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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل 

ن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده فال ُمضل له، وم

 ورسوله.

ٱ   ٻ   ٻ    ﴿، ]آل عمران[ ﴾ڦ      ڦ ڦ     ڤ   ڤ  ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ  ﴿

   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ  ٿ   ٿ    ٿٺ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ

 .]النساء[ ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

ۇ      ڭ   ۇ   ڭڭ   ڭ ۓ     ۓ ے     ے ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ    ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   

 أما بعد:

، ورش األمور حمدثاهتا، ♀فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد حممد 

 بدعة ضاللة. وكل حُمدثٍة بدعة، وكل

ني، فإن يد عة املسلمأهيا املؤمنون، اتقوا ربكم، ومتسكوا برشعكم، وتعلقوا بعروته الوثقى، وكونوا مع مجا

 اهلل مع اجلامعة.

يه إن اهلل أمر نبفوتعاىل،  واعلموا رمحكم اهلل أن من العبادات القلبية النافعة للربية التوكل عىل اهلل سبحانه

 [.159]آل عمران: ﴾      ڃڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ ﴿ ، فقال:به صىل اهلل عليه وسلم

 [.]املائدة ﴾ ی   ی   ی   جئ   حئ   مئ   ىئ ﴿ وأمر عباده املؤمنني فقال:

 ىل:حانه وتعاففي اآلية أمرهم بالتوكل، وتعليق اإليامن عىل وجود التوكل منهم، ولذلك قال اهلل سب

ڃ      ڃ ڄ   ڄ     ڄڄ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿

ُّ]األنفال[.ُّ﴾ُّڃ

 وحقيقة التوكل عىل اهلل: إظهار العبد ضعفه هلل، واعتامده عليه، فمداُره عىل أصلني:

 : دداىل  ع  ژ      ڈ ڈ     ڎ   ڎ  ڍ   ڌ   ڌ  ﴿أحددد:ا: أن ُيرهددر الواحددد منددا ضددعفه إىل اهلل وافتقدداره إليدده، قددال ت 

 ]القصص[.ُّ﴾ژ 
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ني رب العامل به موسى عليه الصالة والسالم هو لسان املؤمنني يف التوكل  عىل فهذا القول الذي قال

ع   فظ أدياهنم، اىل  يف حبإظهار فاقتهم وحاجتهم وعوزهم إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وهم ُمفتقرون إىل اهلل ت 

 وهم ُمفتقرون إىل اهلل سبحانه وتعاىل يف حفظ دينهم.

، واحلُكم مر أمر اهللوتعاىل بتفويض األمر إليه بأن يعتقد العبد أن األواآلخر: اعتامدهم عىل اهلل سبحانه 

ظهار العبد لقلب من إحكم اهلل فام شاء اهلل كان، وما مل يشأ اهلل مل يكن، فمتى اجتمع هذان األمران يف ا

ل النبي الوغ حقه قحاجته إىل اهلل، واعتامده عليه سبحانه وتعاىل صار من املتوكلني، وإن أعرم التوكل ب

اًصالو أنكم تتوكلون عىل اهلل حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري تغ»صىل اهلل عليه وسلم:  وتروح  دو ِخم

 بعت وأدركتشأي أهنا تغدو يف أول النهار جائعة تلمس رزقها، ثم تروح يف آخر النهار وقد  «بطاًنا

يكون يف قلبه  اىل، وأالىل اهلل سبحانه وتعرزقها، وإنام ُينال هذا بحق التوكل وهو كامل تفويض العبد أمره إ

 التفاٌت إىل غريه، فكونوا عبد اهلل من املتوكلني ُتفلحوا بني العاملني.

 م.أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل العيل العريم يل ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحي
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أشهد أن ال إهل إال اهلل هو احلمد هلل رب العاملني، رب الساموات ورب األرض رب العرش العريم، و

 احلق املبني، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ورمحته املُهداة إىل العاملني.

 يد.مهللا صل عىل حممٍد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جم

 ٌد جميد.إبراهيم إنك محي مهللا بارك عىل حممد وعىل آل حممد، كام باركت عىل إبراهيم وعىل آل

ىل اهلل عليه صمي النبي أما بعد: أهيا املؤمنون، إنني من أسامء نبيكم صىل اهلل عليه وسلم املتوكمل، فقد ُس 

حظٌّ من  يكون هلم وسلم به لكامل توكله عىل ربه سبحانه وتعاىل، وحقيٌق بأتباعه صىل اهلل عليه وسلم أن

عه هم يكون أتباكون نبيهم صىل اهلل عليه وسلم هو النبي املتوكل وهذا االنتساب إىل حقيقة التوكل في

 املتبعني املتوكلني عىل اهلل سبحانه وتعاىل.

ليقني ما انتك، ومن مهللا اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما ُتبلغنا به ج

ا، جعله الوارث منييتنا، واصارنا، وقوتنا، أبًدا ما أحهتون به علينا مصائب الدنيا، مهللا متعنا بأسامعنا، وأب

ادك لنا من عبمهللا حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجع

 الراشدين.

من   اجعلنامهللا اجعلنا من عبادك املتوكلني عليك، مهللا اجعلنا من عبادك املتوكلني عليك، مهللا

 وكلني عليك.عبادك املت

 مهللا ال جتعل يف قلوبنا التفاًتا لسواك، وال التامًسا من عداك.

 انا ومرىضمهللا فرج ُكرب املكروبني، ونفس :وم املهمومني، واقض الدين عن املدينني، واشف مرض

 املسلمني.

 وأقم الصالة.
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