مقالة  :فرضية التوكل واألخذ باألسباب

ربــط هللا فــي عالــم الدنيــا بيــن األســباب ومســبباته وجعــل لــكل مــن جوارحنــا وقلوبنــا وظيفــة
نحــو هــذه األســباب ،فتعبــد جوارحنــا باألخــذ بهــا ومراعــاة االقتــران الــذي عقــده بينهــا ،كمــا
تعبد قلوبنا بالتنزه عن اعتقاد التأثير في شيء منها.
ومن هنا كان قولهم :الجوارح تعمل والقلوب تتوكل
فهما دائرتان إذن:
دائرة االعتقــــاد وهي التي يستـقـــــــر بهــــا التوكــــــــــــل.
ودائرة العمل وهي التي تنطلق فيها الجوارح عاملة باألسباب.
فالتوكـــل وظيفة القلب نحو السبب.
والعمل وظيفة الجوارح نحو السبب.

و كثيــرا ً مــا تلبــس النفــس األمــارة علــى صاحبهــا ليخلــط بيــن الوظيفتيــن ،فإمــا أن يتــوكل
بجوارحــه ويهمــل األســباب؛ بنــاء علــى اعتقــاد عــدم التأثيــر فيهــا.
أو يأخذ باألسباب بقلبه فيعلق خوفه ورجاءه عليها.
وكل ذلك انحراف عن الجادة.
ولما كان التوكل هو وظيفة القلب ..كان أثره متعلقا بمحله الذي هو القلب ،فيعود عليه بالسكون
والطمأنينــة والثقــة بــاهلل دون أن يتجــاوزه إلــى الجوارح ليقطعهــا أو يؤخرها عــن العمل ،ولن
يكون كسل الجوارح وتخلفها عن إتقان إقامة السبب ثمرة للتوكل ،وإنما هو ثمرة للتواكل.

بــل إن إتقــان الســبب بالجــوارح يتوفــر الســتدعائه دافــع قلبــي وهــو طلــب مرتبــة المحبوبيــة
التــي أشــار إليهــا ﷺ بقولــه (إن هللا يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــا أن يتقنــه) .واالمتثــال ألمــره
ﷻ والخضــوع لمــا ســنه مــن ســنن فــي الخلــق.
وهــذا هــو الفــارق بيــن المرتبــط بــاهلل والغافــل عنــه ،فــاألول دافعــه مــا علمــت والثانــي دافعــه
للعمــل هــو العــادة المجربــة ،وحاملــه علــى اإلتقــان هــو اســتجداء الثنــاء والمكاســب الفانيــة.
فالفرق بين الفريقين كما ترى أمر قلبي ،أما األسباب الظاهرة  ..فالكل يأخذ بها.
فاتضــح بهــذا أن مــن يهمل إقامة الســبب ويتعلل بالتوكل فهــو مخادع لنفســه؛ ألن ثمرة التوكل
أن يَ ْس ـ ُكن قلبــه ال أن ت َ ْس ـ ُكن جوارحــه أيض ـاً.
كمــا أن مــن يعمــل باألســباب مــع اضطــراب القلــب وال يجــد بــرد الرضــا عــن هللا والســكون
إلــى التســليم باقــداره متذرعــا بواجــب األخــذ بالحيطــة والعمــل باألســباب فاقــد للصلــة بربــه
مقصر في واجب الثقة به.
وختاما..
أال يمكــن أن يكــون للتــوكل القلبــي أثــر يســري إلــى الجــوارح فــي األخــذ باألســباب ولــو
كان خفيــا؟
والجــواب :أن األصــل فــي أثــر التــوكل هــو اطمئنــان القلــب كمــا علمــت ،وال يبعــد أن
يتجلــى ذلــك األثــر علــى الجــوارح بالتــوأدة والســكينة فــا يغشــاها االرتعــاش ،وال يبــدو
عليهــا االظطــراب الــذي يغذيــه قلــق الباطــن وضيــق الصــدر الحاصــل لــدى مــن لــم تجــد
أنــوار التــوكل والثقــة بــاهلل ســبيال إلــى قلبــه.
هــذا هــو األصــل فــي واجــب المؤمــن نحــو التــوكل وإقامــة الســبب وإن كان مــن الخلــق مــن
أقيــم فــي مقــام التجريــد المحــض فلــكل قاعــدة اســتثناء والنــادر ال حكــم لــه.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتبه :حامد بن عمر بن حفيظ.

