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  -التـــوكل واإلتكـــال  -

ود ـرحنا العبثٌة دبر آذاننا وانطلقنا من مبدأ الغائٌة الذي ٌقول أّن هللا أبدع الوجإذا طـ

م هذا الوجود بناًء على قوانٌن كل اً، وأّنه تعالى نظـّ ل غاٌة فً ذاته ولٌس عبثـمن أج

ل ــر عاقــموجود غٌ ً جوهر كلّ ــهذه القوانٌن منغرزةٌ ف وأنّ  ،سبب فٌها ٌتبع سببه

ة ــإختٌارٌ ر العاقل اإلنسان قوانٌنٌ ــوفً جوه نسمٌها قوانٌن الطبٌعة،  ٌجبرٌة قوانٌنٌ 

ل والحرٌة هو غاٌة ــاإلنسان الذي أعطً وحده العق لعلمنا أنّ  ــل،نسمٌها قوانٌن العق

ه ـوقدرت ة تطوره وارتقائهــلخدمته بغٌ رةٌ خـّ ود. وأّن جمٌع الموجودات مســهذا الوج

ه وكماله إذا ـً سعادتــن العقالنٌة التً هـالقوانٌذه ـر هـه عبــى التواصل مع خالقـعل

ى مراٌاها المضٌئة بنور ٌضًء وال ٌحرق ــرى نفسه علـاستطاع أن ٌتناغم معها وٌ

 وٌهدي وال ٌّضل.

مــن هذا المنطلق أراد لنا الخالق تعالى أن نتوكل علٌه عبر معرفته فقال: وما خلقُت 

الخلَق إال لٌعبدونً أي لٌعرفونً. وقــال لنا فً كتابه العزٌــز: إّن هللا أقرب إلٌنا من 

حبــل الوتٌن. وإنَّ ما من نجــوى إثنان إال وهو ثالثهم، وما من نجوى ثالثة إال وهو 

ومــن آٌــات الكتاب العزٌــز: فإذا عزمت فتوكــل علــى هللا. إّن هللا ٌحـب  رابعهــم.

المتوكلٌن. وأراد لنا هللا أن نفهم من هذه اآلٌة الكرٌمة أّن الكسول توكله كاذب ولٌس 

بصادق وأّن مــن ال ٌملك المــروءة ال ٌصح توكله. وذلك بأنـه طلب من المتوكل أن 

ـة وصاحب قــرار وإال كان توكلــه كمــن ٌضع مــاًء فً ٌكــون أوال صاحب عزٌمـ

غربـــال. وقـال تعالــى أٌضاً: وأفـــوض أمـري إلى هللا إنَّ هللا بصٌٌر بالعباد. وكٌف 

ٌفــّوض اإلنسان أمــره إلــى هللا إذا كان ال ٌحتــرم قوانٌـن الطبٌعـة التـــً نظـّـم هللا 

اإللكترونٌات تدور فً قلب ذراتها بناًء على قوانٌن، سبحانه بها وجـود الموجودات ف

واألرض تــدور حــول نفسها وحــول الشمس بنــاًء على قوانٌن والكواكب تسبح فً 

أفالكها بنــاًء علــى قوانٌن. فنحن أمــام كون منظـّم بجمٌع كائناته ومكّوناته ال مكان 

 سبحانه إحتراماً وتناغماً مع لفوضى أو عبثٌة، عند ذلك ٌصبح تفوٌض األمر إلى هللا

قوانٌنه الطبٌعٌة فــً الموجودات غٌـر العاقلة. ومع قوانٌن العقل وبدٌهٌاته المنغرزة 

فً جوهر كل نفس بشرٌة فً العاقل اإلنسان. وما حجب تلك القوانٌن عن الرؤٌة إال 

ٌة والقوانٌن سوء أعمـال البشر ومخالفتهم ومعاندتهم واستكبارهم علــى الحقائق اإلله
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العقالنٌة. وقــال تعالى أٌضاً: قل لن ٌصٌبنا إال ما كتب هللا لنا وهو موالنا وعلى هللا 

فلٌتوكل المؤمنــون. وهللا سبحانــه لم ٌكتب لنا إال الخٌــر والتوفٌق. ولكن هللا قال لنا 

ًً ٌره. أي ّ أّن  أٌضاً: ومن ٌعمل مثقال ذّرة خٌراً ٌره ومن ٌعمل مثقال ذّرة شراً

أعمالنا تعاد إلٌنا وهـً التً تصنع أقدارنا وتضعنا فً األمكنة التً نستحق. 

 والمؤمن ٌعرف ذلك ولهذا غدا توكل المؤمن احتراماً إلرادة نفوسنا منذ بدء التكوٌن.

ولهذا قــال سقراط: مــن عرف نفسه عرف ربـّه ألن الرّب متربٌع على عرش قلوبنا 

وعة علــى جواهر تلك القلوب. وكثٌٌر من الناس من ٌخلط عبر حقائقه البدٌهٌة المطب

 : ًّ بٌن التوكل واإلتكال فٌخبًء سلبٌات الثانٌـة وراء إٌجابٌات األولى. قال اإلمـام عل

إٌـّاك واإلتكال على المنى فإنها بضائع الموتـى. وهذا القول ٌستبطن أّن العلم والعمل 

وتنقٌة النٌـّة مـن شوائب الكذب والنفــاق.هما مفاتٌح التوفٌق بعد التوكل على هللا   

ًُّ الكرٌم فً رده على ذلك األعرابً أعقلها وتوكل إال تأكٌداً بـأّن هللا  أما ما قالــه النب

ٌّز ونأخذ العبر  سبحانه لم ٌهبنا العقــل والحرٌـّة زٌنـة ً ألشخاصنا بـل لكً نفكـّر ونم

تٌاراتنا وأعمالنا. ولذلك قال تعالى فً ونختار بمـلء حرٌتنا ونكون مسؤولٌن عـن اخ

 ًً كتابه العزٌــز: اعتبروا ٌــا أولً األلباب وأخذ العبــر ٌكون بالعقـل مالحظًة

ًً وتعلٌالً واستنتاجاً وال ٌكــون باألوهام والخواطــر.  وتجربًة

واإلتكال ٌتناقض مع إرادتـه تعالى فً خلق البشر فهو عندما خلقهم أعطى لكل واحد 

بصمته الخاصة بــه والتً تمٌـّزه عــن غٌره. لٌعلمه أنـه ٌملك شخصًٌة مستقلًة  منهم

وٌجب أال ٌكون أحــٌد ظالًّ ألحد أو امتداداً له أو استنساخاً عنه. واإلتكال هو من هذا 

القبٌــل ولذلك هو كرٌــٌه فً عٌون الناس ألنه نقٌص فً المروءة وكرٌٌه فً عٌن هللا 

رادة هللا فً أناسه.ألنه ٌتناقض مع إ  

 

اره ال ٌصل إلى دٌاره، وقالت أٌضاً: ــن ٌمتطً جمل جــقالت األمثال فً اإلتكال: م

ولهذا قال تعالى فً  ه، واإلتكال مذلٌة وارتهانٌ ـره طال جوعــن اتكل على زاد غٌــم

ه أنٌب.ٌز: وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلــكتابه العزٌ  
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ال الطاغرائً:ــوق  

دهاــا وواحــل الدنٌـــما رجــوإن   
دـى أحـا علــّول فً الدنٌـن ال ٌعــم   

 

راس الحمدانً: ــو فــال أبــوق  

ة ٌدــر هللا للمرء عــإذا كان غٌ   
دــوه القوائــن وجــا مــأتته الرزاٌ   

 

فٌذهب ونحن نقول كثٌر من الناس ٌطلبون الراحة واإلباحة متكلٌن على أموال متلدة 

 المال وال ٌبقى إال سوء العمل والندامة حٌث ال ٌنفع الندم.

 

 

 

 

 

 كمال ٌوسف سري الدٌن
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