سورة االحزاب

(بسم هللا الرمحن الرحيم)

اَّلل وَك َفى بِ َِّ
ِ
اَّلل َوكِ ايًل
﴿ َوتَ َوَّك ْل َعلَى َّ َ

( ﴾ )3
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شرح الكلمات:

وبرك ات تن زل ،ونق م ت دف  ،وش رور ترف

 .وهن اي ت ر

العب د الض عير ،ال ذي ف وأ أك ره لس يده ،ق د ق ام ب أكور

ال تق وم هب ا أك ة ك ن الن ا  ،وق د س هل هللا علي

كبال بشيء.

:

ك ا ك ان

يصعب على فحول الرجال وباهلل املستعان.
واتب

علي

ال وحي املن زل لي ك ك ن رب ك ،ف إن هللا ال ف ى

خافي ة ،يعل م الس ر وأخف ى ،والظ اهر والب اطن،

جي اأيكم عل ى أعم الكم .وف وأ مجي

أك وري وأحوال ك

ىل هللا تع اىل ،وكف ى ب اهلل وك يًل مل ن توك ل علي

وتوك ل عل ى هللا :أي ف وأ أك ري لي واك م ك ك ا أك ري ب

املعىن اإلمجايل

وخط وب ب ون ،وك روب ت زول ،وأح وال وح وا تقض ى،

لي  ،فذلك كاف كقن .

التوكل ال يكون ال على

وأن اب

جي وأ:

هللا وَك َفى بِ ِ
قول {وتَوَّكل علَى ِ
اهلل َوكِيًلا} أكر تعاىل رسول وأكت
ََ ْ َ
َ
تابعة ل أن يتوكل على هللا ك أكره وميضي ك طريق كنفذ ا أحكام
ٍ
كبال بالكافرين وال باملنافقني ،وأعلم ضمن ا أن كافي كىت
رب

عل ى هللا
عل ى هللا علي ك ،وأق بح كن  :توكل
توكل
وعلي ك ،ف إن هللا تع اىل يق ولَ { :وك ا أَنْ َ َعلَ ْي ِه ْم بَِوكِي ٍل}،
{أََّال تَ ت ِ
َّخ ُذوا ِك ْن ُدوِ َوكِي ال} ،وق ال { :وعل ى هللا
فليتوكل املؤكنون} ،وتقدمي كا حق التأخ يفيد احلصر.

نشورا ،ك سًلكتك كن
نفعا ،وال كوتاا وال حياة ،وال
ضرا وال ا
ا
ا
شرهم ،وك قاكة الدين ،الذي أكرت ب  ،وثق باهلل ك حصول

القلب ال يكون ال على هللا تعاىل.

توكل علي وكفى باهلل كافيا ووكيًل حافظا.
والتوكل على هللا ،بأن تعتمد على ربك ،اعتماد كن ال ميلك لنفس

فاالستعانة بغ هللا فيما يقدر علي ال شيء فيها ،أكا التوكل فعل

مثرات التوكل :

ذلك األكر على أي :حال كان.
{وَك َفى بِ َِّ
اَّلل َوكِيًل} توكل لي األكور ،فيقوم هبا ،ومبا هو أصلح
َ
للعبد ،وذلك لعلم مبصاحل عبده ،كن حيث ال يعلم العبد ،وقدرت

 -2احلفظ كن الشيطان الرجيم.

على يصاهلا لي  ،كن حيث ال يقدر عليها العبد ،وأن أرحم بعبده

 -4الرأق.

خصوصا خواص
كن نفس  ،وكن والدي  ،وأرأف ب كن كل أحد،
ا
عبيده ،الذين مل يزل يربيهم بربه ،ويُ ِد ُّر عليهم بركات الظاهرة

خصوصا وقد أكره بإلقاء أكوره لي  ،ووعده ،فهناي ال
والباطنة،
ا
تسأل عن كل أكر يتيسر ،وصعب يسهل............... ،
2

األكر األول :أ ّن التوكل ال يناك أخذ األسباب :.قال النيب صلى

ش رهم
هللا علي وس لم ملع اذ ب ن جب ل رض ي هللا عن « :ال تب ّ

فيتكلوا» دليل على أن البد كن بذل األسباب وعدم االتكال.
األك ر الين ا  :تتخ ذ األس باب و ن كان

ض عيفة ك نفس ها .مل ا

أراد هللا أن يطع م ك رمي وه ي ك حال ة وه ن وض عر أكره ا أن ب ز
جذع النخلة؛ ألن السبب يتخذ ولو ضعر.

األكر الينالث :أن ال يعتمد عليها ،و منا جيعل اعتماده على هللا

تعاىل.ابذل السبب ولو كان يس ا ،واعلم أ ّن هللا هو كسبب
األسباب.

هللا:

يس وهللا :ل وال هللا ف ًلن ن ك ان ف ًلن س بب ا ،ول ي

التوكل واألخذ

باألسباب.

قال ابن ال َقيِّمُّ َ :
كرَّكبة كن جمموع
التوكل حال َ
أكور ال يتم ال هبا:

ب وصفات ؛ كن العلم وال ُقدرة وال َقيُّوكيَّة.
أوهلا :كعرفة َّ
بالر ِّ
الينا  :األ ْخذ باألسباب؛ َّ
لكل
فإن هللا َّ -
عز َّ
وجل َ -ج َعل ِّ

شيء سبباا.
الينالثُ :ر ُسوخ القلب ك كقام التوحيد ،فًل يلتف ْ ىل هللا
وجل.
 َّعز َّ
يتعلَّق باألسباب ،ولكن
الراب  :اعتماد القلْب على هللا ،فًل َ
سبِّب األسباب.
يعتمد على ُك َدبِّر األكرُ ،
وك َ
وك ْواله ،فيعتقد َّ
أن تدب هللا
حيسن العب ُد ظنَّ بربِّ َ
اخلاك  :أن َ
عز وجل  -ل خ ِكن تدب ه لنفس .
َّ -

 -1النصر.

 -3الشجاعة.

يستسلم هلذا التدب .
الساد  :أن
َ
وجل.
الساب  :أن يُ َف ِّوأ
األكور كلها هلل َّ -
عز َّ
َ

 -5دليل على صدق اإلميان.

وجل.
اليناكن :أن يرضى بقضاء هللا َّ -
عز َّ

 -6الكفاية واحلماية والرعاية.

فضل التوُّكل على هللا

 -7نيل حمبة هللا.

 -1التوُّكل على هللا نصر ال ِّدين
التوُّكل على هللا تعاىل كن ُش َعب اإلميان.
َ -2

 -8أعظم مثرة جنة هللا.
3

4

كل َه ٍّم
 -3وهللا  -سبحان وتعاىل  -يكفي َكن تَ َوَّكل علي كن ِّ
وسوء:
ُ
ِ
ِ
 -4وهللا  -سبحان وتعاىل ُ -حيب املتَ َوّكلني.
للمتوّكِلني علي رأقهم لو
 -5وهللا  -سبحان وتعاىل  -يضمن َ
التوُّكل علي :
أحسنوا َ
َ
للمتوّكِلني علي اهلداية
يضمن
وتعاىل
سبحان
وهللا
-6
َ
والكفاية والوقاية

الفوا د :

 -1وجوب اتباع الكتاب والسنة والتوكل على هللا واملضي ك
ذلك بًل خوف وال وجل.

 -2على املؤكن بعد ا اذ األسباب والوسا ل أن يعتمد على هللا
ك مجي أحوال  ،فهو الذي ينف ومين  ،وال يضر كع كعارضة

أحد كن البشر أو خمالفت  ،وكفى باهلل حافظا جلمي األكور

واألحوال.

 -3اتباع وحي هللا ،فإن هللا خب مبا يصلح أكور العباد،
والواجب الينالث :التوكل على هللا حقا ،وكن يتوكل على هللا فهو

حسب وكافي  ،وكفى باهلل وكيًل.

 -4الوكيل :القا م باألكر ،املغين في عن كل شيء.

 -5التوكل على هللا عبادة الصادقني ،وسبيل املخلصني ،أكر هللا
تعاىل ب أنبياءه املرسلني ،وأولياءه املؤكنني ،قال رب العاملني:
وت َو َسبِّ ْح َِحَ ْم ِدهِ وَكفى بِ ِ بِ ُذنُ ِ
وب
{ َوتَ َوَّك ْل َعلَى ا ْحلَ ِّي الَّ ِذي ال ميَُ ُ
َ
ِع ِ
بادهِ َخبِ }.

أج ِّل أعمال القلوب ،و ُشعبةٌ كن ُش َعب
عمل قليب كن َ
التوُّكل َ
َ -6
ِ
رب
كعرفة باهلل َّ -
وجل  -الذي ال َّ
عز َّ
اإلميانْ ،يرتكز على ْ
عز وجل  -الذي ل
سواه ،وال ل ه ،و ميان بقدرة هللا َّ -
ِ
كل شيء قدير،
كل شيء ،يُ َدبّر األكور َحكمت  ،وهو على ِّ
ُكلك ِّ
ضل هللا ورمحت و نعاك على عبْده.
و ميان ب َف ْ
5

التوُّكل عند
 -7أ ََك َرنَا النيب  -صلى َّ
اَّلل علي وسلم  -أن نعزم َ
ضل؛ قال رسول
ُخ ُروجنا كن البيوت وعند عودتنا؛ لئًلَّ ُُنرم هذا الف ْ
الرجل ِكن بيت  ،فقال:
اَّلل علي وسلم  (( :-ذا خرج
هللا  -صلى َّ
ُ
بسم هللا ،توَّكلْ على هللا ،ال حول وال قوة ال باهلل ،يُقال حينئذ:
هدي وكفي ووقي  ،فتَتَ نَ َّحى ل الشياطني ،فيقول ل شيطان
آخر :كير لك ٍ
ووقي؟!)) ،وعند دخول
برجل قد ُهدي وُكفي ُ
البي

يقول(( :بسم هللا وجلنا ،وبسم هللا خرجنا ،وعلى هللا ربنا

توكلنا)).

َّ
َّ َ َ َ
َ َ َ َّ ْ َ َ
وتوكل على اللهِ وكفى بِاللهِ
َ ً
وكِيل
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املتوّكِلني اجلنة ،فيدخلهم اجلنة بغ حساب
 -8يضمن هللا للمؤكنني َ
وال عذاب؛ ألهنم َّ
حققوا التوحيد قوالا وعمًلا .
 -9قال ابن القيم :ال ِّدين نصفان :عبادة ،واستعانة؛ فالعبادةُ هي

التوُّكل على هللا.
اإلنابة ،واالستعانة هي َ
 -11التوُّكل على هللا كن أفضل األعمال القلبية بعد اإلميان
املوىل -
واليقني ،فًل يقوم ال ِّدين ال على أسا
التوُّكل ،وقد أ ََك َرنَا َ
َ
تباري وتعاىل  -أن نَتَ َوَّكل علي ك طاعت وعبادت  ،فعلَّ َمنا  -سبحان
اي نَ ْعب ُد وِيَّ َ ِ
وعلَّ َمنا النيب
ني ﴾َ ،
اي نَ ْستَع ُ
 أن نقول ك صًلتناِ ﴿ :يَّ َ ُ((رب أعين
 صلى َّاَّلل علي وسلم  -أن نقول بعد كل صًلةِّ :
وحسن عبادتك)).
على ذكري وشكري ُ
َّ -11
السبَب،
أن التوّكل ال بد في كن اجلم بني األكرين :فعل َّ
اَّلل ،أكا كن عطَّل السبب وأعم أنَّ
واالعتماد على املسبِّب وهو َّ
كتوّكِل فهو ك احلقيقة ُك َتواكِل كغرور خمدوع ،وفعل هذا كا هو ال
عجز وتفريط وتضيي  ،فلو قال قا ٌل كينًلا :ن قُدر يل أدرك ُ العلم
اجتهدت أو مل أجتهد.
ُ
ِ
ك،
ص َعلَى َكا يَنْ َفعُ َ
و قال رسول هللا صلى هللا علي و سلم ْ (( :
احر ْ
واست ِعن بِ َِّ
اَّلل)) رواه كسلم و احلرص هنا في كل كعا اهلمة و
َ َْ ْ
العمل اجلاد و اإلستعانة باهلل هي ميان بالقضاء والقدر والتوكل على
اَّلل .
َّ

وهللا اعلم  ....وصلى هللا على حممد وعلى ال وصحب وسلم .
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فوائد من تفسري سورة االحزاب االية 3
بد وال تباع

وال تنسونا كن صاحل دعا كم
َ
أعدها (عزمي إبراهيم عزيز)
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