
 التوكل على اهللا _ تلفزيونية حلقة                                    يخ فوزي حممد أبوزيد                                           فضيلة الش

 هـ١٤٣٩رمضان ١٤موافق  ٣١/٥/٢٠١٨برنامج من آيات القرآن املذاع على قناة القاهرة الكربى بالتلفزيون املصرى األحد 

  
      مسري شهاب/ األستاذ: املذيع

  : بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ
 إِنْ أَرادنِي ﴿ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات واألرض لَيقُولُن اُهللا قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون اِهللا

رض فَاتكَاش نلْ هه ركَّلُ اُهللا بِضوتي هلَياُهللا ع بِيسقُلْ ح هتمحر ِسكَاتمم نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو ه
  ).الزمر٣٨( الْمتوكِّلُونَ﴾
  :بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ:املذيع

هللا عليكم ورمحته سالم ا: احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، أُرحب حبضراتكم خبري حتية
نتعلم ونتذكر ونتدبر وحناول أن نفهم مقصود اهللا العظيم يف " آيات القرآن الكرمي"وبركاته، يف حلقة جديدة من 

  .أمره لرسوله صلى اهللا عليه وسلَّم وإىل املسلمني عامة وكفى
  :املذيع

  فوزي حممد أبو زيد/ ضيفنا وضيف حضراتكم فضيلة الشيخ 
  .بأُرحب حبضرتك وكل سنة وأنت بألف خريالدداعية اإلسالمية 

  :فضيلة الشيخ
وأنت بالصحة والسعادة، ونسأل اهللا أن جيعل هذا العام عام خري ونصر وفتح على املسلمني أمجعني اللهم 

  .آمني
  :املذيع

  .دعنا نستمع هلذه اآلية العظيمة مث نستكمل احللقة 
  : بِسمِ اهللا الرحمنِ الرحيمِ

س نلَئو﴿اِهللا إِنْ أَر وند نونَ معدا تم متأَياُهللا قُلْ أَفَر قُولُنلَي ضاألرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْت نِياد
 علَيه يتوكَّلُ اُهللا بِضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ هن ممِسكَات رحمته قُلْ حسبِي اُهللا

  ).الزمر٣٨( الْمتوكِّلُونَ﴾
  :املذيع

  من سورة الزمر، هل هي مكية أو مدينة وما أسباب نزوهلا؟ ٣٨اآلية رقم : فضيلة الشيخ
  :فضيل الشيخ

هذه اآلية مكية من سورة الزمر، ألن سورة الزمر كلها مكية، وسبب نزوهلا غريب وعجيب، فالرسول 
   عليه وسلَّم كان يدعو الناس إىل توحيد اهللا، فإذا بأهل الكفر الذين يعبدون األصنام اليت يصنعوا يدعونه صلى اهللا
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  :قل هلم: إىل عبادة آهلتهم وأصنامهم، فرد اهللا سبحانه وتعاىل عليه وقال له

ضر هلْ هن كَاشفَات ضره أَو أَرادنِي بِرحمة هلْ ﴿قُلْ أَفَرأَيتم ما تدعونَ من دون اِهللا إِنْ أَرادنِي اُهللا بِ
﴾هتمحر ِسكَاتمم نر٣٨( همالز.(  

فكان رداً بليغاً من اهللا ألن هذه اآلية ال تستطيع أن تضر وال تنفع، واهللا سبحانه وتعاىل من أمسائه احلُسىن 
  .بيده النفع عز وجلالضار النافع، فهو وحده الذي بيده الضر و

  :املذيع
  .نريد تفسرياً عاماً هلذه اآلية القرآنية

  :فضيلة الشيخ
هذه اآلية القرآنية الكرمية تبني لنا أن اهللا سبحانه وتعاىل هو وحده الذي ميلك الضر والنفع وبيده اخللق 

د اهللا عباس، وهو صيب واألمر، وقد ظهر هذا يف وصية الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم يف وصيته البن عمه عب
  :صغري، وكان من مجلتها

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيئ، مل ينفعوك إال بشيئ قد كتبه اله لك، ولو اجتمعوا (
على أن يضروك بشيئ مل يضروك إال بشيئ قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقالم وجفَّت الصحف مبا هو كائن إىل 

  ).يوم القيامة
  :حلديثوا

  : روى الترمذي وصححه عن ابنِ عباسٍ قَالَ
)فَاس أَلْتإِذَا س ،كاهجت هجِدت اللَّه فَظإح ،فَظْكحي اللَّه فَظإح ،اتمكَل كلِّمي أُعإِن ا غُلَامأَنَّ اُألي لَماعو ،بِاللَّه نعتفَاس تنعتإِذَا اسو ،أَلِ اللَّه ةَ لَوم

وا ععمتاج لَوو ،لَك اللَّه هبكَت ٍء قَديإِلَّا بِش وكفَعني ٍء لَميبِش وكفَعنلَى أَنْ يع تعمتاجضلَى أَنْ ي اَألقْلَام تعفر ،كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَديإِلَّا بِش وكرضي ٍء لَميبِش وكر
فحالص فَّتجو .(  

  .هذَا حديثٌ حسن صحيح: قال الترمذي رمحه اهللا 
ي على اإلنسان إذا أراد فيعلمنا اهللا سبحانه وتعاىل أنه هو وحده الذي ميلك الضر وميلك النفع، ولذلك ينبغ

أن حيفظ نفسه وحيفظ أهله وذويه أن يستمسك حببل اهللا، وأن يتوكل على مواله، فهو وحده نعم الوكيل الذي 
  .يكأله بعنايته وحيفظه برعايته وجيعله يف حصنه وكفالته تبارك وتعاىل

  : املذيع
  .نريد موضوعاً واحداً خنرج به من هذه اآلية القرآنية

  :خفضيلة الشي
نتكلم عن التوكل على اهللا، فالتوكل حقيقةً معناه أن يعتمد اإلنسان على اهللا بعد أن يأخذ باألسباب اليت 
قدرها اهللا، والذي يقول إين توكلت على اهللا ويترك األخذ باألسباب، فهذا يسمى متواكالً وهذا ليس من 
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  .اإلسالم
  :دعو اهللا ويعتمد على اهللا، ومثال لذلكلكن التوكل احلقيقي أن يأخذ اإلنسان باألسباب، مث ي

  :إذا مرض اإلنسان يذهب إىل الطبيب ويتناول الدواء لقوله صلى اهللا عليه وسلَّم
  ).تداووا عباد اهللا فإن اهللا كما خلق الداء خلق الدواء(

  :ويف رواية أُخرى
  : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أنس رضي اهللا عنه قال 

  ). للَّه عز وجلَّ حيثُ خلَق الداَء خلَق الدواَء فَتداوواإِنَّ ا(
  .رواه أمحد

ويف نفس الوقت يأخذ بالدعاء، فيذهب للطبيب عمالً باألسباب، ويدعو اهللا توكالً على مسبب األسباب، 
  .فبذلك يتحقق له املراد إن شاء اهللا

اكر دروسه جيداً، ويتحصن مبذاكرا، مث يدعو اهللا ألنه وكذلك الطالب إذا كان يستعد لإلمتحان فيذ
حيتاج إىل التوفيق أثناء اإلجابة، وحيتاج إىل اإلهلام الصحيح عند الكتابة فهو يدعو اهللا لتوفيق اهللا وجلب أسباب 

  .اخلري له عند اإلجابة، لكنه البد أن يصحب ذلك بالعمل
املاء وخيدمها قدر استطاعته حبسب القواعد املعمول ا يف كذلك الزارع يضع البذرة يف األرض ويرويها ب

علم الزراعة، مث يسأل اهللا أن يحسن له العواقب، وأن يأتيه باحملصول الوفري، ألن الناتج من اهللا سبحانه وتعاىل 
  .وليس مبهارته وليس بشطارته فقط، وإمنا بتقدير القادر سبحانه وتعاىل

  :قول فيه النيب صلى اهللا عليه وسلَّمهذا هو التوكل احلقيقي الذي ي
لو توكلتم على اهللا حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا خماصاً ـ يعين جوعانة ـ وتروح (

  ).بِطاناً
  ].  عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ـ رواه الترمذي والنسائي وإبن ماجة يف السنن، واحلاكم يف املستدرك[

حسن توكلها تغدوا يعين إذا أصبح الصباح تسرح وتبحث عن الرزق فترجع مرةً فبني يف احلديث أا مع 
  .أُخرى وقد حصلت ما تريد من الرزق

يا رب إشفين، وإمنا يحسن القيام : يا رب أرزقين، وال يترك العالج ويقول: ولكن ال يسكن ويقول
ذي بيده مقاليد السموات واألرض وهو باألسباب ومعها ال ينسى الدعاء ملسبب األسباب عز وجل، ألنه هو ال

  .على كل شيئ قدير
  :املذيع

  .شكراً جزيالً فضيلة الشيخ فوزي أبو زيد
  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّم                        

 


