق 
أف اهلل سبحانو وتعاىل يضبط النفس اإلنسانية يف : عبادتٌن متقابلتٌن، ومها اخلوؼ والرجاا، وىذا من بديع دين اهلل- اهلل

معادلة دقيقة حبيث أف ىذا القلب جيري يف ىذا ادلضمار بٌن ق يب اخلوؼ والرجاا، فالعبد خياؼ من اهلل تعاىل خوفًا 
حيجزه عن معاصيو، ويتعلق بربو تعلًقا حيفزه على طاعتو، ويصبح القلب بٌن ىذين متوازنًا، فإذا أقبلت نفسو على الدنيا 

اجلادة الـز ال ريق، وإذا ادذلمت اخل وب وضاقت : واستشرفت يف مباىجها وفتنها؛ جاا اخلوؼ فضربو بسوط  ذع وقاؿ
بو السبل ووقع يف ادلضائق؛ جاا نسي  الرجاا فنفس عنو وعلقو بربو وبفرجو؛ فتنفس الصعداا وتفتحت لو اآلفاؽ، كل ىذا 

إف اخلوؼ والرجاا : "من بركة ىاتٌن العبادتٌن اجلليلتٌن؛ وذلذا صور العلماا اخلوؼ والرجاا كجناحي ال ائر؛ فقالوا
ح، فينبغي أف يكوف احلاؿ ف، لو كاف أحد اجلناحٌن أكرب من اآلخر ماذا يكوف يف طًناف ال ائر؟ يج"كجناحي ال ائر
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ُعوفَ  المِذينَ  أُولَِئكَ }: الغالب على اإلنساف تساوي اخلوؼ والرجاا كما قاؿ ربنا عز وجل  أَيػُُّه ْم  الْمَوِسيَلةَ  َرهبِّوِ ُ  ِإىَل  يَػبْمتَػُغوفَ  َيدْم
ََتوُ  َويَػرْمُجوفَ  أَقػْمَربُ  . ؛ فاضبط نفسك بٌن اخلوؼ والرجاا[57: اإلسراا { ]زَلْمُذورًا َكافَ  رَبِّوكَ  َعَذابَ  ِإفم  َعَذابَوُ  َوخَيَاُفوفَ  َرمحْم

 ىناؾ عبادة ثالثة يف احلقيقة ىذا موضعها وزللها، سبحاف اهلل   يذكرىا الشيخ، ولعل ىذا فوات حرص من العبادات 
اجلليلة، وىي من أشرؼ العبادات القلبية أ  وىي احملبة ولعل ىذا فوات حرص ألف العبادات أمهات العبادات القلبية 

احملبة واخلوؼ والرجاا، وأصل ىذه األنواع الثالثة وأشرفها ماذا ؟ احملبة، فاحملبة أعظ  من اخلوؼ والرجاا ؛ ألف : الثالثة
ـَ  َعَليْمُك ُ  َخوْمؼٌ  َ   ِعَبادِ  يَا}: اخلوؼ ينق ع ببلوغ اجلنة وكذلك الرجاا، أما احملبة  [68: الزخرؼ{ ]حَتْمزَنُوفَ  أَنػْمُت ْم  َوَ   الْميَػوْم

فهل تنق ع؟  ، زلبة ادل من لربو باقية يف الدنيا وتتضاع  يف اآلخرة، واحملبة   شك أهنا من أجل العبادات، ودليلها قوؿ 
: البقرة { ]لِلموِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالمِذينَ  اللموِ  َكُحبِّو  حيُِبُّونَػُه ْم  أَنْمَداًدا اللموِ  ُدوفِ  ِمنْم  يَػتمِخذُ  َمنْم  النماسِ  َوِمنَ }:  اهلل عز وجل

، وكما قلنا يف اخلوؼ [أحبوا اهلل من كل قلوبك : ]؛ فمحبة اهلل عز وجل أشرؼ أنواع العبادة، وقد جاا يف احلديث[165
                            :المحبة كللل أنواعوالرجاا، 

 كمحبة ال عاـ والشراب والولد والوالد والزوجة والزوج وغًن ذلك، ىذه زلبة : فهناك محبة طبيعية غريزية مباحة
. طبيعية   يالـ عليها صاحبها

 وىي أف حتملو احملبة والتعلق بالشيا إىل الوقوع فيما حـر اهلل، فلو أحب مثاًل شرب اخلمر :  وىناك محبة محرمة-
 .وشربو فهذه زلبة مذمومة؛ ألهنا أوقعتو يف معصية اهلل- أكرمك  اهلل وادلكاف

، فهذه   جيوز أف تصرؼ لغًن اهلل، فمن أحب غًن اهلل احملبة اليت   تنبغي إ  هلل؛ فقد وقع -زلبة العبادة السر-وأما احملبة 
: البقرة { ]لِلموِ  ُحبًّا َأَشدُّ  آَمُنوا َوالمِذينَ  اللموِ  َكُحبِّو  حيُِبُّونَػُه ْم  أَنْمَداًدا اللموِ  ُدوفِ  ِمنْم  يَػتمِخذُ  َمنْم  النماسِ  َوِمنَ } يف الشرؾ األعظ 

، ومن ُرزِؽ ىذه العبادة فصارت يف عينو مجيع احملاب ومجيع ادللذات بل وصارت مجيع احملاب األخرى تندرج حتت  [165
أف يكوف اهلل ورسولو : ثالث من كن فيو وجد هبن حالوة ا دياف]: زلبة اهلل عز وجل؛ وذلذا قاؿ النيب صلى اهلل عليو وسل 

أحب إليو شلا سوامها، وأف حيب الرجل   حيبو ا  هلل، وأف يكره أف يعود ىف الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف 
احملبة واخلوؼ والرجاا؛ فحري بادل من العاقل اللبيب أف يعتين بتحصيل ىذه : ، وهبذا تكتمل احللق الثالثة[يقذؼ يف النار

ما : "احملبة واخلوؼ والرجاا، وقد صور بعض العلماا ىذه الثالث بالصورة التالية قاؿ: األمهات، أمهات العبادات الثالث
مثل ذلك إ  كمثل مركبة يستقلها اإلنساف، ىذه ادلركبة ىي احملبة، والقائد الذي يقودىا ىو الرجاا، والذي حيجزىا عن 

، ىكذا نسًن إىل اهلل  عز وجل، ىكذا يسًن ادلوفقوف إىل عز وجل زلبة حتمله  إىل "احليدة دينة ويسرة ما ىو؟ اخلوؼ
خالقه  وبارئه  ومعبودى ، يقود ىذه احملبة إىل األماـ الرجاا والتعلق باهلل عز وجل، وحيجبه  عن احليدة دينة ويسرة 

 ! .احلب واخلوؼ والرجاا-اخلوؼ، فما أعظ  ىذه الثالث 

 ِل قولو تعالى: -رحمو اهلل-قال المؤلف ُلوا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾،: ودليُل التَّوكُّ ﴿َوَمْن  :وقولو ﴿َوَعَلى اللَِّو فَ تَ وَكَّ
ْل َعَلى اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبُو﴾ ما التوكل؟ حقيقة التوكل اعتماد القلب على اهلل عز وجل يف حصوؿ ادل لوب، ودفع : يَ تَ وَكَّ



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  األـصول الثالثة                                                                                                                                                                                      شرح

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [5[    هذه المادة لم تزاجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ                                             ابن سعدي  فً جامع ولىالدورة التأصيلية األ

 

ادلرىوب مع فعل األسباب ادلوصلة إىل ذلك، ىذه حقيقة التوكل الشرعي، اعتماد القلب على اهلل، إذف قلب يركن إىل ركن 
وىو اهلل عز وجل، ما ىو يف الكالـ فقط، وىذا يتضح لك  يف ادلواق ، يتبٌن من ادلتوكل على اهلل حًقا شلن يتوكل : شديد

بلساف، إذا ادذلمت اخل وب وضاقت السبل وغلقت األبواب؛ حينئٍذ يهرب القلب يفزع دينة ويسرة، فمن كاف فزعو إىل 
اهلل عز وجل معتقًدا بأنو   يأيت باحلسنات إ  اهلل و  يدفع السيئات إ  اهلل عز وجل، و  دينعو شعوره ذلك من ا اذ 

أنا متوكل، و  يفعل سبًبا؛ فهذا : األسباب اليت نصبها اهلل أسبابًا؛ فهذا ادلتوكل حًقا، وأما من اتكأ على أريكتو وقاؿ
. متواكل وليس متوكاًل، فال بد يف التوكل من فعل األسباب

ُلوا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾،: على إثبات عبادة التوكل بقوؿ اهلل تعاىل- رمحو اهلل-استدؿ الشيخ  ىكذا جاا  ﴿َوَعَلى اللَِّو فَ تَ وَكَّ
: األعراؼ{ ]ِجئْمتَػَنا َما بَػعْمدِ  َوِمنْم  تَأْمتِيَػَنا َأفْم  قَػبْملِ  ِمنْم  أُوِذيَنا} :فيما خاطب بو موسى عليو السالـ بين اسرائيل حينما قالوا

ُلوا ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنيَن﴾: فوعظه  وكاف يف موعظتو [129 أو يف موضع آخر، فدؿ ذلك على أف التوكل  ﴿َوَعَلى اللَِّو فَ تَ وَكَّ
ُبوُ  فَػُهوَ  اللموِ  َعَلى يَػتَػوَكملْم  َوَمنْم }: شرط يف اإلدياف، وكذلك قوؿ اهلل تعاىل على سبيل اإلطالؽ ما معىن  [3: ال الؽ { ]َحسْم

مجلة فهو حسبو، يعين لو تكفل : فعل الشرط، جواب الشرط وجزاؤه: أداة شرط، يتوكل: حسبو ؟ يعين كافيو،  حظوا من
!. خالص أنا اآلف مقنع، فكي  وىذا ضماف من رب العادلٌن أين حنن؟: لبعض الناس بنك من البنوؾ بضماف بنكي، قاؿ

ْل َعَلى اللَِّو فَ ُهَو َحْسُبُو﴾ :قال  اللموَ  يَػتمقِ  َوَمنْم }: تأملوا ىذه اآلية جاات عند ذكر الرزؽ فقاؿ اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن يَ تَ وَكَّ
ُبوُ  فَػُهوَ  اللموِ  َعَلى يَػتَػوَكملْم  َوَمنْم  حَيْمَتِسبُ  َ   َحيْمثُ  ِمنْم  َويَػرْمزُقْموُ ( 2 )سَلْمَرًجا َلوُ  جَيْمَعلْم  رِهِ  بَاِلغُ  اللموَ  ِإفم  َحسْم  ِلُكلِّو  اللموُ  َجَعلَ  َقدْم  أَمْم
اٍ  رًا َشيْم ما أحوجنا إىل استحياا ىذه ادلعاين يف قلوبنا دلاذا نقلق؟ ! أرأيت ؟ ما أحوجنا إىل اإلدياف؟ [3 ،2: ال الؽ{ ]َقدْم

دلاذا نأرؽ؟ دلاذا يلحقنا اذل  والغ ؟ بسبب ذىاب النفس حسرات يف األسباب الدنيوية، لكن لو كاف العبد شللوا القلب 
ُبوُ  فَػُهوَ  اللموِ  َعَلى يَػتَػوَكملْم  َوَمنْم }مغمورًا هبذه ادلعاين؛ استقر قلبو وسكن وىدأ بالو و  يكن عنده ما يدعوه إىل القلق،   { َحسْم

[: 3: ال الؽ]
 ؛ فهذا   جيوز صرفو لغًن اهلل؛ فال ومن التوكل ما يكون توكالاًل يتوقف عليو أمر التوحيد والشرك، وىو توكل العبادة

توكلت عليك يف شفائي أو : جيوز للعبد أف يتوكل على غًن اهلل فيما   يقدر عليو إ  اهلل، فلو قاؿ عبد لشخص
. توكلت عليك يف رزقي؛ فقد وقع يف الشرؾ األعظ  الذي   يغفره اهلل عز وجل

   بأف يذىب اإلنساف إىل كتابة العدؿ ويقوؿ": بالوكالة الشرعية"وأما التوكل المباح؛ فهو ما يُعرف عند الفقهاء :
وكلت فالنًا ببيع بييت أو يف شراا كذا أو كذا؛ فهذا   حرج فيو، وقد وكمل النيب صلى اهلل عليو وسل  عدًدا من 

أصحابو يف بعض األمور، و  يزؿ الناس ىكذا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإف   يشعروا خدـ، 
أنو ينبغي دلن وكل غًنه بوكالة أف : فالناس يقضي بعضه  مصاحل بعض بالوكالة، فهذه وكالة   حرج فيها ونقوؿ أيًضا

يستصحب يف قلبو أف اهلل سبحانو وتعاىل ىو الذي يبلغو مقصوده، وأنو ليس الوكيل الفالين ىو احلاذؽ البارع الذي 
 .ديكن أف يت  عليو ادل لوب، بل يرى أف ىذا سبًبا نصبو اهلل تعاىل ديكنو من بلوغ مراده
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. الدعاا واخلوؼ والرجاا والتوكل وأضفنا إليها احملبة: مخسة أنواع من أنواع العبادة- أيها اإلخوة الكراـ- ىذه 
. وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده ونبيو محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين 

. واهلل أعلم
 

 


