
 هـــــ29/10/1439  حسُبنا هللا ونِعم الوكيل

 

احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، أمحُد رّبِِ وأشكُره على الكثري والقليل، وأشهد 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهُد أن سيَِِدان ونبيَّنا حممًدا عبُده ورسولُه صلَّى 

 .هللا عليه وعلى آِله وصحِبه الذين سَلُكوا طريَق احلقِِ خرَي سبيل

ََي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ )يكم ونفسي بتقوى هللا، قال هللا تعاىلأما بعد: فُأوصِ  
ُتْم ُمْسِلُمونَ   (تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنـْ

  

 حسُبنا هللا ونِعم الوكيل" كلمٌة عظيمة حتِوي جليَل املعاين، وروعَة املضمون، "

ُب من يُعدُّ عليك أنفاَسك، ويصِرُف بفضِله عنك أبَسك. الذي يُرَجى خريُه، احَلسي
ويكِفي بفضِله ويصِرُف اآلفات بَطوِله. هو الذي إذا رُِفَعت إليه احلواِئُج قضاها، وإذا 

 .حَكَم بقضيٍَّة أبَرَمها وأمضاها

أي: كاِفيه أموَر  ( َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فـَُهَو َحْسُبهُ )وقال  (وكَفى ابهلل حسيًبا)قال هللا 
 .ديِنه وُدنياه، الكاِف عبَده ُُهوَمه وُغموَمه

ونِعَم الوكيل": نِعَم املُتوكَّل عليه ِف جلِب النَّعماء، ودفِع الضُّرِِ والبالء. الوكيُل الذي "
 .توكَّل ابلعاَلمني خلًقا وتدبريًا وهدايًة وتقديًرا



هم وال يرتُُكهم وال يِكُلهم إىل الوكيُل هو الذي يتوىلَّ إبحسانِه ُشؤوَن عباِده، فال ُيضيِِعُ 
اللهم رمحَتك أرُجو، فال تِكلين إىل  ( صلى هللا عليه وسلم –غريِه، ومنه: قوُل النيب 

 .أي: فال تِكلين إىل نفِسي وتصرُِفين إليه، ومن وُِكَل إىل نفِسه هَلك )نفِسي طرَفَة عنيٍ 

  

عليه، وكان ُملتِجًئا إليه. هو الذي حسُبنا هللا ونِعم الوكيل" أي: هو حسُب من توكَّل "
ُن خوَف اخلاِئف، وُُيرُي املُسَتجري، نِعَم املوىَل ونِعَم النصري. فمن توالَّه واستنَصَر به  يُؤمِِ

 .وتوكََّل عليه، وانقَطَع بكلِِيَّته إليه توالَّه وحِفَظه وحَرَسه وصانَه

َوَمْن (  إليه كل ما حيتاُج إليه من املناِفع، ومن خاَفه واتَّقاه أمََّنه مما خياُف وحيَذر، وجَلبَ 
 )ُبهُ يـَتَِّق اَّللََّ َُيَْعْل َلُه ََمَْرًجا * َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُب َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَـُهَو َحسْ 

د جعَل هللا لكل شيٍء قْدرًا. فال تستبِطئ نصَره وِرزَقه وعافيَته؛ فإن هللا ابِلُغ أمره، وق
ُ َوَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن (قْدرًا ال يتقدَُّم عنه وال يتأخَّر، قال هللا تعاىل ََي َأيُـَّها النَّيبُّ َحْسُبَك اَّللَّ

ُ ِبَكاٍف َعْبَدهُ (أي: كاِفيَك وكاِف أتباعك، )اْلُمْؤِمِننيَ   )َأَلْيَس اَّللَّ

   

حسيب هللا ونِعَم الوكيل" مالُذ العبد وملَجُؤه حاَل األزمة الشديدة، والضائِقِة العظيمة "
ي أمَضى من القَوى املادية، واألسباب األرضيَّة .. هي مفزَُع املُسلم إن ُسِلَب مالُه، .. ه

  .وضُعَف عن بلوغ حقِِه، وقلَّ أعوانُه

  



حسُبنا هللا ونِعم الوكيل" ُدعاُء مسألة، وِعالٌج لكل ما يُِهمُّ املُسِلَم من أمِر الدنيا "
 من قال إذا أصبَح وإذا أمَسى: حسيبَ )صلى هللا عليه وسلم  –واآلخرة، قال رسوُل هللا 

 )هللا ال إله إال هو عليه توكَّلُت، وهو ربُّ العرش العظيم سبَع مراٍت؛ كَفاه هللا ما أُهَّه

  

حني أُلِقَي ِف النار، فَغَدت برًدا  –عليه السالم  –حسيبَ هللا ونِعَم الوكيل" قاََلا إبراهيُم "
ِإنَّ النَّاَس َقْد ( له حني قالوا –صلى هللا عليه وسلم  –وسالًما. وقاََلا رسولُنا الكرمُي 

َقَلُبوا بِِنْعَمةٍ  ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل * َفانـْ  ِمَن ََجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم فـََزاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلوا َحْسبُـَنا اَّللَّ
ُ ُذو َفْضٍل َعِظي  )مٍ اَّللَِّ َوَفْضٍل ََلْ مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َواتَـّبَـُعوا ِرْضَواَن اَّللَِّ َواَّللَّ

  

حسُبنا هللا ونِعَم الوكيل" ُدعاُء األقوَيء، من قِوَيت قلوُُبم فال ُتؤثُِِر فيها األوهام، وال "
ث، وال يتسرَُّب إليهم خوٌف وال َخَور؛ لعلِمهم أن هللا تكفَّل ملن توكَّل ُتزِعُجهم احلوادِ 

عليه ابلكفايِة التامَّة، فيِثُق ابهلل، ويطمئنُّ وعِده، فيُزوُل ُهُّه وقَلُقه، ويتبدَُّل ُعسُره ُيسًرا، 
 .وتـََرُحه فَرًحا، وخوفُه أمًنا

؛ فاملُؤمُن احلقُّ ال يُفتُّ اإلرجاُف ِف حسُبنا هللا ونِعَم الوكيل" ِسالُح الداعية إىل هللا"
َفِإْن تـََولَّْوا فـَُقْل ( :عُضِده، فهو واِثُق اخلَُطى، خاِلُص التوكُّل، عظيُم الثَّبات، قال هللا تعاىل

ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ   )َحْسيبَ اَّللَّ

فالذين يُبلُِِغون ديَن هللا عاِلمون أن هللا وليُّهم، فيخَشونَه وال يُباُلون ابملُثبِِطني، هم على 
، وأن ديَنهم حقٌّ، وأن هللا انِصُرهم ولو بعَد حني  .ثقٍة أبهنم على حقٍِ



  

ُهْم َمْن يـَْلِمُزكَ (حسُبنا هللا ونِعَم الوكيل" ُدعاُء الرِِضا أبقدار هللا، " ِف الصََّدَقاِت َفِإْن  َوِمنـْ
 ُ ُْم َرُضوا َما آََتُهُم اَّللَّ َها ِإَذا ُهْم َيْسَخُطوَن * َوَلْو َأهنَّ َها َرُضوا َوِإْن ََلْ يـُْعَطْوا ِمنـْ ُأْعُطوا ِمنـْ

ُ ِمْن َفْضِلِه  ُ َسيُـْؤتِيَنا اَّللَّ  )َوَرُسولُُه َوَقاُلوا َحْسبُـَنا اَّللَّ

   

ه عند الشداِئد؛ ألمَّت –صلى هللا عليه وسلم  –حسُبنا هللا ونِعَم الوكيل" وصيَُّة نبيِِنا "
كيف أنَعُم وصاحُب القرن قد التَـَقَم القرَن واستَمَع اإلذَن مىت يُؤَمُر ابلنفِخ (حيث قال

 ( ، فقال َلم-صلى هللا عليه وسلم  –فكأنَّ ذلك ثُقَل على أصحاِب النيب ) فينُفخ
 )ُقولوا: حسُبنا هللا ونِعَم الوكيل، على هللا توكَّلنا

َبه ال ينشِغُل ابلُه مبا َيكيُده الكاِئُدون، وال تُقِلُقه ُمؤامراُت املرتبِِصني، ومن كان هللا حسي
نبيَّه وأنزَل  –سبحانه وتعاىل  –وما بيَّت له أهُل الكفر أو الضالل، وَلذا طمأَن هللا 

 )َوِإْن يُرِيُدوا َأْن خَيَْدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اَّللَُّ  (عليه

يُد بن حكيم يقول: ما ِهبُت أحًدا قطُّ هيَبيت رُجاًل ظلمُته وأان أعلُم أنه ال انِصَر كان يز 
 "حسيبَ هللا، هللا بيين وبيَنك" :له إال هللا يقول

 

 

 

 



 :ثانيةاخلطبة ال

احلمد هلل محًدا ال ينَتهي أَمُده، وال ينَقِضي عدُده، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
شريك له ِرزقُنا وصحَُّتنا وعافيُتنا خريُه ونَِعُمه وفضُله، وأشهد أن سيَِِدان ونبيَّنا حممًدا 

يلَهُج ُبا العبُد حىت صفيُّه وحبيُبه وعبُده، صلَّى هللا عليه وعلى آله وصحِبه صالًة دائمًة 
 أما بعد: فُأوِصيكم ونفسي بتقوى هللا.ينقِضَي أَجُله

شباب املسلمني بعض املسلمون : حسبنا هللا ونعم الوكيل يقوَلا املؤمن حني يرى أيها 
ملحدين أو زاغت عقوَلم فصاروا مكفرين مفجرين وقد ختطفتهم الشبهات فغدوا 

ضلت عقوَلم وقل يفسدون على الناس أمنهم ويفرقون بني األخ وأخيه واالبن وأبيه 
 املسلمني  أبناءفقههم فقتلوا 

حبر الفنت متالطما والناس يبيعون  ونعم الوكيل يقوَلا املؤمن حني يرى موج حسبنا هللا
 فيزداد إمياان ويقينا وثباَت ويبدلون ويغريون بعرض من الدنيا قليل دينهم 

وَكَُّل الَعْبِد َعَلى رَبِِِه، َواْلِتَجاَءُه ِإَلْيِه، َحْسبُـَنا هللاُ َونِْعَم الوَِكيُل: َعِقيَدٌة رَاِسَخٌة، تـَْعيِن: تَـ 
 .َواْفِتَقارَُه ِلَعْونِِه َوَتْسِديِدِه، َوَمَدِدُه َوتـَْوِفيِقهِ 

 ِإْن َمسََّنا الضُّرُّ َأْو َضاَقْت بَِنا احلَِيُل **فـََلْن خيَِيَب َلَنا ِف رَبَِِنا َأَملُ 

َتِهلَكَفى ** ِإَلْيِه هللاُ ِف ُكلِِ َخْطٍب َحْسبُـَنا وَ   نـَْرَفُع َشْكَوااَن َونـَبـْ

 َوَمْن نـَُلوُذ ِبِه ِف َكْشِف ُكْربَِتَنا **َوَمْن َعَلْيِه ِسَوى الرَّمْحَِن نـَتَِّكلُ 

 َفافْـزَْع ِإَلْيِه َوأْقرِْع اِبَب َرمْحَِتِه **فـَْهَو الرََّجاُء ِلَمْن َأْعَيْت ِبِه السُُّبلُ 

 



 

 


