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القارئ: احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، وصلَّى هللاُ وسلََّم على نبيِ نا حممٍَّد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي، اللَّهمَّ اغفْر 

يف   -رمَحُه هللُا تعاىل-السَّعديُّ لشيِخنا وللحاضريَن واملستمعنَي. قاَل الشَّيُخ عبُد الرَّمحِن بُن انصٍر 
 "ن القرآنِ مِ  ستنَ َبطةِ املُ  َواألحكامِ  َواألْخَّلقِ  َوالتَّوحْيدِ  العَقاِئدِ  ِعلمِ  يف مِ الَعّلَّ  امللكِ  فَتُح الرَّحيمِ " كتاِبِه:
 .بهِ  واالستعانةُ  على هللاِ  لُ وكُّ التَّ : -رمَحُه هللاُ -قاَل 
 تعاىل قد أعطى العبدَ  هللاُ  كانَ   وإنْ  ها، ألنَّهُ كلِ ها دينيِ ها ودنيوي ِ   هِ يف أمورِ  العبدُ  إليهِ  يضطرُّ  جليل   خلق  
، فإذا  ابهللِ إالَّ  ةَ وال قوَّ  لهُ  ال حولَ  منها، فإنَّهُ  على شيءٍ  هُ ، ومل جيبْ ةُ االختياريَّ  هُ هبا أفعالُ  تقعُ  وإرادة   قدرة  

 بهِ  ، ووثقَ ودنياهُ  هِ دينِ  ن أمورِ مِ  هُ فعلَ  ما يريدُ  وتكميلِ  يف حتصيلِ  هِ  على رب ِ قوًي  ا ي  اعتماد ا كل ِ  هِ بقلبِ  اعتمدَ 
 ةُ قوَّ  تْ ها، وتضاعفَ فَ أو خفَّ  املوانعَ  عنهُ  ، وصرفَ هُ ذي قصدَ الَّ  األمرَ  لهُ  رَ ، ويسَّ هُ وقدرتَ  هُ ى إرادتَ وقوَّ  هُ أعانَ 

 .وال تبيدُ  دُ فَ ن ْ يت ال ت َ الَّ  هللاِ  ةِ ن قوَّ مِ  واستماحَ  استمدَّ  ، ألنَّهُ هُ قدرتُ  تْ وازدادَ  العبدِ 
َّ؟واستمد َّالشيخ: 
 ".العطاء ََّّه َّت َّ:َّسأل َّه َّت َّ:َّ"استمح َّاحمليط ََّّيفَّالقاموس ََّّقال َّ، واستماحَ  القارئ:

، بهِ  على هللاِ  لَ ذي توكَّ الَّ  على األمرِ  امَّ التَّ  شاطَ النَّ  لهُ  بُ وجِ ، ويُ الكسلَ  عن العبدِ  يطردُ  احلقيقيُّ  لُ وكُّ التَّ و 
 هُ ما يظنُّ  ، عكسُ هِ مطلوبِ  وحصولِ  جاحِ ن النَّ مِ  سُ ئَ ، وال يي ْ عملٍ  أيَّ  ا، وال يستثقلُ شاق   وال يتصاعبُ 

، هم عن احلق ِ صرفَ  والقضاءِ  القدرِ  إنكارَ  لكنَّ  وهُ ، أو فهمُ لِ وكُّ وا معىن التَّ مل يفهمُ  ذينَ الَّ  املنحرفنيَ  بعضُ 
، فإنَّ وءَ السُّ  نَّ م الظَّ وا برهب ِ ظنُّ  حيثُ  اإلساءةِ  وا غايةَ ، وأساؤُ واإلرادةَ  ةَ اهلمَّ  فُ ضعِ يُ  لَ وكُّ وا أنَّ التَّ فحسبُ 

 .كثريةٍ   يف آًيتٍ  لِ وكُّ ابلتَّ  أمرَ  هللاَ 
 ال يتمُّ  هم، وأنَّهُ حيبُّ  أنَّهُ  ، وأخبَ املطلوبِ  وحصولَ  : الكفايةَ لنيَ املتوك ِ  ووعدَ  اإلميانِ  ن لوازمِ مِ  أنَّهُ  أخبَ و 

 .لِ وكُّ إىل التَّ  نيا مفتقرات  والدُّ  ينُ ، فالد ِ  بهِ إالَّ  األمورُ  ، وال تتمُّ  بهِ إالَّ  ينُ الد ِ 
}فَ ُقْل  ،[123]هود: }فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه{ ،[23]املائدة: }َوَعَلى اّللِ  فَ تَ وَكَُّلوْا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننَي{تعاىل:  قالَ 

}َوَمن يَ تَ وَكَّْل  ،[89]األعراف: }َعَلى اّللِ  تَ وَكَّْلَنا{ ،[129]التوبه: َحْسِبَ اّلل ُ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت{
َك َنْسَتِعنُي{ ،[3]الطّلق: َعَلى اّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ َك نَ ْعُبُد وِإًيَّ  [5]الفاحتة: }ِإًيَّ

 :عظيمة   فوائدُ  لِ وكُّ وللتَّ 
 . بهِ إالَّ  واإلراداتُ  واألفعالُ  األقوالُ  ال تتمُّ  ، وكذلكَ  بهِ إالَّ  ينُ والد ِ  اإلميانُ  ال يتمُّ  منها: أنَّهُ 
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ن مِ  ما حيصلُ  ، ُعِلَم أنَّ عليهِ  لَ إذا توكَّ  ابلكفايةِ  هُ عبدَ  هللاُ  ، فإذا وعدَ كفاهُ   على هللاِ  لَ ن توكَّ ومنها: أنَّ مَ 
 إذا انقطعَ  حصلَ  إنْ  ا حيصلُ مَّ  بكثريٍ  أعظمُ  لِ وكُّ ها ابلتَّ وغريِ  زقِ الر ِ  ، وأحوالِ ةِ نيويَّ والدُّ  ةِ ينيَّ الد ِ  األمورِ 
 .لِ وكُّ ن التَّ مِ  العبدِ  قلبُ 

 ، ودفعِ وتتميِمهِ  وتكميِلهِ  لعلَّ  عليهِ  ذي ُتوكِ لَ الَّ  األمرِ  لتيسريِ  سببٍ  أكبُ  على هللاِ  لَ وكُّ ومنها: أنَّ التَّ 
 .هِ تكميلِ  وبنيَ  هُ بينَ  احلائلةِ  املوانعِ 

، هِ كلِ ها يف ملكِ   ن مجيُع األمورِ مَ  إىل ، واستندَ هِ لِ يف توكُّ  اعتمدَ  أنَّهُ  قد علمَ  على هللاِ  لَ منها: أنَّ املتوكِ  و 
 لُ وكُّ هذا التَّ  َأَمدَّهُ  هُ نشاطُ  وضعفَ  هُ تُ هَّ  تْ ما فتَ ، فكلَّ العبدِ  ها: فعلُ ن مجلتِ ، ومِ هِ وتدبريِ  هِ تصريفِ  وحتتَ 

 ن أعظمِ مِ  أنَّهُ  ال شكَّ  املطلوبِ  يف حصولِ  معُ والطَّ  ، والوثوقُ هِ رب ِ  بكفايةِ  ، وقد وثقَ هِ تِ إىل قوَّ  ةٍ بقوَّ 
 .معلوم   د  مشاهَ  فيها، وهذا أمر   بةِ املرغ ِ  على األعمالِ  الباعثةِ  األسبابِ 

 بْ عجَ ، ومل يُ هِ تِ قوَّ و  هِ ن حولِ مِ  أَ ، وتبَّ هِ إىل رب ِ  امَّ التَّ  قد أبدى االفتقارَ  حقيقة   على هللاِ  لَ ومنها: أنَّ املتوك ِ 
ا ضعيفة   هِ لعلمِ  هِ على نفسِ  كلْ ، ومل يتَّ هِ ن عملِ مِ  بشيءٍ  إىل  يف ذلكَ  ، بل جلأَ االحنّللِ  ، سريعةُ مهينة   أَّنَّ

 .هِ مطلوبِ  يف حصولِ  ، مستعين ا بهِ هِ رب ِ 
َ اجملهودِ  قد أبدى غايةَ  ذلكَ  معَ  ، وهوَ هِ وكفايتِ  هِ استغىن برب ِ  ، ألنَّهُ احلقيقيُّ ىن الغِ  وهذا هوَ  أنَّ  ، فتبنيَّ

 ، معتمدة  عاليةٍ  ةٍ وهَّ  صادقةٍ  ةٍ ها بقوَّ بفعلِ  هُ ، بل متامُ ةِ نيويَّ والدُّ  ةِ ينيَّ الد ِ  ابألسبابِ  ال ينايف القيامَ  لَ وكُّ التَّ 
 .العزيزِ  على القوي ِ 

 صيحةُ النَّ مثَّ قاَل رمَحُه هللاُ: 
 .إىلَّهناالشيخ: 

 
 


