خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.09.02التَّوكُّلُعلىُّللاَُّ ُ

بينهمُُالهرجُُوُالُفوضىُمنُُأُجُلُُالرزقُ.بلُإنَّهمُيسعونُُفي ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

أعمالهمُ وُاثُقُينُُُفيُ ربهمُ وُيُتُوُ َُّكلُونُُُعلىُُمُوَُلُهُمُُُسبحانه ُ

إُ َّنُاْلنسانُكائنُ ُذوُجانبينُ،جانبُ ُبدنيُ ُوجانبُ ُروحيُُ.

وتعالىُ ُ.

يُفقطُ.بلُإُ َّنُ ُأصله ُ
فهوَُلُيقتصر ُعُلُىُكُيُانُهُ ُالبدنيُ ُالُ َُّمادُ ُ

ُ

ّللاُ تعالىُ فيه ُ.فَلُ يتحقَّق ُ
الروحُ اُلَّذيُُنفُ ُ
خ ُهُُ َّ
وأُساسُ ُهُُهوُ ُّ

ي إاْلَع َِّزاء،
إِ إخ َوتِ َ

ي ُفيهُُ،وما ُ
سعادةُ ُاْلنسانُ ُماُلمُيُطُوُرُ ُهذاُالجانبُ ُالُسُاسُ َُّ

ن ُهذهُالثقةُ ُتكون ُ
ن ُثقةُ ُالمؤمنُ ُبربهُ ُليسُلهُحدودُ.ولك َُّ
إُ َُّ

الرُوحُيُُ
لمُيكشفُُالجانبُُالمعنو َُّ
يُفيُنفسهُ.وطريقُُالتَُّقدُّمُُ ُّ

ّللاُتعالى ُ
مبنيَّةًُعلىُمُعُرُفُةُُأم ٍرُآخرُمهمُُ.أَُلُُوهوُحقيقةُأُ َُّ
نُ َّ

والُتَّط ُّورُ ُالمعنويُ ُهوُتقويةُ ُعَلقُتهُ ُبربُالعالمينُسبحانه ُ

ربطُفيُهذاُالعالُمُُبينُُالُشُيُاءُُبرابطةُُالسَّببيَّةُُ،فجعلُُبعضُُ

وُتُعُالُىُ.وَلُبدَُّلذلكُمنُُالتَُّع ُّرفُُعلىُالذَّاتُاْلُلهيَّةُسبحانه ُ

المورُأسبابًاُلبعضُ.فهوُسُبحانه ُوُتُعُالُىُيخلقُ ُالمسبَّباتُُ

ُّللاُوسنَّةُرسولهُُُؐ ُ.
وتعالىُعُنُُطريقُُكتاب َّ

َلُ نُؤُلهُُُالُسُبُابُ ُ،والعياذ ُ
حينُُُتوجدُُُأسبابُها ُ.نعمُ ُ،يجبُُأُ َُّ

ُ

ىُّللاُتعالىُمعُالغفلة ُعُنُُ
اّلِلُ،ولكنَُلُيصحُُّالتَّو ُّكلُعل
َّ
ب َّ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

هذهُالحقيقةُ.رويُأ َّنُرج ًَلُقالُللنَّبيُُؐوهوُيسألُع َّماُيفعل ُ

منُعرفُربَّهُح َّقُالمعرفةُ؛ ُوثقُ فُيهُواعتمدُعليهُوسلَّم ُ

ُّللا!ُأعقلهاُوأتو َّكلُأوُأطلقهاُوأتو َّكل؟ُقالُ :
بُناقُتُهُُ:ياُرسول َّ

ّللا ُ
ّللاُ تعالُىُُ،وإيمانهُُُبأ َّنُ َّ
أمُرهُ َّّلِلُ تعالىُُ.وُثُقُةُُُالعبدُُُفيُ َّ

«اِ إ
ع ِق إلهَا َوتَ َو َّك إل»ُ 4ُ.فأمرهُُُؐ بالُخذُُُبالُسبابُُُث َُّمُُالتَّو ُّكلُُ

ىُّللاُ.قالُُتُعُالُى﴿ُ:إِ إن
تعالىُكفيلُبُرُزُقُهُُُ،يس َّمىُبالتَّو ُّكلُعل َّ
َّللا فَ ََل َ
ِب لَكُ إم ۖ َوإِ إن يَ إخذُ إلكُ إم فَ َم إن ذَا الَّذِي
غال َ
يَ إنص إُركُ ُم َّ ُ

يُّللاُوالتَّو ُّكلُعليهُ،ومُنُُ
ىُّللاُتعالىُ.فَلُبدَُّمنُُالثُقُةُُف َّ
عل َّ
السَّعيُوالعملُمعهُأيضًاُ ُُ.

َّللا فَ إليَتَ َو َّك ِل ا إل ُمؤإ مِ نُون﴾ُ1ُ.وُقُالُُ :
ص ُركُ إم ِم إن بَ إع ِد ِه ۖ َو َ
علَى َّ ِ
يَ إن ُ
سبِـ إح بِ َح إمدِهۖ َوك َٰفى بِه
﴿ َوتَ َو َّك إل َ
علَى ا إلحَي ِ الَّذي ََل يَ ُموتُ َو َ
ب ِعبَا ِد ِه َخبِيرا﴾ُ2.
بِذُنُو ِ

إخوتي ُالمؤمنونُ،أحبُّ ُأنُأُذُكُرُكمُ ُفيُنهايةُخطبتُيُ ،بأ َّن ُ
َّللاََ ،ل
َّللا ،تَ َو َّك إلتُ َ
منُقالُإُذاُخُرجُ ُمنُ ُبُيُتهُِ "ُ :ب إ
علَى َّ
س ِم َّ
اّلل" ُ،يقُالُ لهُُُُ:كفيتُ وُوقيتُُ،وتنحَّىُ
َح إو َل َو ََل ُق َّو َة ِإ ََّل ِب َّ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

شيُطُانُُ.
عنهُُال َُّ

ّللاُُتعالىُوعظمتُ ُهُلُنسُتُمُ َُّدُمنُذلكُق َّوة ُ
َلُب َّدُُأنُندركُقُدُرُُةُ َّ

أسألُ ُالمولىُع َّزُوجلَُّأنُيجعلناُويُجعلُ ُأوَلدُناُمنُعباده ُ

ُّللا ُ
ال ُُّ
صمُودُ ُأُمُامُ ُصُعُوبُاتُ ُالحياةُالدُّنياَُ.لُبدَُّأنُنعلمُبأ َّن َّ

يُذلكُوالقادر ُ
المؤمنين ُال َُّ
صالُحُينُ ُالمتوكلينُ ُعليهُ.إُنَّهُ ول ُّ

تعالىُعلىُكلُشيءٍ ُقُدُيرُ،وأنَّهُ ُقريبُيستجيبُ ُالدَّعواتُ ،

عليهُُ.

وأنَّهُ تعالىُ يحفظُُُوُيُحُمُيُ مُنُُُيُلُجُأُُُإُليه ُ.وَلُ يمكنُ للمسلمُُ

آمينُ ُُ.

العارفُُبربهُ،اُلمتوكلُُعليهُُ،أُنُيُحمُلُهُ َُّمُالرُزُقُاُلَّذيُهو ُ
َّللا
ُّللاُؐ«ُ:لَ إو أَنَّكُ إم تَتَ َو َّكلُونَ َ
وسيلةُلحياتهُ.قالُرسول َُّ
علَى َّ ِ
ق ال َّ
ح
ط إي َر ،تَ إغ ُدوا خِ َماصا َوتَ ُرو ُ
َح َّ
ق تَ َو ُّك ِل ِه ،لَ َر َزقَكُ إم َك َما يَ إر ُز ُ
ِب َ
ُالر َّزاقُ ُوأنَّهُ ُالكفيلُ ُبرزقُُ
طانا»ُُ3.فقوُمُ ُآمنواُبأ َّن َّ
ُّللاُهو َّ
عُبادُهُُ،يستحيلُأنُيُكُونُُفيهمُُهُ ُّمُُالرزقُُُ،ويستحيلُأنُيُحدُثُ
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