
 

 ( إعذاد فضيلة الشيخ د. فهذ بن عبذهللا آل طالب  01)خطب وعظيه 

 )ىوٌد عليو السالم .. والتوكل على اهلل( 

عباد اهلل/ ىذا خرُب نيٍب كرمٍي من أنبياِء اهلل ورسِلو، ذكره اهلل يف مواضَع من كتابو، ومسَّى سورًة 
قوِم عاد، ومنازذُلم األحقاُف من يف القرآن بامسو، إنو ىوٌد عليو السالم، نيٌب أرسلو اهلل إىل 

أرِض اليمن، نيٌب من العرب، زمانُو بعَد زماِن نوح عليو السالم، )واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطة(، بعثو اهلل يدعو إىل التوحيد، وينهى عن عبادِة 

نبوا الطاغوت( )وإىل عاد أخاىم األصنام، )ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل واجت
ىودا قال يا قوم اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غريه أفال تتقون( .. إهنا دعوُة كلِّ نيب، وكلِّ سائٍر 
على طريِق األنبياء، )اعبدوا اهلل ما لكم من إلو غريه( )يا قوم ال أسألكم عليو أجرا إن أجري 

وم استغفروا ربكم مث توبوا إليو( .. كذبو قومو، إال على الذين فطرين أفال تعقلون( .. )ويا ق
وقالوا )إنا لنراك يف سفاىة وإنا لنظنك من الكاذبني(، فكانت عاقبُتهم عاقبَة األمم 
ادلكذبني، )فأجنيناه والذين آمنوا معو برمحة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 

 مؤمنني(.

بآية ومعجزة، يؤمُن على ِمثِلها البشر، فصاحُل جاء بالناقة، عباد اهلل/ كلُّ نيٍب يأيت قوَمو 
وموسى بالعصا يف تسِع آيات، وعيسى يربئ األكمَو واألبرَص وحيىي ادلوتى بإذن اهلل، وحممٌد 
صلى اهلل عليو وسلم جاء هبذا القرآن العظيم، وأما ىوٌد عليو السالم فلم َيذكِر اهلل لو آيًة يف 

قومو: )يا ىود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آذلتنا عن قولك وما حنن  القرآن، وذلذا قال لو
لك مبؤمنني * إن نقول إال اعرتاك بعض آذلتنا بسوء(، قال العلماء: آيُة ىوٍد عليو السالم: 
ى قومو أمجعنَي أن ينالوه بسوء، فما استطاعوا أن يصلوا إليو، ألنو يف محايِة اهلل  أنو حتدَّ

ليو وىو يقول ذلم: )إين أشهد اهلل واشهدوا أين بريء مما تشركون * من دونو وحفظو، امسْع إ
فكيدوين مجيعا وال تنظرون * إين توكلت على اهلل ريب وربكم ما من دابة إال ىو آخذ 
بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم(، إنو كالُم الواثِق بربو، ادلمتلِئ قلُبو إديانا، الذي يعلُم 



 

لكون ضرا وال نفعا، وأن اهلل وحده ال شريك لو، بيده األمُر كلُّو، وإليو يَرجُع أن البشَر ال دي
األمُر كلُّو، ال إلو إال ىو عليو توكلت وإليو أنيب، فصلى اهلل وسلم على ىوٍد يف العادلني، 

 وعلى نبينا حممٍد أفضُل الصالة وأمتُّ التسليم، )اهلل أعلم حيث جيعل رسالتو(.  

وكُل على اهلل تعاىل عبادٌة من أعظِم العبادات، وىو اعتماُد القلِب على اهلل يف عباد اهلل/ الت
مجيِع األمور، )وعلى اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنني(، وعلى اهلل فتوكلوا، وال تتوكلوا على غريه، 
قيل لإلمام أمحَد رمحو اهلل: )أيُّ شيٍء صدُق التوكِل على اهلل؟( قال: )أن ال يكون يف قلبك 
أحٌد من ادلخلوقني تطمُع أن جييئَك بشيء(، توكٌل كتوكِل اخلليلنِي إبراىيَم وحممٍد عليهما 
الصالة والسالم، يف صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي اهلل عنهما: ")حسبنا اهلل ونعم 
الوكيل( قاذلا إبراىيُم حني ألقي يف النار، وقاذلا حممٌد صلى اهلل عليو وسلم حني قالوا: إن 

لناس قد مجعوا لكم فاخشوىم فزادىم إديانا وقالوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل" توكٌل علَّمو النيبُّ ا
صلى اهلل عليو وسلم ابَن عباٍس يف احلديِث العظيم، يوم قال لو: "يا غالم إين أعلمك  

كلمات .. واعلم أن األمَة لو اجتمعْت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبو 
 لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عليك، رُفعت اهلل

ت الصحف". البشُر كلُّ البشر، الكبرُي والصغرُي، واألمرُي واحلقرُي، والغين والفقري،  األقالُم وجفَّ
ىو  ال ديلكون شيئا، وال يقدرون على شيء، )إين توكلت على اهلل ريب وربكم ما من دابة إال

آخذ بناصيتها( قاذلا ىوٌد عليو السالم، ويقوذلا كلُّ مؤمٍن إىل يوم القيامة، فتوكلوا على اهلل، 
 )إن اهلل حيب ادلتوكلني(.

 

 

 

 



 

 اخلطبة الثانية/

من متاِم التوكِل على اهلل، فليس التوكُل على اهلل كسال ومخوال،  -ياعباد اهلل–فعُل األسباب 
مع تفويِض األموِر إىل اهلل، واعتماِد القلب عليو، وقد كان النيب وإمنا ىو عمٌل وبذٌل وقوة، 

رَع يف القتال، وحيُفر  خُر ُقوَت أىِلو، ويلبُس الدِّ صلى اهلل عليو وسلم سيَد ادلتوكلني، يدَّ
 اخلندق مع أصحابو، وقد كان لكم يف رسول اهلل أسوٌة حسنة.

لقادر، العليِم بكل شيء، الذي ال يعجزه عباد اهلل/ ادلتوكُل على اهلل، متوكٌل على القوي ا
شيء، وال خيفى عليو شيء، فما أحوج الداعيَة إىل اهلل أن يتوكَل على اهلل يف دعوتو، ويفوَض 
أموَره كلَّها إىل اهلل، فقد كان ىذا ىدَي األنبياء، )أولئك الذين ىدى اهلل فبهداىم اقتده( .. 

لون على  ما أحوَج طالَب الرزِق أن يتوكَل على اهلل يف جتارتو ويف طلِب رزقو، )ولو أنكم تَ وَكَّ
اهلل حقَّ توكلو لرزقكم كما يَرزق الطرَي َتغدو مِخَاصا وتَ ُروُح ِبطانا( تذىُب أوَل النهاِر ِجياعا، 
وتعوُد آخَر النهار مألى بطوهُنا .. ما أحوَج األَب أن يتوكَل على اهلل يف تربيِة أوالده، يبذُل 

يف صالحهم، وقلُبو معلٌق باهلل يسألُو ويرجوه أن يصلَحهم ويهدَيهم .. ما  األسباَب ويسعى
أحوَج ادلعلَم إىل التوكل على اهلل .. ما أحوَجنا مجيعا إىل التوكل على اهلل يف طلِب كلِّ 
حاجة، ويف دفِع كلِّ بليٍة تنزل بنا، فاللهم اجعلنا من ادلتوكلني عليك، ادلفوضني أموَرىم 

امأل قلوبنا خبشيتك وإجاللك، وحسِن الظن بك، والتوكِل عليك، اللهم إنا إليك، اللهم 
نسألك حسَن التوكل عليك، ونعوذ بك أن نُنزل حوائجنا بادلخلوقني، أو نُعلَِّق قلوبَنا هبم، 

 حسبنا أنت يا موالنا، حسبنا اهلل ونعم الوكيل.      
 


