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فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا
يـــقـــدم
من سلسلة "يُ ِحبهم ويُ ِحبونه"
ين َّ
بَّال ُْمتَ َوِّكلِ ََّ
إِنََّّاللّهََّيُ ِح ُّ
لفضيلة الشيخ :مسعدَّأن ور
رابـط الــمادةhttp://www.way2allah.com/khotab-item-29461.htm :
السالمَّعليكمَّورحمةَّاهللَّوبركاتهََّّ َّ
هَّوم نَّ
بس مَّاهللَّوالة اللَّوالس المَّعل ىَّرس واَّاهللَّ لىَّاهللَّعلي هَّوس لمَّوعل ىَّآل هَّوأاوا هَّوأ حابهَّوأتأاع هَّوأحأاب َ

واالهََّّ.أماَّبعدَّ :

ااَّالح بَّف يَّل عَّعر هَّي ومَّالَّل عَّإالَّ
واهللََّأس لاَّأنَّيممعا اَّبا
فإخوتيَّفيَّاهللَّأخواتيَّف يَّاهللَّإن يَّأح أكمَّف يَّاهللَّ َّ,
ُ

والَّمعَّهؤالءَّالاينَّيحأامَّاهللَّويحأونهَّ,وهاهَّهيَّالحلقةَّالسادس ةَّبع دَّالعة رلَّا ول ىََّّ
للهَّ,ماَّاااَّالحديثَّبااَّمو ًَّ

و علتااَّبعاوانَّ ..
َّ

ين َّ
بَّال ُْمتَ َوِّكَّلِ ََّ
إِنَّاللّهََّيُ ِح ُّ
إخواتيَّفيَّاهللَّ,اهللَّعزَّو عَّيحبَّالمت وكلينَّال اينَّيلخ اونَّبا س أافَّوينوف ونَّف يَّالات ا َّعل ىَّرفَّا رب افَّف إ اَّ
حدثَّلامَّماَّير وهَّنسأواَّالنضعَّهللَّ" َوَماَّتَ ْوفِ ِيقيَّإِالَّبِالل َِّّه"َّهودَّ َّ88:
ض َعَّبِيَ ِدَّالل َِّه"َّآاَّعمرانَّ ََّّ37:
"قُ ْعَّإِنَّالْ َن ْ
بعدَّبَ َّْااَّا سأافََّّ-ماَّوقعواَّفيَّلومَّالقدير؛َّبعَّقالواَّقدرَّاهللَّوماَّ اءَّفععَّ َّ.
وإ اَّحةعَّلامَّغيرَّماَّير وهََّّ َّ-
ينَّ"َّآ ِ
اَّعمرانَّ 951:
بَّال ُْمتَ َوِّكلِ ََّ
َّعلَىَّالل ِّهَّإِنَّاللّهََّيُ ِح ُّ
اَّع َزْم َ
تَّفَتَ َوك ْع َ
يقواَّاهللَّعزَّو عَّ"َّ:فَِإ َ َ
ااَّالمنس رونَّ:نزل تَّف يَّبع َّأه عَّ
َُّ
َّخ ْي َرَّالز ِادَّالت ْق َو "َّالأق رلَّ,913:ه اهَّاآلي ةََّّكم اَّق
ويقواَّسأحانهَ "َّ:وتَ َزو ُدواَّْفَِإن َ
ال يمنََّّ,ك انواَّيس افرونَّإل ىَّمك ةَّب الَّاادَّوالَّ رافَّ,ويقول ونَّنح نَّالمتوكل ونَّ,فا زاَّالق رآنَّيعلما مَّأنَّه ااَّتواك عَّ,
وليسَّبتوكعَّ .
َّ

َّخ ْي َرَّالز ِادَّالت ْق َّو "َّالأقرلَّ َّ913َّ:
َّالتوكعَّهوَّا خاَّبكعَّا سأافَّ,وتنوي َّالاتا َّعلىَّاهللَّ" َوتَ َزو ُدواَّْفََِّإن َ
ِ
َّعلَ ىَّالل ِهَّفَ ُا َوَّ
ث ََّالَّيَ ْحتَ ِس َُّ
َّح ْي ُ
ب"َّاس معََّّ" َوَم نَّيَتَ َوك ْع َ
َّم ْخ َر ًَّاَّ*َّ َويَ ْرُاقْهَُّم ْن َ
وقااَّ عَّ اللهَ "َّ:وَمنَّيَت ِقَّاللهََّيَ ْم َععَّلهُ َ
َح ْسأَُّهُ"َّالطالقَّ َّ7:3
ِ
ااَّلَ ُا ُمَّالا ا ُ َّإِنَّ
ينَّقَ َ
ت درمَّم اَّمعا ىَّفا وَّحس أه؟َّفا وَّكافي ه؛َّول ال َّتعلما اَّأنَّنق واَّحس أُااَّاهللَّونع مَّالوكي عَّ"ال ا َ
يعَّ"َّآ ِ
اَّعمرانَّ َّ937:
َّونِ ْع َمَّال َْوكِ َُّ
الاا َ َّقَ ْدَّ َ َمعُواَّْلَ ُك ْمَّفَا ْخ َ
ة ْو ُه ْمَّفَ َز َ
َّوقَالُواْ َ
َّح ْسأُ اَاَّاللّهُ َ
يماناً َ
اد ُه ْمَّإِ َ
اءَّحوا ما اَّأح ًَّداَّغي رَّاهللَّع زَّو عَّ,
ت درمَّم اَّمعا ىَّحس أُااَّاهللَّونع مَّالوكي ع؟َّالحس بَّه وَّالع دَّ,يعا يَّالَّنع دَّلقض َّ
الواحدَّمنَّهؤالءَّممنَّيعتمدَّعلىَّأسأافَّالدنياَّيملسَّأمام َّويق واَّل َّأن اَّأع روَّالل واءَّفُالنَّأع روَّال وايرَّ ِع الَّنَّ
ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ
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أع روَّالملي ارديرَّفُالنَّ,أع روَّالماا د ِ
َّع الَّنَّ,أع روَّ...يع دَّويع دَّ,أن اَّأق واَّل هَّأم اَّأن اَّحس أيَّاهللَّ,الَّأع دَّلقض اءَّ
يع"َّآ ِ
اَّعمرانَّ937:فالَّوكيعَّأعظمَّمنَّاهللَّ .
َّونِ ْع َمَّال َْوكِ َُّ
حوا ميَّأح ًَّداَّإالَّاهللَّ" ََّح ْسأُ اَاَّاللّهُ َ
َّ
ماَّمعاىَّالتوكع؟
غيرهَّ َّ,واعتروَّبعمزَّننسهَّالتامَّ,التوك عَّه وَّاالعت راوَّب العمزَّالت امَّ َّ,واعتم ادَّ
التوكعَّمنَّوَّكِعَّ,ووَّكِعَّيعايَّاعتمدَّعلىَّ َّ
القلبَّبال َُّكليةَّعلىَّاهللَّعزَّو عَّفيَّ لبَّالمةالحَّوفيَّننيَّالمضارَّعنَّالعأدَّفيَّالدنياَّواآلخرلَّ َّ.
ِ
ِ
ِ
َّح ْسأَُّهُ"َّالطالقَّ ََّّ7:3
َّم َّْ
" ََّوَمنَّيَت ِقَّاللهََّيَ َّْ
َّح ْي ُ
َّوَمنَّيَتَ َوك ْع َ
َّعلَىَّاللهَّفَ ُا َو َ
خ َر ً اَّ*َّ َويَ ْرُاقْهَُّم ْن َ
م ََّععَّلهُ َ
بَ
ث ََّالَّيَ ْحتَس ُ
ِ
َّونِ ْع َمَّ
ينَّقَ َ
ااَّلَ ُا ُمَّالا ا ُ َّإِنَّالا ا َ َّقَ ْدَّ َ َمعُ واَّْلَ ُك ْمَّفَا ْخ َ
ة ْو ُه ْمَّفَ َز َ
َّوقَ الُواْ َ
َّح ْس أُ اَاَّاللّ هُ َ
يمان اً َ
اد ُه ْمَّإِ َ
وق ااَّتع الى"َّ:ال ا َ
يع"َّآ ِ
اَّعمرانَّ .937َّ:
ال َْوكِ َُّ
َّ

ِ
َّخ ُاوَّاَّْ ِح ْا َرُك َّْم"َّ
َّآماُ واْ ُ
ين َ
ك ااَّق ااَّتع الىَّف يَّقرآن هَّوه وَّيعَّلِّما اَّا خ اَّبا س أافَّوه وَّيعلما اَّالتوك عَّ"يَ اَّأَيُّ َا اَّال ا َ
الاساءَّ َّ39:

أيااَّالمقاتلونَّخاواَّحاركمَّ,خاواَّبا سأاف؛َّحتىَّتتماأواَّالمضارَّالتيَّتلتيَّمنَّالع دوَّوق ااَّرفَّالع المينَّلك عَّأم ةَّ
مَّمنَّقُولٍ ِ
ِ
نَّرب ِ
ِ
َّو َع ُدَّوُك َّْم"َّا ننااَّ َّ06:
اَّاستَطَ ْعتُ ِّ
اطَّالْ َخ ْي ِعَّتُ ْرِهأُو َنَّبِ ِه َ
اإلسالمَ "َّ:وأَع ُّدواَّْلَ ُامَّم ْ
َّوم َِّ
َّع ْدوَّاللّه َ
َ

َُّخاواَّبا سأافَّياَّأم ةَّ,ت وكليَّعل ىَّاهللَّي اَّأم ةَّ,ق ااَّأه عَّالعل مَّأنَّأمَّس ال َّع نَّغي رَّالمس لمينَّية أحَّف ر َّكناي ةَّ

علىَّالمسلمينَّأنَّيظارَّفيَّبالدهمَّ,فإنَّعمزواَّعنَّ ل َّأثمتَّكعَّا مةَّ .
َّ

أابااَّم نَّي زعمَّأنَّف يَّبالدن اَّأام ةَّبطال ةَّوأن اَّأق واَّف يَّ
نحنَّأمةَّالتوكعَّليستَّأم ةَّالأطال ةَّوالعطال ةَّ,م عَّا س َّف يَّ
َ
ِ
ضي ِ
تَّالة َاللَُّفَانتَ ِة ُرواَّفِ يَّا ْ َْر ِ َّ
بالدناَّأامةَّتوكعَّ,نح نَّأم ةَّالتوك عَّأمرن اَّاهللَّبا خ اَّبا س أافَّق ااَّتع الى"َّ:فَِإ َاَّقُ َ
واب ت غُ ِ
ض ِعَّالل َِّه"َّالممعةَّ ََّّ96:
واَّمنَّفَ ْ
َ َْ
رفَّالع المينَّوف عَّف يَّ
تحركواَّ,افربواَّفيَّا ر َّ,خاواَّبا سأافَّ,فقدَّعلمتمَّأنَّالس ماءَّالََّّتُمط رَّ هأً اَّوالَّفض ةَُّ َّ,
الدنياَّأسأافََّ َّ..منَّأخاَّبااَّو عَّ,حتىَّولوَّكانَّمنَّالكنارَّ,حتىَّولوَّك انَّم نَّالكن ارَّ,ورح مَّاهللَّامانًاَّك انَّأ دادناَّ

في هَّك انواَّيتوكل ونَّعل ىَّاهللَّفس ادواَّ َّوق ادواَّ,رح مَّاهللَّامانً َّاَّك انَّا وروب يَّإ اَّأرادَّأنَّي تعلمَّالط بَّأوَّالاادس ةَّأوَّ
دامَّالعُلم اءَّالمس لمينَّفي تعلمَّوياا عَّم نَّ
َّ
تعلمَّأوالََّّلُغ ةَّالع رفَّث مَّيمل سَّتح تَّأق
ًَّ
يولو ي اَّي
الرياف ةَّأوَّالنيزي اءَّأوَّالم َّ

عل َّومام؛َّالطبَّوالاادسةَّالريافةَّالنيزياءَّالميولو ياَّونحوَّهاهَّالعلومَّ .
َّ

ة واَّ
ََّّكااَّقااُ "َّ:ه َوَّال ِامَّ َ َع َعَّلَ ُك ُمَّا ْ َْر َ َّ َلُو َّالً"َّيعا يَّما اداَّما دهاَّ للا اَّ" ُه ََّوَّال ِامَّ َ َع َعَّلَ ُك ُمَّا ْ َْر َ َّ َََّّلُوالًَّفَ ْام ُ
ة واَّفِ يَّمااكِأِا اَّوُكلُ ِ
فِ َ ِِ
نَّرْاقِ َِّهَّ"َّوم عَّأنَّراقا اَّف يَّالس ماءَّإالَّأنَّربا اَّ
واَّم ِّ
المل 95:خ اواَّبا س أافَّ"فَ ْام ُ
يَّماَاكأ َا ا"َّ ُ
ََ َ َ
ة واَّ
أمرناَّأنَّنضرفَّفيَّا ر َّأمرناَّبالحركةَّأمرناَّأنَّنلخاَّبا س أافَّفق ااُ "َّ:ه َوَّال ِامَّ َ َع َعَّلَ ُك ُمَّا ْ َْر َ َّ َََّّلُوالًَّفَ ْام ُ
فِيَّمااكِأِااَّوُكلُ ِ
واَّمنَّ ِّرْاقِ َِّهَّ"َّ .
ََ َ َ
ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ
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رو َّأحم دَّوالترم امَّوق ااَّحس نَّ حيحَّورواهَّاب نَّما ةَّ
َّوما اَّقااَّنأيااَّ َّ-لىَّاهللَّعليهَّوسلمََّّ-فيَّهااَّالة لنَّ َّ
و ححهَّا لأ انيََّّ-رحم هَّاهللَّتع الىََّّ-ف يَّ حيحَّالم امعَّع نَّعم رَّب نَّالخط افََّّ-رف يَّاهللَّعا هَّوع نَّ مي عَّ
الةحابةََّّ-عنَّالاأيَّ لىَّاهللَّعليهَّوسلمَّقاا"َّ:لوَّأنكمَّتوكلونَّعلىَّاهللَّتعالىَّحقَّتوكلهَّ,لراقكمَّكماَّي راقَّالطي رَّ,
تغدو خما اَّ,وَّترو َّبطانا "َّ َّ
َّ
ارلَّياهبَّويوقعَّوياطل قَّقأ عَّانتا اءَّموع دَّالعم عَّ
َّ
اهللَّأكأرَّ,خاواَّدر َّالتوكعَّمنَّالعةافيرَّ,العةنورَّالَّيعمعَّفيَّوا
دهَّدك انَّين تحَّ
بس اعتينَّأب ًَّداَّ,العة نورَّل يسَّعا دهَّمة اعَّي ديرَّالماكيا ةَّفي هَّ,العة نورَّل يسَّعا دهَّح انو َّ,ل يسَّعا َّ

أبوابهَّ,العةنورَّيتوكعَّعلىَّاهللَّيستيقظَّمأك ًَّراَّ ًَّداَّوق دَّالتة قتَّبطا هَّبمل دهَّبظا رهَّخما ً اََّّ-م نَّالمخمة ةَّيعا يَّ
يقظَّمأكراَّ,ويطووَّفيَّأر َّاهللَّيل تق َّالح بَّم نَّها اَّوم نَّها اهَّوم نَّهاال َّ,ث مَّيلتي هَّ ِ
آخ رَّ
ًَّ
ا عَّ ًَّداََّّ-لكاهَّيست
اليومَّوقدَّامتألَّبطاهَّبنضعَّاهللَّوبراقَّاهللَّ,نتعلمَّمنَّالعةافيرَّدر َّالتوكعَّ .
ِ
َّعلَ ىَّالل ِهَّفَ ُا َوَّ
حتَ ِس َُّ
ث ََّالَّيَ َّْ
َّح ْي ُ
بَّ َوَم نَّيَتَ َوك ْع َ
َّم ْخ َر ً اَّ*َّ َويَ ْرُاقْ هَُّم ْن َ
َّرفَّالع المينَّيق واَ "َّ:وَم نَّيَت ِقَّالل هََّيَ ْم َع عَّل هُ َ
يعايَّكافِيهَّ .
َّ
َح ْسأَُّهُ"ََّّ
َّ
ا حاديثَّالاأويةَّتحثااَّعلىَّالتوكع َّ
كااَّقااَّرسواَّاهللَّ لىَّاهللَّعلي هَّوس لمَّ"َّ:ي دخع الما ة م نَّأمت ي س أعون أل ًن ا بغي رَّحس افََّّ-م اهيَّ ورلَّ نا َّ
الاينَّيدخلونَّالماةَّياَّرسواَّاهللََّّبغي رَّحس افَّ–َّ"ي دخع الما ة م نَّأمت ي س أعون أل ًن ا بغي رَّحس افَّ,ه مَّال اين ال

يسترقونَّوال يتطيرونَّ,والَّيكتوونَّوعلىَّربامَّيتوكلون"َّ حيحَّالأخارمَّ َّ

الَّيس ترقونَّأمَّالَّيطلأ ونَّم نَّأح دَّالرقي ةَّلكم ااَّت وكلامَّعل ىَّاهللَّ "َّ,والَّيكت وون"َّب عَّيمعل ونَّالك يَّآخ رَّال دواءَّ,
وعل ىَّربا مَّيتوكل ونَّ,م نَّ نا َّال اينَّي دخلونَّالما ةَّم نَّغي رَّس ابقةَّع اافَّوالَّحس افَّ,ال اينَّيتوكل ونَّعل ىَّاهللَّ,
الاينَّيلخاونَّبا سأافَّوينوفونَّالاتا َّعلىَّرفَّا ربافَّسأحانهَّوتعالىَّ .
يَّم نَّانقط عَّع نَّالعم عَّويق واَّإن يَّمتوك عَّعل ىَّاهلل؟َّق ااَّ
سلاَّر عَّاإلمامَّأحمدَّبنَّحاأ عَّق ااَّ:ي اَّإم امَّم ا اَّتق واَّف َ
ض اَّأنَّيع ودَّعل ىَّننس هَّبالكس ب"َّيعا يَّيعم عَّأمَّ
أحم د"َّ:ياأغ يَّعل ىََّّك عَّمس لمَّأنَّيتوك عَّعل ىَّ َّ
اهللَّولك نَّعلي هَّأي ً

يعمعَّ .
َّ

ك ااَّس ئعَّإس حاقَّب نَّرهواي هَّه عَّللر عَّأنَّي دخعَّالمن َّاالَّم نَّغي رَّااد؟َّق اا"َّ:إنَّك انَّمث عَّعأ دَّاهللَّب نَّ ورمَّفل هَّ
ل َّومتىََّّكانَّالر عَّفعي ًَّناَّ َّوخةيَّعلىَّننسهَّأالَّيةأرَّوأنَّيتعر َّلسؤااَّالاا َّفالَّينعع"َّ َّ.

وا نأي اءَّك انواَّالَّي دخلونَّالمن اواَّإالَّوق دَّأخ اواَّبا س أافَّ,فس اقواَّالطع امَّ,وس اقواَّالة رافَّ,وخي رَّالا دمَّه دمَّ
ا نأياءََّّ-رفيَّاهللَّعنَّالةحابةَّو لىَّوسلمَّعلىَّسا رَّا نأياءََّّ .-
رو َّمسلمَّفيَّ حيحهَّعنَّأبيَّهريرلََّّ-رفيَّاهللَّعاهَّوعنَّ ميعَّالةحابةََّّ-قااَّ,قااَّرسواَّاهللَّ–َّ لى َّ
َّكااَّ َّ
ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ
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َّاهللَّعليهَّوسلمَّ–َّ"َّ:المؤمن القوم خيرَّوأح بَّإل ىَّاهللَّم ن الم ؤمن الض عي َّ-ق ومَّف يَّك عَّ يءَّق ومَّف يَّعأادت هَّ
يَّ ُك عَّس أبَّم نَّأس أافَّالق َّولََّّ-الم ؤمن الق وم خي رَّوأح بَّإل ىَّاهللَّم ن
فيَّعقيدتهَّفيَّعلم هَّف يَّمال هَّف يَّعافيت هَّف َّ
المؤمن الض عي َّ,وف يَّك ٍَّعَّخي رَّ,اح ر َّعل ىَّم اَّيانع َّواس تعنَّب اهللَّوالَّتعم زَّوإن أ اب َّ يءَّف الَّتق عَّ:ل وَّأن يَّ
فعلتَّكانَّكااَّوكااَّ.ولكنَّقعَّ:قدرَّاهللَّوما اءَّفععَّفإنَّلوَّتنتحَّعمعَّالةيطانَّ"ََّّ .
َّ
مَّوحساهَّا لأانيَّعنَّأنسَّب نَّمال َّرف يَّاهللَّعا هَّق اا"َّ:ق ااَّر عَّي اَّرس واَّاهلل أعقلا ا وأتوك عَّأوَّ
رو َّالترما َّ
كااَّ َّ
وتوك ع"َّيعا يَّأن اَّأري دَّأدخ عَّالم امعَّأوث قَّالااق ةَّم نَّالخ ار َّ َّوأتوك عَّعل ىَّاهللَّ؟َّأمَّأتركا اَّ
أ َّطَّْلِقا اَّوأتوك عَّق اا اعقلا ا َّ

تَّفَتَ َوك َّْع"َّآاَّ
اَّع َزْم َ
هكااَّوأتوكعَّعلىَّاهلل؟َّفقااَّالاأيَّكلمةَّمةاورلَّ ًَّداَّق ااَّ"اعقلا ا وتوك عَّ"َّخ اَّبا س أافَّ"فَِإ َ َ

عمرانَّ,951:العزمَّيعايَّا خاَّبا سأافَّ َّ.

ر عَّم ر َّف اهبَّإل ىَّالطأي بَّيعل مَّأنَّالة افيَّه وَّاهللَّ,يس لمَّأنَّالة ناءَّالَّيملك هَّالطأي بَّ,يعل مَّأنَّالة ناءَّل يسَّ
فيَّعينَّال دواءَّ,إنم اَّه يَّأس أافَّأخ اَّبا اَّ,يرف عَّملعق ةَّال دواءَّإل ىَّفم هَّويق واَّبس مَّاهللَّالة افيَّ,ف إنَّب َّرئَّحم دَّاهللَّ
ونسبَّالنضعَّكلهَّهللَّسأحانهَّوتعالىَّ َّ.
هاهَّأحاديثَّنأويةَّ َّوآيا َّقرآنيةَّكلااَّتحثااَّعلىَّالتوكعَّ َّوعلىَّا خاَّبا سأافَّياَّعأادَّاهللَّوكانَّبةرَّيق واََّّ"ل وَّك انَّ
ليَّعيااَّلعملتَّوَّاكتسأت"ََّّيعايَّيلخاَّبا سأافَّ .
َّ
دقواَّفيَّالتوكعَّعلىَّاهلل َّ
نما َّلمنَّ َّ
السيدلَّها رَّ"أمَّإسماعيع" َّ

َّأخاهاَّخليعَّالرحمنَّإبراهيمَّمعَّرفيعااَّإسماعيعَّ,وتركاماَّبلمرَّاهللَّف يَّ حراءَّقاحل ةَّ َّو نااَّه وَّبقول هَّ"بِ َو ٍادَّغَْي ِرَّ
ع"َّإبراهيمَّ َّ73:
مَّاْر ٍَّ
ِ َ
ومعاىَّأنَّالوادمَّغيرَّ مَّارعَّيعايَّغيرَّ مَّماءَّ,يعايَّبالَّماءَّمكانَّ حراءَّ,قاحلةَّ,الَّارعَّوالَّم اءَّ,تعلق تَّبط روَّ
اَّلم ن؟"َّفل مََّّيُمأا اَّوف يَّ
ثوب هَّ"ي اَّنأ يَّاهللَّتتركا يَّف يَّه اهَّالة حراءَّالقاحل ة؟"َّفل َّ
مَّيُمأا اَّ,فتعلق تَّبثوب هَّثاني ةَّ" َّتتُركا َ
ضيُعاا"َّ َّ.
لنَّيُ َّ
الثالثةَّقالت"َّ:آهللَّأمرهَّبااا؟"َّقااَّ:نعمَّ,قالتَّ"َّ:إ ًَّنَّ َّ

نناَّالطعامَّونناَّالماءَّولمَّيُدرَّثديااَّباللأنَّللرفيعَّمنَّ دلَّالم وعَّو راَّالرف يعَّوأخ اَّيتل َّّو َّم نَّالم وعَّوالظم لَّ,
َّ
ما اَّ اعتَّها ر؟َّ َّ
َّ
ويسر َّتاظرَّف يَّالطري قَّ,
توكلتَّعلىَّاهللَّ,سعتَّبينَّالةناَّوالمرول َّ,عد َّإلىَّأعلىَّمكانَّفيَّالةناَّنظر َّيماىَّ َّ
لعلااَّتر َّعينَّماءَّفتسقيَّالرفيعَّوتلكعَّوتةرفَّ,فل مَّتم دَّفازل تَّإل ىَّأنَّس عتَّ
َّ
لعلااَّتمدَّماراَّ,لعلااَّتمدَّقافلةَّ,
ًَّ
إل ىَّالم رولَّوالمس افةَّب ينَّالة ناَّوالم رولَّتتعأا اَّف يَّالس عيََّّ-ونح نَّر ااََّّ-م عَّأنا اَّنس عىَّاآلنَّعل ىَّالرخ امَّ

متوكل ةَّ
والتكيينا َّتحي َّبااََّّ-هيَّكانتَّتسعىَّعلىَّحمارلَّكالسكاكينَّتطل عَّوتا زاَّترفعا اَّ خرلَّوتحطا اَّأخ َّر َّ َّ,
عد َّعل ىَّالم رولَّفاظ ر َّفل مَّتم دَّ,فة عد َّإل ىَّالة ناَّس أعةَّأ واطَّب الَّكل عَّوالَّمل عَّوالَّس آمةَّ,حت ىَّ اءَّ
ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ
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يَّالعُم رلَّوالح َّالب دَّ َّونح َُّنَّ
س َّف َّ
أري عَّوف رفَّوا ر َّبط روَّرية ةَّم نَّ ااح هَّفاأع تَّام زمَّ,س َّار َّحركاتا اََّّنُ ُ
نسعىَّنتعلمَّالتوكعَّونتاكرَّها رَّونةليَّعليااَّأمَّندعوَّلااَّ .
َّ
َّالسيدلَّمريمَّاباةَّعمران َّ
روَّتا زَّنخل ةَّم نَّ اعاا؟َّوالَّ
هعَّتستطيعَّامرألَّبعدَّالوالدلَّأنَّ ُتا زَّنخل ة؟َّأن تَّأيا اَّالر عَّي اَّ احبَّالة وارفَّتع
ُ
عةرَّر ااَّ,لكنَّربااَّقااَّلسيدتااَّمريمَّ" َو ُه ِّزمَّإِلَْي ََِّّبِ ِم ْا ِعَّالا ْخلَ َِّة"َّمريمَّ35:بمَّاعَّالاخلةَّ,نخلة!َّ َّ
القضيةَّقضيةَّا خاَّبا سأافَّعلىَّقدرَّالقولَّهيَّبممردَّماَّإنَّوف عتَّي ديااَّعل ىَّالاخل ةَّأثم ر َّوتح واَّال ألحَّإل ىَّ
رطبَّوأخاَّيتساق َّعليااَّ,لما ا؟َّربااَّقااَّلااَّهااَّيعلمااَّالتوكعَّ,يلمرهاَّبالتوكعَّعلىَّاهللَّ .
َّ
َّرسواَّاهللَّمحمدَّسيدَّالمتوكلينَّ َّ
ويًاَّخ ر َّف يَّوق تَّالَّيخ ر َّ
ما اَّفععَّفيَّالامرل؟َّأخاَّبكعَّبا سأافَّ,وفعَّالخطةَّ,اتنقَّمعَّالةديقَّأنَّيخر اَّس َّ
َّودروفَّالة حراءَّالت يَّالَّيعرفا اَّالا ا َّ,
َّ
غالأً اَّفي ه َّ,اءَّبعأ دَّاهللَّب نَّأريق َّه ااَّالا ادمَّال امَّيدل هَّعل ىَّمس ال
اختن ىَّف يَّالغ ارَّثالث ةَّأي امَّ,أم رَّأس ماءَّأنَّتلتي هَّبالطع امَّ,أم رَّع امرَّب نََّّفُاي َّرلَّأنَّيرع ىَّب الغامَّعل ىَّآث ارَّا ق دامَّ,أم رَّ

عأدَّاهللَّبنَّأبيَّبكرَّأنَّيلتيهَّبا خأارَّ,انطلقَّأو َّالًَّإلىَّغيرَّالطريقَّالمؤديةَّللمدياةَّكعَّهاهَّأسأافَّمعَّأنَّربا اَّق ااَّل هََّّ
" َّواللّهَُّي ْع ِ
ة ُم َ َِّم َنَّالاا ََِّّ"َّالما دلَّ َّ03:
َ
"واللّ هَُّي ْع ِ
ة ُم َ َِّم َنَّالا ا ََِّّ"َّ,إ نَّلم ا اَّتنع عَّه ااَّ؟َّيعلما اَّنح نََّّ,يُعلما اَّالتوك عَّ,
الَّتخ َّأن تَّل نَّتم و َّمقت و َّالًَّ َّ َ
يعلمااَّا خاَّبا سأافَّ َّ.
كانَّرس واَّاهللَّإ اَّقات عَّل أسَّدرع ينَّف وقَّأكتاف هَّف وقَّ درهَّ,لم ا ا؟َّوق دَّق ااَّاهللَّل هَّأن َّل نَّت م َّو َّمقت و َّالًَّيعلما اَّ

نحنَّ,يعلمااَّأنَّنلخاَّبا سأافَّ,يعلمااَّأنَّنتوكعَّعلىَّاهللَّ .
َّ

اكرَّوك دَّوَّاك د َّ َّوأحض رَّالمرا عَّوإنَّ اءَّاهللَّربا اَّس ووَّيوفق َّ
َّفياَّإخوتيَّفيَّاهللَّتوكلواَّعلىَّاهللَّ..أنتَّطالب؛َّ َّ
إنماَّتةليَّوتسمدَّوتركعَّوتق َّومَّالليعَّوالََّّتُااكرَّوتقواَّي اَّرفَّنمحا يَّ,نمحا يَّي اَّرفَّل نَّت امحَّ ن َّخالن تَّأم رهَّ

فخاواَّبا سأافَّوتوكلواَّعلىَّاهللَّيحأكمَّاهللَّ َّ.
ين"َّآاَّعمرانَّ .951:
بَّال َُّمتَ َوِّكلِ ََّ
عَّعلَ ٰىَّالل ِّهَّإِنَّاللّهََّيُ ِح ُّ
اَّع َزم َ
تَّفَتَ َوك َ
قااَّتعالى"َّ:فَِإ َ َ
اللامَّإناَّنسلل َّحأ َّوحبَّمنَّيحأ َّوحبَّكعَّعمعَّيقربااَّإلىَّحأ َّ َّ,
أحأ َُّكمَّفيَّاهللَّ,أقواَّقوليَّهااَّ َّوأستغنرَّاهللَّليَّولكمَّ .
والسالمَّعليكمَّورحمةَّاهللَّوبركاتهَّ .
َّ
تمَّبحمدَّاهلل َّ
تنضلواَّهااََّّ :
اهدواَّالدر َّعلىَّموقعَّالطريقَّإلىَّاهللَّفيَّقسمَّتنريغَّالدرو َّ
ُ
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
ه
هللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمت ََو ِّكلِينَ
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