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الشيخ

د .حممود بن أمحد الدوسري

عدد الصفحات 10
اخلطبة األوىل:
اْلَ حم َد َِّلِلَِ ،حَن َم ُدهُ َونَ حستَعِينُهُ َونَ حستَ حغ ِف ُرهَُ ،ونَعُوذُ ِاب َّلِلِ ِم حن ُش ُروِر أَنح ُف ِسنَا،
إِ َّن ح
ض َّل لَه ،ومن ي ح ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
الِل فَالَ م ِ
ي
ُ ََ ح ُ
َوم حن َسيِئَات أ حَع َمالنَاَ ،م حن يَ حهده َُّ ُ
ضل حل فَالَ َهاد َ
يك لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أ َّ
لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
الِلُ َو حح َدهُ الَ َش ِر َ
َن ُحمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ
َوَر ُسولُهُ.
َّأما بعد :التَّوُّكل على هللا ِِجاع اإلميان ،وهو نِصف ِ
الدين ،قال ابن القيم -
ح ُ
ُ
َ
الِلِ َح َّق تَ َوُّكلِ ِه ِِف إَِزالَِة َجبَ ٍل َع حن َم َكانِِه،
رمحه هللاَ " :-ولَحو تَ َوَّك َل الح َعحب ُد َعلَى َّ
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َوَكا َن َمأح ُم ًورا ِبَِِزالَتِ ِه؛ َأل ََزالَهُ" ،وقال أيضاًَ " :والت ََّوُّكل َج ِام ٌع لِ َم َق ِام التَّ حف ِو ِ
يض،
ُ
الرضاَ ،ال ي تص َّور وجوده بِ ُد ِ
ِ ِ ِ
وِنَا".
َواال حست َعانَةَ ،و ِ َ
َُ َ ُ ُ ُ ُ ُ
دق االعتماد على هللا -تعاىلِ -ف َج حل ِ
ب املنافِ ِع،
عرف التَّ َوُّكل أبنه ِص ُ
ويُ َّ
ضار ،مع فِ ِ
عل األسباب اليت َأمَر هللا هبا.
ودفح ِع امل َ
َ َ
ِ
الكامل
وحقيقتُه اعتماد القلب على هللا ،مع األخذ ابألسباب ،مع التَّيقُّن
َّ
أبن هللا -سبحانه -هو الرزَّاق ،اخلالِ ُق ،امل ححيي ،امل ِميت ،ال إله غريه ،وال
ُ
ُ
الِل ونِعم الحوكِ
رب ِسواه ،قال ابح ُن َعبَّ ٍ
يل؛
ا
ن
ب
س
ح
"
:
عنهما
اس -رضي هللا
َّ
َّ
َ ح َُ ُ َ ح َ َ ُ
ِ
ني أُلح ِق َي ِِف النَّا ِرَ ،وقَا ََلَا ُحمَ َّم ٌد -صلى هللا
قَا ََلَا إِبح َر ِاه ُيم َ -علَحي ِه َّ
السالَ ُم -ح َ
ِ
ِ
اد ُه ْم
َّاس قَ ْد ََجَعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َش ْو ُه ْم فَ َز َ
عليه وسلم -ح َ
ني قَالُوا( :إ َّن الن َ
ِ
إِميَ ًان وقَالُوا حسب نَا َّ ِ
يل)[آل عمران("]173 :رواه البخاري)،
َ ُْ
َ
اَّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ
النيب -صلى هللا عليه وسلم -هو أعظَ ُم املتوكِلني على هللا ،ومع ذلك َّاَّتذ
ف
ُّ
ِ ُ
ِ
ِ
ِ
األسباب ال يُ ِ
ني أل َُّمته َّ
ناِف التوُّكل
ذ
ا
اَّت
أن َ
األسباب ِف مواق َ
ف كثرية؛ ليُبَِ َ
َ
َ
فقد لَبِ ِ
ِ
ض َع
وو َ
س َألح َمتَهَ ،
س درعني؛ واحدةً فوق األُخرى ِف يوم أُحد ،ولَب َ
َ
ِ
املِحغ َفَر (اخلُو َذة) على رأسه عام الفتح ،وِف طريق اَلجرة َّاَّت َذ دليالً يُرش ُده
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ٍ
ِ
ب
إىل الطريقَ ،
وع َمد إىل تعميَة األثَرَ ،
وخَر َج ِف وقت يغفل فيه الناس ،و َذ َه َ
من طر ٍيق غري الذي يُ حسلَك عادةً.
انظر -أخي الكرمي -حال الطَّري اليت َّ
تكفل هللاُ برزقها ،مل تبق ِف عُ ِشها
و ح
تنتظر أ حن أيتِيَها ِ
الصباح الباكر جائعة تبحث عن
الرزق؛ بل خرجت ِف َّ
ت.
فح َّق َق هللاُ َلا ُمر َادها ،وجعلها تعود إىل أعشاشها وقد َشبِ َع ح
ِرزقها؛ َ
ِ
ومن هنا يُعلمَّ :
ني التَّواكل ،وهو ليس من
دم األخذ ابألسباب هو َع ُ
أبن ع َ
ِ
ترك
وم حن َ
دين هللا ِف شيء ،وقد قيلَ :م حن ترك الت ََّوُّك َل قُدح ِف توحيدهَ ،
األسباب قُ ِدح ِف َعقلِهَ ،ع ِن ابح ِن َعبَّ ٍ
الَ " :كا َن
اس -رضي هللا عنهما -قَ َ
َ
"َن ُن الح ُمتَ َوكِلُو َن" ،فَِإذَا قَ ِد ُموا
أ حَه ُل الحيَ َم ِن ََيُ ُّجو َن َوالَ يَتَ َزَّوُدو َنَ ،ويَ ُقولُو َنَ :ح
ِ
َّ
الز ِاد
ْي َّ
اس ،فَأَنح َزَل َّ
الِلُ -تَ َع َ
اىلَ ( :-وتَ َزَّو ُدوا فَإ َّن َخ ْ َ
َمكةَ َسأَلُوا النَّ َ
أنكر عليهم ِادعاءَهم
التَّ ْق َوى)[البقرة("]197 :رواه البخاري) َّ
فتأم حل؛ كيف َ
يتزودون ٍ
بشيء ِمَّا يُعينهم على أُموِر َح ِجهم!
التَّوُّك َل ،وهم ال َّ
ِ
الر حمح ِن ِِف ُك ِل ح ٍ
ب
تَ َوَّك حل َعلَى َّ َ
اجة *** َوالَ تُ حؤثَر َّن َ
َ َ
الع حجَز يَ حوماً َعلَى الطَّلَ ح
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ِ
ال لِ م ري ٍم *** إِلَ ي ِ
ألَ حم تَ َر َّ
ب
ع يَ َّساقَ ِط ُّ
ك فَ ُه ِزي ال حذ َ
ح
أن هللاَ قَ َ َ ح َ
الرطَ ح
ٍ
ِ
ِِِ
ب
َولَ حو َشاءَ أَ حن َحَتنيه م حن َغ حِري َه ِزَها *** َج نَ حت هُ َولَ ك حن ُك ُّل َش حيء لَ هُ َس بَ ح
عباد هللاَّ :
إن الت ََّوُّكل على هللا -تعاىل -من أعظم الواجبات ،قال ابن تيمية
رمحه هللا" :-التَّوُّكل علَى ا َّلِلِ و ِاجب ِمن أ حَعظَِم الحو ِاجب ِاتَ ،ك َما أ َّ
َن
َ ُ َ
َ َ
َ ٌ ح
ِِ ِ
اإلخ َال ِ ِ ِ
ب َِّ
الِلُ ِابلت ََّوُّك ِل ِِف
بَ ،وقَ حد أ ََمَر َّ
بَ ،و ُح َّ
الِل َوَر ُسوله َواج ٌ
ص َّلِل َواج ٌ
حِ ح َ
َغ ِري آي ٍة؛ أَعظَم ِمَّا أَمر ِابلحوض ِ
الَنَابَِةَ ،وَِنَى َع حن التَّ َوُّك ِل َعلَى
وءَ ،والحغُ حس ِل ِم حن ح
ح َ ح َ ََ ُ ُ
الِلِ".
َغ حِري َّ
ِ
ع
ورد لَ حف ُ
ظ الت ََّوُّك ِل ِف القرآن الكرمي ِف "اثنتني وأربعني" َموضعاً ،وقد تَنَ َّو َ
ض ِل التَّوُّكل ،و ِ
األُسلوب القرآين ِف بيان فَ ِ
اْلث عليه :فتارةً أيمر هللاُ تعاىل
ُ
َ
نبيَّه -صلى هللا عليه وسلم -ابلتَّوُّكل عليه؛ كما ِف قوله( :فَ ت وَّكل َعلَى َِّ
اَّلل
ََ ْ
ك َعلَى ا ْْلَِق ال ُْمبِ ِ
ي)[النمل ،]79 :وقوله سبحانه( :فَا ْعبُ ْدهُ َوتَ َوَّك ْل
إِنَّ َ
وت
َعلَْي ِه)[هود ،]123 :وقوله أيضاًَ ( :وتَ َوَّك ْل َعلَى ا ْْلَ ِي الَّ ِذي ََل َميُ ُ
َو َسبِ ْح ِِبَ ْم ِدهِ)[الفرقان ،]58 :و حأم ُر هللاِ نبيَّه -صلى هللا عليه وسلم-
ابلتَّوُّكل حأمٌر أل َُّمتِه.
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وقد أمر هللا ِعباده املؤمنني ابلتوُّكل عليه؛ كما ِف قوله تعاىل( :و َعلَى َِّ
اَّلل
ََ ُ َ
َ
تكررت "بلفظها"
فَ لْيَ تَ َوَّك ْل ال ُْم ْؤِمنُو َن)[آل عمران ،]122 :وهذه اآليةُ َّ
سبع مر ٍ
ات ِف القرآن الكرمي.
َح َ
ومن عالمات أهل اإلميان البارزة :أِنم( :إِ َذا ذُكِ َر َّ
وُبُ ْم َوإِ َذا
اَّللُ َو ِجلَ ْ
ت قُلُ ُ
اد ْْتُ ْم إِميَ ًان َو َعلَى َرُبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن)[األنفال.]2 :
تُلِيَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم آايتُهُ َز َ
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اخلطبة الثانية:
اْلمد هلل...
ِ
صى ،ومن
عباد هللا :للت ََّوُّك ِل على هللا -تعاىل -فوائ ُد كثريةٌ ال تُ َع ُّد وال ُحُت َ
أن م َّن توَّكل على هللا َك َفاه ،قال تعاىل( :ومن ي ت وَّكل َعلَى َِّ
اَّلل
َ َ ْ ََ َ ْ
أمهها :أوالَ َ َّ :
ِ
فمن اكتفى
فَ ُه َو َح ْسبُهُ)[الطالق ]3 :فقد َج َع َل هللاُ جزاءَ الت ََّوُّكل الكفايةَ ،
أعظم الناس تَ َوُّكالً
ابهلل؛ كفاه هللاُ .ولَ َّما كان ال ُّ
نيب -صلى هللا عليه وسلمَ -
ومن اتَّبَعه
على هللا ،فقد جازاه هللاُ على ذلك؛ أب حن كان َح حسبَه وكافيه ،هو َ
ك َّ
ك
اَّللُ َوَم ْن اتَّبَ َع َ
َِّب َح ْسبُ َ
من املؤمنني الصادقني ،قال تعاىلَ ( :اي أَيُّ َها النِ ُّ
ِ
ِ
ي)[األنفال ]64 :قال ابن القيم -رمحه هللاِ -ف معىن:
م ْن ال ُْم ْؤمنِ َ
ِِ
ك َّ
وم حن كان هللاُ كافِ ِيه وواقِ ِيه؛ فال َمطح َم َع فيه
( َح ْسبُ َ
اَّللُ)" :أي :كافيهَ ،
ِ
العطَش ،و َّأما
البِد ،والُ ِ
ل َع ُد ِوه ،وال يَ ُ
وع و َ
ضُّره إالَّ أذًى ال بُ َّد منه؛ كاْلَِر و َ ح
الع ُد ُّو مبا يبلغ منه ُمر َاده فال يكون أبداً".
أ حن يَ ُ
ضَّرهُ َ
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اثنيا :استِ
اعتمد عليه؛
شعار َمعِيَّ ِة هللا ،فاملسلم مىت ما توَّكل على هللا ،و َ
ح
ُ
ُ
أحس َّ
يب منه ،وأنه ُمعِينُه على ُمر ِاده ،وِف هذا
َّ
أبن هللاَ -تعاىل -قر ٌ
وقت ِ
ِ
كل ٍ
عار لِ َمعِيَّة هللا ِف ِ
وحني.
ح
است حش ٌ
اثلثاِ :
جالب َحمَبَّ ِة هللاَّ ،
حق
ب َم حن توَّكل عليه َّ
فإن هللا -سبحانهَُِ -ي ُّ
ح
است ُ
الت ََّوُّكل؛ َّ
ألن هذا امل َتوكِل َع ِم َل أبوامره ،وأخذ ابألسباب اليت َشَر َعها هللاُ،
ُ
وبَِق َي قلبُه ُم َعلَّقاً ابهلل.
أسباب النصر على
رابعا :النَّصر على األعداء :فاهلل تعاىل يُ َهيِأ للمؤمنني
َ
ِ
أعدائهم؛ كحال الصحابة الذين قالوا( :حسب نَا َّ ِ
يل *
َ ُْ
اَّللُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ضوا َن َِّ
فَانْ َقلَبوا بِنِعم ٍة ِمن َِّ
اَّلل َو َّ
اَّلل َوفَ ْ
اَّللُ
ُ َْ ْ
ض ٍل ََلْ ميَْ َس ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَّبَ عُوا ِر ْ َ
ض ٍل َع ِظ ٍيم)[آل عمران ،]174 :وقال سبحانه يصف املؤمنني ِف
ذُو فَ ْ
ِ
اب قَالُوا َه َذا َما َو َع َد َن َّ
غزوة األحزابَ ( :ول ََّما َرأَى ال ُْم ْؤمنُو َن ْاْل ْ
اَّللُ
َح َز َ
ِ
ص َد َق َّ
يما)[األحزاب:
اَّللُ َوَر ُسولُهُ َوَما َز َ
َوَر ُسولُهُ َو َ
اد ُه ْم إََِّل إِميَ ًان َوتَ ْسل ً
.]22
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دخول ِ
ض ِل التوُّكل :أنه يدخل
خامسا:
ُ
النة بغري حساب ،ما ورد ِف فَ ح
بسببه سبعون ألفاً من أَُّم ِة ٍ
حممد -صلى هللا عليه وسلم -النةَ بغري
ِ
ين َلَ يَ ْس َ َْتقُو َنَ ،وَلَ يَتَطَ َّْيُو َنَ ،وَلَ يَ ْكتَ ُوو َنَ ،و َعلَى
حساب ،وهم "الَّذ َ
َرُبِِ ْم يَتَ َوَّكلُو َن"(رواه البخاري ومسلم).
سادسا :اْلصول على ِ
النيب -صلى هللا عليه وسلم" :-ل َْو
الرحزق؛ لقول ِ
أَنَّ ُكم ُك ْن تم تَوَّكلُو َن َعلَى َِّ
ِِ
َّ
ْي ،تَغْ ُدو
اَّلل َح َّق تَ َوُّكله ل َُرِزقْتُ ْم َك َما تُ ْرَز ُق الط ْ ُ
ْ ُْ َ
ِ
وح بِطَ ًان"(صحيح ،رواه الرتمذي).
ِخَ ً
اصاَ ،وتَ ُر ُ
ظ النَّ حف ِ
سو ِ
األهل والولدَّ :
ص َح
سابعاِ :ح حف ُ
فإن يعقوب عليه السالم حينما نَ َ
أمره بعد ذلك إىل هللا ،فقال( :إِ ْن
أبناءه ابلنَّصائح اليت َحُت َفظُهم؛ أوَك َل َ
ا ْْل ْكم إََِّل َِِّ
ْت َو َعلَْي ِه فَ لْيَ تَ َوَّك ْل ال ُْمتَ َوكِلُو َن)[يوسف]67 :؛
َّلل َعلَْي ِه تَ َوَّكل ُ
ُ ُ
َّ
ظ ،وعليه املعتَ َم ُد ِف رعاية النفس واألهل والولد.
ألن هللاَ هو اْلافِ ُ
ُ
العباد إالَّ ِبذن
اثمنا :اْلِحف ُ
ظ من الشيطان ،فال يستطيع الشيطا ُن أ حن يَ ُ
ضَّر َ
ِ
َّج َوى ِم ْن
هللا؛ لذا َأمَرهم ابلتوكل عليه؛ ليَح َفظَهم منه ،قال تعاىل( :إِ ََّّنَا الن ْ
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ارِهم َشي ئًا إََِّل ِبِِ ْذ ِن َِّ
َّ ِ ِ
ِ
اَّلل َو َعلَى
س بِ َ
ضِ ْ ْ
ين َ
الش ْيطَان ليَ ْح ُز َن الَّذ َ
آمنُوا َول َْي َ
ِ
َِّ
النيب -صلى هللا عليه
اَّلل فَ لْيَ تَ َوَّك ْل ال ُْم ْؤمنُو َن)[اجملادلة .]10 :وقال ُّ
ْت َعلَى َِّ
ال (ي ع ِين :إِ َذا خرج ِمن ب يتِ ِه) بِس ِم َِّ
اَّلل،
اَّلل ،تَ َوَّكل ُ
وسلمَ " :-م ْن قَ َ َ ح
َ َ َ ح َح
ْ
َلَ حو َل وَلَ قُ َّوةَ إَِلَّ ِِب َِّ
َّلل"؛ يُ َق ُ
يتَ ،وُوقِ َ
ال لَهُُ :ك ِف َ
يتَ ،وتَنَ َّحى َع ْنهُ
َْ َ
َّ
الش ْيطَا ُن"(صحيح ،رواه الرتمذي).
ِ
ِ
أيم ُن اإلنسا ُن من
اتسعا :ارتيَاح البال ،واطمئنان النَّ حفس :فبالتوكل َ
األطباء الن ِ
االِنيارات النَّ حف ِسية والعصبِيَّة ،ولو تَنَ بَّه ِ
َّفسيون ألمهية التوُّكل
ََ
ُ
َلََعلوه من ِ
حق
أهم عالجاهتم ،ولو كان هؤالء املنتَ ِحرون توَّكلوا على هللا َّ
ُ
ِ
أسلَموا أن ُف َسهم إليه،
وألوَكلوا حأمَرهم إىل هللا ،و ح
توُّكله لَ َما َلَؤوا إىل االنتحار ،ح
ِ
وقد ِره.
ني بقضائه َ
راض َ
ث العز ِ
مية على العمل :فالتوكل على هللا يَحبعث ِف القلب
عاشرا :بَ حع ُ
اْلماس ،والعزميةَ للعمل؛ َّ
ألن فيه فتحاً لباب األخذ ابألسباب املشروعة،
َ
وعندما يفهم املرءُ التَّوُّكل فَ حهماً صحيحاً؛ ينطلق للعمل ،وأيخذ ابألسباب،
ِ
يع على اإلنتاج.
وهذا فيه تشج ٌ
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اْلادي عشر :العُِّز والغِ َىن القليب :فاملسلم مىت توَّكل على هللا -تعاىل،-
س ابلعِ ِز؛ ألنه يعتمد على اْلكيم العزيز سبحانه ،كما
أمره له؛ أح َّ
وح
أسلَ َم َ
أنه يستغين عن الناس؛ ألنه مستغ ٍن ابلغين ،قال تعاىل( :وَِِّ
َّلل ال ِْع َّزةُ َولَِر ُسولِ ِه
ُ حَ
َ
ولِلْم ْؤِمنِي)[املنافقون ،]8 :وقال سبحانه( :ومن ي ت وَّكل َعلَى َِّ
اَّلل فَِإ َّن َّ
َ ُ َ
اَّللَ
َ َ ْ ََ َ ْ
َع ِز ٌيز َح ِكي ٌم)[األنفال ]49 :فقد جاء ابسم العزي ِز بعد الت ََّوُّكل؛ إشعاراً َّ
أبن
ضع ِ
ِ
جارتِه به.
َم حن توَّكل عليه َّ
عز به ،ومل يَ ح ح
ابست َ

