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 امللخص 
وذلك ألنه ان التوكل على هللا تعالى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة، وان غياب هذا المفهوم له أثر على الفرد وبالتالي انعكاسه على المجتمع،  

الفضائل االسالمية االخرى كالقوة والشجاعة، والصبر، والكفاية والح المجتمع تبعتها سائر  أبناء  التوكل في نفوس  فظ،  إذا انغرست فضيلة 
والحلم، والمحبة وغير ذلك من الفضائل الخلقية، فيكون المجتمع أكثر صبرا وشجاعة وحلما ورضى بالقضاء والقدر ومحبة وشكرا هلل عز  

 وجل، وكذلك التوكل دعوا للعمل ال للكسل، ودعوة للنهوض في جميع القطاعات )الصناعية والزراعية والتجارية(. 
Abstract 
Relying on God almighty is closely related to belief ,and the absence of this concept has an impact on the 

individual and thus its reflection on society  ,this  is because if the virtue of  trust is instilled in the souls of 

society it is followed by all other lslamic virtues such as   

strength,courage,patience,sufficiency,memorization,forbearance love ,and other moral virtues so that the 

society will be more patient,courageous,dreamy ,satisfied with fate and destiny,love and thanks to God 

Almighty,as well as relying on work,not laziness,and a call for advancement in all  )industrial and 

agricultural ,sectors commercial sectors  .....(. 

 املــــــقــــــدمـــــــــة

ْل َعَلْيِه {  : يعد التوكل من أجل العبادات القلبية، التي يجب اخالصها هلل وحده، وصرفها لغيره شرك ينافي التوحيد، قال (   1)   }َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

الدين والنصف الثاني اإلنابة، فإن الدين   وتتجلى اهمية هذه العبادة العظيمة، التي تكون بحق نصف الدين، حيث قال ابن القيم "التوكل نصف
ى من التوكل على هللا في جميع اعماله واجبًا خلقيًا فحسب ، ولهذا المسلم ال ير (   2)  استعانة وعبادة فالتوكل هو االستعانة واإلنابة هي العبادة"

ُلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{بل يراه فريضة دينيه، ويعده عقيدة  إسالمية، وذلك ألمر هللا تعالى به في قوله ِ َفَتَوكَّ فال يفهم المسلم  (   3)   : }َوَعَلى َّللاَّ
ا القلوب وتتحرك بها الشفاه، وال تفهمها العقول، أو هي تتداعى لها االفكار، فهو دعوة للعمل  من التوكل مجرد كلمة تنطقها االلسن، وال تعيه

احد االسباب التي جعلتني اكتب هذا البحث، ارتباط مفهوم التوكل بالعقيدة االسالمية ارتباطا وثيقًا، وغياب مفهوم  ال للكسل والنوم والراحة.و 
المجتمع ويتناول هذا البحث أثار التي تساعد الفرد المسلم على ان يكون متوكال على هللا عز وجل    التوكل عن الفرد وبالتالي انعكاسه على 

 وانعكاس هذه االثار على المجتمع، واعتمدت في هذا البحث منهجًا استقرائيا، حيث اعتمدت على القران الكريم والسنة النبوية وكتب معاجم 
عي انني لم أواجه صعوبات في كتابتي للبحث فقد وجدت صعوبة حصر هذا الموضوع في مبحث واحد  وال أداللغة العربية والعقيدة والتفسير، 

قمت بتقسيم هذا البحث الى ثالث فقط، وذلك الن هذا الموضوع واسع جدا، وحاولت جهد امكاني بأن أوضح اهم األمور متعلقة بهذا البحث. 
الثالث: اهمية التوكل وأثره في الفرد  مباحث:المبحث األول: تعريف التوكل لغة واصطالحًا.ال اللهالمبحث  التوكل على  الثاني: دالئل  مبحث 

أن يسدد خطانا، وأن    أسأل هللاوالمجتمع واخيرًا الخاتمة بينت اهم النتائج التي توصلت اليها، ثم اتبعت الخاتمة بفهرس المصادر والمراجع
يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم،فهذا الجهد بشري فما وجدتم فيه من صواب فذلك توفيق من هللا تعالى واحسان وفضل، وما وجدتم فيه من  

 ه وصحبه وسلم. واخر قولنا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على النبي محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( وعلى أل خطأ أو زلل أو نقص فمن نفسي والشيطان  
  مفهوم التوكل املبحث األول

 أواًل: معنى التوكل لغة: 
  (: 4وردت معاني عديدة للتوكل ومشتقاته ذكرها ابن منظور في كتابه لسان العرب ومنها )  

ِ َتَعاَلى: أي هو الُمقيم الكفيل بأرزاق   العباد، وحقيقته أنه يستقيل بأمرالموكول اليه،  الوكيل:مشتق من الفعل الثالثي َوَكَل، والوكيل ِفي َأسماء َّللاَّ
الوكيل الحافظ، وقال أبو إسحاق:الوكيل في صفة هللا تعالى الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق،وقال بعضهم: الوكيل الكفيل،ونعم الكفيل   وقيل

ل َعَلى َّللاَِّ:أي الَِّذي َيْعَلُم َأن َّللاََّ كاِفٌل رزقه   َل َعَلْيِه واتََّكَل اسَتْسلم  بَأرزاِقناوالُمَتَوكِ  وأمره فيركن إليه وحده وال يتوكل على غيره.ويقال:َوِكَل ِباَّللَِّ وَتَوكَّ
ه َتْكفاه َأمَره ِثقًة بِكفايتِ ِإليه؛وُيَقاُل:توكل باأَلمرِ ذاضمن الِقياَم ِبِه،ووكلت أمري الى فالن أي الجأته إليه واعتمدت فيه عليه،ووكل فالن فالنًا ِإذا اس

 . (  5)  ُفاَلٌن ِفي َأمري ِإذا اعتمدتهَأوَعْجزاًَعِن الِقيام بَأمرَنْفِسِه.والتوكل: هوِإْظهاُر الَعْجِز واالْعتمادعلى غيرك، َوااِلْسُم التُّْكالن،واتََّكْلت َعَلى  
توكل الذي تعارف عليه اهل العلم، إذ من المعلوم بعد التعريف لمعنى التوكل عند اهل اللغة، ننتقل الى المعنى الثانيًا تعريف التوكل اصطالحًا: 

وُيبين ابن   (   6)   لكل علم مصطلحاته الخاصة به، فما تعريف التوكل اصطالحًا؟ قال الغزالي: التوكل: هو اعتماد القلب على الوكيل وحده
ل فيقول: هو صدُق اعتماد القلب على هللا     ( 7)   المضارِ  من أمور الدنيا واآلخرة ُكلِ ها في استجالب المصالح، ودفعِ   رجب حقيقة التوك 
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 ومن هذه التعاريف نجد أن التوكل هو االعتماد على هللا وحده والثقة به في استجالب المنافع ودفع المضار.  
 دالئل التوكل على اهلل تعاىل املبحث الثاني

 القران الكريم والسنة النبوية تشير إلى ذلك ومنها:إن التوكل على هللا هو ُلب العبادة، وقد جاءت دالئل عديدة من  
 ، واذكر بعض منها: :وردت كلمة التوكل ومشتقاتها سبعين مرة في كتاب هللااواًل: القران الكريم

 (  8)   : }َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َفاتَِّخْذُه َوِكياًل{ ــ خاطب هللا بها نبينا محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( وهو في بداية دعوته الى هللا، فقال1 
ِ َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلَنا :  ــ وذكرها االنبياء والمرسلين )عليهم السالم( وهم مصابيح الهدى الى البشرية حيث يقول هللا2 َل َعَلى َّللاَّ }َوَما َلَنا َأالَّ َنَتَوكَّ

ُلوَن{ ِل اْلُمَتَوكِ  ِ َفْلَيَتَوكَّ   ( 9 ) َوَلَنْصِبَرنَّ َعَلى َما آَذْيُتُموَنا َوَعَلى َّللاَّ
ِكَر َّللاَُّ َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإيَماًنا َوَعَلى َربِ ِهْم ــ   وصف هللا بها المؤمنين الصادقين فقال: }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُ 3

ُلوَن{  .  (  10 )   َيَتَوكَّ
ِل اْلُمْؤِمُنوَن{ ــ جعل هللا تعالى التوكل شرط في صحة ايمان العبد به، قال   4  ( 11 ) : }َوَعَلى هللِا َفْلَيَتَوكَّ

 السنة النبوية:

 وردت فضيلة التوكل كذلك في السنة النبوية الشريفة: 
  .(  12)   ــ ذكرها رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( في دعائه فقال: " اللهم لك أسلمت، وبك أمنت، وعليك توكلت، واليك أنبت" 1

له   ــ وعلمنا رسول)ملسو هيلع هللا ىلص(عند خروجنا من البيت نقول: "إذا خرج الرجل من بيته قال باسم هللا توكلت على هللا ال حول وال قوة اال باَّلل فيقال2   
   ( 13)   حسبك هديت ووقيت وكفيت"

)   " لو أنكم توكلتم على هللا حق توكله  لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا"  :( فضيلة التوكل فقالملسو هيلع هللا ىلص) ــ  وبين رسول هللا3    

   ، وهو دعوة لألخذ باألسباب دون نبذها، بل هو دعوة باالعتقاد الجازم ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن، والمسلم في نظرته الى هذه(   14
(، فرسول هللا كان في حروبه الطويلة العديدة ال يخوض معركة حتى يعد لها  ملسو هيلع هللا ىلصاليم نبيه محمد)االسباب مستمد فلسفتها من روح إسالمه وتع

:" اللهم منزل الكتاب عدتها ويهيئ لها اسبابها، ويختار مكانها، واذا فرغ من كل االسباب المادية المطلوبة لنجاح المعركة رفع يديه سائال هللا
في استجالب المصالح ودفع    ، فالتوكل "هو صدُق اعتماد القلِب على هللا  (   15)   نصرنا عليهم"ومجرى السحاب وهازم االحزاب اهزمهم وا

 وال ينفع سواه". ( 16) المضار من أمور الدنيا واآلخرة كلِ ها، وِكَلُة األمور كلِ ها إليه، وتحقيق اإليمان بأنَّه ال يعطي وال َيمنع وال يضر
 التوكل وأثره يف بناء الفرد واجملتمع املبحث الثالث

  هللا له اثار ايجابية على الفرد المسلم في بناء شخصية المتوازنة خلقا ودينًا، ومن هذه االثار:للتوكل على التوكل وأثره في بناء الفردــ 1 :
الذي يؤمن به أيمانًا يجعله يقف في أرض صلبة غير خائر وال   يستمد المتوكل قوته من هللا  اوال: امداد المتوكل قوة القلب وشجاعته:

النفع والضر، فال يرهب قويا لقوته ، وال    - وحده    -ألن المسلم يعلم أنه سبحانه بيده    مضطرب فال يبالي بما لدى اعدائه من عدد وُعدة ،
ْل َعَلى َّللاَِّ يتوانى عن فعل خير مخافة أحد من البشر قال ، وروي عن ابن عباس)رضي هللا عنهما( (   17)    َفِإنَّ َّللاََّ َعِزيٌز َحِكيٌم {: }َوَمْن َيَتَوكَّ

له: } ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا   (   18)  وقالها محمد )ملسو هيلع هللا ىلص( حين قالوا  أنه قال: "حسبنا هللا ونعم الوكيل قالها إبراهيم )عليه السالم( حين ألقي في النار
، وعلمها الرسول)ملسو هيلع هللا ىلص( الى ابن عمه عبد هللا بن  العباس )رضي هللا عنهما( (   19)   ُهْم ِإيَمانًا َوَقاُلوا َحْسُبَنا َّللاَُّ َوِنْعَم اْلَوِكيُل {َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزادَ 

اعلم أن األمة لو فقال له :يا غالم إني أعلمك كلمات احفظ هللا يحفظك احفظ هللا تجده تجاهك إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن باَّلل و 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه هللا  

 (  20)   عليك رفعت األقالم وجفت الصحف"
: }الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلى  ، قالرد المسلم أن يتصف بهاوالصبر والتوكل من امهات الصفات التي يجب الفثانيًا: امداد المتوكل الصبر والتحمل:

ُلون{، وقد فسر ابو بكر الرازي هذه اآلية فقال:أما الصبر فللسعي في قهر النفس، وأما التوكل فاالنقطاع بالكلية  من الخلق، والتوجه  َربِ ِهْم َيَتَوكَّ
(: "من يصبر يصبره  ملسو هيلع هللا ىلصوقال نبينا محمد)  (  21)  تعالى والثاني : أِخر هذا الطريق ونهايته "بالكلية الى الحق، فاألول: هو مبدأ السلوك الى هللا  
 .(  22)   هللا، وما أعطى احد عطاء خيرًا واوسع من الصبر"

ْل جعل هللا لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال ثالثًا: الكفاية والحفظ: ِ َفُهَو َحْسُبُه {: } َوَمْن َيَتَوكَّ )  َعَلى َّللاَّ

أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من األجر كما قال في األعمال، بل جعل هللا سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو    (  23
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وبين ابن القيم هذا المعنى فيقول: (   24)   توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السماوات واألرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره
ب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف، ويجبر المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير،  فمن تواله "حس

واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه، تواله وحفظه وحرسه وصانه،ومن خافه واتقاه آمنه مما يخاف، ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج  
   25)   إليه من المنافع"

من اثار التوكل على هللا شعور المتوكل على هللا بالرضا، وينبع هذا الرضا النفسي عند  رابعًا: امداد المتوكل رضى بقضاء هللا تعالى وقدره:
توكله عن  المتوكل من رضاه عن نفسه وايمانه وثقته باَّلل تعالى، وايمانه بالقضاء والقدر كل ذلك يمنحه القوة، فإن اصابته ضراء لم يخرج  

المألوف من الدين بعكس الغافلين والقانطين الذين يصيبهم القنوط والخوف من المستقبل اذا ما اصابتهم مصيبة، وبعضهم قد يفقد عقله من  
شدة البالء او يلجأ بعضهم الى تعاطي المخدرات وشرب المنكرات محاولة منه ان ينسى ما اصابه، وهيهات وهيهات ان يحدث ذلك، بينما  

مسلم الذي يؤمن بقضاء هللا وقدره، ودائمًا يتواصل مع هللا تعالى، من خالل صالته وذكره ودعائه كل هذه االمور تعينه على رضى هللا  ال
يم، تعالى.      وأن القضاء والقدر والتوكل من اساسيات الدين، فالقضاء والقدر جالبان للراحة والطمئنانيه والسعادة وسلوك الطريق المستق

القضاء والقدرومما يعين الفرد  (  26 )وكل داخل في االرادة الشرعية، بينما القضاء داخل في االرادة الكونية، والتوكل واتخاذ االسباب يدفعانوالت
ن  على تجاوز تلك المصائب والمحن، بأن هللا هو الضار والنافع، والمعطي والمانع، ويعلم أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وان ما أخطئه لم يك 

ِل اْلُمْؤِمُنوَن{ليصبه،  قال ِ َفْلَيَتَوكَّ  ( 27) :} ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب َّللاَُّ َلَنا ُهَو َمْواَلَنا َوَعَلى َّللاَّ
أسماء هللا وصفاته، :وحسن الظن باَّلل أي الثقة باَّلل تعالى، وهي عبادة جليلة تقوم على فقه  خامسًا: امداد المتوكل بحسن الظن باهلل تعالى  

سوء فيما كالحكمة والقدرة..، كما أن سوء الظن باَّلل من آثار إنكار أسماء هللا تعالى وصفاته.يقول ابن القيم: "وأكثر الناس يظنون باَّلل ظن ال
تشت من فتشت لرأيت  يختص بهم، وفيما يفعله بغيرهم، وال يسلم من ذلك إال من عرف هللا، وأسماءه وصفاته، وموجب حكمته وحمده، ولو ف 

وأن حسن    (   28)   عنده َتعنتًا على القَدر ومالمة له... وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم ؟"
مي دين عمل وحياة فيريد  الظن باَّلل يعنى حسن العمل، وال يعني أبدًا القعود والركون إلى األماني واألغترار بعفو هللا، وذلك ألن ديننا االسال 

ذا  من الفرد المسلم أن يعيش حياة هنيئة كريمة، فيكسب بجهده ال بجهد االخرين ما يعينه ويحفظ كرامته من الذل ومد العون من االخرين، وله
صابه هو والذين امنوا  على العبد ان يحسن الظن باَّلل في السراء والضراء مهما اصابه من أذى، ولنا في الرسول هللا)ملسو هيلع هللا ىلص( اسوة حسنه فيما ا

ْتُهُم اْلَبأْ معه في غزوة االحزاب وهي من اهم الغزوات قال رَّاُء  : }َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا َيْأِتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ َساُء َوالضَّ
ِ َقِريٌب{َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَّذِ  ِ َأال ِإنَّ َنْصَر َّللاَّ فيخبر تبارك وتعالى أنه ال بد أن يمتحن عباده بالسراء   (   29)  يَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر َّللاَّ

صبر على    والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنته الجارية، التي ال تتغير وال تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه، ال بد أن يبتليه، فإن
 . (  30)   أمر هللا، ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله، فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها، ومن السيادة آلتها

التوكل مقام جليل القدر عظيم األثر جعله هللا سببًا لنيل محبته، فحب هللا ليس مجرد ادعاء بل هو  سادسًا: امداد المتوكل محبة هللا تعالى:
:}ِإنَّ َّللاََّ ُيِحبُّ  سؤولية عظيمة فهي تحتاج منا الى المثابرة، ومجاهدة النفس، والثقة واليقين باَّلل تعالى، والتقوى، وااليمان به جل جالله، قالم

ِليَن { وفي حديث" أربع ال يعطيهن هللا إال من أحب: الصمت وهو أول (    32)  َّللاَُّ{: }ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن َّللاََّ َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  ،(     31)   اْلُمَتَوكِ 
( ألبي ذر)رضي هللا عنه( : " َأيُّ ُعَرى اإِليمان َأُظنُُّه َقاَل َأوثق؟ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالعبادة،  والتوكل على هللا، والتواضع، والزهد في الدنيا"،قال رسول هللا)

ِ، َواْلُبْغُض ِفي َّللاَِّ.هللا ورسوله أَْعَلُم، َقاَل: الموال ِ، َواْلُحبُّ ِفي َّللاَّ ِ، َواْلُمَعاَداُة ِفي َّللاَّ يقول ابن الجوزي في عرض األسباب الجالبة  (.   33)  ة في َّللاَّ
مة القلب من  لمحبة هللا تعالى:وذلك بامتثال أمره، واجتناب نهيه، ومراعاة حدوده، والرضى بقضائه، وحسن األدب في الخلوة، وكثرة ذكره، وسال

نك  االعتراض في أقدار فإن احتجت سألته، فإن أعطى وإال رضيت بالمنع، وعلمت أنه لم يمنع بخاًل، وإنما نظًرا لك، وال تنقطع عن السؤال أل
عيشة   تتعبد به، ومتى دمت على ذلك رزقك محبتُه وصدق التوكل عليه، فصارت المحبة تدلك على المقصود، وأثمرت لك محبته إياك، فتعيش

يقين"  وبهذه المحبة يسيرالفرد المسلم منضبًطا، قوًيا، طاهًرا، عفيًفانحومرضاة هللا تعالى، فيصبح المحب في اعلى درجات التوكل.  34)  الصدَّ
تعالى في جميع  :يرتبط التوكل بالشكر ارتباطًا وثيقا، وذلك ألن الشكر واجب في حق من توكل على هللا  سابعًا: امداد المتوكل الشكر هللا تعالى

ة الصحة  احواله واوقاته، وذلك باعترافه بعظيم رحمة هللا تعالى عليه، وفضله، فيعترف بنعم هللا ظاهرة وباطنة، فالظاهرة منها ما هو به من نعم
ذلك بالحمد هلل، والجوارح  والعافية والرزق الحسن والزوج الصالح والى غير ذلك من أمور المعاش، والباطنة بالدوام بالثناء هلل تعالى باللسان و 

ًا الستعمالها في طاعة المشكور وكفها عن معاصيها.فالشكر ال يتم اال بهذه االركان الثالث: "االعتراف بالنعمة باطنًا، والتحدث بها ظاهر 
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:  قال(،     35)   ن معاصيه"واالستعانة بها على طاعة هللا، فالشكر يتعلق بالقلب واللسان، والجوارح، الستعمالها في طاعة المشكور وكفها ع
قال رجل ألبى تميمة، كيف أصبحت؟ قال: " أصبحت بين نعمتين ال أدرى أيتها أفضل:ذنوب سترها       36)   }َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكم{

وقال الشيخ ابن عطاء هللا:من لم يشكر النعم (  37)    يبلغه، عمليهللا على  فال يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها هللا في قلوب العباد ال  
فالشكر ينمي عند صحابه الشعور بالسكينة والطمئنانيه، ويعمق عنده الثقة بعدل هللا  (.   38  ")  فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها

عند تعامله مع غيره من مستويات الوجود االنساني من أدناها الى اعالها،  سبحانه وتعالى، فيخلص نفسه من الشعور باليأس والقنوط خاصة  
 وهذا ينمي عنده االحساس بالمسؤولية، ويقظة الضمير، ويجعله في تسابق زمني يدفعه الى العمل واالجتهاد مهما كانت الظروف المحيطة به. 

اثار ايجابية على الفرد المسلم فال بد أن تنعكس هذه االثار على المجتمع،   وكما كان التوكل على هللا تعالى ــ التوكل وأثره في بناء المجتمع:2
 ومن هذه االثار:

ظ، ــ إذا انغرست فضيلة التوكل في نفوس أبناء المجتمع تبعتها سائر الفضائل االسالمية االخرى كالقوة والشجاعة، والصبر، والكفاية والحف1
 الفضائل الخلقية، فيكونوا المجتمع أكثر صبرا وشجاعة وحلما ورضى بالقضاء والقدرومحبة وشكرا هلل عز وجل. والحلم، والمحبة وغير ذلك من  

خوض ـــ أن التوكل على هللا يغرس في نفوس المجتمع المسلم قوة العزيمة والشجاعة فيسعى المجتمع الى بذل النفس واعداد العدة والعدد فال ي2
تها وي ُكْم وَ هيئ لها اسبابها، قالمعركة حتى يعد لها عد  ِ َوَعُدوَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ َّللاَّ آَخِريَن  :}َوأَِعدُّ

وا{ ألعدائكم الكفارالساعين في    39 ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم اَل ُتْظَلُموَن)  ِمْن ُدوِنِهْم اَل َتْعَلُموَنُهُم َّللاَُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍءِ ي َسِبيِل َّللاَِّ  (أي }َوأَِعدُّ
 (.  40كل ماتقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع األسلحة،ونحوذلك ممايعين على قتالهم)    هالككم وإبطال دينكم. }َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة{

وكل على هللا في روح المجتمع التفاؤل فيمأل النفس المؤمنة السكينة والطمئنانيه  فال يتحسر على الماضي باكيا، و ال يجزع وال  ــ  يبث الت3
يخاف من المستقبل ألنه أخذ باألسباب وتوكل على هللا بعد أن عمل بجهده، " فالتوكل على هللا زاد روحي للتغلب على الخوف والقلة، وهو  

 (.   41مة أمام أحلك الساعات التي تمر به ويهبه سكينة النفس التي حرم منها كثير من سكان هذه األرض")  الذي يعطي بس
ــ يحث التوكل على هللا المجتمع على حب العمل والتحرك للكسب الرزق الحالل ويحارب التسول والبطالة والقعود عن العمل، وهو بهذا   4

 العتماد على نفسه في شتى مجاالت الحياة )الزراعية، والصناعية، التجارية(. يساعد على بناء مجتمع سليم قادر على ا
ــ إذا انحرف المجتمع عن مفهوم التوكل واخذ باالتكال على االخرين أصبح هذه المجتمع ضعيف ومهزوم، وهذا ما يحدث لنا في الوقت   5

 لف في شتى مجاالت الحياة.الحاضر، بسبب عدم ثقتنا باَّلل تعالى، وعدم توكلنا عليه اصابنا التخ
َئنَُّهْم ِمَن ــ وعد هللا للمتوكلين الصابرين الذين يعملون الصالحات غرفًا تجري من تحتها االنهار: قال6 اِلَحاِت َلُنَبوِ  : }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ُلوَن {  اْلَجنَِّة ُغَرًفا َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن، الَِّذيَن َصَبُروا َوَعَلى َربِ ِهْم َيَتَوكَّ

 اخلامتة

 بعد هذه الجولة العطرة بين ثنايا الموضوع )اثار التوكل على هللا في الفرد والمجتمع( يمكننا ان نقول ما يأتي:
 المنافع ودفع المضار من امور الدنيا واالخرة.ــ ان التوكل في الشرع: هو صدق االعتماد على هللا في جلب 1
 ية الشريفة. ــ ان القران الكريم والسنة النبوية الشريفة اعتنت بفضيلة التوكل اعتناء كبيرا تبين ذلك من خالل ما ورد من اآليات واألحاديث النبو 2

رد، امداد المتوكل قوة القلب وشجاعته، فهو عدة روحية للنجاح ــ لفضيلة التوكل على هللا أثارها على الفرد والمجتمع، أما اثرها على الف3   
،  وقوة معنوية فينزل في النفس السكينة والطمئنانيه والصبر، مما يجعل صاحبها يأوي الى ركن شديد فال يصيبه الجزع وال الخوف وال التردد

ألسباب ويعمل ويجتهد ويصبر، دون تردد او خوف، ألنه يعلم ما ويؤمن بقضاء هللا وقدره، وان هللا قد ضمن له رزقه وكفايته وحفظه، فيأخذ با
اصابه لم يكن يخطئه، وان ما اخطئه لم يكن ليصبه اال بأذن هللا تعالى، وان يحسن الظن باَّلل  في السراء والضراء مهما اصابه من أذى،  

 ا هلل تعالى، وقربا منه جل جالله. ويشعر المتوكل على هللا بمحبة هللا تعالى وعنايته، مما يجعل المتوكل اكثر شكر 
وقوة وعزيمة  ــ ينعكس كل ما ذكرناه سابقًا على المجتمع، فكلما كان المجتمع أكثر ايمانًا وفهمًا للتوكل كلما كان هذا المجتمع أكثر تماسكًا  4

ته ا ويهيئ لها اسبابها، ويبث في نفوس والشجاعة فيسعى المجتمع الى بذل النفس واعداد العدة والعدد فال يخوض معركة حتى يعد لها عد 
كل  المجتمع السكينة والطمئنانيه فيكون أكثر تفاؤاًل فال يتحسر على الماضي باكيا وال يجزع وال يخاف من المستقبل ألنه أخذ باألسباب وتو 

تى مجاالت الحياة، ويجازي المتوكل هللا بعد أن عمل بجهده، فالتوكل يحارب الكسل والتسول واال اذ لم نفعل ذلك اصابنا التخلف في ش  على
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سيد    بالجزاء الحسن بجنات تجري من تحتها األنهار.واختم بحثي هذا بالحمد هلل تعالى والصالة والسالم على نبينا محمد )صلى هللا عليه وسلم(
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